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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KAMU TAŞINMAZLARININ TURİZM YATIRIMLARINA TAHSİSİ HAKKINDA 

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 21/7/2006 tarihli ve 26235 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Ta-

şınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci

fıkrasının (e) bendinde yer alan “yerler ile 9/8/1983 tarihli ve 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu

ve” ibaresi “yerleri ve aynı Kanunun 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Orman Genel

Müdürlüğü sabit kıymetlerine alınan tesislerden konaklama amaçlı kullanılması mümkün olan

yerleri,” şeklinde, aynı bentte yer alan “ormanlık alanlar üzerinde bulunan ve 6831 sayılı Orman

Kanununun 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Orman Genel Müdürlüğü sabit kıymet-

lerine alınan tesislerden konaklama amaçlı kullanılması mümkün olanlar ile” ibaresi “kültür

ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezleri içinde ve bu bölge ile merkezlerin

dışında olmakla birlikte denize kıyısı olan ilçelerde, 9/8/1983 tarihli ve 2873 sayılı Millî Parklar

Kanunu gereğince tespit ve ilan edilen yerler ile” şeklinde; aynı maddenin birinci fıkrasının

(i), (r) ve (t) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“i) Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri: Turizm hareketleri ve faaliyetleri

yönünden önem taşıyan veya doğal, tarihî ve kültürel değerlerin yoğun olarak yer aldığı, ko-

runması ve geliştirilmesinde kamu yararı bulunan yörelerde, koruma kullanma dengesi göze-

tilerek sektörel kalkınmanın sağlanması ve turizm sektörünün plânlı ve kontrollü gelişiminin

sağlanması amacıyla yeri, mevkii ve sınırları Cumhurbaşkanı kararıyla tespit ve ilân edilen

alanları,”
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“r) Turizm Merkezleri: Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri dışında kalmakla

birlikte, bu bölgelerin niteliğini taşıyan, turizm hareketleri ve faaliyetleri açısından öncelikle

geliştirilmesinde kamu yararı bulunan orman vasıflı olanlar dâhil Hazine taşınmazları ile tescili

mümkün olan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerde yeri, mevkii ve sınırları Cum-

hurbaşkanı kararıyla tespit ve ilân edilen alanları,”

“t) Personel lojmanı alanı: Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan

alanları,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında ve 23 üncü madde-

sinin birinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığının” ibareleri “Çevre, Şehircilik ve İklim

Değişikliği Bakanlığının” şeklinde, 8 inci maddesinin birinci fıkrasındaki, 30 uncu maddesin-

deki ve geçici 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (d) bentlerindeki “Maliye Bakanlığı”

ibareleri “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı” şeklinde, 8 inci maddesinin üçüncü

fıkrasındaki, 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasındaki, 29 uncu maddesindeki ve geçici 6 ncı

maddesinin ikinci fıkrasındaki “Maliye Bakanlığınca” ibareleri “Çevre, Şehircilik ve İklim De-

ğişikliği Bakanlığınca” şeklinde, 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasındaki “Maliye Bakanlı-

ğından” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde,

beşinci fıkrasının birinci cümlesindeki “ek teminatı getirmemesi” ibaresi “teklif ettiği tutarı

ödememesi” şeklinde, aynı fıkranın ikinci cümlesindeki “müzakereye katılmak için verdiği te-

minat miktarı ile müzakere sonucunda teklif ettiği miktar arasındaki fark tutarına ilişkin temi-

natın en geç bir ay içerisinde Bakanlığa verilmesi istenir.” ibaresi “teklif ettiği tutarı yazılı teb-

ligat tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde nakden Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi

Merkez Müdürlüğü hesabına yatırması istenir.” şeklinde, dördüncü cümlesindeki “ek teminatı

getirmemesi” ibaresi “teklif ettiği tutarı ödememesi” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin

altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(3) Arazi Tahsis Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle taşınmazı tahsis edip et-

memekte serbesttir. Tahsis etmeme yönünde karar alınması halinde girişimcilerin teminatları

iade edilir. Müzakere sonucunda Arazi Tahsis Komisyonunca tahsis kararı alınması halinde,

sosyal ve teknik altyapıya en fazla katılım payını öneren girişimciden, teklif ettiği tutarın yazılı

tebligat tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde nakden Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi

Merkez Müdürlüğü hesabına yatırılması istenir. Bu yükümlülüğünü yerine getiren girişimci

adına Arazi Tahsis Komisyonu kararı ile ön izin verilir. Bu durumda müzakereye katılmak için

verilen teminat iade edilir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(3) Ek alan tahsislerinde, ön izin döneminde 16 ncı maddeye göre; kesin tahsis döne-

minde 17 nci maddeye göre teminat alınır. Kesin tahsis döneminde alınan teminat mektubu te-

sise Turizm İşletmesi Belgesi düzenlenmesi halinde iade edilir.”
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MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Faaliyetlerinin tamamlayıcısı olarak hizmet vermesi amacıyla, Bakanlıktan tahsisli

ve turizm işletmesi belgeli tesislere, sınırları vaziyet planında belirlenen ve uzunluğu 200 met-

reyi geçmeyen yürüyen bant alanı ilansız olarak tahsis edilebilir. Bu şekilde yapılacak tahsis-

lerde tahsis süresi beş yılı geçemez ve bu tahsisler kiralama şeklinde yapılır. Tahsis süresi sona

eren bu alanlar, aynı yatırımcıya aynı usulle yeniden tahsis edilebilir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesin-

deki “kısa süreli” ibaresi “ücretsiz girişli” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş, dokuzuncu fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş, onuncu fıkrası aşağıdaki

şekilde değiştirilmiş, on dördüncü fıkrasının (d) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya

aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“(4) Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde, girişimcinin ön izin talebi ge-

çersiz sayılır. Müzakere sonucunda girişimci tarafından Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi

Merkez Müdürlüğü hesabına yatırılan sosyal ve teknik altyapıya katılım payı iade edilmez.”

“Müzakere sonucunda girişimci tarafından Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Merkez Mü-

dürlüğü hesabına yatırılan sosyal ve teknik altyapıya katılım payı ise faizsiz olarak iade edi-

lir.”

“(10) Mücbir veya kamudan kaynaklanan sebepler dışında girişimcinin ön izin süresi

içerisinde yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde, ön izin Bakanlıkça iptal edilir. Bu du-

rumda peşin tahsil edilen ön izin bedeli iade edilmez. Girişimciden ön izin dönemi için alınan

teminatlar Hazineye irat kaydedilir. Müzakere sonucunda girişimci tarafından Bakanlık Döner

Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü hesabına yatırılan sosyal ve teknik altyapıya katılım

payı iade edilmez.”

“g) Ön izin verilen alanın orman vasıflı olması halinde, ön izne konu orman alanının

üç katı kadar alanın ağaçlandırma bedeli ile üç yıllık bakım bedelinin Orman Genel Müdürlüğü

hesabına ödendiğine ilişkin belgeyi Bakanlığa iletir.

ğ) Ön izin verilen alanın mera, yaylak ve kışlak vasfı kaldırılarak ön izne konu edilmiş

olması halinde, ilgili İdarece belirlenen ot bedelinin ödendiğine ilişkin belgeyi Bakanlığa iletir.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin beşinci fıkrasının ikinci cümlesinde

ve altıncı fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “kamping” ibarelerinden sonra gelmek üzere

“, lüks çadır tesisi” ibaresi, aynı maddenin beşinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümleler eklen-

miştir.

“Bakanlıkça konaklama amaçlı olarak yapılan tahsislerin türünün lüks çadır tesisine dönüştü-

rülmesinin uygun görülmesi halinde, bu tahsisler mevcut tahsis süresi ve şekliyle devam eder.

Bu durumda tahsisli taşınmaz üzerindeki yapıların yıkılmasının gerekmesi halinde yıkılacak

yapılara ilişkin ilgili İdarece belirlenecek yapı bedeli yatırımcı tarafından ödenir.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde

yer alan “tür değişikliği,” ibaresinden sonra gelmek üzere “kredi kuruluşlarınca yapılan geri

alım (vefa) hakkı kapsamındaki işlemler ile” ibaresi eklenmiştir.
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MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 30/A maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 30/A- (1) Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi, turizm merkezi içinde

ve dışında yer alan ve onaylı planlarla turizm kullanımına ayrılan Hazinenin özel mülkiyetinde

ve Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazların turizm amaçlı tahsisi Bakanlık

tarafından yapılır. Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezleri ile bu

bölge ve merkezlerin dışında olmakla birlikte denize kıyısı olan ilçelerde, 9/8/1983 tarihli ve

2873 sayılı Millî Parklar Kanunu gereğince tespit ve ilân edilen yerlerde, ilgili Bakanlıkça be-

lirlenen ve üzerinde konaklama tesisi bulunan veya konaklama tesisi yapılması uygun görülen

alanları yatırımcılara tahsis etmeye sadece Bakanlık yetkilidir. Bu yerlerde lüks çadır, çadır ve

karavan alanı yapılması ve işletilmesi amacıyla yapılacak kiralamalar hariç ilgili kurumlarca

konaklama içeren tesis yapılması amacıyla kiralama veya tahsis yapılamaz, izin verilemez.

Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezleri dışında, 6831 sayılı Orman

Kanununa göre Devlet ormanı sayılan yerler ile 2873 sayılı Millî Parklar Kanunu ve 383 sayılı

Özel Çevre Koruma Kurumu Kurulmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname gereğince tespit

ve ilân edilen yerlerde turizm yatırımı için arazi tahsisi Tarım ve Orman Bakanlığının uygun

görüşü alındıktan sonra Bakanlıkça yapılır. Ormanlık alanlar üzerinde bulunan ve 6831 sayılı

Kanunun 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Orman Genel Müdürlüğü sabit kıymetle-

rine alınan tesislerden konaklama amaçlı kullanılması mümkün olanlar ile kültür ve turizm ko-

ruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezleri içinde ve bu bölge ile merkezlerin dışında ol-

makla birlikte denize kıyısı olan ilçelerde, içerisinde her tür ve kapasitede konaklama tesisi

bulunan mesire yerlerini tahsis etmeye, gelirleri Orman Genel Müdürlüğüne ait olmak üzere

Bakanlık yetkilidir.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin ek 2 nci maddesinin başlığı “Ücretsiz girişli günübirlik

tesis alanı kiralamaları” şeklinde, aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan “kısa süreli” ibaresi

“ücretsiz girişli” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Kanunun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası ile geçici 13 üncü maddesinin ikinci fık-

rasında belirtilen ücretsiz girişli günübirlik tesisler, Bakanlık, Bakanlık Döner Sermaye İşlet-

mesi ve iştiraklerince yapılanları ifade eder.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cüm-

lesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin geçici 5 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan sözleşmelerin uyarlanması

GEÇİCİ MADDE 13- (1) Turizm yatırımı gerçekleştirilmek amacıyla, Tarım ve Orman

Bakanlığınca yapılan ve Kanunun geçici 12 nci maddesinde belirtilen kiralama sözleşmeleri

ile ön izin ve kesin izinler ve bu izinlere bağlı olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği

Bakanlığınca irtifak hakkı tesis edilen veya kullanma izni verilen yatırımcı ve işletmecilerin

sözleşmeleri; 28/7/2022 tarihine kadar başvuruda bulunulması ve ayrıca,

a) Kiralama, ön izin, kesin izin, irtifak hakkı veya kullanma iznine ilişkin olarak varsa

açılan davalardan tüm yargılama giderleri üstlenilerek kayıtsız ve şartsız olarak feragat edil-

mesi,
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b) Kiralama, ön izin, kesin izin, irtifak hakkı veya kullanma izninden doğan her türlü

mali ve diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

c) Bakanlıkça tesiste yapılacak son durum tespiti üzerine tesisin mevcut tür, sınıf ve

kapasitesine göre bu Yönetmelik hükümleri uyarınca yeniden belirlenecek kullanım bedeli,

hasılat payı ve tahsis koşullarının ve ayrıca, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

tarafından bu bedeller üzerinden ve yeni koşullarla düzenlenecek sözleşmenin imzalanacağının

kabul ve taahhüt edildiğine dair noter onaylı taahhütnamenin,

Bakanlığa ibraz edilmesi kaydıyla, bu Yönetmelik hükümlerine uyarlanır.

(2) Birinci fıkra kapsamında yeniden belirlenecek bedel ve hasılat payı tespitinde Yö-

netmeliğin ilgili maddeleri hükümleri uygulanır ve belirlenen yeni kullanım bedeli ve hasılat

payı; kiralama ve ön izinler için uyarlamanın uygun görüldüğü, kesin izin ve/veya bu kesin

izne bağlı olarak tesis edilen irtifak hakları için ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Ba-

kanlığınca sözleşme/resmi senet değişikliği yapıldığı ya da irtifak hakkı tesis edildiği tarihten

itibaren geçerli olur. Termal ve kış turizmi amaçlı tahsisler, kırsal ve sağlık turizmi amaçlı tah-

sisler ve Bakanlık tarafından nitelikli spor tesisi olduğu tespit edilen tahsisler ile tescilli taşın-

maz kültür varlıkları ve korunma alanlarının tahsisleri ve 29/1/2004 tarihli ve 5084 sayılı Ya-

tırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun

2 nci maddesi kapsamında kalan illerde yapılacak/yapılan yatırımlar hariç olmak üzere bu fıkra

uyarınca tespit edilecek yeni kullanım bedeli, varsa mevcut irtifak hakkı sözleşmesi uyarınca

belirlenen bedelden az olamaz. İrtifak hakkı tesisine ilişkin düzenlenen resmi senette yapılacak

değişiklikten önceki dönemlere ait bedellerde herhangi bir indirim yapılmaz ve tahsil edilen

bedeller iade edilmez.

(3) Uyarlanan sözleşmelerin tahsis süreleri, Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan ki-

ralama sözleşmeleri veya verilen kesin izin kapsamında belirlenen sürenin başlangıç ve bitiş

tarihleri ile aynı olacak şekilde belirlenir.

Orman vasıflı taşınmazlardaki yapılaşmaya esas inşaat hakkı

GEÇİCİ MADDE 14- (1) Kanunun geçici 13 üncü maddesinde belirtilen, 15/5/2008

tarihinden önce kesin tahsisi yapılan orman vasıflı taşınmazlar için tahsis süreci içerisinde be-

lirlenen yapılaşmaya esas inşaat haklarından lehe olan, tahsisin ilk süresinin sonuna kadar kul-

lanılabilir. Ancak bu Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca aynı yatırımcıya yeniden tahsis

edilen veya 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer

Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 23 üncü maddesi uyarınca

süre uzatımı yapılan kamu taşınmazları için yenilenen veya uzatılan tahsis süresinin başlangı-

cından itibaren yürürlükteki yapılaşmaya esas inşaat hakkı kullanılır.”

MADDE 15- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16- Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

14 Mayıs 2022 – Sayı : 31835                                RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 5



Millî Eğitim Bakanlığından:
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KURUM AÇMA, KAPATMA VE AD VERME

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 24/6/2017 tarihli ve 30106 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim

Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fık-

rasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“f) MEBCBS: Millî Eğitim Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemini,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “uygun

görülmesi hâlinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “kurumların hizmet verdiği/vereceği bi-

naların MEBCBS bina sıra numarasının yer aldığı” ibaresi eklenmiş, ikinci fıkrası aşağıdaki

şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) Birinci fıkra dışında kalan Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki kurumlar, valiliğin

teklifi ve ilgili genel müdürlüğün uygun görüşüne bağlı olarak Bakanlıkça açılır ve aynı usulle

kapatılır. Bilim ve sanat merkezleri dışındaki kurumların açılış teklifleri şubat ayı sonuna kadar

Bakanlığa gönderilir.”

“(4) Valilik, açılacak veya kapatılacak bütün kurumların kurum açma kapatma teklif-

lerini, kurumların hizmet verdiği/vereceği binaların MEBCBS bina sıra numarasını belirterek

yapar ve kurum açılış kapanış onaylarında MEBCBS bina sıra numarası bilgisi yer alır.

(5) Birden fazla eğitim kurumu tarafından kullanılan veya kullanılacak binalarda, ku-

rumların kullandığı/kullanacağı derslik sayısı bilgileri kurum açılış kapanış onaylarında yer

alır.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“j) Kurum açılacak binanın MEBCBS’ye altlık olacak verilerinin valiliklerce Bakanlık

İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğüne iletilmesi,”

“(3) Kurumların hizmet verdiği binalardan taşınması halinde hizmet verilen mevcut bi-

naya ait MEBCBS bina sıra numarası ile taşınılacak binaya ait MEBCBS bina sıra numarası

bilgileri, ilgili genel müdürlüğe ve İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğüne gönderilir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (c)

bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Okul öncesi eğitim kurumları; bağımsız anaokulları olarak açılabileceği gibi mülki

idare amirinin onayı ile çocuk gelişimi ve eğitim alanı olan mesleki ve teknik ortaöğretim ku-

rumlarında uygulama sınıfı ve diğer eğitim kurumları bünyesinde ana sınıfı olarak da açılabilir.

Okul öncesi eğitim kurumları açılabilmesi için gerekli şartlar şunlardır:

a) Anaokulu açılabilmesi için öğrenci sayısının en az 20 olması ve etkinlik/oyun odası

bulunması gerekir.
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b) Uygulama sınıfı ve ana sınıfı açılabilmesi için öğrenci sayısının en az 10 olması ge-

rekir.

c) Nüfusu az ve dağınık olan köy ve benzeri yerleşim yerlerinde en az 5 çocuk bulun-

ması hâlinde ana sınıfı açılır.”

“c) Nüfusu az ve dağınık olan köy ve benzeri yerleşim yerlerinde öğrenci sayısına ba-

kılmaksızın valilikçe uygun görülmesi durumunda Bakanlık onayı ile ilkokul açılır.”

“(5) Ana sınıfı ve uygulama sınıflarının dersliklerinin binanın giriş katında aydınlık ve

güneş alan bölümünde olması esastır. Ancak bu şartların sağlanamadığı durumlarda ısı, ışık ve

havalandırmanın sağlandığı diğer katlarda da ana sınıfı ve uygulama sınıfı açılabilir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve yedinci

fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Özel eğitim ana sınıfı açılabilmesi için etkinlik/oyun odasının bulunması ve ders-

liklerin 6 ncı maddenin beşinci fıkrasına uygun koşulları taşıması,”

“(7) Özel yetenekli öğrencilere bilim ve sanat merkezi açılabilmesi için;

a) Hizmet vereceği bölge nüfusunun 100.000’den az olmaması,

b) İl veya ilçe merkezinde müstakil bina veya okul/kurum binalarının uygun bölümünün

tahsis edilmiş olması,

c) Bilim ve sanat merkezinde alan ders/etkinlik/yetenek geliştirme atölyeleri olarak kul-

lanılmak üzere genel zihinsel yetenek alanı için en az 8 derslik, müzik yetenek alanı için sesten

yalıtılmış en az 2 derslik, görsel sanatlar yetenek alanı için en az 2 derslik bulunması,

gerekir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “100” iba-

resi “50” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve ikinci fıkrasının

(c) bendi ile getirilen istisnalar hariç toplam öğrenci sayısının okul öncesi eğitim kurumları ve

ilkokullarda 10; ortaokullarda, imam hatip ortaokullarında ve yatılı bölge ortaokullarında 30,

ortaöğretim kurumlarında ise 40’ın altına düşmesi,”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer

alan “maarif müfettişi” ibareleri “eğitim müfettişi” olarak, ikinci fıkrasında yer alan “maarif

müfettişine” ibaresi “eğitim müfettişine” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkranın sonuna aşağıdaki

cümle eklenmiştir.

“Mevcut binaların kapatılma tekliflerinde MEBCBS bina sıra numarası referans gösterilerek

rapor hazırlanır.”

MADDE 9- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
DOĞAL GAZ PİYASASI DAĞITIM VE MÜŞTERİ HİZMETLERİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 3/11/2002 tarihli ve 24925 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Gaz
Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının
(25), (26), (27) ve (28) numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağı-
daki bentler eklenmiştir.

“25) Otomatik hacim düzeltici (Hacim dönüştürme cihazı): Sayaçtan ölçülen doğal ga-
zın hacmini; standart şartlar ile doğal gazın basıncı, sıcaklığı ve özelliklerine göre düzelterek
gösteren ölçüm cihazını,

26) Ölçü Aletleri Mevzuatı: 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu
ile 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu ve bu Ka-
nunlara dayanılarak çıkarılan düzenlemeleri,

27) Ön ödemeli sayaç: Müşterinin bedelini daha önceden ödediği miktarda veya tutarda
doğal gaz kullanımına imkân veren, Ölçü Aletleri Mevzuatına göre piyasaya arz edilen ve da-
ğıtım şirketinin sistemine uyum sağlayan sayacı veya ön ödemeli sayaç dönüşüm kiti vasıtasıyla
dönüştürülen mekanik sayacı,

28) Sayaç: Müşterilerin doğal gaz tüketimini ölçen Ölçü Aletleri Mevzuatına göre pi-
yasaya arz edilmiş ve dağıtım şirketinin sistemine uyum sağlayan sayacı,”

“45) Ön proje: Doğal gaz yakıt sistemli olarak inşa edilmek üzere inşaat ruhsatı almış
binalar için ilgili dağıtım şirketine ibraz edilen ve onaylanan projeyi,

46) Mesafeli sözleşme: 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hak-
kında Kanun ve anılan Kanun uyarınca çıkarılan mevzuat kapsamında uzaktan iletişim araçla-
rının kullanılması suretiyle kurulan sözleşmeyi,

47) Ön ödemeli sayaç dönüşüm kiti: Mekanik sayacı ön ödemeli sayaca dönüştürmek
amacıyla haricen monte edilen cihazı,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 29- Dağıtım şirketleri, yatırım faaliyetleri sürecinde ilgili mevzuata göre dü-

zenlenen yıllık bilanço ve gelir tablosuyla, gerek görülen diğer ek mali tabloları, 27/5/2014 ta-
rihli ve 29012 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği hü-
kümleri kapsamında Kuruma sunmakla yükümlüdür.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 36- Dağıtım şirketi, sorumluluk alanında bulunan tüketicileri talep etmeleri

halinde, dağıtım şebekesine bağlamakla yükümlüdür. Ancak bağlantı yapma yükümlülüğü, da-
ğıtım şirketinin tasarrufu altındaki sistemin bağlantı yapmaya imkân veren kapasitede olmasına
ve bağlantının teknik ve ekonomik olarak mümkün olması yanında talep sahibinin ilgili ve
diğer mevzuatta öngörülen işlemleri yapmasına bağlıdır. Dağıtım şirketinin, sorumluluk alanı
dışına bağlantı yapabilmesi Kurum izni ile mümkündür.

Dağıtım şirketine yapılacak bağlantı talepleri; bağımsız bölüm maliki, binanın veya te-
sisin sahibi ya da bunların yetkili temsilcilerince yapılır. Dağıtım şirketi, bağlantı talebini en
geç on beş gün içinde değerlendirir ve talebi uygun bulması durumunda bağlantının gerçek-
leştirilmesi için gereken işlemleri yapar, uygun bulmaması halinde ise gerekçelerini yazılı ola-
rak talep sahibine bildirir. Diğer mevzuattan kaynaklanan belgelerin geçerli ve doğru olarak
mevzuata uygun şekilde tesliminden bağlantı başvurusunda bulunan talep sahibi sorumludur.
Bağlantı anlaşmasında sorumluluğun talep sahibinde olduğu belirtilir. Talebi uygun bulunan
talep sahibi ile bağlantı anlaşması imzalanır veya mesafeli sözleşme yapılır.
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Bağlantı hattı, servis hattı ve sayacın mülkiyetinin dağıtım şirketine devriyle ilgili hu-
suslar talep sahibi ile dağıtım şirketi arasında yapılacak bağlantı anlaşmalarında yer alır. Birden
fazla bağımsız bölümün bulunduğu yapılarda ilk yapılan bağlantı anlaşması sonrasında ilgili
adresten gelen bağlantı talepleri için yapılacak bağlantı anlaşmalarında bağlantı bedeli ve sa-
yacın devriyle ilgili hususlar dışında ilk bağlantı anlaşması kapsamında tesis edilen bağlantıya
dair hususlar yer almayabilir. Her bağımsız bölümün bağlantı bedeli, bölüme ait bağlantı an-
laşma başvurusu sırasında başvuru sahibinden, merkezi ısıtma sistemi bağlantı anlaşma baş-
vurusu esnasında her bir bağımsız bölüm adına yapı yönetiminden tahsil edilir.

Bağlantı anlaşmalarının yapılması esnasında dağıtım şirketi tarafından tüm başvuru sa-
hiplerine, iç tesisatın yapımı için anlaşacakları sertifikalı firmalar ile yapacakları sözleşmelerde
işin geciktirilmesi, eksik yapılması ya da hiç yapılmaması durumlarında tarafların mağdur ol-
maması için özel hukuk yoluna başvurabileceklerine ilişkin, açıklayıcı bilgilendirme yapılır.

Abone bağlantı bedeli, bağlantı anlaşmasının yapılması sırasında bir defaya mahsus ol-
mak üzere tahsil edilir ve servis hattının imalatına başlandıktan sonra bu bedelin iadesi yapı-
lamaz. Servis hattının yapımına başlanmamış ise talep sahibinin başvurusu ile 5 (beş) iş günü
içerisinde abone bağlantı bedeli iade edilir. Aynı adresle ilgili daha önce bağlantı bedeli alınmış
ise bu bedel tekrar alınamaz. Servis hattı yapımına ilişkin, ilgili kurum ve kuruluşlara yapılacak
izin başvuruları, abone bağlantı bedelinin tahsilinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde
tamamlanır. İlgili mercilerin başvuruyu belli tarihlerde kabul ettiği durumlarda dağıtım şirketi
gecikmeden sorumlu tutulmaz. Servis hattı, abone bağlantı bedelinin tahsilinden itibaren en
geç 30 (otuz) gün içerisinde tamamlanır, ancak talep sahibinin kabul etmesi kaydıyla bu süre
doksan güne kadar uzatılabilir. Gerekli izinlerin alınamaması sebebiyle 90 (doksan) gün içeri-
sinde servis hattının tamamlanamayacak olması halinde, süre bitiminden itibaren 5 (beş) iş
günü içerisinde abone bağlantı bedeli iade edilir. Başvuru sahibinin abone bağlantı bedelinin
iade edilmesini istemediğine dair yazılı başvuru yapması halinde talep edene kadar iade yapıl-
maz. Bağlantı bedelinin iadesinde güvence bedelinin iadesinde uygulanan güncelleme yöntemi
geçerlidir. İlgili merciler tarafından kazı izinlerinin verildiği tarihte sürenin bitimine 30 (otuz)
günden daha az süre kalmış ise tüketiciye bilgi verilerek servis hattı 30 (otuz) gün içerisinde
tamamlanır.

Abone bağlantı bedelinin taksitli olmasını talep eden müşterilere abone bağlantı bedeli
kredi kartına en az 3 (üç) eşit taksit yapılır. Bu fıkra kapsamındaki ödemeler hakkında kredi
kartlarına ilişkin yürürlükte olan ilgili mevzuat hükümleri uygulanır ve oluşan finansman ma-
liyetleri tarife kapsamında dikkate alınmaz.

Yapı veya tesiste değişiklik yapılması sonucunda ortaya çıkabilecek maliyetler ilgili
mevzuata göre mülk sahibi gerçek veya tüzel kişi tarafından karşılanır.

Serbest tüketicilerin bağlantı bedelinin hesaplanmasında abonelerin bağlantı bedeli he-
sap yönteminin kullanılması, sadece aynı binada yer almaları ve tüm bina bağlantısının tek bir
bağlantı hattı veya servis hattı ile sağlanmasının zorunlu olması durumunda mümkündür.

Aynı yerleşkede serbest tüketiciler ve abonelerin bir arada bulunması durumunda şe-
bekeye bağlantısı ayrı olarak yapılması zorunlu olan tüketiciler ile aynı yerleşkede bulunup
yerleşke içi hatlarla tüketicilerin bina hat girişlerinin ayrıştığı durumlarda serbest tüketiciler
ve abonelerin bağlantı bedelleri ilgili mevzuatta belirtilen kendi usullerince hesaplanır.

Bağlantı talebi reddedilen talep sahibi, dağıtım şirketinin kararının kendisine ulaştığı
tarihten itibaren altmış gün içinde Kuruma yazılı olarak başvurarak bağlantının teknik ve eko-
nomik olarak mümkün olup olmadığının tespitini isteyebilir. Bağlantı talebine ilişkin teknik
ve ekonomik değerlendirme ancak dağıtım şebekesinin ulaştığı cadde veya sokaklarda yapıla-
bilir. Kurul, dağıtım şirketinin konu hakkındaki savunmasını aldıktan sonra, bu maddede be-
lirtilen esasların ihlal edildiğinin tespit edilmesi halinde, dağıtım şirketi Kurulun bu konuda
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vereceği karara uymak zorundadır. Kurulun bağlantı talebinin teknik ve ekonomik olmadığına
karar vermesi halinde talep sahibinin maliyetleri üstlenmesi kaydıyla bağlantı tesis edilir.

Serbest tüketicilerin bağlantı hattı, bedeli kendilerine ait olmak üzere, dağıtım şirketinin
uygun göreceği yerden şebekeye bağlanacak şekilde, serbest tüketicinin seçimine bağlı olarak
dağıtım şirketine veya sertifika sahibi kişilere aşağıdaki esaslar çerçevesinde yaptırılır:

a) Serbest tüketiciler tarafından dağıtım şirketine veya sertifika sahibi kişilere yaptırılan
bağlantı hattının mülkiyeti dağıtım şirketine bağlantı anlaşması kapsamında bilabedel devredilir
ve dağıtım şebekesi olarak kabul edilir. Serbest tüketicinin bu fıkrada düzenlenen hak ve yü-
kümlülüklerine bağlantı anlaşmasında yer verilir.

b) Serbest tüketiciler, bağlantı hattı taleplerinde, gelecek tüketim öngörüleri de dahil
olmak üzere tüketim ihtiyacını yazılı olarak dağıtım şirketine bildirir ve bağlantı hattı ile ilgili
tüm çalışmalarda serbest tüketicilerin bildirdiği tüketim ihtiyacı esas alınır. Bağlantı hattının,
sertifika sahibi firmalara yaptırılmak istenmesi durumunda dağıtım şebekesine bağlantı noktası,
hat güzergâhı, boru çapı ve uzunluğu, ilgili ekipmanları ile hat imalatına yönelik diğer nitelikleri
belirlemeye dağıtım şirketi yetkilidir. Dağıtım şirketleri tarafından rekabeti engelleyici davra-
nışlarda bulunulamaz ve başvuru sırasında bağlantı hattının sertifika sahiplerine de yaptırıla-
bileceği konusunda ilgili serbest tüketiciye gerekli bilgilendirmeler dağıtım şirketince yapılır.
Serbest tüketicinin bağlantı hattını sertifika sahibine yaptırmak istemesi durumunda; sertifika
sahibinin belirlediği bağlantı hattı bedeli, dağıtım şirketinin ilgili bağlantı hattı için belirlediği
bedelden yüksek olamaz. Dağıtım şirketinin belirlediği bağlantı hattı bedeli, ilgili tarife yılı
yatırım harcaması maliyetleriyle uyumlu olmalıdır.

c) Dağıtım şirketinin geleceğe yönelik bölgesel tüketim ve yatırım öngörüleri çerçeve-
sinde serbest tüketici için belirlenen bağlantı hattı kapasitesinden daha yüksek kapasitede ya-
tırım yapılacak olması halinde; ileride bu hatta ilave yapılacak her türlü ilk bağlantıda ya da
ilave bağlantı yapılmaması halinde en geç üç yıl içerisinde, serbest tüketicinin tüketim ihtiya-
cının üzerinde imal edilmiş olan bağlantı hattının bedeli, yıpranma süresi dikkate alınmaksızın
dağıtım şirketi tarafından ilgili serbest tüketiciye ödenir.

d) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce imalatı yapılmış olan hatlara bağlantı ya-
pılacak olması halinde, serbest tüketicilerin tüketim ihtiyacı üzerinde katlandıkları maliyetler,
bir defaya mahsus olmak üzere dağıtım şirketi tarafından ilgili serbest tüketicilere ödenir.

e) Bu fıkra kapsamında ilgili serbest tüketicilere ödenecek bedeller; defter değeri üze-
rinden bağlantı hattının tamamlanma tarihi dikkate alınarak öncelikle varsa ödenmiş katılım
payları düşüldükten sonra kalan bedel üzerinden her yıl %10 oranında yıpranma payı düşülerek
hesaplanır. Bu hesaplama kapsamındaki maliyetler ve katılım payları TÜFE dikkate alınarak
güncellenir. Hesaplanacak bedel en fazla bir yıl içerisinde ilgili serbest tüketiciye ödenir ve bu
süre için yıpranma payı düşülmez.

Bağlantı ve servis hatlarının test ve kontrolü dağıtım şirketince tamamlanır ve işletmeye
alınır.

Dağıtım şirketi, işlettiği tüm servis ve bağlantı hatlarının bakım, onarım ve iyileştiril-
mesinden sorumludur. Dağıtım şirketi bu kapsamdaki işlemler için bir bedel alamaz.

Doğal gaz bağlantısı yapılmış bir adreste mevcut servis hattı değişmeksizin, müşterinin
isteğiyle servis kutusunun sökülmesi ve/veya yeniden takılması durumunda dağıtım şirketi ta-
rafından ilgili müşteriye servis kutusu söküm bedeli yansıtılır. Bu bedel Kurul tarafından be-
lirlenir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 37- İç tesisatların projelendirilmesi ve yapımı, bağımsız bölüm maliki, binanın

veya tesisin sahibi ya da bunların yetkili temsilcileri tarafından sertifika sahiplerine yaptırılır.
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Sertifika sahibi firma ile başvuru sahipleri arasında yapılacak işin kapsamı ve koşullarını be-
lirleyen bir sözleşme imzalanır. İlgili mevzuat çerçevesinde dağıtım şirketi tarafından belirlenen
asgari hükümleri içeren örnek sözleşme ve sigorta poliçesi dağıtım şirketinin internet sitesinde
yayımlanır. Ön proje dosyaları hariç, bu sözleşmenin bir kopyası, ilgili sigorta poliçesi ve ser-
tifikalı firmanın tesisatın imalatını yapacağı tarih aralığı ile imalatı yapacak personel bilgisi
sertifika sahibinin projenin onayı için dağıtım şirketine vereceği müracaat dosyasında veya di-
jital onay sisteminde yer alır. Sunulan tarih aralığı veya personel bilgisinde değişiklik olması
halinde 3 (üç) iş günü içerisinde dağıtım şirketine bilgi verilir. Dağıtım şirketi veya projeyi ya-
pan firma dışında dağıtım şirketi adına çalışan sertifika sahipleri projeyi kendilerine teslim edi-
len tarihi takiben aboneler için 5 (beş) iş günü içerisinde kontrol eder. Kontrol sonucu uygun
projeler onaylanır, uygun olmayan projeler ise projelerin reddedilme sebepleri ilgili sertifika
sahibine dijital platform kullanıldığı durumlarda aynı gün, aksi takdirde 2 (iki) gün içerisinde
bildirilir. İç tesisat ve/veya dönüşüm projesinin onaya sunulmasından önce iç tesisatı yapacak
olan firma sözleşme kapsamındaki tüm yükümlülüklerini içerecek şekilde Kurul tarafından be-
lirlenen sigortalamaya ilişkin sorumluluklarını yerine getirir. Sigortanın bu maddede yer alan
iç tesisatın imalat süresini ve devreye alınması işleminden başlamak üzere bir yıl boyunca ya-
pılan iç tesisat ile ilgili çıkabilecek tüm sorunları kapsaması zorunludur. Sigorta poliçesinin
gerekli şartları kapsamaması halinde dağıtım şirketi tarafından müşteri ve ilgili firma bilgilen-
dirilir ve poliçe düzeltilene kadar iç tesisat projesi onaylanmaz. Ayrıca, dağıtım şirketince proje
onayı yapılmadan sertifikalı firma tarafından iç tesisat imalatına başlanamaz ve dağıtım şirke-
tince onaylanan projelerde yapılacak tüm değişiklikler proje tadilatı olarak değerlendirilir.

Sertifikalı firmanın müşteri ile imzaladığı sözleşme hükümleri içerisindeki taahhütle-
rinin sigorta poliçesinde belirtilen mücbir sebepler hariç olmak üzere herhangi bir nedenle söz-
leşme süresi içinde tamamlanamaması halinde yürütülecek işlemler ve doğal gaz iç tesisat
onayı ve işletmeye alınması konusunda sertifika sahibi ile dağıtım şirketlerinin takip edeceği
usul ve esaslar Kurul tarafından belirlenir.

Dağıtım şirketi, yaptırılan iç tesisatı ilgili mevzuat hükümlerine göre, tesisatın kontrol
ve onayı için kendisine yapılan müracaat tarihinden itibaren en geç 7 (yedi) iş günü içinde
kendi teknik personeline veya iç tesisatı yapan firma dışında kendi adına çalışan sertifika sa-
hiplerine kontrol ettirir ve uygun bulması halinde onaylar. Uygun bulmaması halinde ise, tespit
edilen hata ve eksiklikler giderildikten sonra, kontrol ve testlere ilişkin işlemler yeniden yapılır.
İç tesisatın ilgili mevzuat ve standartlara uygun olarak yapılmasından ve test edilmesinden ser-
tifika sahibi, kontrolünden ise dağıtım şirketi sorumludur. Dağıtım şirketi iç tesisat yapım sü-
reçlerinde karşılaşılabilecek sorunları engelleyici uyarı ve bilgilendirmeleri yapar.

İç tesisata gaz verilmesi; ilk abonelik sözleşmesinin imzalanmasından sonra yakıcı ci-
hazların tesis edilmiş olması şartıyla, dağıtım şirketi yetkilisi veya tesisatın kontrolü için yet-
kilendirdiği sertifikalı firma yetkilisi, iç tesisatın yapım ve/veya montajından sorumlu olan ser-
tifikalı firma yetkilisi ve müşterinin birlikte imzaladığı tesisatın imalatını yapan usta bilgisinin
de yer aldığı bir tutanakla kayıt altına alınır.

İç tesisata gaz verilmesi öncesinde sertifikalı firma tarafından imalatı yapılan tesisata
ilişkin teknik rapor hazırlanır ve bu rapor tesisatın kontrol edilmesi esnasında müşteriye teslim
edilir. Bu raporda asgari olarak tesisatın yapılmasında yetkili mühendis, tesisatı yapan usta/us-
talar, kullanılan malzeme, tesisatın basınç sınıfı bilgileri yer alır. Tesisata gaz verildikten sonra
yakıcı cihaz değişimi de dahil olmak üzere proje tadilatı gerektiren tüm işlemlerde devreye
alma dağıtım şirketinin tüm iç tesisatı kontrolü ile tesisata uygunluk vermesinden sonra sağla-
nır.
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Yakıcı cihaz değişikliklerinde; dağıtım şirketine daha önce sunulan proje kapsamında
cihazın tipinde, yerleşiminde veya kapasitesinde değişiklik olmaması halinde dağıtım şirketleri
tarafından hazırlanan yakıcı cihaz değişim formunun cihaz değişimini yapan firma tarafından
doldurulması ve dağıtım şirketi yetkilisinin kontrolü şartıyla proje tadilatı olmadan değişim
yapılabilir. Yakıcı cihaz devreye alma işlemi dağıtım şirketi yetkilisinin tesisat kontrolü ile sağ-
lanır. Yakıcı cihaz değişim formunun bir nüshası müşteriye bırakılır. Dağıtım şirketi tarafından
müşterinin tesisatına ilişkin bilgiler güncellenir.

Doğal gaz yakıt sistemli olarak projelendirilerek inşa edilecek binalarda, diğer mevzuat
gereğince ilgili dağıtım şirketine onayı için ibraz edilen proje dağıtım şirketi tarafından ön
proje olarak kabul edilir ve gerekli kontroller yapılarak onaylanır. Bu aşamada dağıtım şirketi,
binanın inşası sürecinde doğal gaz iç tesisatının standartlara uygun yapılmasını teminen bilgi-
lendirme yapar. Ancak, ön projenin onaylanması sonrasında tesisatın sertifikalı firma tarafından
imalatına başlanmadan önce imalatı yapacak olan sertifikalı firmanın dağıtım şirketine bu mad-
denin birinci fıkrasında belirtilen müracaat dosyasını sunması gerekir. Sunulacak dosya içeri-
sinde daha önce kabulü yapılmış ön projede herhangi bir değişiklik bulunmasa dahi proje onay
için tekrar sunulur.

Herhangi bir nedenle müşteri ile sertifikalı firma arasındaki sözleşmenin iptali halinde,
sözleşme iptalinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde sertifikalı firma dağıtım şirketine
iptal edilen sözleşme, iç tesisat numarası, iptal gerekçesi hakkında bilgi verir ve herhangi bir
ekipman teslim almışsa dağıtım şirketine teslim eder. Dağıtım şirketi iptal edilen sözleşme ile
ilgili olarak müşteri ile iletişime geçer ve konu hakkında bilgi verir. Ayrıca, proje onay süre-
cinde olup başvuru tarihinden itibaren üzerinden 5 (beş) yıl geçen iç tesisat projeleri dağıtım
şirketi tarafından iptal edilir ve projeyi sunan firmaya bilgi verilir.

Dağıtım şirketleri tüketicilerin proje sunum, onay ve gaz açım işlemlerine ait süreçleri
internet sitelerinde takip edebilmesine olanak sağlayacak bir sistemi internet siteleri bünyesinde
kurar. Ayrıca, dağıtım şirketleri kendi dağıtım bölgelerinde faaliyet göstermekte olan sertifikalı
firmaların sunduğu proje sayısı, ilk kontrolde proje onay sayısı, ilk kontrolde proje onay yüz-
desi, kontrol edilen tesisat sayısı, ilk kontrolde onay sayısı, ilk kontrolde onay yüzdesi olmak
üzere 6 (altı) kalem üzerinden sertifikalı firmaların son 6 (altı) aylık performans değerlendirme
tablosunu yayımlar. Konut ve endüstriyel tesisatlar için ayrı ayrı oluşturulan tabloya yeni ser-
tifika alan firmalar azami 15 (on beş) iş günü içerisinde eklenir. Bu tablo her 6 (altı) ayda bir
yenilenir.

Bu madde kapsamında ilgili dağıtım şirketinin alacağı tüm bedeller Kurul tarafından
belirlenir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 38- İlk abonelik esnasında yapılacak abonelik sözleşmesi; iç tesisat proje ona-

yını müteakip ilgili ve diğer mevzuat kapsamında gerekli belgelerin dağıtım şirketine ibrazı
ve ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenmiş güvence bedelinin tahakkuku ve/veya tahsili ile im-
zalanır veya mesafeli sözleşme yapılır. Abonelik sözleşmesi, doğal gazı fiilen kullanacak olan
gerçek veya tüzel kişi veya bunların yetkili temsilcileriyle yapılır. İlk abonelikte 37 nci madde
çerçevesinde abonenin doğal gazı kullanıma açılır. İlk abonelikten sonra aynı adreste yapılacak
tüm yeni abonelik işlemlerinde ise; doğal gazın kullanıma açılması iç tesisatın dağıtım şirketi
veya kendi adına çalışan sertifikalı şirketlerce abonelik sözleşmesinin yapılmasından itibaren
5 (beş) gün içinde kontrol edilmesinden sonra yapılır. Yapılacak kontrol neticesinde, tesisatın
uygun bulunmaması halinde, dağıtım şirketinin tespitleri doğrultusunda tesisata ilişkin eksik-
likler ilgisine göre sertifikalı firmalar ve/veya müşteriler tarafından giderilerek tesisat mevzuata
uygun hale getirilir. Bu durumda tesisatı uygun hale getiren sertifikalı firma ve/veya müşteri
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tarafından dağıtım şirketine yapılacak başvurudan sonra tesisat 5 (beş) iş günü içinde kontrol
edilir ve doğal gaz kullanıma açılır. Tüzel kişilere ait vergi kimlik numaraları Gelir İdaresi Baş-
kanlığından e-vergi levhası sorgulaması yoluyla, ticaret sicil bilgileri ise ilgili Ticaret Sicil Mü-
dürlüğünden ticaret sicil sorgulaması yoluyla teyit edilir.

Dağıtım şirketi tarafından sözleşmesiz olarak doğal gaz kullanıldığının ve fiili olarak
tüketimi gerçekleştiren kişinin somut belgeler ile tespit edildiği durumlarda, tüm mali yüküm-
lülükler ilgili kişiye tahakkuk ettirilir. Adreste ikamet etmekte olan doğal gaz kullanıcılarının
değişimi, ödeme yöntemine bağlı sayaç tipi değişimi veya vergi numarası gibi sözleşmede yer
alan esas unsurlardan birinin değişimi halinde yeni sözleşme imzalanır.

Dağıtım şirketi tarafından, sözleşmenin yapılması esnasında, uygulanacak fiyatlandırma
esasları ve sözleşme hükümleri ile güvenli gaz kullanımı, acil durumlar ve tüketicinin telefon
ve e-posta bilgilerini güncel tutacağı, dağıtım şirketi sisteminde kayıtlı telefona ve/veya e-posta
adresine yapılacak bildirimlerin geçerli sayılacağı hakkında bilgileri kapsayan bir doküman
talep sahibine teslim edilir veya iletilir. Dağıtım şirketi müşterilerini konut, ticari, sanayi ve
benzeri olmak üzere gruplandırır ve bu müşteri grupları ile mevzuat hükümlerine aykırı olma-
mak koşuluyla standart tip sözleşme yapar. Yapılacak tüm standart tip sözleşmelerin birer örneği
dağıtım şirketinin internet sitesinde yayımlanır.

Abonenin vefatı halinde diğer mirasçılardan herhangi bir itiraz gelmediği takdirde, vefat
eden abonenin eşi, dağıtım şirketinde mevcut bulunan güvence bedeli aktarılarak ve ilave bir
güvence bedeli alınmaksızın abone yapılır.

Taşıma hizmeti sözleşmesi; dağıtım şirketinin tedarikçilerle, teslim hizmeti sözleşmesi
ise dağıtım şirketinin serbest tüketici ve tedarikçilerle doğal gazın devir teslimi için yaptığı
sözleşmelerdir. Bu sözleşmelerde ilgili mevzuat çerçevesinde taraflarca serbestçe belirlenen
hükümler yer alır. Sözleşme metinleri üzerinde mutabık kalınamadığı durumlarda Kurul tara-
fından belirlenen sözleşme metinleri imzalanır. Serbest tüketiciler ile tedarikçiler arasında im-
zalanacak sözleşmelerin süreleri taraflar arasında serbestçe belirlenir.

Tüketiciler dağıtım şirketlerine bildirdikleri mobil, sabit ve elektronik iletişim kanal-
larını ve gerek görülmesi halinde vergi numarasını güncel tutar. Dağıtım şirketlerinin sistem-
lerinde kayıtlı mobil, sabit ve/veya elektronik iletişim kanallarına yaptığı bildirimler geçerli
sayılır.

Dağıtım şirketi ile tüketiciler arasında yapılacak sözleşmelerde, ilgili mevzuata aykırı
hükümler yer alamaz.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 39- Dağıtım şirketi, alacaklarını garanti altına alabilmek amacıyla, mekanik

sayaç kullanan abonelerden, abonelerin tercihlerine göre nakit veya kredi kartına, peşin ya da
taksitli olarak bir defaya mahsus olmak üzere güvence bedeli tahsil edebilir. Ancak ön ödemeli
sayaç kullanan abonelerden güvence bedeli alınmaz. Herhangi bir gerekçe ile abonelik esna-
sında güvence bedeli alınmamış ise daha sonra aynı adres için yeni sözleşme yapılana kadar
bu bedel talep edilemez. Güvence bedelinin taksitli olmasını talep eden müşterilere tercihlerine
göre güvence bedeli ödemesi için vade farksız en az 6 (altı) eşit taksit yapılır. Bu fıkra kapsa-
mındaki bedellerin faturaya yansıtılması yerine kredi kartı kullanılarak ödenmesi halinde, kredi
kartlarına ilişkin yürürlükte olan ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Güvence bedeli, doğal gazı fiilen kullanmak üzere sözleşme yapan kişilerden veya bun-
ların yetkili temsilcilerinden alınır.

Güvence bedelleri ile bunların hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurul tarafından
belirlenir.
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Abonelik sözleşmesi sona eren abonenin dağıtım şirketinde bulunan güvence bedeli,
tüm borçların ödenmiş olması ve nakit olarak alınan güvence bedellerinin ise ilgili mevzuat
çerçevesinde güncelleştirilmesi kaydıyla, abonelik sözleşmesinin sona ermesine ilişkin talep
tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde aboneye veya onun yetkili temsilcisine iade
edilir.

Serbest tüketiciler güvence bedeli olarak nakit yerine banka kesin teminat mektubu da
verebilir. Serbest tüketicilerden güvence bedeli alınıp alınmayacağı ve koşulları imzalanacak
sözleşmeler kapsamında ilgili mevzuata aykırı olmamak kaydıyla serbestçe belirlenir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“Sayaçlar, dağıtım şirketinin mülkiyetinde olup abone bağlantı bedeli dışında hiçbir
bedel alınmadan dağıtım şirketince temin edilerek sisteme dahil edilir. Sayaçların muayenesi
ile tamir ve ayar işlemleri Ölçü Aletleri Mevzuatı kapsamında yapılır.

Sayaçların takılması, sökülmesi, değiştirilmesi, kontrolü ve benzeri her türlü işlem da-
ğıtım şirketi tarafından yapılır veya yaptırılır. Sayaçlar hiçbir koşulda tüketicilere teslim edil-
mez. Bununla birlikte sayacın sertifikalı firmalar tarafından tesis edileceği durumlarda, sayaçlar
müşteri sözleşmesinin imzalanması sonrasında sertifikalı firmalar tarafından dağıtım şirketin-
den tutanakla teslim alınır. Abone sayaçlarında meydana gelen ve gaz arzının sürdürülmesini
engelleyen tüm arıza ve sorunlar dağıtım şirketine arıza bildirimi yapıldıktan sonra 24 (yirmi
dört) saati geçmeyecek şekilde en kısa sürede giderilir. Müşteri, sayaca hiçbir şekilde müdahale
etmemekle ve sayacı dağıtım şirketinin erişimini engellemeyecek şekilde korumakla yüküm-
lüdür. Sayaçlara dışarıdan yapılan müdahale sonucu oluşacak zarar ve ziyan müşteri tarafından
karşılanır. Bu durumda dağıtım şirketi tarafından hazırlanacak müdahale/hasar raporu ve ye-
rinde tutulacak tutanak esas alınır.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“Müşteri tüketimlerinin saatlik takibinin yapılabildiği, bir veya birden çok cihazın tek

bir sayaç ile ölçümü yapılan tesislerde, sayaçların ölçüm kapasiteleri altında çekiş yapıldığının
tespiti ve tüketicilere bildirilmesi halinde, sayaçların asgari ölçüm kapasiteleri dikkate alınarak
ölçüm miktarlarında düzeltme yapılır. Düzeltme sonucu ortaya çıkan bedel müşteri tarafından
ödenir. Bu durumlarda tüketiciye ölçüm sistemi hakkında dağıtım şirketi tarafından bilgilen-
dirme yapılır. Tüketicinin tercihine bağlı olarak ve maliyetinin tüketici tarafından karşılanması
kaydıyla ölçüm kapasitesi veya hassasiyeti uygun sayaç tesis edilir.

Faturalandırmaya esas olarak kullanılan veriler isteyen tüketicilerin erişebileceği ve as-
gari olarak geriye dönük son 5 (beş) yılı kapsayacak şekilde dağıtım şirketlerinin internet site-
sinde yayımlanır.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bent-
leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Serbest tüketicilerin kullanmakta oldukları ölçüm ekipmanlarının herhangi bir ne-
denle devre dışı kalması veya arızalanması halinde, bu ekipmanların devre dışı kaldığı süredeki
tüketim miktarlarının hesaplanmasında öncelikle taraflar arasında imzalanmış olan sözleşme
hükümleri çerçevesinde işlem yürütülür. Ancak sözleşmede belirlenmiş bir yöntem bulunma-
ması halinde üretim kapasitesindeki değişimler de dikkate alınarak sırasıyla;

1- Teçhiz edilmiş ise kontrol amaçlı ölçüm ekipmanları,
2- Sayacın akredite kuruluşlarca test ve kontrolü sonucunda belirlenen ölçüm toleransı

dışındaki sapma yüzdesi,
3- Gaz mühendisliği teknolojisi doğrultusunda manuel olarak yapılabilecek hesapla-

malar,
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4- Geçmiş dönem benzer şartlardaki doğal gaz kullanım miktarlarının ortalaması,
5- Tespit edilebilmesi durumunda arıza öncesi ve arıza sonrası benzer şartlardaki en

yakın döneme ait tüketim ortalamaları,
ile işlem yapılır. Doğal gazı sadece ısınma amaçlı kullanan serbest tüketicilere ise (b)

bendi hükümleri uyarınca işlem yapılır.
b) Aboneler için ise; son iki yılın aynı aylarına, aylık değer tespit edilememesi halinde

çeyrek dönemlerine rastlayan doğal gaz kullanım miktarlarının ortalaması esas alınır. Bu orta-
lama, benzer tüketim eğilimine sahip diğer müşteriler emsal alınmak suretiyle hesaplanan aynı
dönemdeki tüketimlerin ortalaması ile kıyaslanır. Müşterinin tüketim ortalamasının; emsal alı-
nan müşterilerin ortalamasından fazla olması halinde, emsal alınan müşterilerin tüketim orta-
laması, az olması halinde ise, müşterinin kendi tüketim ortalaması esas alınarak sayacın ölçüm
yapmadığı veya yanlış ölçüm yaptığı dönem tüketimleri hesaplanır ve tahakkuk ettirilir. Müş-
teriye ilişkin geçmiş yıla ait veri olmaması durumunda, hesaplamalar, benzer tüketim eğilimine
sahip diğer müşterilere ilişkin veriler dikkate alınarak yapılır.

c) Sayacın ölçüm yapamadığı veya yanlış ölçüm yaptığı süre; iç tesisatın işletmeye
alınması, iç tesisatın kontrol edilmesi, sayaç muayenesi, sayaç açma-kapama, sayaç değiştirme,
sayaç sökme-takma ve abonelik sözleşmesi imzalanması işlemlerinden en son yapılan işlem
tarihi ile sayacın ölçüm yapmadığı veya yanlış ölçüm yaptığının tespit edildiği tarih arasındaki
süre veya bu süreler bir yıldan uzun ise son bir yıllık süredir. Faturaya itiraz durumunda, tüke-
ticinin itiraza konu dönemdeki elektrik ve su faturaları dikkate alınarak düzeltme yapılabilir.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Dağıtım şirketi, sayaçların sağlıklı işleyişini bir yılı geçmemek kaydıyla düzenli olarak
kontrol eder. Sayacın 3516 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda dağıtım şirketi tarafından,
her türlü ayar ve bakımı için periyodik olarak muayene ettirilmesi esastır. Ölçü Aletleri Mev-
zuatı hükümleri doğrultusunda; sayaçların muayenesinin, gerektiğinde ise tamir ve ayarının
yaptırılması ve izin verilen hata sınırları içinde çalışmasının sağlanması dağıtım şirketinin so-
rumluluğundadır.”

“Müşterinin adresinde bulunmadığı durumlarda sayaçla ilgili olarak, dağıtım şirketi ta-
rafından herhangi bir işlem yapılmış ise müşteri adresine bildirim bırakılır ve müşterinin sis-
temde kayıtlı telefonuna kısa mesaj ile bilgi verilir. Müşteri, gerekiyorsa bildirim ile birlikte
dağıtım şirketine müracaat eder.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 44- Dağıtım şirketince;
a) Müşterinin belli bir süre için doğal gazı kullanmak istememesi halinde o döneme

kadar tükettiği doğal gazın bedelini ödemesi şartıyla üç gün içinde,
b) Müşterinin; faturasının son ödeme tarihinden itibaren on beş gün içerisinde öden-

memesi halinde fatura borcundan dolayı doğal gaz kesintisi yapılacağının en az 3 (üç) iş günü
önceden kısa mesaj, telefon, e-posta, adrese ihbarname, fatura altında bildirim ve benzeri yön-
temlerden en az ikisi yoluyla haber verilmesi kaydıyla,

c) Mahkeme veya Kurul Kararına istinaden ya da kaçak veya usulsüz doğal gaz kulla-
nıldığının tespiti halinde,

d) Müşteriden kaynaklanan nedenlerle sayacın en az iki fatura dönemi okunamamasın-
dan dolayı dağıtım şirketince bırakılan bildirime üç iş günü içinde cevap verilmemesi halinde,

e) 63 üncü maddedeki hallerde,
f) Bina kolon tesisatında tadilat gerekmesi durumunda,
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g) Üst üste üç faturalandırma döneminde tüketiciden kaynaklanan nedenlerle ulaşıla-
mayan sayaçlar için dağıtım şirketince aboneye yapılan bildirim neticesinde durumun belge-
lendirilmesi şartıyla, üç gün içinde sayacın ulaşılabilir duruma getirilmemesi durumunda,

h) Periyodik kontrollerde müşteriden kaynaklanan nedenlerden dolayı üç defa arka ar-
kaya iç tesisatın kontrolünün yapılamaması durumunda,

ı) Yıllık sayaç kontrollerinde veya dağıtım şirketi tarafından gerçekleştirilen saha kont-
rollerinde müşteriden kaynaklanan nedenlerden dolayı bildirim bırakılması şartıyla üç defa
arka arkaya sayacın kontrolünün yapılamaması durumunda,

i) Güvence bedelinin taksitlendirilmesi halinde, taksitlerden herhangi birinin son ödeme
tarihinden itibaren on beş gün içerisinde ödenmemesi durumunda, doğal gaz kesintisi yapıla-
cağının en az 3 (üç) iş günü önceden kısa mesaj, telefon, e-posta, ihbarname, fatura altında bil-
dirim ve benzeri yöntemlerden en az ikisi yoluyla haber verilmesi suretiyle,

j) İlgili mevzuat gereğince, haberleşme sistemi veya otomatik hacim düzeltici tesis edil-
mesine veya güvence bedeli uygulamaları konusunda belirlenen güncellemeye ilişkin yüküm-
lülüklerin yerine getirilmemesi halinde ilgili serbest tüketiciye doğal gaz arzının durdurulaca-
ğına dair gerekli bildirimlerin 1 (bir) ay önceden yapılmış olması kaydıyla,

k) Diğer mevzuattan kaynaklanan zorunlu hallerde,
doğal gaz kesilerek hizmet durdurulur ve bu hususlar müşteri sözleşmesinde belirtilir.

Hizmeti durdurulan sayaçların okuması da 48 inci madde hükümleri kapsamında yapılır.
Birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen ödenmemiş faturalara esas tüketim miktarının

hesaplanan karşılığının G4 sayaçlar için belirlenen sayaç açma-kapama bedelinin 3 (üç) katını
geçmemesi halinde gaz arzı durdurulamaz. Ancak faturanın 3 (üç) ay ödenmemesi halinde mik-
tara bakılmaksızın (b) bendinde belirtilen yöntemle gerekli bildirimlerin yapılması kaydıyla
doğal gaz kesilerek hizmet durdurulabilir. Ayrıca;

1) 65 yaş üstü tüketicilerin,
2) Hayati risk taşıyacak şekilde sürekli cihaza bağlı olarak yaşayan ve raporları dağıtım

şirketine ibraz edilen bireylerin ikamet ettikleri adreslerdeki tüketicilerin,
3) Diğer mevzuattaki kriterleri taşıyan şehit aileleri ve muharip/malul gazi tüketicile-

rin,
bir aboneliğine ait faturanın en az üç dönem ödenmemesi ve dağıtım şirketi tarafından

(b) bendinde belirtilen yöntemle gerekli bildirimlerin yapılması kaydıyla gaz arzı durdurulabilir.
Borcun ödenmesine ilişkin taksitlendirme talep edilmesi halinde dağıtım şirketi tarafından 4
(dört) eşit taksit yapılır.

Birinci fıkranın (c) ve (e) bentleri hariç, doğal gaz hizmet kesintileri mesai saatleri için-
de ve resmi tatil günleri dışında yapılır. Konut müşterileri için cuma günleri ve resmi tatillerin
başladığı günden önceki gün kesinti yapılamaz. Ayrıca yukarıda belirtilen hizmet kesintileri
ile ilgili olarak gönderilecek bildirim açık ve kolay anlaşılabilir bir şekilde düzenlenir, içeri-
ğinde hizmet durdurma tarihi ve gerekçesi ile bu konuda daha fazla bilgi alınabilmesi için da-
ğıtım şirketinin telefon numaraları yer alır.

Doğal gaz hizmet kesintisi yapıldığında, tüketicinin adresine hizmetin durdurulduğuna
dair gerekçeli bildirim bırakılır. Ayrıca, tüketici telefonuna kısa mesaj ile bildirim gönderilir.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 45- Doğal gazı kesilen müşterinin, yükümlülüklerini yerine getirmesi ve dağı-

tım şirketine başvurusu üzerine, 44 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) ve (e) bentleri hariç
müşteriye 24 (yirmi dört) saati geçmeyecek şekilde en kısa sürede yeniden doğal gaz verilir.
44 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) ve (e) bentlerinde tanımlanan durumlarda ise, bu süre
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söz konusu durumun ortadan kalkmasından itibaren başlar. Ancak, gerekiyorsa iç tesisatın kont-
rol ve testlerine ilişkin işlemler bu süre içinde yeniden yapılır. Doğal gazı 44 üncü maddenin
birinci fıkrasının (a), (e), (f), (h), (ı) ve (k) bentleri hariç diğer hükümlerine göre kesilen müş-
teriden, ilgili yıl için Kurul tarafından belirlenen sayaç açma kapama bedeli alınır.”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 46- Müşteri sözleşmesi;
a) Müşterinin veya müşteri nam ve hesabına yetkili temsilcisinin dağıtım şirketine baş-

vurusu üzerine,
b) Müşterinin dağıtım şirketine olan borcunu son ödeme tarihinden itibaren üç ay süre

ile ödememesi halinde,
c) Müşterinin vefatının tespiti halinde,
d) Müşterinin tüzel kişiliğinin sona ermesi halinde,
e) Müşterinin, sözleşmesini sona erdirmeksizin sözleşmeye konu adresten ayrıldığının

tespit edilmesi durumunda,
f) Dağıtım şirketi tarafından güvence bedelinin taksitlendirilmesi halinde, herhangi bir

taksitin üç ay süre ile ödenmemesi durumunda,
g) 1 (bir) yıl içerisinde 3 (üç) defa usulsüz doğal gaz kullanımı tespit edilmesi duru-

munda,
dağıtım şirketince en geç 3 (üç) iş günü içinde sona erdirilir. Ancak 44 üncü maddenin

ikinci fıkrası kapsamındaki tüketiciler için bu fıkranın (b) bendinde belirtilen süre 6 (altı) ay
olarak uygulanır.

Hesap tasfiyesinden sonra on yıl içinde geri alınmayan müşteri alacakları ilgili yıl so-
nunda irat kaydedilmek üzere dağıtım şirketi tarafından ilgili il defterdarlığı vasıtasıyla Hazi-
neye aktarılır.

Sözleşmesi sona erdirilen veya erdirilecek olan müşterinin kapama vanası uygun aparat
ile kapatılır ve doğal gaz arzı durdurulur. Müşteri sayacının kapama anındaki son ölçüm değeri
bir tutanakla tespit edilir, fotoğrafı çekilerek arşivlenir, tespit edilen bu değer üzerinden tahak-
kuk işlemi yapılır ve varsa müşterinin diğer borçları ve alacakları hesaplanarak müşteri hesabı
tasfiye edilir.

Müşterinin alacağı varsa, abonelik sözleşmesinin müşteri tarafından sona ermesine iliş-
kin talep tarihinden veya dağıtım şirketi tarafından resen sona erdirildiği tarihten itibaren en
geç 15 (on beş) gün içerisinde müşteriye veya onun yetkili temsilcisine ödenir.

Abonenin, sözleşmesini sona erdirmeksizin ikamet ettiği adresten ayrılması durumunda,
söz konusu adrese taşınan gerçek ve tüzel kişi ile yeni bir abonelik sözleşmesi yapılır. Ayrıca
aynı adreste başka abonelerin daha önceki dönemlere ilişkin tüketimlerinden kaynaklanan borç-
ları yeni abonenin üstlenmesi talep edilemez.”

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Müşteri şikâyetleri, bilgilendirme ve diğer hizmetler
Madde 47- Müşteri, doğal gaz kullanımı ile ilgili her türlü şikâyetini dağıtım şirketinin

müşteri hizmetleri birimine yapar. Müşteri şikâyetini şahsen, yazılı olarak, telefonla, faksla
veya internet aracılığıyla yapabilir. Dağıtım şirketi, şikâyetleri, başvuru tarihinden itibaren şi-
kâyetin niteliğine göre en geç on beş gün içinde müşterinin talebi dikkate alınarak başvurunun
yapıldığı usul ile cevaplar ve/veya gerekli işlemleri yapar. Müşteri şikâyetleri ve yapılan iş-
lemler dağıtım şirketi tarafından kayıt altına alınır ve talep halinde Kuruma iletilir.

Dağıtım şirketleri tarafından, tüketicilere yönelik yirmi dört saat kesintisiz hizmet ve-
recek şekilde çağrı merkezi kurulur. Dağıtım şirketleri tüketicilere yönelik çağrı hizmetleri ile
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ilgili olarak hizmet alımı yapabilirler. Dağıtım şirketlerinin faaliyet konuları ile ilgili olarak
itiraz, şikâyet ve taleplere ilişkin bilgilendirme ve yönlendirme konularında kullanıcılara yar-
dımcı olmak üzere kuracakları çağrı merkezinde yapılan görüşmeler sesli kayıt altına alınır.
Çağrı merkezi, arayan kişinin operatöre kolay ulaşabilmesine imkân vermelidir. Çağrı merke-
zine yapılan aramalar ve çağrı merkezi tarafından yapılan geri aramalara ilişkin çağrı merkezi
sistemi üzerinde yapılan tüm işlemler kayıt altına alınır. Cevap ve bilgilendirme için yapılacak
geri dönüşler arayan kişinin talebine uygun olarak e-posta, telefon veya kısa mesaj yoluyla ya
da yazılı olarak yapılır. Ayrıca, çağrı merkezi aramalarına ilişkin tüm işlem kayıtları ve ses ka-
yıtları ile çağrı merkezi sisteminin işleyişini etkileyen yetkilendirme, ayarlama, güncelleme,
menü ağacı değişiklikleri, anons değişiklikleri gibi işlemlere ilişkin kayıtlar asgari 1 (bir) yıl
çağrı merkezi sisteminde doğrudan erişilebilir biçimde ve ilave olarak asgari 5 (beş) yıl da ye-
dekleme ünitelerinde saklanır.

Dağıtım şirketleri internet sitelerinde tüketicilerin şikâyetlerini iletebilecekleri, kolay
erişim sağlanabilen, yapılan başvuruların tüketiciler tarafından takip edilmesine olanak sağla-
yan ve tüketici tarafından şikâyete konu belgeyi yüklemeye imkân veren bir “Şikâyet Başvuru
Sistemi” oluşturur. Bu kapsamda oluşturulan kayıtlar 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu kapsamında gerekli önlemler alınarak 5 (beş) yıl süreyle muha-
faza edilir.

Dağıtım şirketleri, tüketicilerin dağıtım şirketlerine bildirdikleri mobil, sabit ve elek-
tronik iletişim bilgilerini ve fatura bildirim tercihlerini güncellemelerine imkân verecek bir sis-
tem kurar. Dağıtım şirketinin kurduğu bu sistemde müşteriler tarafından değiştirilen bilgilerin
güncelliği, doğruluğu ve sorumluluğu müşteriye aittir. Bu sistem tahmini fatura hesabı ile asgari
son 3 (üç) yıla ilişkin tüketimlerin sorgulanmasına imkân sağlamalı ve sistemde tüketicinin
geriye dönük faturaya esas bilgileri bulunmalıdır. Dağıtım şirketleri ihtiyaç görülecek diğer
bilgilere de bu sistemde yer verir.

Dağıtım şirketleri, tüketicilerin yeterli, güvenli, sürekli ve kolay bir şekilde hizmet al-
malarını ve hizmet seçeneklerini öğrenmelerini teminen, gerekli bilgilendirme faaliyetini yerine
getirmekle yükümlüdür.

Tüketicilerin bilgilendirilmesi görevi ilgili dağıtım şirketi tarafından uygun kanallar
vasıtasıyla yürütülür. Dağıtım şirketleri tarafından tüketicilere ücretsiz olarak broşür, katalog
gibi araçlar dağıtılabilir ve/veya e-posta veya kısa mesaj gönderilebilir. Bu madde kapsamında
yapılacak bilgilendirmeler, ayrıca internet sitesi üzerinden de kolayca ulaşılabilecek bir biçimde
yayımlanır.

Dağıtım şirketi tarafından tüketicilerin yaptıkları başvurular göz önünde bulundurularak
internet sitesinde “Sıkça Sorulan Sorular” kısmı oluşturulur. Ayrıca dağıtım şirketinin internet
sitesinde tüketim faturalarının, güvence bedelinin ve abone bağlantı bedelinin hesaplanabileceği
modüller oluşturulur.

Dağıtım şirketlerinin müşteri hizmetleri merkezlerinde engelli ve 65 yaş üstü vatan-
daşların erişiminin kolaylaştırılması için rampa, uygun gişe, kapı ve tutunma çubukları gibi
gerekli düzenlemeler yapılır. 65 yaş üstü vatandaşlar ile raporlarını dağıtım şirketine ibraz eden
engelli vatandaşların çağrı merkezine ulaşımlarında öncelik tanınır ve taleplerinin karşılanma-
sında gerekli özen gösterilir. Dağıtım şirketi, engelli raporunun kendisine ibrazından sonra en
geç 3 (üç) gün içerisinde öncelik verilmesi için gereken işlemleri tamamlar.

Tüketicilerin kişisel kusurları haricinde oluşan ve Kurul tarafından belirlenecek kap-
samda, lisans ve sertifika sahiplerinin uygulamalarından kaynaklanan tüketici mağduriyetleri-
nin tazminine ilişkin usul ve esaslar Kurul tarafından belirlenir.”
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MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 48- Dağıtım şirketi, tüketicilerin sayaç endekslerini müşteri bazında bir önceki

okuma tarihine göre artı-eksi beş günden fazla sapma olmayacak şekilde, aylık okur veya oku-
tur. Abonenin sayaç okuma tarihlerinin değiştirilmesini talep etmesi ve talebin dağıtım şirke-
tince uygun bulunması, ilk faturalama, sayaç değişimi veya borcundan dolayı ara tahakkuk çı-
karılması hallerinde bu kriter bir defaya mahsus olarak aranmaz. Uzaktan okuma imkânı bu-
lunan tüketicilerin sayaçları ise ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde her ayın sonunda okunur
ve tüketim bilgileri tüketicilere e-posta ile iletilir.

Herhangi bir gerekçe ile tüketicilerin ilk okuma ve son okuma arasındaki fatura okuma
süresinin bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen sürenin altında kalması halinde fatura ödeme
süresi asgari 25 (yirmi beş) gün olarak uygulanır. Bununla birlikte ilk okuma ve son okuma
arasındaki fatura okuma süresi bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen sürenin üzerinde olması
halinde tüketim tutarı tüketiciye en az 2 (iki) fatura döneminde tahakkuk ettirilir ve tahakkuk
ettirilen tutarlara vade farkı uygulanmaz.

Dağıtım şirketi, doğal gaz satış miktarını son okuma tarihindeki ile bir önceki okuma
tarihi arasındaki iki endeksin farkını alarak bu Yönetmeliğin 41 inci maddesine göre hesaplar
ve tahakkuk bu değer üzerinden yapılır. Ancak, dağıtım şirketi, 50 (elli) metreküpe ulaşmayan
aylık tüketimleri o dönem için faturalandırmama hakkına sahiptir. Doğal gaz kullanım faturaları
metreküp ve kWh enerji miktarı bazında müşteriye fatura edilir. Tüketim faturalarında okuma
periyotlarına göre hesaplanacak gün bazında ağırlıklı ortalama perakende satış fiyatı kullanı-
larak tahakkuk yapılır.

Doğal gaz tüketim faturalarında doğal gaz kullanımı ile ilgili olmayan herhangi bir be-
del yer alamaz. Faturalarda yer alabilecek hususlar Kurul tarafından belirlenebilir.

Dağıtım şirketi faturayı, son ödeme tarihinden en az 10 (on) gün önce müşteri adresine
bırakır veya fatura tüketici tercihlerine göre faks, e-posta, e-fatura, e-arşiv fatura gibi kanallar
ile iletilebilir. Ancak ödeme süresi her halükarda 5 (beş) iş gününden az olamaz.

Dağıtım şirketinin tercihi halinde 15 Mayıs – 15 Ekim arasındaki dönemde konut ve
ısınma amaçlı tüketiciler için sayaç okumaları azami 2 (iki) ayda bir yapılabilir. Ayrıca bu du-
rumdaki tüketiciler için önceki ve sonraki dönem faturalarında bu maddenin birinci fıkrasında
belirtilen sürelere uygun faturalandırma yapılır. Bu uygulamayı yapan şirketler tarafından uy-
gun kanallar vasıtasıyla tüketicilere gerekli bilgilendirmeler yapılır.

Doğal gaz dağıtım şirketlerinin tercihlerine bağlı olarak; aynı adreste geriye dönük en
az 12 (on iki) aylık tüketimleri olan ve talepte bulunan müşteriler için sabit aylık ödeme siste-
mine geçilebilir. Dağıtım şirketleri aylık okumaları bu maddenin birinci fıkrasında belirlenen
şekilde yapar ve tüketim bilgilerini müşterilere iletir. Müşteri ile dağıtım şirketi arasında mah-
suplaşma dönemi yıllık olarak belirlenir. Belirlenen dönem sonunda gerçekleşen toplam ödeme
tutarı ile toplam tüketilen miktar karşılığı tutar üzerinden mahsuplaşma yapılır. Mahsuplaşmada
enflasyon güncellemesi dikkate alınır. Sabit aylık ödeme miktarının ilk belirlenmesinde müş-
terinin son bir yıl içindeki tüketimlerinin aylık ortalaması dikkate alınır. Sabit aylık ödeme
miktarı her mahsuplaşma dönemi sonunda gerçekleşen tüketim miktarlarına göre güncellenir.
Müşteri istediği zaman sabit aylık ödeme sistemini dağıtım şirketi ile mahsuplaşarak sonlan-
dırabilir. Bu uygulamayı yapacak olan dağıtım şirketi Kuruma uygulama yöntemi ile ilgili ola-
rak bildirim yapar.

Sayacın okunamaması durumunda dağıtım şirketi tarafından müşteri adresine bırakıla-
cak veya müşterinin dağıtım şirketinde kayıtlı olan iletişim kanallarına bildirilecek endeks bil-
dirim belgesi en geç 3 (üç) gün içerisinde müşteri tarafından doldurulup dağıtım şirketine ulaş-
tırılır veya dağıtım şirketinin uygun göreceği mobil, sabit veya elektronik iletişim kanalları ile
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endeks bilgisini dağıtım şirketine bildirir. Müşterinin kusuru dışında sayaç endeksinin belirle-
nememiş olması durumunda fatura bedeli, sayacın okunamadığı aylardaki perakende satış fi-
yatlarının, düzeltme katsayısının ve üst ısıl değerin ortalaması alınarak hesaplanan değerler ile
hesaplanır ve okunamayan ay sayısı kadar taksitlendirilir.

Dağıtım şirketi, ön ödemeli sayaç kullananlar için kolaylıkla ulaşılabilecek ve şehir
yerleşiminin yoğun olduğu yerlerde yeterli sayıda bedelsiz işlem yapacak doğal gaz yükleme
merkezleri kurar veya bu kapsamda hizmet alır. Ayrıca tüketici tercihine bağlı olarak hizmet
bedeli karşılığı işlem yapan yükleme imkânı sağlayan merkezlerle anlaşabilir veya yükleme
imkânı sağlayan cihazlar tesis edebilir.

Doğal gaz yükleme merkezleri, hafta içi günlerde asgari 08.30-18.30 saatleri arasında
hizmet verir. Acil durumlar göz önünde bulundurularak bu saatler dışında nöbetçi doğal gaz
yükleme merkezlerinin hizmet vermesi sağlanır.”

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 49- Faturada belirtilen doğal gaz tüketim bedeli, faturada yazılı bulunan yerlere

belirtilen ödeme günleri içinde ödenir. Zamanında ödenmeyen faturaya konu tüketim bedeline
gecikme zammı/bedeli dağıtım şirketi tarafından gecikmeye konu fatura ile birlikte peşin olarak
veya bir sonraki faturaya eklenerek tahsil edilir. Son ödeme tarihinden sonra yapılan ödemeler
için sözleşmede belirtilen gecikme zammı oranı günlük olarak uygulanır. Serbest tüketiciler
için faturanın son ödeme tarihi ve gecikme zammı oranı taraflarca sözleşmede belirlenir. Ge-
cikme zammı oranı, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak-
kında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranını aşamaz.

Dağıtım şirketi şebeke büyüklüğü ve tüketici sayısına uygun olarak dağıtım bölgesi
içerisinde yeterli sayıda bedelsiz işlem yapacak ödeme merkezi kurar veya bedelsiz ödeme ya-
pılabilecek ödeme merkezleri ile anlaşır. Bedelsiz ödeme yapılabilecek tüm merkezlere ilişkin
bilgiyi internet sitesinde ve faturanın arka yüzünde yayımlar. Tüketiciler kendi tercihleri ile
hizmet bedeli karşılığı hizmet veren kuruluşlara ödeme yapabilir ancak, dağıtım şirketleri öde-
me merkezleri arasındaki rekabeti engelleyici hiçbir faaliyette bulunamaz.

Dağıtım şirketleri Kurulun uygun görmesi ve tüketicilerin rızasının alınması kaydıyla
alternatif okuma, tahakkuk ve ödeme yöntemleri uygulayabilir. Ancak bu ödeme yöntemleri
için tüketiciler mecbur tutulamaz.

Fatura bedelinin zamanında ödenmemesi nedeniyle doğal gazı kesilen müşteri, ödeme-
diği fatura bedelini, gecikme zammı ve sayaç açma-kapama masraflarıyla birlikte ödeyerek
yeniden doğal gaz verilmesini dağıtım şirketinden talep edebilir. Bu durumda dağıtım şirketi,
müşterinin talebini 45 inci madde hükümlerine göre yerine getirir. Dağıtım şirketi açma-kapama
bedelini sayacın açılmasından sonraki ilk faturada tahsil edebilir.”

MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “son
ödeme tarihine kadar” ibaresi “1 (bir) yıl içerisinde” olarak, aynı maddenin üçüncü fıkrasında
yer alan “beş” ibaresi “5 (beş)” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 18- Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki
cümle eklenmiş, aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “beş” ibaresi “5 (beş)” olarak değiş-
tirilmiştir.
“Bu fıkra için belirlenen süre geriye dönük olarak 1 (bir) yılı aşamaz.”

MADDE 19- Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 52- Dağıtım veya ölçüm sistemine ya da tesisata herhangi bir şekilde müdahale

edilerek tüketimin doğru tespit edilmesini engellemek suretiyle, tüketimin eksik veya hatalı
ölçülerek ya da hiç ölçülmeden veya yasal şekilde tesis edilmiş sayaçtan geçirilmeden mevzuata
aykırı bir şekilde tüketilmesi, kaçak doğal gaz kullanımı olarak kabul edilir. Kaçak doğal gaz
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kullanımının tespit edilmesinde, dağıtım şirketinin tespitini doğru bulgu ve belgelere dayan-
dırması ve tüketici haklarının ihlal edilmemesi esastır.

Kaçak doğal gaz kullanıldığının tespit edilmesi halinde, dağıtım şirketi tarafından fo-
toğraf, video ve benzeri uygun kayıt araçlarıyla görüntü alınarak tutanak düzenlenir ve arşiv-
lenir. Dağıtım şirketi tarafından kaçak kullanımın engellenmesi için gereken önlemler alınır.

Kaçak doğal gaz kullanımının tespiti halinde, ölçüm ve kontrol sonuçlarına göre dü-
zenlenen belgelere dayanılarak hesaplanmak suretiyle kullanım süresi ve bu süre içerisinde tü-
ketilen doğal gaz miktarı dikkate alınarak dağıtım şirketi tarafından bu fiili işleyene veya ya-
rarlanana tahakkuk ettirilecek bedel içerisine, sebep olunan zarar ve ziyan, hesaplama ile elde
edilen doğal gaz miktarı karşılığı bedel ve hesaplanan bu miktarın 2 (iki) katı karşılığı kaçak
kullanım bedeli yansıtılır. Kaçak kullanımın aynı tüketici tarafından iki yıl içerisinde tekrarı
halinde her bir tekrarda kaçak kullanım bedeli katsayısı bir öncekinin 2 (iki) katı olarak uygu-
lanır.”

MADDE 20- Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki
cümleler eklenmiş, dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki
fıkra eklenmiştir.
“Ayrıca, sözleşme sahibinin her türlü hukuki ve mali sorumluluğu üstlendiğine dair dağıtım
şirketine yazılı bir taahhütname vermesi kaydıyla aynı adreste yaşayan birinci dereceye kadar
alt soy ve üst soy ile eş için kendi adına sözleşme yapmadan yapılan kullanımlar usulsüz kul-
lanım sayılmaz. Bu durumlarda fiili kullanıcının bilgileri dağıtım şirketi tarafından kayıt altına
alınarak sistemlerinde gerekli güncellemeler yapılır.”

“Birinci fıkranın (d) bendindeki hallerde, onaysız yapılan tadilat neticesinde tesisata
ilave cihaz eklenmesi ile tüm yakıcı cihazların toplam kapasitesinin kullanılan sayacın ölçüm
aralığını aşması halinde durumun tüketiciye bildirilmesi kaydıyla, yapılan tadilat tarihinden
itibaren tüm tüketim faturaları kullanılan tüm yakıcı cihazların toplam kapasitesi esas alınarak
bulunan yeni değer ile adreste bulunan sayacın azami ölçüm kapasitesi arasındaki farka göre
tahakkuk ettirilir. Tadilat tarihinin üzerinden 1 (bir) yıldan çok süre geçmesi halinde son 1 (bir)
yıllık süre üzerinden işlem yapılır.”

“Usulsüz kullanım tespiti durumunda fiili kullanıcıya Kurul tarafından belirlenen usul-
süz kullanım bedeli yansıtılır.”

MADDE 21- Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 54- Kaçak ve usulsüz doğal gaz kullanımına ilişkin olarak;
a) Tespit,
b) Süre,
c) Tüketim miktarı hesaplama,
d) Tahakkuk,
e) Ödeme,
yöntemleri ile diğer usul ve esaslar Kurul tarafından belirlenir.”
MADDE 22- Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (i) ve

(o) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.
“b) Sorumluluk alanında talebe uygun kapasiteyi sağlar, değişen doğal gaz talebine ve

şehrin imar planlarının gerektirdiği nüfus yoğunluğuna göre mevcut şebekeyi genişletir, iyi-
leştirir veya yeni şebeke yatırımı planlanmasını yapar ve uygular, yıllık yatırım planlamalarını
ilgili yılın ilk çeyreği sonuna kadar hazırlar ve talep edilmesi halinde yatırım planlamaları hak-
kında doğru bilgilendirme yapar.

c) Yerel itfaiye ve güvenlik kuruluşlarını doğal gaz ve uygulamaları konusunda eğitir
ve bunlarla uyum içinde çalışır, talep halinde söz konusu kuruluşların tatbikatlarına katılır.”
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“i) Müşterilerini belirli bir marka ya da şirkete yönlendiremez, rekabeti bozucu uygu-
lamalar yapamaz.”

“o) Dağıtım bölgesinde müşterisi olan tedarikçilere iletim şebekesi üzerinden verilen
hizmetler ve iletim şebekesinin işletimi için gerekli olan verileri, iletim şirketinin talebi ve Ku-
rumun onayı ile belirlenen zaman aralıklarında ve kapsamda vermekle yükümlüdür.”

“p) Kurum tarafından talep edildiği takdirde veya gerekli görülen hallerde bu Yönet-
melik kapsamındaki hizmetleri elektronik ortamda ve e-Devlet üzerinden sunar.

r) Dağıtım şebekesine ilişkin deplase işlemleri sebebiyle oluşan maliyetlerin gerekti-
ğinde tarife hesaplamalarında dikkate alınmasına ilişkin kriterler Kurul tarafından belirlenir.

s) Acil müdahale hizmetleri için hizmet alamaz. Bunun haricinde hizmet alınamayacak
diğer hususlar Kurul tarafından belirlenir.”

MADDE 23- Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“d) Yıllık ve beş yıllık bakım programları oluşturarak periyodik bakım ve yedek parça
stokunu planlar. Bu planlara uygun bakımları yaparak raporlarını tutar ve talep halinde Kuruma
verir,”

“f) Tüketicilere güvenli ve kesintisiz gaz arzının sağlanmasını teminen, dağıtım şebe-
kesinin ve şebeke işletmeciliğinde kullanılan ekipmanların yerinde fiziki kontrollerini ve bakım
onarımını ilgili mevzuat, standartlar ve üretici firma tavsiyelerine uygun olarak dağıtım böl-
gesinin özelliklerine göre planlar ve uygular.

g) Dağıtım şebekesinde oluşan büyük çapta hasar ve gaz kesintilerinde, dağıtım şirketi
şebeke içerisinde gerekli doğal gaz akışları ile alakalı operasyonları yapar ve alternatif gaz arzı
imkânlarını da değerlendirerek iletim şirketi ve Kuruma bilgi verir.”

MADDE 24- Aynı Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Dağıtım şirketi, güvenlik açısından olası kaçakların tespiti ve bunun için gerekli ted-
birlerin alınması amacıyla asgari yılda iki defa olmak üzere kaçak kontrolü yapar ve sonuçlarını
kayıt altına alır. Kaçak tarama sonucunda gereği halinde şebekeye müdahale edilir.”

MADDE 25- Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesinin üçüncü, dördüncü, beşinci ve se-
kizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Dağıtım şirketi, ihbarları kayıt edecek personeli ve kullanılacak acil müdahale araç-
larından en az birini personeli ile birlikte yirmi dört saat hazır durumda tutar. Acil müdahale
gerektiren ihbarlara, abone sayısı beş binin altında olan ve şehir merkezi ile en yakın işletme
merkezine karayolu mesafesi on beş km üstünde olan genişleme yoluyla dağıtım bölgesine da-
hil edilen yerleşim yerleri için en geç 30 (otuz) dakika içinde, dağıtım bölgesindeki diğer yer-
leşim yerleri için ise en geç 15 (on beş) dakika içinde ulaşacak organizasyonu yapar. Arıza sa-
yısı ve sıklığına bağlı olarak yeterli sayıda bakım-onarım personelinin iş başında olmasını sağ-
lar.

Dağıtım şirketi, acil müdahale personelini dağıtım şebekesine ilişkin asgari olarak arıza
ve hasar tespiti ile onarımı, alet, cihaz ve ekipmanların kullanımı, iş emniyeti tedbirleri, tespit
edilemeyen veya giderilemeyen arıza ve hasar hallerinde uygulanacak usuller konusunda eğitir
veya eğitim almasını sağlar. Bu konularda mesleki yeterlilik belgesi olmayan personel, acil
müdahale faaliyetlerinde çalıştırılamaz.

Acil müdahale merkezi; ihbarda bulunan kişileri, ihbar konusu olay karşısında nasıl
davranacakları ve acil müdahale ekibinin kaç dakika içinde olay yerine ulaşabileceği gibi hu-
suslarda bilgilendirir. Gerektiğinde güvenlik, itfaiye, acil sağlık merkezleri ve ilgili lisans sahibi
ve/veya kuruluşlar ile bağlantı kurar.”
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“Acil müdahale hizmetleri ücretsiz verilir. Ancak, dağıtım şebekesine üçüncü şahıslar
veya diğer altyapı kuruluşları tarafından hasar verilmesi durumunda, meydana gelen zarar,
hasar veren tarafından karşılanır. Bununla birlikte, acil müdahale sonucunda iç tesisatta yapı-
lacak tamir ve tadilat müşterinin sorumluluğundadır.”

MADDE 26- Aynı Yönetmeliğin 66 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 66- Tüketim miktarı Kurul tarafından belirlenen miktarın üzerinde olan serbest

tüketiciler, tedarikçi seçme hakkını kullanan serbest tüketiciler ve Kurul tarafından belirlenecek
diğer serbest tüketiciler dağıtım şirketinin bildirim tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içe-
risinde sevkiyat kontrol merkezi ile haberleşme sistemlerini dağıtım şirketinin belirlediği kri-
terler çerçevesinde bedeli kendilerine ait olmak üzere tesis eder. Serbest tüketicinin haberleşme
sistemini bildirim tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde tesis etmemesi halinde haberleş-
me sistemi dağıtım şirketi tarafından tesis edilerek serbest tüketiciye fatura edilir. Serbest tü-
keticilerin diğer mevzuata göre ekonomik ömrünü doldurmuş otomatik hacim düzelticileri ve
haberleşme imkânı sağlayacak sistemleri ile ilgili olarak bu maddedeki usul ile yenileme yapılır.
Tesis edilen bu sistemlerin işletimi, ilgili standartlara uygunluğu ve siber güvenlik yükümlü-
lükleri dağıtım şirketinin sorumluluğunda olup tüm bakım, onarım, haberleşme ve işletme mas-
rafları dağıtım şirketi tarafından karşılanır.”

MADDE 27- Aynı Yönetmeliğin 67 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Dağıtım şirketi, dengeli ve emniyetli doğal gaz akışının temini için boru hatlarında,
şehir içi bölge istasyonlarında ve vanalarda en fazla on beş günlük periyotlarda basınç kont-
rolleri yapar ve bu kontrollere ilişkin raporları muhafaza eder.”

MADDE 28- Aynı Yönetmeliğin 68 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 68- Dağıtım şirketi, sayaçların muayenesi ile tamir ve ayar işlemlerini, Ölçü

Aletleri Mevzuatına göre yapar veya yaptırır. Sayaçların mevzuatta belirtilen periyotlara ve
üretici firmaların tavsiyelerine uygun olarak kalibrasyonunu yapar, rapor tutar ve muhafaza
eder. Doğal gaz dedektörlerinin, üretici firmaların tavsiyelerine uygun periyotlarda kalibras-
yonunun yapılmasını sağlar. Ayrıca ölçüm sisteminde kullanılmakta olan diğer ekipmanın ka-
librasyonu da ilgili mevzuat, standartlar, eğer ilgili mevzuat ve standart yok ise üretici tavsi-
yelerine göre yapılır.”

MADDE 29- Aynı Yönetmeliğin 70 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“4646 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca doğal gaz dağıtım şirketlerinin dağıtım

bölgelerine ilave edilecek yeni genişleme bölgelerinde yerleşim yeri belediyesince doğal gaz
dağıtım şirketine yatırım yapılması talebinde bulunulması halinde; ilgili dağıtım şirketinden
teminat, kontrollük hizmet bedeli, kaplama bedeli, zemin/alan tahrip bedeli, hafriyat döküm
bedeli ve benzeri adlarla herhangi bir bedel alınmaz ve altyapı kazı alanının üst kaplamaları il-
gili belediye tarafından bedelsiz olarak yapılır.”

MADDE 30- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Geçici Madde 11- Dağıtım şirketleri, bu maddeyi ihdas eden Yönetmelik hükümleri

uyarınca altyapılarında ve/veya sistemlerinde yapılması gereken işlemleri bu maddenin yürür-
lüğe girdiği tarihten itibaren 6 (altı) ay içerisinde tamamlamakla yükümlüdür.”

MADDE 31- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 32- Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı

yürütür.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 12/05/2022

Karar No : 2022/ÖİB-K-23

Konu : Taşınmaz Satışı

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 12/05/2022

Karar No : 2022/ÖİB-K-24

Konu : Taşınmaz Satışı
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
İstanbul Anadolu 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 5491 

 

—— • —— 
 

İstanbul Anadolu 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5409 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

33 ADET SF6 GAZLI METAL ENCLOSED HÜCRE ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Elektromekanik Aygıtlar 

Fabrikası Müdürlüğünden:  

Ereğli Şeker Fabrikası OG Tesisi için 33 Adet SF6 Gazlı Metal Enclosed Hücre Alımı 

Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir. 

İKN  : 2022/462299 

1- İdarenin 

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

Elektromekanik Aygıtlar Fabrikası 

b) Adresi : Ayaş Yolu 18. Km Etimesgut/ANKARA 

c) Telefon ve faks numarası : Tel : 0 312 293 44 00/2855 

     Faks : 0 312 244 82 86 

2- İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Ereğli Şeker Fabrikası OG Tesisi için SF6 Gazlı Metal 

Enclosed Hücre Alımı/33 Adet 

b) Teslim yeri : Ereğli Şeker Fabrikası 

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, işe başlama 

tarihinden itibaren, Malzemelerin teslimi ve yerinde 

montajı sözleşme tarihinden itibaren 60(Altmış) takvim 

günüdür. 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Elektromekanik Aygıtlar 

Fabrikası 

b) Tarihi ve saati : 25/05/2022 Çarşamba günü, saat 10:00 

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

5- İhale dokümanları, Ayaş Yolu 18. Km Etimesgut/ANKARA adresindeki Türkiye Şeker 

Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Elektromekanik Aygıtlar Fabrikası Ticaret Servisinde 

görülebilir ve ihale dokümanı, KDV dahil 177,00 TL (Yüz Yetmiş Yedi Türk Lirası) karşılığı 

aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

6- Teklifler, 25/05/2022 Çarşamba günü, saat 10:00’a kadar Ayaş Yolu 18. Km 

Etimesgut/ANKARA adresindeki Fabrikamız, Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam 

bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

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

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 

    5335/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
İstanbul İli Pendik Belediye Başkanlığından:  
MADDE 1- Aşağıda özellikleri belirtilen Pendik Belediyesine ait taşınmaz ihale ile 

satılacaktır. İhale “Esenler Mahallesi Bora Sokak No: 5 / Pendik / İSTANBUL” adresindeki 
Pendik Belediye Binası 7. kattaki Encümen Odasında, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet 
İhale Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” artırma suretiyle yapılacaktır. 
Şartname bedeli 500,00-(Beşyüz) TL olup, Pendik Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden 
(2. Kat) temin edilebilir. 

Bölge 
Ada / 
Parsel 

Parsel 
Alanı (m²) 

İmar 
Durumu 

Muhammen Bedeli Geçici Teminat 
Ödeme 
Şekli 

İhale Gün 
ve Saati 

Dolayoba 
(Fevzi 

Çakmak) 
9904/6 4.412,62 

(T3) 
Rumuzlu 
Ticaret 
Alanı 

44.126.200,00 TL. 
(KırkDörtMilyon 

YüzYirmiAltıBin İkiYüz 
Türk Lirası) 

1.323.786,00 TL. 
(BirMilyon 

ÜçYüzYirmiÜçBin 
YediYüzSeksenAltı Türk 

Lirası ) 

% 25’i 
Peşin 

Kalanı 3 
Taksit 

01.06.2022 
Çarşamba 
Saat:11.00 

MADDE 2- Taşınmazın Özellikleri: Söz konusu taşınmaz imar planında (T3) Rumuzlu 
Ticaret Alanında kalmaktadır. Taks: 0,40, Emsal: 2,50, Yükseklik: 30,50 (10 kat)’dır. 

Dolayoba 9904 ada 6 parsel sayılı 4.412,62 m² alanlı taşınmazın satış işleminde 3065 
sayılı Katma Değer Kanununun 17-4-p maddesi uyarınca KDV alınmayacaktır. 488 sayılı Damga 
Vergisi Kanununa istinaden Damga Vergisi tahsil edilecektir. 

MADDE 3- İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak 
ve yetkisine sahiptir. 

MADDE 4- İhaleye Katılabilecekler: Söz konusu ihaleye, İhale yasasında belirtilen 
niteliklere haiz olan gerçek ve tüzel kişiler katılabilecektir. İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı 
Devlet İhale Kanunu ve bu kanunun 74’ncü maddesine dayanılarak çıkarılan yönetmelikte 
belirtilen niteliklere haiz olmak, yine anılan kanun ve yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte 
bulunmak, geçici teminatı yatırmak ve istenilen belgeleri bulundurmak şarttır. 

MADDE 5- İhaleye Katılamayacaklar: 2886 sayılı Kanunun 6. maddesinde yazılı 
kimseler ile 83. maddede belirtilen şahıslar gerek doğrudan gerekse bir vasıta ile ihaleye 
giremezler. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenler arttırmaya girmiş ve üzerine ihale yapılmış 
bulunursa, ihale bozularak geçici teminatı, mukavele yapılmış ise mukavele feshedilerek kesin 
teminatı irad kaydedilir. 

MADDE 6- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. İhale 
komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İdarenin 
ve Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. 

MADDE 7- İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler: 
İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak 

kaydıyla; 
A) GERÇEK KİŞİLERDEN: 
1- İkametgâh belgesi, 
2- Nüfus cüzdan sureti, 
3- Noter tasdikli imza beyannamesi, 
4- Geçici teminat mektubu veya makbuzu, 
5- Temsil durumunda; noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi, 
B) TÜZEL KİŞİLERDEN: 
1- Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret 

veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare 
merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde 
alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 
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2- Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküsü, 
3- Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya 

noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü, 
4- Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin 

ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, 
5- Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti, 
6- Geçici teminat mektubu veya makbuzu, 
7- Temsil durumunda; Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi, 
C) ORTAK GİRİŞİMLERDEN: 
1- Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, 
2- Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A) 

veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir. 
D) Temsil durumlarında imza beyannamesini sadece vekâlet edenin sunması yeterlidir. 
MADDE 8- Geçici teminat: Muhammen bedel üzerinden % 3 (yüzde üç) nispetinde hesap 

edilerek alınacaktır. 
MADDE 9- Kesin teminat: İhale bedeli üzerinden % 6 (yüzde altı) nispetinde hesap 

edilerek alınacaktır. 
MADDE 10- Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır: 
a) Tedavüldeki Türk Parası 
b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları 
c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler 

yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde 
anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır). 

MADDE 11- Teminatların teslim yeri: Bankalarca ve Özel Finans kurumlarınca verilen 
teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Belediyemiz Mali Hizmetler 
Müdürlüğü’ne yatırılması ve makbuzun diğer belgelerle birlikte sunulması zorunludur. Teminat 
olarak Banka Teminat Mektubu verecekler ise, bu teminat mektubunu istenilen diğer evraklarla 
birlikte ibraz edeceklerdir. Verilmiş olan teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle 
değiştirilebilir. 

MADDE 12- Tekliflerin Hazırlanması: Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak 
yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı 
ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından 
imzalanır ve mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve 
istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin 
adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. 

Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve 
eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile 
açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde 
kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddedilerek hiç yapılmamış sayılır. 

MADDE 13- Tekliflerin Verilmesi: Teklifler ilanda belirtilen ihale saatine kadar, ihaleyi 
yapacak olan komisyon başkanlığına teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da 
gönderilebilir. Bu taktirde dış zarfa komisyon başkanlığının adresi ile hangi taşınmaza ait olduğu, 
isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ilanda belirtilen 
ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme 
konulamayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon Başkanlığına 
verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. 

    5395/1-1 
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YAPIM VEYA ONARIM KARŞILIĞI KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünden: 
Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve 

Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, yapılarak kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira 
bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle “2886 sayılı Devlet İhale Kanunu” kapsamında uzun 
süreli olarak Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama ihalesine çıkarılmıştır. 
İhaleye Konu Vakıf Taşınmazın; 
İl’i İstanbul İlçesi Arnavutköy 
Mahallesi Arnavutköy Cadde-Sk.-Mevkii Gelibolu Cad.-Cemil Sk. 
Ada 0 Parsel 825 
Yüzölçüm
ü 

51.720,00 m2 nin kroki (F) ile 
işaretli 14.005,07 m2 lik kısmı Hisse Miktarı Tam 

Cinsi Ham Toprak Vakfı Silahtar Abdullah Ağa Vakfı
 

İhaleye Konu İş’in; 
Adı-Niteliği İstanbul ili, Arnavutköy ilçesi, 825 Parsel taşınmazın 30 Yıl Süreli 

Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama İşi. 
Mevcut İmar Durumu- 
Fonksiyonu 

Ortaöğretim Tesisleri Alanı 

İhale Usulü Kapalı Teklif (2886 Sayılı Kanunun 35-a maddesi) 

Süresi 
30 Yıldır. (Proje ve İnşaat: 4 Yıl + Kullanma-İşletme: 26 Yıl) İşin süresi 
ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması, yer teslim 
tarihinin 12 (Oniki) aydan fazla olmaması. 

Asgari Aylık Kira 
Bedeli 

1. Yıl Aylık 20.000,00.-TL (YirmibinTürkLirası)+(ihale artışı) 
2., 3. ve 4. Yıllar aylık kira bedelinin; Her yıl bir önceki yılın kira 
bedelinin TÜFE oranında (Tüketici Fiyat endeksindeki on iki aylık 
ortalamalara göre değişim oranında) artırılarak; 
5. Yılın başından itibaren Aylık 141.000,00.-TL (YüzkırkbirbinTürkLirası)
+(ihale artışı) 
6. Yılın başından 30. Yılın sonuna kadar her yıl, bir önceki yılın kira 
bedelinin TÜFE oranında (Tüketici Fiyat endeksindeki on iki aylık 
ortalamalara göre değişim oranında), artırılarak belirlenecektir. 

Tahmin Edilen Bedel 
(Bu bedel Meclis 
Kararında inşaat 
süresince (İlk 3 yıl) 
belirlenen kira 
bedelleri ile birlikte 
inşaat maliyetinin 
toplamıdır.) 

8.519.808,60,00.-TL 
(SekizmilyonbeşyüzondokuzbinsekizyüzsekiTürkLirasıAltmışKuruş) 

Geçici Teminat 255.595,00.-TL (İkiyüzellibeşbinbeşyüzdoksanbeşTürkLirası) 
İhale Dokümanlarının 
Görüleceği-Satın 
alınacağı ve Teslim 
Edileceği) Adres 

Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Gümüşsuyu Mahallesi, İnönü Caddesi, 
No: 2 Kat:5 (Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğü İhale Bürosu) Taksim-
Beyoğlu / İSTANBUL 
Tlf. 0212 2518810 Dahili:7250 
e-mail :istanbul@vgm.gov.tr. – İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr 

İhale Doküman Bedeli 1.000,00-TL 
İhalenin Yapılacağı 
Adres 

Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Gümüşsuyu Mahallesi, İnönü Caddesi, 
No: 2, Kat: 7 (İhale Salonu) Taksim-Beyoğlu/İSTANBUL 

İhale Tarih ve Saati 23.05.2022/10:00 
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İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve İsteklilerde Aranan Şartlar; 
1- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, Şartnamenin (11.3.) 

maddesine uygun olarak hazırlanmış (Dış Zarf) içerisinde yukarıda belirtilen İhale Tarih ve 
Saatine Kadar belirtilen adrese Elden Teslim Etmeleri veya Posta Yoluyla Ulaştırmaları 
Gerekmektedir. (Teklif verilecek son saate kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye 
alınmaz.) 

a) İletişim Bilgi Formu: Türkiye’ de tebligat için adres beyanı, telefon, fax numarası, 
elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:1), 

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya 
ilgili meslek odası belgesi, 

b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya 
Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının 
İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

b.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline 
kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış 
sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin 
bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış 
olması gerekir.) 

c) İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri: Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve 
ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam 

eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye 
ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

c.1. Gerçek kişi olması halinde; Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza 
beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

c.2. Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin 
aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

d) Vekaletname ve Noter Tasdikli İmza Beyannamesi: İstekli adına vekâlet edilmesi 
halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter 
tasdikli vekaletnamesiyle noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz 
edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

e) Geçici Teminat; Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya geçici 
teminat bedelinin İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü Mazbut Vakıflar adına Vakıfbank 
Beyoğlu/Taksim Şubesinde bulunan (TR940001500158007309657514) numaralı İdare hesabına  
(İşin adı ile birlikte ihaleye katılan tüzel veya gerçek kişiliğin adı-soyadı/unvanı ile vergi 
numarası ve Geçici Teminat Bedeli olduğu belirtilmek suretiyle) nakit olarak yatırıldığına dair 
geçici teminat makbuzu. 

f) Ortak Girişim Beyannamesi: İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe 
uygun olarak hazırlanmış Ortak Girişim Beyannamesi, (Ek:3) 

g) Banka Referans Mektubu: Tahmin edilen bedelin % 10’si kadar kullanılmamış nakit 
kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek:4) (Banka 
referans mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- 
düzenlenmiş olması gerekmektedir.) 

h) İş Deneyim Belgesi veya Alt Yüklenici Taahhütnamesi: Benzer İş (11.06.2011 tarih ve 
27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği”nde 
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belirtilen (B) Üst Yapı (Bina) İşleri (III. Grup Bina İşleri) olarak belirlenen işlere ait, Tahmin 
edilen bedelin % 50’sinden az olmamak üzere ihale şartnamesinde belirtilen şartlarda “İş 
Deneyim Belgesi” veya İhale konusu işin söz konusu İş Deneyim Belgesine sahip alt 
yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun “Alt Yüklenici Taahhütnamesi” (Ek:5). (Alt 
yükleniciler için; İdaremiz ve diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan ihalelere 
katılmaktan yasaklı olmama şartı aranır.) 

ı) Vergi Borcu Olmadığına Dair Belge: İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden 
alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye 
ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi 
dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge, 

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

j) İhalelerden Yasaklı Olmadığına Dair Belge: İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına 
dair, ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu (Ek:6), 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz, 
l) Yer Görme Belgesi: İhale konusu taşınmazın/ların yerinde görüldüğüne dair, ekli 

örneğe uygun Yer Görme Formu (Ek:7), 
m) Terör Örgütleriyle İltisaklı Olmadığına Dair Belge: Terör örgütlerine iltisakı yahut 

bunlarla irtibatı olmadığına dair taahhütname (EK:11) 
n) İç Zarf / Teklif Mektubu; Şartnamenin (11.1.) maddesinde açıklandığı şekilde 

hazırlanmış olan İç Zarf içerisinde şartnamenin (11.2.) maddesinde açıklandığı şekilde 
hazırlanmış ekli örneğe uygun Teklif Mektubu (Ek:8) sunmaları gerekmektedir, 

2- Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i), (j) ve (m) bentlerindeki 
belgeleri temin etmekle mükelleftir. 

3- İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini 
veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır. 

4- İhaleye katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece 
tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

5- Telgraf veya Faksla yapılan müracaatlar kabul edilmez. Posta yoluyla müracaatta 
bulunulması durumunda postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez. 

6- İdareye verilen veya ulaşan teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değişiklik 
yapılamaz. 

7- Her türlü vergi, resim, harç ve ilan bedelleri yükleniciye aittir. 
8- İşbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri 

içermekte olup, ihaleye katılımla ilgili hususlarda ihale şartnamesi ve eklerinin 
görülmesi/incelenmesi ve katılım için satın alınması gerekmektedir. 

9- İlan bedeli (Basın İlan Kurumu ve Resmi Gazetede yayınlanan ilanlar) sözleşme 
aşamasında yüklenici tarafından ödenir. 

10- Şartnameler, (bedeli ödenmek suretiyle) istekli adaylarının yetkilisi veya resmi 
vekiline imza karşılığında teslim edilir 

11- İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
İlan olunur. 5400/1-1 
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YERALTI VE YÜZEY SULARININ DRENAJ HİZMETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2022/462046 

1- İdarenin 

a) Adı : Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü 

Adresi : Hipodrom Cad. No:12 06330 Yenimahalle/ANKARA 

Tel ve faks : Tel (0312) 540 10 00 Faks (0312) 540 16 47 

Elektronik posta adresi : tkigenelmudurlugu@hs01.kep.tr 

2- İhale Konusu Hizmetin 

a) Adı : Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü uhdesinde 

bulunan mevkii ve sınırları teknik şartnamede belirtilen 

belirtilen S:89256 (ER:3416174) ruhsat numaralı Çöllolar 

kömür sahasındaki drenaj ve gözetleme kuyularının 

devreye alınması, işletilmesi, tamiri, bakımı, drenaj 

kanallarının ve drenaj toplama havuzlarının temizliği ve 

bakımı yapılması işi 

b) (Fiziki) Miktarı ve Türü : Ruhsat alanı içinde kalan 414 adet gidya kuyusu, 114 adet

derin (T) kuyusu, 13 adet karstik akifer kuyusu ve 180 

adet gözlem kuyusunun devreye alınması, işletilmesi, 

kuyuların ve pompaların tamiri, bakımı ve temizliğinin 

yapılması drenaj kanallarının ve drenaj toplama 

havuzlarının gerekli makina ve ekipmanlarla temizlik ve 

bakımının 180 (yüzseksen) takvim günü boyunca 45 

(kırkbeş) personel ile yaptırılması hizmet alımı işidir. 

c) Yapılacağı yer : Afşin-Elbistan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Afşin/ 

KAHRAMANMARAŞ 

d) İşin Süresi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (beş) takvim 

günü içinde işyeri teslimi yapılacak olup iş yerinin 

yükleniciye teslimine müteakip işe başlanılacaktır. İşin 

süresi işe başlama tarihinden itibaren 180 (yüzseksen) 

takvim günüdür. 

3- İhalenin yapılacağı yer : TKİ Genel Müdürlüğü Hipodrom Caddesi No:12 06330 

Yenimahalle/Ankara (İhale Salonu) 

4- İhale Tarih ve Saati : 18.05.2022 / 14.00 

5- İhale Usulü : 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi 

Kapsamında Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. 

6- İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini: 

a) İhale dokümanı TKİ Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı Kat:11 Oda

No:1102 Hipodrom Caddesi No:12 Yenimahalle/Ankara adresinde bedelsiz olarak görülebilir ve 

bedeli karşılığı temin edilir. 

b) İhale dokümanı bedeli 100,00 TL’ (KDV dahil) dir. İhaleye katılacak olanların

şartname satın almaları zorunludur. 

7- Teklifler yukarıda belirtilen tarih ve saatte TKİ Genel Müdürlüğü Elektronik Belge ve 

Arşiv Şefliğine verilebileceği gibi İadeli-Taahhütlü Posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale (son 

teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 
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8- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici Teminat olarak sunulan teminat mektuplarında 

geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 30 gün 

eklemek suretiyle bulunan 14.10.2022 tarihinden önce olmamak üzere isteklilerce belirlenir. 

9- Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 120 

takvim günü olmalıdır. 

10- İdaremiz bu ihale ile ilgili olarak; Ceza ve İhalelerden Yasaklama Hükümleri hariç 

4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabii değildir. 

11- Firmaların ihaleye girebilmeleri için EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) 

üyeliği zorunludur. 

12- İhale dokümanının kargo ile istenmesi halinde; doküman bedelinin Vakıfbank 

Kurumsal Şube TR 25 0001 5001 5800 7293 2940 80 no.lu hesaba yatırılarak, dekontun isteklinin 

adı, adresi, vergi numarasını belirtir bir dilekçe ekinde (0312) 540 16 41 no.lu faks numarasına ya 

da icsatinalma@tki.gov.tr mail adresine gönderilmesi gerekmektedir. 

 5432/1-1 

—— • —— 
YHT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 85. DBM VE 86. DBM MÜDÜRLÜKLERİ MINTIKASINDA 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE; 4 ADET KAZICI YÜKLEYİCİ VE 4 ADET KAMYON’UN 

140 (YÜZ KIRK) GÜN SÜREYLE KİRALANMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD YHT Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2022/470570 

1- İdarenin 

a) Adresi : YHT Bölge Müdürlüğü İhale Bürosu, Eti Mahallesi Celal 

Bayar Bulvarı No:78, ATG AVM 1. Kat, Çankaya/ 

Ankara 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 520 63 69 Fax: 0312 520 62 49 

c) Elektronik Posta Adresi : mustafasahin6@tcdd.gov.tr 

2- İhale konusu malın adı ve miktarı: YHT Bölge Müdürlüğü 85. DBM ve 86. DBM 

Müdürlükleri Mıntıkasında Çalıştırılmak Üzere ; 4 Adet Kazıcı Yükleyici ve 4 Adet Kamyon ‘ un 

140 (Yüz Kırk) gün Süreyle Kiralanması İşi; 4 Adet Kazıcı Yükleyici ve 4 Adet Kamyon ‘ un 140 

gün kiralanması 

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü 

ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir. 

3- Tekliflerin TCDD YHT Bölge Müdürlüğü İhale Bürosuna 25.05.2022 günü saat 

14:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır, İhale 25/05/2022 günü saat 14:00’da 

yapılacaktır. 

4- İhale dokümanı TCDD YHT Bölge Müdürlüğü İhale Bürosunda görülebilir. İhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel 

Müdürlüğü Merkez Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 250,00 TRY bedelle temin 

edilebilir. 

5- Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

6- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 

 5406/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Adalet Bakanlığından: 

MÜNHAL NOTERLİKLER 

Aşağıda 2021 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan noterliklerden birinci sınıf 

Beyoğlu Otuzbeşinci Noterliği 08.07.2022 tarihinde ve Gaziantep Birinci Noterliği 10.07.2022 

tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF 

NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde 

Bakanlığımıza, www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli 

elektronik imza, e-Devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir. 

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi 

sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul 

edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr 

adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır. 

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân olunur. 

SIRA NO NOTERLİĞİN ADI 2021 YILI GAYRİSAFİ GELİRLERİ 

1- BEYOĞLU OTUZBEŞİNCİ NOTERLİĞİ 5.684.481,35.- TL 

2- GAZİANTEP BİRİNCİ NOTERLİĞİ 2.298.673,59.- TL 

    5405/1-1 

—— • —— 
Türk Standardları Enstitüsünden: 

Türk Standardları Enstitüsünün 61 inci Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mayıs 2022 

Pazartesi günü saat 11:30’da aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere İstanbul Caddesi 

No: 32 Ulus-Altındağ/ANKARA adresindeki KOSGEB Profesör Doktor Fuat Sezgin Konferans 

Salonunda yapılacaktır. 

GÜNDEM 

1. Toplantının Açılması, 

2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın Okunması, 

3. Protokol Konuşmaları, 

4. Başkanlık Divanı Seçimi, 

5. Gündemin Onaylanması, 

6. 2021 Yılı Faaliyetleri ile Kesin Hesabının Takdimi, 

7. 2022 Yılı Bütçesi Hakkında Bilgi Verilmesi, 

8. 2021 Yılı Denetleme Kurulu Raporunun Takdimi, 

9. Yönetim Kurulunun İbrası, 

10. Önergelerin Müzakeresi, 

11. TSE Başkanı ile Yönetim Kurulunun Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi, 

12. Teknik Kurul Üyelerinin Seçimi, 

13. Dilek ve Temenniler, 

14. Toplantının Kapatılması. 

İlgililere duyurulur. 

    5504/1-1 
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İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 23. maddesi, 12 Haziran 2018 tarih ve 30449 

sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmış olan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği”nin Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Atanma koşullarını düzenleyen 4-7. 

maddeleri hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İ.D. Bilkent Üniversitesi 

Uygulamalı Bilimler Fakültesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü’ne tam gün statüde çalışacak 

öğretim üyesi alınacaktır. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri ile 

birlikte: 

1. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, yurt 

dışından alınan diplomalar için denklik belgesi, 

2. Nüfus cüzdanı, askerlik belgesi, iki adet fotoğraf, 

3. Özgeçmiş, ulusal ve uluslararası akademik dergi ve/veya kitaplarda yayımlanmış 

bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 takım dosyayı, 

bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Bilkent Üniversitesi Uygulamalı 

Bilimler Fakültesi Dekanlığına şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim etmeleri 

gereklidir. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer 

tamamlayıcı bilgiler Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanlığından öğrenilebilir. 

FAKÜLTE: Uygulamalı Bilimler Fakültesi 

BÖLÜM: Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü 

AKADEMİK ÜNVANI: Doktor Öğretim Üyesi  

ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI: 1 

ÖZEL KOŞULLAR: Turizm ve/veya Otel İşletmeciliği alanında lisans ve turizm alanında 

doktora diplomasına sahip olmak, bu konularda araştırmalar yapmış olmak, turizm ve konaklama 

sektöründe pazarlama ve gelirler yönetimi konularında lisans düzeyinde İngilizce dilinde dersler 

vermiş olmak, araştırmalarını bilimsel dergilerde yayınlanmış, bu yayınlara atıflar almış ve turizm 

alanında uluslararası projelerde görev almış olmak. 

BAŞVURU ADRESİ : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Uygulamalı Bilimler 

Fakültesi Dekanlığı 06800, Bilkent Ankara 

   5416/1-1 

—— • —— 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin sekizinci fıkrası gereği, izin 

belgelerinin geçici olarak geri alındığı tarihten itibaren 180 takvim günü içerisinde eksikliklerini 

tamamlamayarak, denetim izin belgesinin iade edilmesi talebinde bulunmayan; 

İstanbul ilinden, 168 izin belge nolu FOY Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin 

belgesi, Bakanlık Makamı ’nın 09.05.2022 tarih ve 3607670 sayılı Olur'u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 

    5388/1-1 
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Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Üniversitemiz birimlerine 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 
Yönetmeliği’nin ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda 
Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in 
ilgili hükümleri gereğince, aşağıdaki tabloda belirtilen kadrolara öğretim elemanları alınacaktır. 

ÖĞRETİM ÜYELERİ İÇİN BAŞVURU BELGELERİ 
İlana konu olan kadro devamlı statüde olup, atanmak isteyen adayların 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili 
maddeleri gereğince, ana bilim dalını belirtir bir dilekçe ekinde YÖK formatında özgeçmişini, 
kimlik fotokopisini, öğrenim belgelerini, 4 adet fotoğrafını, yayın listesini (başlıca araştırma eseri 
belirtilecektir), bilimsel çalışma ve yayınları ile bunlara yapılan atıfları (CD veya USB) taşınabilir 
belleğe Profesörlük kadrosu için 6 takım, Doçentlik ve Doktor Öğretim üyesi kadrosu için 4 takım 
halinde hazırlayarak Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Müdürlüğüne, ilan tarihinden itibaren 15 gün 
içerisinde şahsen veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir. 

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin 
onaylanmış olması şarttır. Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliği onaylanmamış diplomayla ve 
eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARI İÇİN;  
GENEL ŞARTLAR: 
1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.inci maddesinde belirtilen şartları taşımak. 
2-ALES’ten en az 70 puan almış olmak. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep 

edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. 
3-Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki Öğretim Görevlisi 

kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille 
ilgili kadrolara yapılacak Öğretim Görevlisi atamaları ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 
5.inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere 
Öğretim Görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının 
uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek Öğretim 
Görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi 
yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir 
puana sahip olma şartı aranır. Araştırma Görevlisi kadroları için ise Yükseköğretim Kurulu 
tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 60 puan veya eşdeğerliği kabul edilen 
bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. 

4-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir. 
5-Adayların transkriptleri ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamasında aşağıdaki 

esaslara göre değerlendirilecektir: 
• Transkriptlerde sadece dörtlük veya beşlik not sistemi olması halinde, Yükseköğretim 

Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır. 
• Transkriptlerde sadece yüzlük not sistemi olması halinde yüzlük not kullanılacaktır. 
MUAFİYET 
• Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da 

sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu 
tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim 
elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. 

• Meslek yüksekokullarının, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına 
Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik 6.ncı maddesinin 4.üncü fıkrası kapsamındaki Öğretim Görevlisi kadroları 
haricindeki Öğretim Görevlisi kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz. 
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BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 
1- Başvuru Dilekçesi (1.Link eklenecek) 
2- Özgeçmiş (YÖK Formatında) (2. Link eklenecek) 
3- Transkript, Diploma ve var ise Denklik Belgesinin fotokopisi (Aslı veya noter onaylı 

suretleri, atama sürecinde talep edilecektir.) 
4- ALES Sonuç Belgesinin Çıktısı 
5- Yabancı Dil Sonuç Belgesinin Çıktısı (Meslek Yüksekokulu kadroları hariç) 
6- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
7- Fotoğraf (2 adet) 
8- Öğrenci Belgesi (Araştırma Görevlisi kadroları için) 
9- Tecrübe Belgeleri (İlana göre tecrübe şartı isteniyorsa çalışılan iş yerlerinden alanları ve 

görev yaptığı tarihleri gösterir imzalı belge ve SGK hizmet dökümü, Kamuda çalışmış ya da 
çalışanlar için onaylı hizmet belgesi) 

10- Askerlik Belgesi  
11- İlan özel şartlarında belirtilen belge ve sertifikalar 
AÇIKLAMALAR: 
• İlk başvuruda ya da atanmaya hak kazandığında istenilen belgelerin Resmi Kurumlarca 

“Aslı Gibidir” yapılması veya Noter Onaylı olması gereklidir. Onaysız belgeler geçersiz kabul edilir. 
• İlgililerin Üniversitemizin Çıplaklı Mahallesi, Akdeniz Bulvarı No:290 Döşemealtı 

/ANTALYA adresine şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.  
• Süresi içinde yapılmayan veya eksik evrakla yapılan başvurular geçersiz sayılacak ve 

postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 
• Üniversite sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.  
• Üniversitemiz Birimlerinin internet sayfalarından yapılan tüm duyurular tebligat 

mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 
• Adayların istenen şartları taşımadığı, belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulundukları 

tespit edilenlerin tüm işlemleri iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. 
• İdare gerekli gördüğü takdirde "İlanın" her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir. 
• Adaylar ilanda belirtilen kadrolardan sadece birine başvuruda bulunabilir. 
• İlana ilişkin ayrıntılı bilgilere, istenen belgelere ve formlara www.antalya.edu.tr  
adresinden ulaşılabilir.  
ÖĞRETİM ÜYESİ KADRO İHTİYAÇLARI 
 

FAKÜLTE/ 
YÜKSEKOKUL 

BÖLÜM/PROGRAM UNVAN KADRO ÖZEL KOŞULLAR 

Hukuk Fakültesi 

Özel Hukuk Bölümü, 
Medeni Usul ve İcra 
İflas Hukuku Ana 

Bilim Dalı 

Doçent 1 

-Hukuk Fakültesi mezunu olmak. 
-Doktora çalışmasını Medeni Usul ve İcra İflas 
Hukuku alanında tamamlamış olmak. 
-Doçentlik unvanını Medeni Usul ve İcra İflas 
Hukuku bilim alanında almış olmak. 
- Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku alanında 
çalışmalar yapmış/yapıyor olmak. 
- İyi derecede yabancı dil/ler biliyor olmak 

Hukuk Fakültesi 

Özel Hukuku 
Bölümü, 

Medeni Hukuk 
Anabilim Dalı 

Doktor Öğretim 
Üyesi 

1 
-Hukuk Fakültesi mezunu olmak. 
-Medeni Hukuk alanında doktora yapmış olmak. 

Mühendislik ve Doğa 
Bilimleri Fakültesi 

İnşaat Mühendisliği 
Bölümü 

Profesör/ 
Doçent / Doktor 
Öğretim Üyesi 

1 

-İnşaat Mühendisliği alanında doktorasını yapmış 
olmak. 
-Yapı uzmanlık alanında bilimsel çalışmalar yapmış 
olmak. 
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Mühendislik ve Doğa 

Bilimleri Fakültesi 

Endüstri Mühendisliği 

Bölümü 

Profesör/ 

Doçent / Doktor 

Öğretim Üyesi 

2 
-Doktora çalışmasını yöneylem araştırması 

alanında tamamlamış olmak. 

Mühendislik ve Doğa 

Bilimleri Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği Bölümü 

Profesör/ 

Doçent / Doktor 

Öğretim Üyesi 

1 
-Doktora çalışmasını bilgisayar donanımı alanında 

tamamlamış olmak. 

İktisadi, İdari ve 

Sosyal Bilimler 

Fakültesi 

Psikoloji Bölümü Doçent 1 

-Psikoloji, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve 

Hastalıkları ya da psikiyatri alanında doçentliğini 

almış olmak. 

-İngilizce ders verme yeterliğine sahip olmak 

İktisadi, İdari ve 

Sosyal Bilimler 

Fakültesi 

Psikoloji Bölümü 

Profesör/ 

Doçent /Dr. Öğr. 

Üyesi 

1 

-Psikoloji alanında lisans, yüksek lisans veya 

doktora derecesine sahip olmak. 

-İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak. 

 
ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ KADRO İHTİYAÇLARI 

FAKÜLTE/ 

YÜKSEKOKUL 

BÖLÜM/ 

PROGRAM 
UNVAN KADRO ÖZEL KOŞULLAR SINAV TAKVİMİ 

Adalet Meslek 

Yüksekokulu 
Adalet Programı 

Öğretim 

Görevlisi 
1 

-Hukuk Fakültesi lisans 

mezunu olmak. 

-Alanında yüksek lisans 

yapmış olmak. 

Ön Değerlendirme Duyuru 

Tarihi: 02.06.2022 

Giriş Sınavı Tarihi: 06.06.2022 

Sonuç Açıklama Tarihi: 

08.06.2022 

Hukuk Fakültesi 

Özel Hukuk Bölümü, 

İş ve Sosyal Güvenlik 

Hukuku Ana Bilim 

Dalı 

Araştırma 

Görevlisi 
1 

- Hukuk Fakültesi mezunu 

olmak. 

- Özel Hukuk alanında 

lisansüstü eğitime devam 

ediyor olmak. 

Ön Değerlendirme Duyuru 

Tarihi: 08.06.2022 

Giriş Sınavı Tarihi: 10.06.2022 

Sonuç Açıklama Tarihi: 

13.06.2022 

Hukuk Fakültesi 

Özel Hukuk Bölümü, 

Medeni Hukuk Ana 

Bilim Dalı 

Araştırma 

Görevlisi 
1 

- Hukuk Fakültesi mezunu 

olmak. 

- Özel Hukuk alanında 

lisansüstü eğitime devam 

ediyor olmak. 

Ön Değerlendirme Duyuru 

Tarihi: 08.06.2022 

Giriş Sınavı Tarihi: 10.06.2022 

Sonuç Açıklama Tarihi: 

13.06.2022 

Hukuk Fakültesi 

Kamu Hukuku 

Bölümü, 

Ceza ve Ceza 

Muhakemesi Hukuku 

Ana Bilim Dalı 

Araştırma 

Görevlisi 
1 

- Hukuk Fakültesi mezunu 

olmak. 

- Kamu Hukuku alanında 

lisansüstü eğitime devam 

ediyor olmak. 

Ön Değerlendirme Duyuru 

Tarihi: 08.06.2022 

Giriş Sınavı Tarihi: 10.06.2022 

Sonuç Açıklama Tarihi: 

13.06.2022 

Hukuk Fakültesi 

Kamu Hukuku 

Bölümü, 

Genel Kamu Hukuku 

Ana Bilim Dalı 

Araştırma 

Görevlisi 
1 

- Hukuk Fakültesi mezunu 

olmak. 

- Kamu Hukuku alanında 

lisansüstü eğitime devam 

ediyor olmak. 

Ön Değerlendirme Duyuru 

Tarihi: 08.06.2022 

Giriş Sınavı Tarihi: 10.06.2022 

Sonuç Açıklama Tarihi: 

13.06.2022 

İlan Tarihi : 14.05.2022 
Son Başvuru Tarihi : 28.05.2022 
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi  : www.antalya.edu.tr  
Başvuru Şekli: Şahsen, Posta Yolu İle 
 5417/1-1 
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Erzurum İli Hınıs Belediye Başkanlığından: 
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE ZABITA MEMURU ALIM İLANI 

Hınıs Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak 
istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, 
derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla 
belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır. 

Sıra 
Kadro 
Unvanı 

Sınıfı Derecesi Adedi Niteliği Cinsiyeti 
KPSS 
Puan 
Türü 

KPSS 
Taban 
Puanı 

1 
Zabıta 

Memuru 
GİH 8 2 

Lisans düzeyinde eğitim veren 
programların herhangi birinden 
mezun olmak. En az C sınıfı sürücü 
belgesine sahip olmak 

Erkek/Kadın 
KPSS 

P3 
70 

2 
Zabıta 

Memuru 
GİH 10 1 

Ön lisans düzeyinde eğitim veren 
programların herhangi birinden 
mezun olmak. En az C sınıfı sürücü 
belgesine sahip olmak 

Erkek/Kadın 
KPSS 
P93 

60 

3 
Zabıta 

Memuru 
GİH 13 1 

Herhangi bir ortaöğretim 
Kurumundan (Lise veya dengi okul ) 
mezun olmak. En az C sınıfı sürücü 
belgesine sahip olmak 

Erkek/Kadın 
KPSS 
P94 

60 

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI 
Hınıs Belediye Başkanlığının yukarıda belirtilen boş zabıta memuru kadroları için 

yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir. 
1- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI 
İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki 
genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir. 

1. Türk vatandaşı olmak. 
2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 
3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, 
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 

4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya 
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini 
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. 

5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak. 
6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak. 
2- BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI 
1. İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu 

öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak 
unvanın karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak. 

2. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki 
nedenlerle çıkarılmış olmamak. 

3. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra 
Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru 
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kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla 
olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak,              
1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. (Boy ve kilo 
tespitleri belediyemizce başvuru evrakları teslim alınmadan önce yapılacaktır.) 

4. Sınavının yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. 
5. 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve 

tablonun nitelik kısmında belirtilen en az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. 
3- BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER 
Başvuru sırasında; 
Başvuru Formu (Belediyemizin internet sayfasından www.hinis.bel.tr adresi üzerinden 

temin edilecektir.) Elektronik ortamda dolduracakları başvuru formlarının çıktısını alıp 
imzalayarak BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir. 

1. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere 
fotokopisi. 

2. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, e-Devlet'ten alınan 
kare kodlu ve barkod numaralı olan mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 
belediyemizce tasdik edilebilir.) 

3. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı 
ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.) 

4. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu çıktısı. 
5. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge. 
6. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 
7. 3 adet fotoğraf (1 adedi Başvuru formuna yapıştırılacak.) 
8. Sürücü Belgesinin aslı veya aslı kurumumuza ibraz edilmek suretiyle onaylanan 

fotokopisi 
4- BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ 
Adaylar, sözlü ve uygulama sınava katılabilmek için; 
1. Yukarıda sayılan başvuru belgelerini 17/06/2022’den 22/06/2022 günü mesai bitimine 

kadar (mesai günlerinde saat 09:00-16:30 arasında) Yukarı Kayabaşı Mahallesi Cum. Caddesi 
No: 128 25600 Hınıs/ERZURUM adresinde Hınıs Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim 
Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. 

2. Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul 
edilmeyecektir. 

3. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 

5- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN 
İLANI 

1. T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar 
KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her 
bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır. 

2. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava 
çağrılacaktır. 

3. Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 
başvuruların değerlendirilmesine müteakip, 27/06/2022 tarihinde Belediyemizin www.hinis.bel.tr 
resmi internet sayfasından ilan edilecektir. Başvuruları kabul edilip sınava çağırılan adaylar, 
Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu 
“Sınav Giriş Belgesi”ni Hınıs Belediyesi resmi internet sayfasından www.hinis.bel.tr adresinden 
veya Hınıs Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden şahsen başvurarak Türkiye 
Cumhuriyeti Kimlik Numarası ile temin edecekler. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. 

4. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde 
bulunulmayacaktır. 
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6- SINAVIN TÜRÜ YERİ, ZAMANI VE KONULARI 
Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup; sözlü sınav 

18/07/2022 - 22/07/2022 tarihleri arasında, Uygulamalı Sınav 26/07/2022 tarihinde yapılacaktır. 
Sınavlar Saat 09:00’da başlayacaktır. Sözlü Sınav Yukarı Kayabaşı Mahallesi Cum. Caddesi    
No: 128 Hınıs/ERZURUM adresindeki Belediyemiz ana hizmet binasında, Uygulamalı sınav 
Gülistan Mahallesi Muş Yolu mevkiindeki Belediye Şantiye Tesisi Hınıs/Erzurum adresinde 
yapılacaktır. Sözlü ve uygulama sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam 
edilecektir. Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan 
ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. 

Sınav Konuları: 
a) Sözlü Sınav; 
- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 
- Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 
- Mahalli İdareler ile İlgili Temel Mevzuat, 
konularını kapsayacaktır. 
b) Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile 

sportif dayanıklılık gibi özelliklerinin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır. 
7- SINAV DEĞERLENDİRME- SONUÇLARA İTİRAZ 
a) Sözlü sınav; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 657 

sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er 
puan olmak üzere toplamda 100 puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar 
ayrı ayrı tutanağa geçirilir. 

b) Uygulamalı sınav; 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen 
puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. 

c) Sınavda değerlendirme; sözlü sınavın %50’si, uygulamalı sınavın %50’si alınarak 
sınav puanı hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. 
Sınavda başarılı sayılmak için her iki sınavın ortalamasının en az 60 puan olması şarttır. 

d) Adayların atamaya esas başarı puanı, bu maddenin (c) bendinde belirtilen sınav puanı 
ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet 
adresinde ilan edilecektir. 

e) Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek 
olana öncelik tanınır. 

f) En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl 
aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri 
Belediyemizin internet sayfasından (www.hinis.bel.tr) ilan edilecektir. 

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı 
puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir 
kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir. 

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde 
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu 
gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler 
hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 
bulunulacaktır. 

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyemizin internet adresinde (www.hinis.bel.tr) 
ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından 
yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir. 

İlan olunur. 5327/1-1 
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Ankara Büyükşehir Belediyesi BELKA Ankara Katı Atıkları Ayıklama Enerji 
Değerlendirme Bilgisayar İnşaat Nakliyat ve Taahhüt Yemek Sanayi ve Ticaret Anonim 
Şirketinden:  

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2022/159741  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI  

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

BELKA ANK.KA.AT.AYK. 

EN.DE.Bİ.İN.NAK.VE T 

AH.YEM SAN.VE TİC.A.Ş  

İl/İlçe KEÇİÖREN / ANKARA  

Adresi 

ESERTEPE MAH. ESERTEPE 

REKREASYON ALANI NO: 1 - 

KEÇİÖREN / ANKARA  

Tel-Faks 0312 278 50 65 – 0312 299 40 60  

Posta Kodu  E-Mail info@belkaas.com.tr -  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Öncü İş Sağlığı ve Güvenliği İnşaat 

Taahhüt Mühendislik Danışmanlık 

Hizmetleri Limited Şirketi 

YUSUF GÖÇTÜ – 

ZAFER ÖZBEK  

Adresi 

ÜNİVERSİTELER MAH.İHSAN 

DOĞRAMACI BULVARI NO:33/A 

ODTÜ TEKNOKENT / ANKARA  

 

T.C. Kimlik No.  
YUSUF GÖÇTÜ: 14071186570 - 

ZAFER ÖZBEK : 27547847004 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
DOĞANBEY V.D.6560320456   

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası   

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
316241   

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl ( ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
( ) 

 

c-2886 DİK ( ) d-Diğer Mevzuat ( ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden ( ) Bakanlık İhalelerinden ( ) 

Kurum İhalelerinden ( ) Kurum İhalelerinden ( ) 

 5525/1-1 
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Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5499/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5484/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5503/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5498/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5513/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5485/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5486/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel 
Müdürlüğünden:  

 
    5396/1-1 

  



14 Mayıs 2022 – Sayı : 31835 RESMÎ GAZETE Sayfa : 101 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel 
Müdürlüğünden:  

 
    5397/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 5368/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelikte

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
–– Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair

Tebliğ (Seri No: 20)
–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 537)
–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 12/05/2022 Tarihli ve 2022/ÖİB-K-23 ve 24

Sayılı Kararları

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


