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YÖNETMELİKLER
Gençlik ve Spor Bakanlığından:
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI GENÇLİK KAMPLARI YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açılan
gençlik kamplarının faaliyete başlaması, çalışma usul ve esasları ile gençlik kamplarındaki görevlilerin görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı gençlik kampları
ile bu gençlik kamplarında görevlendirilen kişileri kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 187 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile 209 uncu
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,
b) Gençlik kampı: Bakanlığa bağlı gençlik kampı müdürlüklerini,
c) Gençlik kampı müdürü: Kampın idari yönetiminden sorumlu olmak üzere Bakanlık
personeli arasından görevlendirilen kişiyi,
ç) Gençlik merkezi: Bakanlığa bağlı olarak faaliyet gösteren gençlik merkezi müdürlüklerini,
d) Genel Müdürlük: Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,
e) İl müdürlüğü: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü,
f) İl müdürü: Gençlik ve Spor İl Müdürünü,
g) Kamp: Gençlere serbest zamanlarında eğitsel, sanatsal, sportif beceriler kazandırmak,
gençlerin bireysel, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak, milli ve manevi değerleri
gençlere aktarmak için Bakanlık tarafından açılan kampları,
ğ) Kamp görevlisi: Kamplarda görev alan kamp lideri, program sorumlusu ve koordinatörü,
h) Kamp lideri: Kampçıların sevk ve idaresinden sorumlu olan gönüllü kişiyi,
ı) Kampçı: Kamplardan yararlanan kişiyi,
i) Koordinatör: İki veya daha fazla program sorumlusunun görev yaptığı kamplarda kıdemli olan program sorumlusunu,
j) Program sorumlusu: Kamp liderleri arasından seçilen, kamp programının uygulanmasını sağlayan, kamp liderlerini sevk ve idare eden kişiyi,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Gençlik Kampının Özellikleri ve Faaliyete Açılması
Kamp alanlarının özellikleri
MADDE 5- (1) Kamp alanları; bulunduğu yerin iklim koşulları ile uyumlu idari, hizmet, barınma, yemek, eğlenme, spor, dinlenme, atölye ve benzeri ihtiyaçları karşılayacak şekilde düzenlenir.
(2) Kampların fiziki özelliklerine ilişkin diğer hususlar Bakanlık tarafından belirlenir.
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Gençlik kampının faaliyete açılması ve faaliyetine son verilmesi
MADDE 6- (1) Bakanlık ilgili mevzuatına göre kurulan gençlik kampları, il müdürlüğünün teklifi ve Genel Müdürlüğün uygun görüşü üzerine Bakanlık oluru ile faaliyete açılır.
Gençlik kamplarının faaliyetine son verilmesine ilişkin iş ve işlemler, bu fıkrada belirtilen usul
ve esaslar dâhilinde yürütülür.
(2) Gençlik kamplarına ad verilmesine ilişkin hususlar Bakanlık ilgili mevzuatına uygun
olarak yürütülür.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kamplara İlişkin Usul ve Esaslar
Kamp türleri, süresi ve programı
MADDE 7- (1) Yılın her döneminde faaliyet göstermek üzere yurt içi ve yurtdışında;
ulusal ve uluslararası nitelikte doğa ve deniz kampları ile tarım, sanat, spor, bilim, kültür, çadır
ve benzeri tematik kamplar düzenlenebilir.
(2) Kamp alanlarının imkân ve kapasiteleri ile öngörülen başvuru sayısı göz önüne alınarak kamp takvimi, kampın başlamasından önce duyurulur.
(3) Kamp programları ve süresi Genel Müdürlük tarafından belirlenir ve ilan edilir.
(4) Genel Müdürlük tarafından planlama yapılmayan zamanlarda, Genel Müdürlükten
onay almak kaydıyla il müdürlüklerince yerel kamplar düzenlenebilir.
Kampın tanıtımı ve duyurusu
MADDE 8- (1) Kampların tanıtımı Bakanlık ve il müdürlükleri tarafından uygun görülen iletişim araçlarıyla yapılır.
Katılım şartları ve başvuru
MADDE 9- (1) Kampa başvuru, kampın niteliğine göre Bakanlık tarafından yapılan
duyurularda belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır.
(2) Ulusal gençlik kamplarına katılacaklarda aranan şartlar şunlardır:
a) Bakanlık tarafından belirlenen yaş aralığında olmak.
b) Bakanlıkça belirlenen ve Bakanlığın internet sitesinde duyurulan usul ile başvuru
yapmak.
c) Kamp yapmaya engel bir sağlık sorunu ve bulaşıcı hastalığı bulunmamak, kampın
niteliğine göre talep edilmesi halinde sağlık raporu sunmak.
ç) On sekiz yaşını dolduranların kendisi tarafından, on sekiz yaşından küçük olanların
velisi veya vasisi tarafından taahhütname verilmiş olmak.
(3) Uluslararası, tematik ve diğer nitelikteki kampların içeriği, bu kamplara katılacak
kampçılarda aranan şartlar ve başvuru usulleri Bakanlık tarafından belirlenir.
(4) Yabancı uyruklu gençlerin yurtdışından kampa katılımlarında ilgili ülke makamlarının veya yurtdışı temsilciliklerinin; yurtiçinden kampa katılımlarında ise ilgili kamu kurum
ve kuruluşlarının veya uluslararası kuruluşların başvuruları Bakanlık tarafından değerlendirilir.
Başvuruların değerlendirilmesi
MADDE 10- (1) Kamplara katılım şartlarını sağlayanlar arasından aşağıda belirtilenlere
katılım önceliği verilir:
a) Şehit çocukları ve kardeşleri.
b) Gazi, gazi çocukları ve gazi kardeşleri.
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(2) Bakanlık, kamplara katılım şartlarını sağlayanlar arasından aşağıda belirtilenlere
katılım önceliği verilmesine ilişkin kontenjan ve kriter belirleyebilir:
a) Bakanlığa bağlı gençlik merkezlerine üye olanlar.
b) Eğitim hayatında başarılı olduğunu belgeleyenler.
c) Sosyo-ekonomik koşullar itibarıyla dezavantajlı durumda olan gençler.
ç) Spor, sanat ve bilim alanında başarılı olduğunu belgeleyenler.
d) Bakanlık kalkınma planı, yıllık programlar, Cumhurbaşkanlığı programı, eylem planları, Bakanlığın hedef ve politikaları ile stratejik planı ile doğal afet, ekonomik ve sosyal sebepler gibi beklenmeyen hallerden dolayı katılım önceliği tanınmasına karar verilenler.
(3) Ulusal gençlik kamplarının kamp başvuru sonuçlarının asil ve yedek listesi kamp
başlangıcından önce Bakanlık internet sitesinde duyurulur.
(4) Kamp başlangıcından sonra yanıltıcı beyanda bulunduğu tespit edilenler kamptan
çıkarılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kamp Personeli
Kamp personelinin nitelikleri
MADDE 11- (1) Kampta; gençlik kampı müdürü, idari personel ile Bakanlık tarafından
açılmış eğitimleri başarıyla tamamlamış kamp liderleri, kamp liderleri arasından seçilen program sorumluları ve koordinatörler görev yapar. Koordinatör, program sorumlusu ve kamp lideri,
gençlere rehberlik yapmak ve kamp programını yürütmek üzere geçici süreyle ve gönüllü olarak görevlendirilir. Kampların niteliğine göre yapılacak aktivitelerde cankurtaran, sportif faaliyetler için gerekli antrenör ve benzeri personel il müdürlüğü tarafından görevlendirilir.
(2) Kamp lideri, Bakanlık tarafından açılan kamp liderliği eğitimi programını başarıyla
tamamlamış gönüllü kişiler arasından ve sadece kamp dönemlerinde Genel Müdürlük tarafından görevlendirilir.
(3) Kamp liderlerinde aşağıda belirtilen şartlar aranır:
a) 18 yaşını doldurmuş olmak.
b) En az ön lisans mezunu veya öğrencisi olmak.
c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
ç) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak.
d) 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, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş,
uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak
için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından mahkûm olmamak.
e) Bakanlık tarafından düzenlenen kamp liderliği eğitim programını başarıyla tamamlayarak belge almış olmak.
(4) Kamp liderlerinin seçimi ve eğitimi ile ilgili usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir ve Bakanlığın internet sitesinde duyurulur.
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(5) Kamp programının uygulanmasını koordine etmek amacıyla Genel Müdürlük tarafından en az üç yıl görev yapmış kamp liderleri arasından program sorumlusu görevlendirilir.
İki veya daha fazla program sorumlusu görevlendirilen kamplarda, kıdemli program sorumlusu
koordinatör olarak görev yapar.
(6) Kamp görevlilerinin üçüncü fıkrada belirtilen şartları kaybetmesi veya görev ve sorumluluklarını yerine getirmemesi halinde kamp liderliği belgeleri iptal edilir.
Gençlik kampı müdürünün görev ve sorumlulukları
MADDE 12- (1) Gençlik kampı müdürünün görev ve sorumlulukları şunlardır:
a) Kampın idari işlemlerini mevzuat hükümlerine, Bakanlığın amaç ve politikalarına
uygun olarak yürütmek.
b) Kampın işleyişiyle ilgili ihtiyaçları belirlemek ve temin edilmesini sağlamak.
c) Kampta yapılacak aktivitelerin sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
ç) Kamp personelinin iş planını hazırlatmak, performanslarını takip etmek.
d) Sosyal ve kültürel etkinliklere katkı sağlamak amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla
il müdürlüğünün onayıyla iş birliği yapmak.
e) Kamp alanlarının kullanımı, bakımı, onarımı, temizliği, güvenliği ve benzeri hususlara ilişkin gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.
f) Kamp faaliyetlerine ilişkin gerekli güvenlik önlemlerini almak.
g) Kampta verilen yemeklerin kontrolünün ilgili mevzuat hükümlerine uygun yürütülmesini sağlamak.
ğ) Genel Müdürlük tarafından talep edilen kamp ve kamp dönemlerine ilişkin verileri
hazırlamak ve il müdürlüğüne sunmak.
h) Kampın standart dosya planı dâhilinde dosyalama işlemlerini yürütmek.
ı) Arşiv ve e-arşiv belgelerini yıl sonunda il müdürlüğüne teslim etmek.
i) Kamp uygulama talimatlarının yürütülmesini sağlamak.
(2) Gençlik kampı müdürü, Bakanlık taşra teşkilat yapısında belirlenen amirine karşı
sorumludur.
Koordinatör ve program sorumlusunun görev ve sorumlulukları
MADDE 13- (1) Koordinatör ve program sorumlusunun görev ve sorumlulukları şunlardır:
a) Genel Müdürlük tarafından belirlenen içerik doğrultusunda kamp programlarının
gençlik kampı müdürüyle koordineli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
b) Görevlendirildikleri kamp döneminden en az bir gün önce kampa katılmak ve hazırlıkları tamamlamak.
c) Kamp öncesinde, görev alan kamp liderleri ile toplantı yaparak kamp programı işleyişi hakkında plan hazırlamak, kamp liderleri arasında kamp liderinin eğitim ve yetenekleri
doğrultusunda iş bölümü yapmak, kamp gruplarının kurulmasını sağlamak.
ç) Yarışma, toplantı, eğlence, gezi, tören ve gösteri hazırlama gibi her türlü işlerin yürütülmesini organize etmek.
d) Kamp liderlerinin nöbet çizelgesini hazırlamak ve çalışmalarını kontrol etmek, kampın işleyişi hakkında liderlerle günlük toplantı yapmak.
e) Kampta gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunmasına ilişkin gerekli tedbirleri almak.
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f) Kamp döneminde görevini yapmayan, programı aksatan kamp liderlerini uyarmak
ve devamı halinde gereği yapılmak üzere gençlik kampı müdürünü bilgilendirmek.
g) Her kamp dönemi sonunda rapor hazırlamak.
(2) Koordinatör ve program sorumlusunun birinci fıkrada belirtilen hususlara aykırı
hareket etmesi halinde kamptaki görevine son verilir.
(3) Koordinatör ve program sorumlusu; gençlik kampı müdürüne karşı sorumludur.
Kamp liderinin görev ve sorumlulukları
MADDE 14- (1) Kamp liderinin görev ve sorumlulukları şunlardır:
a) Kamp döneminden en az bir gün önce kampta hazır bulunmak, aktivite alanlarıyla
ilgili faaliyetleri tespit etmek ve kamp öncesinde yapılan toplantıda bunları sunmak.
b) Kamp süresince aktivitesi ile ilgili faaliyetleri yerine getirmek ve nöbet hizmetlerini
yürütmek.
c) Kendine ait grubu kamp programına ve günlük çizelgeye göre hazırlamak ve yönetmek.
ç) Kampçılara davranışlarıyla örnek olmak.
d) Kampçılarla uygun bir şekilde iletişim kurmak.
e) Kampın çalışma programının işlemesini ve tüm kampçıların faaliyetlerde yer almasını sağlamak.
f) Grubundaki kampçıların temizlik, beslenme, barınma, çalışma ve eğlence hususlarında temiz, düzenli ve iyi davranışlarının olmasını sağlamak.
g) Kampçıların sağlık durumuyla ilgili program sorumlusuna bilgi vermek.
ğ) Kendisine verilen görevleri diğer kamp liderleriyle iş birliği içerisinde yerine getirmek.
h) Kampta kendilerine program sorumlusu tarafından verilen görevleri yerine getirmek.
(2) Kamp liderinin birinci fıkrada belirtilen hususlara aykırı hareket etmesi halinde
kamptaki görevine son verilir.
(3) Kamp liderleri program sorumlusu, koordinatör ve gençlik kampı müdürüne karşı
sorumludur.
Fahri görev
MADDE 15- (1) Gençlik kamplarında alanında uzman kişiler fahri olarak görevlendirilebilir. Fahri görevlendirmeler 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 213 üncü maddesine göre yapılır.
(2) Fahri olarak görevlendirilenlerin görevlerinde başarısız olduklarının veya bu Yönetmelik hükümlerine uymadıklarının gençlik kampı müdürü tarafından tespit edilmesi ya da
çeşitli nedenlerle faaliyet alanının kapanması durumunda görevlerine son verilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Kayıtların Tutulması ve Disiplin İşlemleri
Kayıtların tutulması
MADDE 16- (1) Kampta aşağıda belirtilen kayıtlar tutulur:
a) Kampçı klasörü: Kampçıların kimlik bilgileri ve başvuru formlarının, kampçıya ait
tutanaklar ve benzeri belgelerin muhafaza edildiği klasördür.
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b) Lider klasörü: Kamp liderlerinin görev dağılımı, nöbet çizelgesi ve tutulan tutanaklara ilişkin belgelerin muhafaza edildiği klasördür.
(2) Tutulması gereken diğer defter, klasör, form, kayıt, dosya ve evraka ilişkin usul ve
esaslar Genel Müdürlük tarafından belirlenir.
Disiplin kurulunun oluşumu ve işleyişi
MADDE 17- (1) Disiplin kurulu; gençlik kampı müdürünün başkanlığında, koordinatör
veya program sorumlusu ve ilgili kampçıdan sorumlu kamp lideri olmak üzere üç kişiden oluşur. Disiplin kurulu oy çokluğu ile karar alır.
(2) Kampçıdan sorumlu kamp lideri tarafından disiplin kuruluna sevk edilen kampçı,
olaya ilişkin açıklama yapması için çağrılır.
(3) Disiplin kurulu; kampçıya, işlediği fiile uygun olarak uyarma veya kamptan çıkarma
cezası verebilir. Disiplin cezalarına ilişkin alınan kararlar disiplin kurulu tarafından tutanağa
bağlanır. Kurul, kararlarını tutanağa bağladıktan sonra uygulamaya koyar. İki nüsha düzenlenen
tutanağın bir nüshası kampçıya verilir ve diğer nüshası dosyasında muhafaza edilir. Kamptan
çıkarma cezasının uygulanması halinde ivedilikle il müdürlüğüne bilgi verilir.
(4) Kampçı on sekiz yaşından küçük ise disiplin kurulu tarafından alınan karar velisi
veya vasisine de ayrıca bildirilir. On sekiz yaşından küçük kampçıların kamptan çıkarma cezası
alması durumunda velisi veya vasisine teslim edilmesine ilişkin hususlar Bakanlık tarafından
belirlenir.
Disiplin cezaları ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiiller
MADDE 18- (1) Disiplin cezaları; uyarma ve kamptan çıkarma şeklinde verilebilir.
(2) Uyarma, kampçılara davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazılı olarak
bildirilmesidir. Uyarma cezasını gerektiren fiiller şunlardır:
a) Grup çalışmalarını engelleyici ve huzuru bozucu davranışlarda bulunmak.
b) Kamp personeline ve diğer kampçılara hal ve hareketi ile saygısız davranmak ve
kötü muamelede bulunmak.
(3) Kamptan çıkarma cezasını gerektiren fiiller şunlardır:
a) Yıkıcı ve bölücü faaliyetlerde bulunmak.
b) Kamp alanlarında delici, kesici alet ile ateşli silah bulundurmak.
c) Genel ahlak kurallarına aykırı davranışlarda bulunmak.
ç) Kamp alanında kumar oynamak ve oynatmak.
d) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri kamp alanına sokmak veya kullanmak.
e) Kamp dönemi boyunca üç defa uyarma cezası almak.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Düzenleme yetkisi
MADDE 19- (1) Kampların programı, kontenjanları, yaş grupları, kamp takvimi, formlar ve uygulamaya yönelik diğer hususlar Bakanlık tarafından belirlenir ve Bakanlığın internet
sayfasında duyurulur.
Yürürlük
MADDE 20- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 21- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.
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Gençlik ve Spor Bakanlığından:
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI GENÇLİK MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı gençlik
merkezlerinin faaliyete başlaması, çalışma usul ve esasları ile gençlik merkezlerindeki görevlilerin görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren gençlik merkezleri ile bu gençlik merkezlerindeki görevlileri kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 187 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile 209 uncu
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,
b) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,
c) Bakanlık bilişim sistemi: Gençlik merkezlerinin faaliyet, personel ve diğer bilgilerinin elektronik ortama aktarıldığı ve düzenlendiği sistemi,
ç) Eğitim görevlisi: Eğitsel, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde ücretli ders görevi
verilen kişileri,
d) Genç ofis: İrtibat, tanıtım ve gençlik merkezleri faaliyetlerini yerine getirmek amacıyla gençlik merkezine bağlı olarak okul, üniversite, yurt, spor salonu ve gençlerin yoğun olarak yaşadığı yerlerde açılan ofisleri,
e) Gençlik çalışanı: Gençlik liderleri ve ilgili mevzuatta belirlenen şartlar kapsamında
göreve başlayan, gençlik çalışma ve faaliyetlerinde bulunan ve koordinasyonu sağlayan kişileri,
f) Gençlik merkezi: Bakanlığa bağlı olarak faaliyet gösteren gençlik merkezi müdürlüklerini,
g) Genel Müdürlük: Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,
ğ) Gönüllü gençlik lideri: Bakanlığın ilgili mevzuatında belirlenen şartlar kapsamında,
Bakanlık tarafından yapılan her türlü gençlik faaliyetleri çalışmalarında süreklilik arz etmeyecek şekilde gönüllü olarak çalışmak üzere Bakanlık tarafından belirlenen kişileri,
h) İl müdürlüğü: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü,
ı) İl müdürü: Gençlik ve Spor İl Müdürünü,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar
Gençlik merkezinin amacı ve görevleri
MADDE 5- (1) Gençlik merkezinin amacı; gençliğin kişisel ve sosyal gelişimini destekleyici çalışmalar yapmak, genç gruplarının ihtiyaçlarını da dikkate alarak gençlerin yeteneklerinin keşfedilmesini sağlamak, gençlerin karar alma ve uygulama süreçleri ile sosyal hayatın her alanına katılımını sağlamaya yönelik çalışmalar gerçekleştirmek, iyi olma halinin arttırılmasına yönelik faaliyetler yürütmek, her türlü bağımlılık ve zararlı alışkanlıklardan korumaya yönelik önleyici faaliyetler gerçekleştirmektir.
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(2) Gençlik merkezinin görevleri şunlardır:
a) Gençlerin ahlaki ve insani değerlere sahip, sosyal sorumluluk bilinci yüksek bireyler
olarak yetişmelerine katkı sağlamak.
b) Gençlerin yetenekleri, hedefleri ve ilgi alanları da dikkate alınarak ulusal ve uluslararası eğitsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetleri gerçekleştirmesini sağlamak.
c) Gençlerin zihinsel, bedensel, ruhsal, sosyal ve duygusal açıdan sağlıklı yaşam sürdürmelerine katkı sağlamak.
ç) Gençlerin eleştirel ve analitik düşünme becerilerinin geliştirilmesini sağlamak.
d) Gençlerin kendine güvenen, katılımcı, özgün, üretken, kişisel ve sosyal becerilere
sahip bireyler olarak gelişmelerine destek sağlamak.
e) Gençlerin bilgi, beceri, deneyim ve zamanını toplumsal sorumluluk anlayışı ve gönüllülük esasıyla bir amaç doğrultusunda kullanmasını sağlamak ve gönüllülüğü yaşamlarının
bir parçası haline getirmek.
f) Gençlerin ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda rehberlik ve yönlendirme faaliyetleri yürütülmesini sağlamak.
g) Gençlerin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda yürütülecek faaliyetlere uygun alan ve
materyal sağlamak.
ğ) Bakanlığın diğer birimlerince gerçekleştirilecek çalışmalara gençlik merkezleri faaliyetlerini aksatmadan destek sağlamak.
h) Gençleri zararlı alışkanlıklardan koruyacak eğitimler vermek, önleyici ve koruyucu
proje ve faaliyetler üretilmesini sağlamak.
ı) Gençlerin sahip oldukları potansiyellerini ortaya çıkarmaya yönelik faaliyetler düzenlenmesini sağlamak ve dezavantajlı gençler ile ilgili çalışmalar yapmak.
i) İstihdamda ve eğitimde yer almayan gençlere yönelik çalışmalar yapmak, bu kapsamda oluşturulan özel politikaları uygulamak.
j) Ulusal ve uluslararası etkinliklere gençlerin katılımını sağlamak.
Gençlik merkezinin faaliyete başlatılması ve faaliyetinin sona erdirilmesi
MADDE 6- (1) İlgili mevzuatına göre kurulan gençlik merkezleri, il müdürlüğünün
teklifi ve Genel Müdürlüğün uygun görüşü üzerine Bakanlık oluru ile faaliyete başlar.
(2) Gençlik merkezinde asgari düzeyde olması gereken atölye ve çalışma alanları şunlardır:
a) İdari ofis.
b) Çalışma ofisi.
c) Teorik ve/veya pratik eğitimlere uygun şekilde düzenlenmiş en az üç adet kişisel gelişim atölyesi.
ç) Kütüphane veya okuma salonu ve benzeri yerler.
d) Malzeme deposu.
(3) Her gençlik merkezinin herkesin görüp izleyebileceği en uygun yerine bir Atatürk
köşesi hazırlanır. Atatürk büstünün arkasındaki duvara bir Türk Bayrağı açık olarak ve çerçeve
içerisinde yerleştirilir. Büstün iki tarafındaki duvara ise Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ve İstiklal
Marşı asılır.
(4) Gençlik merkezinde asgari düzeyde çalıştırılması gereken personel şunlardır:
a) Gençlik merkezi müdürü.
b) Gençlik çalışanı.
c) Güvenlik görevlisi.
ç) Temizlik personeli.
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(5) Gençlik merkezlerine ad verilmesine ilişkin hususlar Bakanlık ilgili mevzuatına uygun olarak yürütülür.
(6) Gençlik merkezlerinin faaliyetlerine son verilmesi, birinci fıkrada belirtilen usulde
yapılır.
(7) İhtiyaç görülen durumlarda, il müdürlüğünün teklifi ve Genel Müdürlüğün onayı
ile gençlik merkezine bağlı olarak irtibat, tanıtım ve gençlik merkezi faaliyetlerini yerine getirmek amacıyla genç ofis açılabilir.
Gençlik merkezi faaliyetleri
MADDE 7- (1) Gençlik merkezleri, Bakanlık politikalarına uygun olarak gençlerin ihtiyaçları, ilgileri, istekleri ile bulunduğu ilin/ilçenin şartlarını da göz önünde bulundurarak
gençlik çalışmalarını atölye ve kulüp faaliyetleri olarak aşağıda belirtildiği şekilde yürütür:
a) Atölye faaliyetleri, hayatın her alanıyla ilgili takım ruhu ve aktif katılımın öne çıktığı
atölye çalışmaları ile bu çalışmalardaki teorik boyut, gençlerin bilgiyi hayatta kullanmalarını
sağlayacak şekilde yaygın eğitim teknikleri başta olmak üzere çeşitli uygulamalı yöntemler
kullanılarak gerçekleştirilen eğitimlerdir.
b) Kulüp faaliyetleri, gençlerin ilgi duydukları alanın özelliğine göre kendilerini ifade
edebilecekleri ve geliştirebilecekleri her türlü faaliyeti tasarladığı, planladığı ve gerçekleştirdiği
çalışmalardır.
(2) Gençlik merkezlerinde eğitsel, sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler kapsamında
güzel sanatlar, bilim, teknoloji, inovasyon, sağlıklı yaşam, kişisel gelişim, gönüllülük ve benzeri
alanlarda atölye ve kulüp faaliyetleri gerçekleştirilir.
(3) Gençlik merkezinin diğer kamu kurum kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler
ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte bulunduğu ilde yapacakları yerel faaliyetler, il müdürlüğünün onayıyla yürütülür.
Çalışma saatleri
MADDE 8- (1) Gençlik merkezlerinin çalışma saatleri Bakanlık tarafından belirlenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Gençlik Merkezi Çalışanları ve Gönüllüleri
Gençlik merkezi müdürü
MADDE 9- (1) Gençlik merkezi müdürünün görev ve yetkileri şunlardır:
a) Gençlik merkezi faaliyetlerinden yararlanan gençlerin psikolojik, sosyal ve bedensel
gelişimleri amacıyla eğitsel, sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler gerçekleştirilmesini sağlamak.
b) Gençlik merkezi faaliyetlerinden yararlanan gençlerin yeteneklerini, hedeflerini ve
ilgi alanlarını dikkate alarak ilgililerle iş birliği içerisinde çalışmak.
c) Gençlik merkezinin atölye, kütüphane, spor salonu ile diğer alanlarının faaliyete ve
kullanıma hazır bulundurulmasını ve geliştirilmesini sağlamak.
ç) Gençlik merkezlerinin bulunduğu çevredeki okul, spor tesisi, sporcu eğitim alanları,
öğrenci yurtları gibi tesislerde gençlik faaliyetlerinin iş birliği içinde yapılmasını sağlamak.
d) Gençlik merkezlerinin dışında diğer kamu kurum kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarına ait tesislerde yapılacak faaliyetlerde koordinasyonu
sağlamak.
e) Gençlik merkezi bulunmayan yerlerde il müdürünün onayı ile gençlik faaliyetleri
gerçekleştirilebilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak.
f) Gençlik merkezlerinde ve gençlik merkezine bağlı irtibat, tanıtım ofisi, genç ofis ve
benzeri alanlarda personelin çalışma programlarının hazırlanmasını ve takibini sağlamak.
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g) Gençlik merkezinin düzen ve disipliniyle ilgili her türlü önlemin alınmasını, alınan
kararların zamanında ve etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamak.
ğ) Gençlik merkezi faaliyetlerini etkili, verimli duruma getirmek ve geliştirmek.
h) Gençlik çalışanları, gönüllü gençlik liderleri ve eğitim görevlilerinin katılımı ile planlama, eşgüdüm ve değerlendirme toplantıları yapmak, bu toplantılarda alınan kararları gerektiğinde üst makama bildirmek.
ı) Gönüllü gençlik liderlerinin, gençlik merkezi faaliyetlerine katılmalarını ve takibini
sağlamak.
i) Üniversitelerdeki gönüllülük temalı dersleri alan öğrencilerin gönüllülük uygulamalarını gençlik merkezlerinde yapmasını sağlamak.
j) Gönüllülük faaliyetleri kapsamında gönüllü kişilerin faaliyet yapacağı alanları ve gönüllülük programlarını oluşturmak, gönüllülük faaliyetlerini yapmak ve takibini sağlamak.
k) Gençlik merkezinde görevlendirilen personel bilgilerinin üç iş günü içerisinde Bakanlık bilişim sistemine kaydını sağlamak.
l) Gençlik merkezi bilgilerindeki değişiklikler ile yapılan faaliyetlere ilişkin bilgilerin
faaliyetin bitiminden itibaren üç iş günü içerisinde Bakanlık bilişim sistemi üzerinden kaydını
sağlamak.
m) Yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve bir sonraki yılın ilk on iş günü içerisinde il
müdürünün onayına sunulmak üzere Bakanlık taşra teşkilat yapısında belirlenen bağlı bulunduğu amirine göndermek.
n) Bir sonraki yılın faaliyet planını yıl sonuna kadar hazırlamak ve il müdürünün onayına sunulmak üzere Bakanlık taşra teşkilat yapısında belirlenen bağlı bulunduğu amirine göndermek.
o) Yıllık faaliyet programında yer almayan faaliyetlerin gerçekleştirilmesini il müdürünün onayına sunulmak üzere Bakanlık taşra teşkilat yapısında belirlenen bağlı bulunduğu
amirine göndermek.
ö) Eğitim görevlilerinin faaliyetlerini yerinde izlemek ve rehberlikte bulunmak.
p) Gençlik merkezinin yangın ve diğer tehlikelere karşı korunması için mevzuatta öngörülen her türlü önlemi almak.
r) Gizlilik dereceli yazıların güvenliğini ve muhafazasını sağlamak.
s) Gençlik merkezi ve faaliyetlerinin tanıtımı için gerekli çalışmaların yürütülmesi ve
takibini sağlamak.
(2) Gençlik merkezi müdürünün görev ve sorumluluklarına ilişkin diğer hususlar Bakanlık tarafından belirlenir.
Gençlik çalışanının görev ve sorumlulukları
MADDE 10- (1) Gençlik çalışanının görev ve sorumlulukları şunlardır:
a) Bu Yönetmelikte belirtilen amaçlar çerçevesinde gençlerin ilgi ve isteklerine yönelik
faaliyetler düzenlemek.
b) Yıllık faaliyet programları gereğince gerçekleştirilecek olan faaliyetlerin planlanması,
uygulanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesinde görev almak.
c) Gençlik faaliyetlerinde yer alacak çalışma gruplarını belirlemek.
ç) Gençlik faaliyetlerinde üye gençlere bilgi ve tecrübeleriyle yardımcı olmak.
d) Gençlere rehberlik etmek, kişisel gelişimlerini yakından takip etmek ve gençlerin
talepleri doğrultusunda gençlerin düzenlediği faaliyetlere destek vermek.
e) Gençlik merkezi bulunmayan yerlerde gençlik faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi
için gençlik merkezi müdürü uhdesinde gerekli çalışma ve faaliyetleri yapmak.
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f) Gönüllülük çalışmaları kapsamında faaliyetler düzenlemek.
g) Gönüllü olarak faaliyet gösteren kişilere ve gönüllü gençlik liderlerine rehberlik etmek, bu kişileri etkinlik yapacağı alanlara göre yönlendirmek.
ğ) Gençlik merkezi araç, gereç ve malzemelerinin korunmasını, bakımını ve amacına
uygun bir şekilde kullanılmasını sağlamak.
h) Gençlik merkezinin ve faaliyetlerinin tanıtılması için gerekli çalışmalarda görev almak.
ı) Gençlik merkezi faaliyetleri ile ilgili evrak, kayıt, bilgi ve belgelere ilişkin işlemleri
yapmak.
i) Gençlik merkezi müdürü tarafından kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Gönüllü gençlik lideri
MADDE 11- (1) Gençlik merkezleri tarafından yapılan her türlü gençlik ve spor faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilgili kamp, eğitim ve hazırlık çalışmalarında süreklilik arz etmeyecek şekilde gönüllü olarak herhangi bir ücret ödenmeksizin gönüllü gençlik lideri görevlendirilebilir.
(2) Gönüllü gençlik liderinin seçimine ve görevlerine ilişkin usul ve esaslar Bakanlık
tarafından belirlenir.
Fahri görev
MADDE 12- (1) Gençlik merkezlerinde alanında uzman kişiler fahri olarak görevlendirilebilir. Fahri görevlendirmeler 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 213 üncü maddesine göre yapılır.
(2) Fahri olarak görevlendirilenlerin görevlerinde başarısız olduklarının veya bu Yönetmelik hükümlerine uymadıklarının gençlik merkezi müdürü tarafından tespit edilmesi ya
da çeşitli nedenlerle faaliyet alanının kapanması zorunluluğunun doğması durumunda görevlerine son verilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Gençlik Merkezi Üyeliği ve Diğer Hususlar
Üyelik şartları
MADDE 13- (1) Gençlik merkezlerine üye olacakların yaş aralıkları Bakanlık tarafından belirlenir. Üyelik için gençlik merkezi üyelik formunun doldurulması gerekir. On sekiz
yaşını doldurmamış olanlardan gençlik merkezine üye olmak isteyenlerin başvuru formundaki
ilgili bölümler velileri veya vasileri tarafından doldurulur.
(2) On sekiz yaşını doldurmamış olanların gençlik merkezi faaliyetlerine ilgi ve istekleri
olması durumunda gençlik merkezine üye olmaksızın velisinin veya vasisinin muvafakatiyle
faaliyetlere katılabilir.
Uzaklaştırma ve üyelikten çıkarma
MADDE 14- (1) Gençlik merkezi faaliyetlerine katılmasında ve gençlik merkezine
gelmesinde sakınca görülenler, gençlik merkezi müdürünün teklifi, gençlik merkezi müdürünün
Bakanlık taşra teşkilat yapısında belirlenen bağlı bulunduğu amirinin uygun görüşü ve il müdürünün onayı ile gençlik merkezi faaliyetlerinden uzaklaştırılır, üye olanlar ise gençlik merkezi
üyeliğinden çıkarılır.
(2) Uzaklaştırmayı veya üyelikten çıkarmayı gerektirecek durumlar şunlardır:
a) Gençlik merkezinde, çalışma ve faaliyetlerinde kaba ve saygısızca davranmakta ısrar
etmek.
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b) Gençlik merkezi çalışmalarını engelleyici ve huzuru bozucu davranışlarda bulunmak.
c) Ahlak kurallarına ve toplum hoşgörüsüne aykırı ve taşkın davranışlarda bulunmak.
ç) Devlet malına zarar vermek.
d) Gençlik merkezinde yasa dışı ideolojik faaliyette bulunmak.
(3) Üyelikten çıkarma cezası verilen kişi, talebi üzerine cezanın verildiği tarihten itibaren bir yıl geçmiş olması kaydıyla gençlik merkezi müdürünün teklifi, gençlik merkezi müdürünün Bakanlık taşra teşkilat yapısında belirlenen bağlı bulunduğu amirinin uygun görüşü
ve il müdürünün onayıyla yeniden gençlik merkezine üye olabilir.
Kayıtların tutulması
MADDE 15- (1) Gençlik merkezinde aşağıda belirtilen kayıtlar tutulur:
a) Gelen ve giden evrak klasörü: Gençlik merkezine gelen ve giden evrakların kayıtlarının tutulduğu klasördür.
b) Genç kayıt klasörü: Bakanlık bilişim sistemi üzerinden üye olmayan gençlerin üye
kayıtlarının tutulduğu klasördür.
(2) Tutulması gereken diğer defter, klasör, form, kayıt, dosya ve evraka ilişkin usul ve
esaslar Genel Müdürlük tarafından belirlenir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 16- (1) 13/7/2003 tarihli ve 25167 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik Merkezleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 17- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.

—— • ——

İçişleri Bakanlığından:
KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1- 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinin dördüncü fıkrasından sonra gelmek
üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü,
Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı adına karayolu uygunluk belgesi düzenlenerek tescili yapılan araçların satış, devir veya hibe edilmesi halinde, imal edildikleri tarihte bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen mevzuattaki teknik şartlara ilişkin muafiyetlerin
kapsamı ilgili kuruluşlar tarafından tescil ve muayeneye yetkili kuruluşlara bildirilmesi halinde
bu araçların teknik denetim ve muayenelerinde mevcut muafiyetlerine ilişkin birinci fıkrada
belirtilen uygunluk aranmaz.”
MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği
ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanları birlikte yürütür.
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TEBLİĞLER
Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ
(SERİ NO: 320)
BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri
Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda, 14/10/2021 tarihli ve 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanunla yapılan değişiklikler ile 193 sayılı Kanunla ilgili diğer bazı hususların açıklanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
İKİNCİ BÖLÜM
Basit Usulde Tespit Olunan Kazançlarda Gelir Vergisi İstisnası
Yasal düzenleme
MADDE 2- (1) 7338 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile 193 sayılı Kanuna başlığı ile
birlikte aşağıdaki madde eklenmiştir.
“Basit usulde tespit olunan kazançlarda gelir vergisi istisnası:
MÜKERRER MADDE 20/A- Bu Kanuna göre kazançları basit usulde tespit olunan
mükelleflerin 46 ncı maddeye göre tespit edilen kazançları gelir vergisinden müstesnadır.”
(2) 7338 sayılı Kanunun 4 üncü ve 5 inci maddeleri ile 193 sayılı Kanunun 46 ncı ve
89 uncu maddelerinde, istisna düzenlemesine uygun olarak bazı ibare değişiklikleri yapılmış
ve bazı düzenlemeler yürürlükten kaldırılmıştır.
Basit usulde kazanç tespitinde genel esaslar
MADDE 3- (1) Kendi işinde bilfiil çalışan veya bulunan, 193 sayılı Kanunun 47 nci
maddesinde belirtilen kira tutarını (2021 takvim yılı için büyükşehir belediye sınırları içinde
kalan yerler için 12.000 TL, diğer yerler için 7.600 TL, 2022 takvim yılı için büyükşehir belediye sınırları içinde kalan yerler için 16.000 TL, diğer yerler için 10.000 TL) aşmayan ve
48 inci maddesinde yer alan alış-satış ve/veya hasılat sınırı altında kalan küçük esnaf ve
sanatkarların kazançları basit usulde tespit edilmektedir.
(2) 193 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde basit usulden faydalanamayacak olanlar
bentler halinde sayılmıştır. Bu maddede sayılan mükelleflerin kazançları, şartları taşısalar dahi
hiçbir şekilde basit usulde tespit edilmez. Basit usulden yararlanamayacak mükellefler 193 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde aşağıdaki şekilde sayılmıştır:
a) Kollektif şirket ortakları ile komandit şirketlerin komandite ortakları.
b) İkrazat işleriyle uğraşanlar.
c) Sarraflar ile kıymetli maden ve mücevherat alım satımı ile uğraşanlar.
ç) Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında sayılan kişi ve kurumlara karşı inşaat ve onarma işini taahhüt edenler ile bu mükelleflere karşı derece derece
taahhütte bulunanlar.
d) Sigorta prodüktörleri.
e) Her türlü ilan ve reklam işleriyle uğraşanlar veya bu işlere tavassut edenler.
f) Gayrimenkul ve gemi alım satımı ile uğraşanlar.
g) Tavassut işi yapanlar (dayıbaşılar hariç).
ğ) Maden işletmeleri, taş ve kireç ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit
harmanları işletenler.
h) Şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar ile treyler, çekici ve benzerlerinin
sahip veya işleticileri (yapısı itibarıyla sürücüsünden başka on dört ve daha aşağı oturma yeri
olan ve insan taşımaya mahsus motorlu kara taşıtları ile yolcu taşıyanlar hariç).
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ı) Cumhurbaşkanınca kararlaştırılan iş grupları, sektörler, il ve ilçeler, büyükşehir belediyeleri dâhil olmak üzere il ve ilçelerin belediye sınırları (mücavir alanlar dâhil), belediyelerin nüfusları, yöreler itibarıyla veya sabit bir işyerinde faaliyette bulunulup bulunulmadığına
göre gerçek usulde vergilendirilmesi gerekli görülenler.
(3) 193 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde yer alan yetki kullanılarak yayımlanan
25/10/1982 tarihli ve 8/5521 sayılı, 31/1/1992 tarihli ve 92/2683 sayılı ve 12/1/1995 tarihli ve
95/6430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları ile bazı mükellefler gerçek usulde vergilendirme kapsamına alınmıştır.
a) 8/5521 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca ülke genelinde uygulanmak üzere,
zirai mahsul satın alarak bu mahsulleri kısmen veya tamamen tüketici dışında kalanlara satan
ticaret erbabı gerçek usulde vergilendirilmektedir.
b) 92/2683 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca ülke genelinde uygulanmak üzere,
her türlü televizyon, video, radyo, teyp, müzik seti, disk-çalar, kamera, bilgisayar, soğutucu,
çamaşır ve bulaşık makinesi, elektrikli süpürge, elektronik müzik aletleri, elektrikli dikiş makinesi ile elektrikle çalışan benzeri eşyaların alım, satım ve üretimi ile uğraşan mükellefler gerçek usulde vergilendirilmektedir.
c) 95/6430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile;
1) Erzurum, Diyarbakır ve Sakarya illeri,
2) 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile büyükşehir belediyesi sınırları içerisine alınan yerlerden, yeni bağlanan mahallelerle birlikte 2000 yılı genel
nüfus sayımındaki nüfusu 30.000’den az olan yerleri,
3) 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi
İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun kapsamında büyükşehir belediyesi kurulan ve büyükşehir belediyesi sınırları içerisine alınan yerleri,
hariç; mücavir alan sınırları dahil olmak üzere büyükşehir belediye sınırları içinde,
- Her türlü emtia imalatı ile uğraşanlar,
- Her türlü emtia alım-satımı ile uğraşanlar,
- İnşaat ile ilgili her türlü işlerle uğraşanlar,
- Motorlu taşıtların her türlü bakım ve onarım işleriyle uğraşanlar,
- Lokanta ve benzeri hizmet işletmelerini işletenler,
- Eğlence ve istirahat yerlerini işletenler,
gerçek usulde vergilendirilmektedir.
(4) a) Basit usule tabi olmanın şartlarından herhangi birini takvim yılı içinde kaybeden
mükellefler, ertesi takvim yılı başından,
b) Basit usulün şartlarını haiz olanlardan, bu usulden yararlanmak istemediklerini yazı
ile bildirenler dilekçelerinde belirttikleri tarihten veya izleyen takvim yılı başından,
c) Yeni işe başlayanlar işe başlama tarihinden,
ç) Basit usule tabi iken Gelir Vergisi Kanununun 51 inci maddesinde yer alan basit usulden faydalanılamayacak faaliyetlere başlayan mükellefler bu faaliyete başladıkları tarihten,
itibaren gerçek usulde vergilendirilmektedir.
(5) 193 sayılı Kanunun 47 nci maddesinde yazılı şartları topluca taşıyan ve arka arkaya
son iki yıl alış, satış ve/veya hâsılat tutarlarının her biri aynı Kanunun 48 inci maddesinde yazılı
hadlerden düşük olan gerçek usule tabi mükellefler, bu şartın gerçekleşmesini izleyen yılın
Ocak ayının başından otuz birinci günü akşamına kadar yazılı olarak bağlı bulundukları vergi
dairesine başvurmaları halinde basit usule geçebileceklerdir.
(6) Sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenlediği veya kullandığı tespit
edilenler, bu hususun kendilerine tebliğ edildiği tarihi takip eden aybaşından itibaren ikinci
sınıf tüccarlara ilişkin hükümlere tabi olurlar.
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Basit usulde tespit olunan kazançlarda gelir vergisi istisnası
MADDE 4- (1) Basit usule tabi mükelleflerin 193 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine
göre tespit edilen ticari kazançları gelir vergisinden istisna edilmiştir.
(2) Basit usulde kazanç istisnasından yararlanacak olan mükellefler, istisna kapsamındaki bu kazançlar için yıllık beyanname vermeyecek ve diğer gelirleri dolayısıyla beyanname
vermeleri halinde de bu kazançlarını beyannameye dahil etmeyeceklerdir.
(3) Basit usulde kazanç istisnası, 1/1/2021 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara
uygulanmak üzere yürürlüğe girdiğinden, basit usule tabi mükelleflerin 2021 yılında elde ettiği
ticari kazançları da bu istisna kapsamındadır.
Örnek 1: Kuaförlük faaliyetinde bulunan ve öteden beri basit usule tabi olan mükellef
(A), 2021 yılında 35.000 TL kazanç elde etmiştir. Mükellef (A)’nın beyana konu başkaca bir
geliri de bulunmamaktadır.
Bu durumda, mükellef (A)’nın, 2021 yılında kuaförlük faaliyetinden elde ettiği kazancı
gelir vergisinden istisna olduğundan, mükellef (A) yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeyecektir.
Örnek 2: Taksi işletmeciliği faaliyeti dolayısıyla basit usule tabi olan mükellef (B),
2021 yılında 45.000 TL kazanç elde etmiştir. Mükellef (B) aynı yıl sahibi olduğu konutundan
25.000 TL kira geliri elde etmiştir.
Bu durumda, 2021 yılında taksicilik faaliyetinden elde ettiği kazancı gelir vergisinden
istisna olduğundan mükellef (B), kira geliri için vereceği yıllık gelir vergisi beyannamesine
basit usulde tespit edilen ticari kazancını dahil etmeyecektir.
(4) Ticari kazancı basit usulde tespit edilmekte iken, 193 sayılı Kanunun 47 ve 48 inci
maddelerinde yer alan şartları kaybeden mükelleflerin ticari kazançları, izleyen takvim yılı başından itibaren gerçek usulde vergilendirileceğinden, bu mükellefler şartların kaybedildiği yıl
için de söz konusu istisnadan yararlanabileceklerdir.
Örnek 3: Terzilik faaliyetinde bulunan ve basit usule tabi olan mükellef (C), 2021 yılında basit usule tabi olmanın genel şartlarından biri olan yıllık kira tutarı haddini aştığından,
1/1/2022 tarihinden itibaren gerçek usulde vergilendirilmeye başlamıştır.
Bu durumda, mükellef (C) 2021 yılında elde ettiği ticari kazancı için basit usulde tespit
olunan kazançlarda gelir vergisi istisnasından yararlanacak olup, 1/1/2022 tarihinden itibaren
ise gerçek usulde vergilendirilecektir.
(5) Takvim yılı içinde basit usulden gerçek usule geçen mükellefler, gerçek usule geçtikleri tarihe kadar elde ettikleri kazançları için istisnadan yararlanacak, bu tarihten itibaren ise
söz konusu istisnadan yararlanamayacaklardır.
Örnek 4: Servis işletmeciliği faaliyetinde bulunan ve basit usule tabi olan mükellef
(Ç), servis işletmeciliği faaliyetinin yanında, 1/10/2021 tarihinde bir adet kamyon satın alarak
şehirlerarası yük taşımacılığı faaliyetine de başlamıştır.
Şehirlerarası yük taşımacılığı faaliyeti, Gelir Vergisi Kanununun 51 inci maddesinde
yer alan basit usulden faydalanamayacak faaliyetler arasında sayıldığından, mükellef (Ç), şehirlerarası yük taşımacılığı faaliyetine başladığı 1/10/2021 tarihinden itibaren gerçek usulde
vergilendirilecektir.
Bu durumda mükellef (Ç), 1/1/2021-30/9/2021 döneminde servis işletmeciliği faaliyetinden elde ettiği kazancı dolayısıyla gelir vergisi istisnasından yararlanacak, bu tarihten sonra
servis işletmeciliği faaliyetinden elde ettiği kazancı ile şehirlerarası yük taşımacılığı faaliyetinden elde ettiği kazancı ise gerçek usulde vergilendirileceğinden, anılan istisnadan yararlanamayacaktır.
(6) Gerçek usulde vergilendirilmekteyken izleyen takvim yılının başında basit usule
geçen mükellefler, basit usule geçtikleri tarihten itibaren kazanç istisnasından yararlanabileceklerdir.
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Örnek 5: Tuhafiyecilik faaliyetinde bulunan ve gerçek usulde vergilendirilen mükellef
(D)’nin, 2020 ve 2021 yılları iş hacmi Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesinde yazılı hadlerin altında gerçekleşmiştir. Mükellef (D), 2022 yılı Ocak ayı içerisinde bağlı bulunduğu vergi
dairesine yazılı olarak başvurarak basit usule geçme talebinde bulunmuştur. Vergi dairesince
yapılan kontroller sonucu şartları taşıdığı anlaşılan mükellef (D)’nin mükellefiyeti 1/1/2022
tarihinden itibaren basit usul olarak tesis edilmiştir. Bu durumda mükellef (D), 2022 yılında
elde edeceği ticari kazancı için basit usulde kazanç istisnasından yararlanacaktır.
(7) 193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendinin
(a) alt bendi kapsamında, başbayiler hariç olmak üzere, 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans
Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarına ilişkin olarak; bilet, kupon ve benzerlerini satanlara, düzenlenen her türlü
bahis ve şans oyunlarının oynatılmasına aracılık edenlere, diğer kişilerce çıkartılan bu nitelikteki biletleri satanlara yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden 2012/3322 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca %15 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılmaktadır. Basit usule
tabi mükelleflerin elde ettikleri ticari kazançları gelir vergisinden istisna edildiğinden, bu mükelleflere 193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendinin
(a) alt bendi kapsamında yapılan ödemeler üzerinden vergi tevkifatı yapılmayacaktır.
(8) 193 sayılı Kanunun mükerrer 20 nci maddesine göre, ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla yirmi dokuz yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin, faaliyete
başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 75.000 Türk lirasına kadar olan kısmı, maddede belirtilen şartlarla gelir vergisinden
müstesnadır. Ayrıca aynı maddede, istisna kapsamındaki faaliyetlerden kazanç elde edilmemesi
veya istisna haddinin altında kazanç elde edilmesi hallerinde dahi yıllık beyanname verileceği
belirtilmiş olup genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanılabilmesi için beyanname
verilmesi gerekmektedir. Basit usule tabi mükelleflerin 193 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine
göre tespit edilen ticari kazançları gelir vergisinden istisna edildiğinden ve bu kazançları beyan
edilmeyeceğinden basit usule tabi mükelleflerin genç girişimcilerde kazanç istisnasından yararlanmaları söz konusu olmayacaktır.
Basit usulde kayıtların tutulması ve belge düzeni
MADDE 5- (1) 7338 sayılı Kanunla 193 sayılı Kanuna eklenen mükerrer 20/A maddesi
ile basit usule tabi mükelleflerin elde ettikleri ticari kazançları gelir vergisinden istisna edilmiş
olup, belge düzeni ve kayıtların tutulması uygulaması ve mükellefiyeti ile ilgili diğer ödevlerin
yerine getirilmesi hususlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Dolayısıyla, basit usule
tabi mükellefler; kayıtlarının tutulması, belge düzeni ve mükellefiyetleri ile ilgili diğer yükümlülüklerini, mevcut mevzuat hükümleri kapsamında yerine getirmeye devam edeceklerdir.
(2) Bu kapsamda, basit usule tabi mükellefler, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul
Kanunu hükümlerine göre fatura, perakende satış vesikaları ve diğer belgeleri düzenlemek ve
kullanmak zorundadırlar. Diğer taraftan, söz konusu mükellefler faaliyetlerinde kullandıkları
belgeleri, 6/12/1998 tarihli ve 23545 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Genel
Tebliği (Seri No: 215) ve 30/6/1999 tarihli ve 23741 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir
Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 225)’nde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde temin etmeye
devam edeceklerdir. Ayrıca, “Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” düzenledikleri meslek odaları veya meslek mensupları aracılığıyla “Defter-Beyan Sistemi” üzerinden kayıtlarının tutulmasına da devam edilecektir.
Basit usule tabi olan mükelleflerde vergi levhası
MADDE 6- (1) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinde, gelir vergisi mükellefleri (kazancı basit usulde tespit edilenler dahil) ile sermaye şirketlerinin her yıl Mayıs
ayının son gününe kadar vergi tarhına esas olan kazanç tutarları ile bunlara isabet eden vergi
miktarlarını gösteren levhayı almak zorunda oldukları belirtilmiştir. Basit usule tabi mükellef-
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lerin 1/1/2021 tarihinden itibaren 193 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine göre tespit edilen ticari
kazançları gelir vergisinden istisna edildiğinden ve bu kazançlar için yıllık beyanname verilmeyeceğinden, bu kapsamda bulunan mükelleflerin ticari kazançları üzerinden vergi tarhiyatı
yapılması söz konusu değildir. Dolayısıyla, ticari kazançları vergi tarhına esas olmayan basit
usule tabi mükelleflerin vergi levhası alma zorunlulukları bulunmamaktadır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Basit Usule Tabi Olmaya İlişkin Diğer Hususlar
Birden fazla ticari araçla veya birden fazla işyerinde faaliyette bulunma
MADDE 7- (1) 193 sayılı Kanunun 47 nci maddesinde belirtilen basit usule tabi olmanın genel şartlarından birisi de kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmaktır. İşinde yardımcı
işçi ve çırak kullanmak, seyahat, hastalık, ihtiyarlık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi
zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak bilfiil işinin başında bulunmamak bu şartın ihlali sayılmamaktadır. Ölüm halinde iş sahibinin dul eşi veya küçük çocukları namına işe devam olunduğu takdirde, bunların bilfiil işin başında bulunup bulunmadıklarına bakılmamaktadır.
(2) Basit usule tabi mükelleflerin, sahibi veya işleticisi sıfatıyla birden fazla motorlu
araçla veya birden fazla işyerinde ticari faaliyette bulunmaları, 193 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak” şartının ihlali
sayılacaktır. Dolayısıyla bu şekilde faaliyette bulunan mükellefler basit usulden faydalanamayacaktır.
(3) Basit usule tabi olan mükelleflerin, başka bir iş yerinde ücretli olarak çalışmaları,
kendi işinde bilfiil çalışma veya bulunma şartının ihlali olarak kabul edilmekte ve bu mükelleflerin basit usulden faydalanmaları mümkün bulunmamaktadır. Ancak, işin başında bilfiil çalışmak veya bulunmak kaydıyla, basit usulde faaliyette bulunulmadığı zamanlarda ücretli olarak
çalışılması (kısmi süreli çalışma veya mevsimlik işçi olarak çalışma gibi), işin başında bilfiil
çalışma veya bulunma şartının ihlali sayılmayacaktır. Başka bir işyerinde ücretli olarak çalışan
basit usule tabi mükelleflerin kendi işlerinde bilfiil çalışıp çalışmadıkları veya işlerinin başında
bulunup bulunmadıkları hususu vergi dairelerince yoklama ile tespit edilecek ve mükellefiyet
durumları bu tespite göre değerlendirilecektir.
Örnek 6: Taksi işletmeciliği faaliyetinde bulunan mükellef (E), takvim yılı içerisinde
ikinci bir ticari taksi alarak iki araçla faaliyette bulunmaya başlamıştır. Mükellef (E), iki taksi
ile faaliyette bulunması dolayısıyla “kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak” şartını ihlal
etmiş olacağından, takip eden takvim yılı başından itibaren basit usulden yararlanamayacak
ve kazancı gerçek usulde tespit edilecektir.
Örnek 7: Çay ocağı işletmeciliği faaliyetinde bulunan ve kazancı basit usulde tespit
edilen mükellef (F), bu faaliyetinin yanı sıra satın almış olduğu ticari taksi ile taksi işletmeciliği
yapmaya da başlamıştır. İki ayrı faaliyette bulunulması basit usule tabi olmanın şartlarından
olan Gelir Vergisi Kanununun 47 nci maddesinde yazılı “kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak” şartının ihlali anlamına geleceğinden, mükellef (F), takip eden takvim yılı başından
itibaren basit usulden yararlanamayacak ve kazancı gerçek usulde vergilendirilecektir.
Örnek 8: Servis işletmeciliği faaliyetinde bulunan ve kazancı basit usulde tespit edilen
mükellef (G), servis işletmeciliği faaliyetinin yanı sıra (A) firmasında da ücretli olarak çalışmaktadır. Mükellef (G)’nin servis işletmeciliği faaliyeti ile birlikte (A) firmasında ücretli olarak
çalışması, basit usule tabi olmanın şartlarından olan Gelir Vergisi Kanununun 47 nci maddesinde yazılı “kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak” şartının ihlali anlamına geleceğinden,
mükellef (G) basit usulden yararlanamayacak olup, kazancı gerçek usulde vergilendirilecektir.
Örnek 9: Taksi işletmeciliği faaliyetinde bulunan ve kazancı basit usulde tespit edilen
mükellef (H), bu taksiyi mükellef (I)’ya kiraya vermiştir. Mükellef (H)’nin ticari taksisini kiraya
vermiş olması dolayısıyla elde ettiği kira geliri gayrimenkul sermaye iradı olarak vergilendirilecektir. Mükellef (I)’nın ise şartları sağlaması halinde, kazancı basit usulde tespit edilecek
ve mükellef (I) kazanç istisnasından faydalanabilecektir.
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İnternet ve benzeri elektronik ortamlarda faaliyette bulunma
MADDE 8- (1) 193 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde, 47 ve 48 inci maddelerde yazılı
şartları topluca haiz olanların ticari kazançlarının basit usulde tespit olunacağı belirtilmiştir.
Aynı Kanunun “Basit Usulün Hududu” başlıklı 51 inci maddesinde de basit usulden faydalanamayacak mükellefler bentler halinde sayılmıştır. Buna göre,
a) Basit usule tabi mükelleflerin, aynı faaliyetlerini internet ve benzeri elektronik ortamlarda da sürdürmesi basit usulün şartlarını ihlal sayılmayacaktır.
b) Basit usule tabi olan mükellefin sürdürdüğü faaliyetinin dışında, internetten ve benzeri elektronik ortamlardan da başka bir faaliyette bulunması (193 sayılı Kanunun mükerrer
20/B maddesinde belirtilen faaliyetlerde bulunanlar hariç) durumunda, birden fazla alanda faaliyette bulunulmuş olunacağından, söz konusu mükelleflerin basit usulden yararlanması mümkün bulunmamaktadır.
c) 193 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde yer alan faaliyetlerde veya bu maddenin verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararlarında belirtilen faaliyetlerde bulunan
mükellefler gerçek usulde vergilendirildiğinden bu mükelleflerin faaliyetlerini internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yapmaları durumunda da gerçek usulde vergilendirilmeleri
gerekmektedir.
ç) 193 sayılı Kanunun mükerrer 20/B maddesinde belirtilen sosyal içerik üreticiliği ile
mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliği faaliyetlerinde bulunan ve bu faaliyetlerinden elde
ettiği gelirleri dolayısıyla kazanç istisnasından faydalanan mükelleflerin, bu faaliyetlerde bulunması, şartları dahilinde basit usul kapsamında yürüttükleri faaliyetlerinin basit usule tabi
olmasına engel değildir.
Örnek 10: Bolu ilinde hediyelik eşya imal ve satışı faaliyetinde bulunan ve kazancı
basit usulde tespit edilen mükellef (İ), söz konusu faaliyetini internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden de yapması halinde, 193 sayılı Kanunun 47 ve 48 inci maddelerinde yazılı
şartları sağlaması kaydıyla, basit usulden faydalanmaya devam edecektir.
Örnek 11: İstanbul ilinde fotoğrafçılık ve fotoğraf malzemesi satışı faaliyetinde bulunan ve 95/6430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca büyükşehir belediye sınırları dahilinde
her türlü emtia alım satımı ile uğraşanlar kapsamında gerçek usulde vergilendirilen mükellef
(K), işyerinden yaptığı faaliyetine son vererek, söz konusu faaliyetini internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yapmaya başlamıştır. Mükellef (K)’nin, fotoğrafçılık ve fotoğraf
malzemesi satış faaliyetini internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yapması halinde
de 95/6430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca gerçek usulde vergilendirilmesine devam
edilecektir.
Örnek 12: İzmir ilinde büyükşehir belediye sınırları içinde terzilik faaliyetinde bulunan
ve kazancı basit usulde tespit edilen mükellef (L), terzilik faaliyetinin yanı sıra internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden giyim eşyası satışı yapmaya başlamıştır. Mükellef (L), giyim
eşyası satışı yapmaya başlaması nedeniyle, 95/6430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca
büyükşehir belediye sınırları dahilinde her türlü emtia imalatı ve alım satımı ile uğraşanlar kapsamına girmiştir. Mükellef (L), bu şekilde faaliyete başladığı tarihten itibaren gerçek usulde
vergilendirilecektir.
Örnek 13: Kuaförlük faaliyeti nedeniyle basit usule tabi olan mükellef (M) 2022 yılında
bu faaliyetinden 30.000 TL kazanç elde etmiştir. Mükellef (M), bu faaliyetinin yanısıra sosyal
içerik üreticiliği faaliyetinden, 193 sayılı Kanunun mükerrer 20/B maddesi uyarınca istisna
kapsamında 40.000 TL kazanç elde etmiştir.
Mükellef (M)’nin, 193 sayılı Kanunun mükerrer 20/B maddesi uyarınca istisna kapsamında elde ettiği kazancı, kuaförlük faaliyeti nedeniyle basit usule tabi olmasını etkilemeyecektir. Mükellef (M), her iki kazancı için de yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeyecektir.
Yürürlük
MADDE 9- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.
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Millî Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığından:
1416 SAYILI KANUN VE BUNA BAĞLI YÖNETMELİK UYARINCA YURT
DIŞINDA LİSANS VE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖREN
ÖĞRENCİLERE YAPILACAK ÖDEMELER
HAKKINDA TEBLİĞ
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ile
kamu kurum ve kuruluşlarının yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılamak üzere resmî burslu
statüde lisans ve lisansüstü seviyede öğrenim görmek amacıyla Millî Eğitim Bakanlığınca yurt
dışına resmî burslu statüde öğrenime gönderilen öğrenciler ile bu öğrenim seviyelerine hazırlık
amacıyla dil öğrenimi gören öğrencilere ödenecek aylık burs, ödenek ve diğer zorunlu giderlere
ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun ve 1/3/2020 tarihli ve 31055 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik uyarınca yurt
dışında resmî burslu statüde lisans ve lisansüstü seviyede öğrenim görmeye hak kazanan ya da
bu öğrenim seviyelerine hazırlık amacıyla dil öğrenimi gören öğrencileri kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Tebliğ, 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun ile Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Tebliğde yer alan;
a) Adına öğrenim görülen kurum veya kuruluş: Resmî burslu öğrencinin adına öğrenim
gördüğü kurum veya kuruluşu,
b) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
c) Dil öğrenimi: Yurt içi veya yurt dışında esas öğrenim öncesi Bakanlık marifetiyle
düzenlenen yabancı dil kurslarını,
ç) Esas öğrenim: İhtiyaç duyulan hallerde görülen dil, hazırlık veya telafi öğreniminden
sonra başlayan öğrenimi,
d) Hazırlık öğrenimi: Öğrencinin yurt dışında yapacağı esas öğrenime temel oluşturacak
ve esas öğrenim göreceği yükseköğretim kurumu tarafından alınması gerekli görülen eğitimi,
e) Kısmi resmî burslu öğrenci: Resmî burslu statüde öğrenim görmekte iken öğrenim
gördüğü yükseköğretim kurumundan veya bu kurum aracılığıyla karşılıksız burs veya asistanlık
ücreti alan ancak aldıkları burs veya ücretin barınma, beslenme, sağlık gibi yaşam giderleri ile
okul ücreti, seminer, konferans, toplantı, teziyle ilgili alan çalışması, kitap, defter, kırtasiye
gibi öğrenim giderlerini tam olarak karşılamaması nedeniyle devlet tarafından kısmi olarak
burs verilen veya okul ödemeleri karşılanan öğrenciyi,
f) Lisans öğrenimi: Ortaöğretime dayalı en az sekiz yarıyıllık programı kapsayan yükseköğretimi,
g) Lisansüstü öğrenim: Lisans öğrenimine dayalı yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık
ve sanatta yeterlik eğitimini,
ğ) Öğrenci: Resmî burslu, kısmi resmî burslu ve resmî burssuz öğrenciyi,
h) Öğrenim seviyesi: Yurt dışında dil öğrenimi, yüksek lisans, doktora öğrenimini,
ı) Resmî burslu öğrenci: Yurt dışına zorunlu hizmet karşılığında lisans ve lisansüstü
düzeyde öğrenime gönderilen ve masrafları Bakanlık veya adına öğrenim görülen kurum ya da
kuruluşlarca karşılanan öğrenciyi,
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i) Resmî burssuz öğrenci: Resmî burslu veya kısmi resmî burslu statüde öğrenim görmekte iken esas öğrenimin tamamlanması veya geri çağrılma hâllerinde yurda dönüş ulaşım
ücreti; öğrenimin sürdürülmesine engel teşkil eden hastalığın tedavisi için yurda dönüş ulaşım
ücreti ve refakat gerekiyorsa refakatçinin ulaşım ücreti; öğrenimin sürdürülmesine engel teşkil
eden ve öğrencinin ödeme gücünü aşan, acil ve mahallinde tedavi zorunluluğu bulunan hastalık
hâllerindeki tedavi ücreti; ölüm hâlinde cenazenin Türkiye’de defnedileceği yere kadarki nakil
masrafları, gerekli hâllerde cenazeyi getirmekle görevlendirilecek kişi veya refakatçinin ulaşım
ücreti ile benzer nitelikteki giderler hariç olmak üzere çeşitli nedenlerle kendisi için herhangi
bir ödeme yapılmayan öğrenciyi,
j) Yönetmelik: Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmeliği,
k) Yurt dışı akademik danışman: Öğrencilerin mesleki gelişimini izlemek, alınacak
dersler, tez çalışmaları ve akademik süreçlerle ilgili konularda bilgilendirme ve önerilerde bulunmak üzere yurt dışında öğrenim görülen yükseköğretim kurumu tarafından görevlendirilen
öğretim elemanını,
l) Yurt dışı temsilciliği: Türkiye Cumhuriyeti eğitim müşavirliğini, eğitim ataşeliğini,
bunların bulunmadığı yerlerde Türkiye Cumhuriyeti büyükelçiliği veya konsolosluğunu,
m) Yükseköğretim: Ortaöğretime dayalı lisans ve ön lisans öğrenimi ile lisans öğrenimine dayalı yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik eğitimi ile en az dört yarıyılı kapsayan her kademedeki eğitim ve öğretimin tümünü,
ifade eder.
Yolluklar
MADDE 5- (1) Her öğrenim seviyesinde bir defaya mahsus olmak üzere Bakanlık ve
kurumlar hesabına resmî burslu statüde yurt dışına öğrenime gönderilen öğrencilerin yurt dışında görecekleri dil, yüksek lisans veya doktora öğrenimi için gidiş-geliş ekonomi sınıfı uçak,
tren veya otobüs bileti ücretleri ile direkt uçuşlara ulaşım için zorunluluk arz eden şehirlerarası
tren veya otobüs bileti ücretleri öğrencilerin bağlı bulundukları bakanlık/kurumca karşılanır.
Uçak bileti bedelinin ödenmesinde bilet veya Uluslararası Hava Taşıyıcıları Birliği üyesi şirketlerce düzenlenen elektronik yolcu biletinin ödeme belgesine eklenmesi gerekir.
(2) Başarısızlık durumu hariç olmak üzere öğrenim ülkesi veya şehri değiştirilen resmî
burslu öğrencilerin uçak, otobüs, tren gibi ulaşım aracına verdiği ücret müşavirlik/ataşelik adına
açılan avans/krediden, kurum öğrencilerinin bu kapsamdaki giderleri ise kurumlarınca karşılanır.
(3) Yurt dışındaki lisans öğrenimini tamamlayıp yüksek lisans öğrenimi için veya yüksek lisans öğrenimini tamamlayıp doktora öğrenimi için başka bir şehirdeki üniversiteye giden
resmî burslu öğrencilerin uçak, otobüs, tren gibi ulaşım aracına verdiği ücret, müşavirlik/ataşelik adına açılan avans/krediden ödenir. Kurum öğrencilerinin bu tür harcamaları ise ilgili kurumca karşılanır.
(4) Hangi nedenlerle olursa olsun öğrencilikle ilişiği kesilen veya öğrenimlerini tamamlamadan yurda kesin dönüş yapacak resmî burslu öğrencilere Türkiye’ye dönebilmeleri için
istemeleri hâlinde müşavirlik/ataşelik onayı ile uçak bileti temin edilir ve ücreti müşavirlik/ataşelik
adına açılan avans/krediden; kurum öğrencilerinin ücreti ise bağlı olduğu kurumca ödenir.
(5) Esas öğrenim için başka şehir/ülkedeki üniversitelerden başvuru, giriş sınavı veya
kayıt konusunda bizzat görüşmek üzere davet aldığını yurt dışı akademik danışman/okul veya
zorunlu hallerde yurt dışı temsilciliklerinin yazısıyla belgelendiren resmî burslu öğrencilere
de en fazla iki üniversiteye gidiş-dönüş için uçak, otobüs, tren gibi ulaşım aracına ilişkin yol
masrafı müşavirlik/ataşelik adına açılan avans/krediden; kurum öğrencilerinin masrafı ise bağlı
olduğu kurumca karşılanır. Öğrencinin bu daveti yurt dışı akademik danışman/okul veya zorunlu hallerde yurt dışı temsilciliklerinin yazısıyla Bakanlığa belgelendirmesi hâlinde ülke içi
iç hat ve Türkiye’ye gelişi bağlantılı uçuş olarak Bakanlık öğrencilerinin masrafı Bakanlıkça,
kurum öğrencilerinin masrafı ise kurumca verilebilir.

26 Mayıs 2022 – Sayı : 31847

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 175

(6) Müşavirlik/ataşelik bulunmayan veya müşavirlik/ataşelik tarafından ödeme imkânı
bulunmayan ülkelerdeki öğrencilerin bu madde kapsamındaki işlemleri ve ödemeleri Bakanlık
ya da adına öğrenim görülen kurumlarca yapılır. Bu durumdaki öğrencilerin yaptıkları harcamaların ödenebilmesi için yurt dışında alınmış harcama belgelerinin ve bunların Türkçe tercümelerinin bulundukları ülkelerdeki büyükelçilik/konsolosluklara onaylatılarak Bakanlığa/kuruma gönderilmesi gerekir.
Yurt içi aylığı
MADDE 6- (1) Resmî burslu öğrencilere ödenecek yurt içi aylık burs miktarı; lisans
öğrencileri için 1.050 TL, lisansüstü öğrencileri için 2.100 TL’dir.
(2) Öğrencilerin aylık burslarının günlük hesaplanmasında; 31 gün süren aylar için aylık
burs miktarı 31’e bölünerek, 30 gün süren aylar ile şubat ayı için 30’a bölünerek hesaplanır.
Yurt içinde dil öğrenimi gören öğrencilerden öğrenimini tamamlayanların aylık bursları öğrenim süresinin ay içerisinde sona ermesi hâlinde ay sonu esas alınarak tam olarak verilir.
(3) Yurt dışında burslu statüde lisans öğrenimi yapmaya hak kazanmış öğrencilerden,
yurt dışına gönderilinceye kadar kazanmış oldukları hazırlık sınıfları dâhil olmak üzere üniversitelere devam edenlere, bir öğretim yılını aşmamak kaydıyla lisans seviyesinde yurt içi
bursu ödenir.
(4) Resmî burslu lisans öğrencilerinin yurt içi aylık bursları, taahhüt ve kefalet senedi
düzenlemiş olmaları kaydıyla dil öğrenimine veya kazandıkları programdaki esas öğrenime
başladıkları tarihe kadar ödenir.
(5) Bakanlık kararı ile geçici bir süre için Türkiye’de tedavi edilmek veya tez çalışmalarında bulunmak üzere yurda gelmeleri uygun görülen resmî burslu öğrencilerin ilk iki aylık
bursu, bulundukları yabancı ülke için öngörülen aylık burs tutarı üzerinden; Türkiye’de bir defada veya fasılalı olarak bir yılda toplam iki aydan fazla kalmaları hâlinde ise ikinci ayın bitiminden itibaren yurt içi aylık burs miktarı üzerinden ödeme yapılır.
(6) Öğrenimlerini veya stajlarını bitirip yasal süre olan iki ay içerisinde yurda dönerek
zorunlu hizmet karşılığı bir göreve atanmalarını isteyen resmî burslu öğrencilere, 1416 sayılı
Kanun uyarınca, yurt dışındaki öğrenimlerini tamamlayıp yurda dönen ve görev talep edenlere,
görev talep tarihi ile atamalarının onaylandığı tarih arasında, 90 günden fazla olmamak üzere
yurt dışında öğrenim gördükleri ülke için ödenmekte olan yurt dışı aylığının yarısı kadar aylık
ödeme yapılır. Ödemede ilk defa göreve başlama tarihi, kurun hesaplanmasında ise öğrencinin
görev talep dilekçesini verdiği günün döviz satış kuru esas alınır. Verilen burs ödül niteliğinde
olup mecburi hizmete sayılmaz. Ancak öğrencinin görev talep ettikten sonra tazminata geçmesi
hâlinde borcuna sayılır.
Yurt dışı aylığı, ek ödenek ve okul ücretleri
MADDE 7- (1) Yurt dışına gönderilen resmî burslu öğrencilerin ilk iki aylık bursu peşin
olarak ödenir. Bu iki aylık burs, öğrencilerin öğrenime başladıkları tarihi izleyen aybaşından
itibaren iki aylık bursunu karşılamak üzere verilir. Ayrıca öğrenime başladıkları tarih ile ilk
aybaşı arasındaki süre için de kısıtlı burs ödenir. Kısıtlı burs ve ek ödenek, öğrencinin öğrenime
başlama yazısı Bakanlığa veya adına öğrenim gördüğü kuruma ulaştığında verilir. Burs başlama
tarihinin belirlenmesinde öğrencilerin fiilen öğrenime başlama tarihi esas alınır; ancak yurt dışına çıkan öğrencilerden eğitim gördüğü kurumca zorunlu oryantasyon programına tabi tutulanların burs başlama tarihi oryantasyon eğitimine başladığı tarih olarak esas alınır.
(2) Bir üst öğrenime devam edecek veya ülke değişikliği yapacak resmî burslu öğrencilerin istemeleri hâlinde gidecekleri ülke için ilk iki aylık avans işlemi yapılabilir. Ancak okul
değişikliği yapacak öğrenciler, okullarından herhangi bir borç ya da alacaklarının olup olmadığına dair okul yazısı ve en son aldığı aylığı belirten bir yazıyı müşavirlik/ataşelik, konsolosluk
ve Bakanlığa iletmekle yükümlüdürler. Yüksek lisans veya doktora öncesinde hazırlık öğrenimi
görecek öğrenciler için hazırlıktan yüksek lisans veya doktora öğrenimine geçişte avans uygulaması yapılmaz.
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(3) Yurt dışında lisans öğrenimi gören resmî burslu öğrencilere Ek-1 (I) numaralı cetvel,
dil ve lisansüstü (yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik) öğrenimi gören
resmî burslu öğrencilere Ek-1 (II) numaralı cetvel üzerinden aylık burs ödemesi yapılır.
(4) Öğrencilerin aylık burslarının günlük hesaplanmasında; 31 gün çeken aylar için aylık burs miktarı 31’e bölünerek, 30 gün çeken aylar ile şubat ayı için 30’a bölünerek hesaplanır.
(5) Ödemeleri Bakanlıkça yapılan resmî burslu statüde öğrenim gören öğrencilerin aylık
bursları avans/kredi açılmadan müşavirlik/ataşelik resmî hesaplarına; müşavirlik/ataşelik bulunmayan veya müşavirlik/ataşelik tarafından ödeme imkânı bulunmayan ülkelerde ise öğrencilerin şahsi hesaplarına aktarılacak şekilde Bakanlıkça işlem yapılır.
(6) Lisans öğrenimini tamamlayan resmî burslu öğrencilere, lisansüstü öğrenime başladıkları tarihten itibaren Ek-1 (II) numaralı cetvel üzerinden ödeme yapılır.
(7) Resmî burslu öğrencilere, kitap, defter, kırtasiye ve benzeri giderlerini karşılamak
üzere aylık burs tutarının on ikide biri tutarında her ay ek ödenek olarak verilir.
(8) Resmî burslu öğrencilere aylık burs olarak transfer edilecek miktarlar, Ek-1 (I) ve
(II) numaralı cetvellerde yabancı para cinsinden gösterilmiştir. Buna göre;
a) Yurt dışına gönderilecek öğrencilerin ilk iki aylık bursları o günkü döviz satış kuru
üzerinden; halen yurt dışında öğrenim görmekte olan resmî burslu öğrencilerin aylık bursları
ve diğer ödemeleri ise ödemenin yapıldığı tarihten önceki ayın son iş günündeki döviz satış
kuru üzerinden hesaplanır.
b) Resmî burslu öğrencilerden Türkiye’de peşin ödenen ilk iki aylık bursunu dövize
çevirenler ile müşavirlik/ataşelik bulunmayan veya müşavirlik/ataşelik tarafından ödeme imkânı bulunmayan ülkeler için okul ödemesi şahsi hesaplarına yapılanlara, tahakkuk tarihindeki
döviz satış kuru ile cari efektif satış kuru arasındaki fark da ilgili kurumca ödenir.
(9) Yurt dışında öğrenim görmekte iken resmî burslu statüde öğrenim görmeye hak kazanan öğrencilerin yurt dışı aylık bursları ve diğer harcamaları taahhüt ve kefalet senedi düzenlemiş olmaları kaydıyla resmî burslu öğrenciliğe hak kazandıkları tarih itibarıyla ödenir.
(10) Yurt dışında öğrenim görmekte iken, zorunlu hallerde Bakanlık kararı ile geçici
süre için yurda çağrılan resmî burslu öğrencilerden, tekrar yurt dışına çıkıp öğrenimlerine devam etmelerine karar verilenlere ilk iki aylık bursları peşin olarak verilebilir.
(11) Yurt dışında dil, hazırlık, yüksek lisans veya doktora öğrenimi gören resmî burslu
öğrencilerden öğrenimini tamamlayanların aylık bursları öğrenim süresinin ay içerisinde sona
ermesi hâlinde ay sonu esas alınarak tam olarak verilir; yüksek lisans veya doktora öğrenimine
başladıkları tarihten itibaren de yeniden tahakkuk ettirilir. Bu öğrenim seviyelerine bağlı uzatım
sürelerinde de aynı esaslara göre işlem yapılır.
(12) Yalnız yüksek lisans öğrenimi görmek üzere yurt dışına gönderilenlerden başarılı
olup doktora yapmasına izin verilenlerin aylık bursları ise yüksek lisans öğrenim süresinin ay
içerisinde sona ermesi hâlinde ay sonu esas alınarak tam olarak verilir; doktoraya başladıkları
tarihten itibaren de yeniden tahakkuk ettirilir ve kendilerinden bununla ilgili taahhüt ve kefalet
senedi alınır. Ancak on birinci fıkra ile bu fıkra uyarınca yapılacak ödemelerde aynı ay içerisinde hem yüksek lisans hem de doktora için ayrı ayrı burs ödenmez.
(13) Resmî burslu öğrencilere döviz kuru, döviz cinsi değişikliği ile maaş artış farkından
dolayı eksik ödeme yapılmış ise aradaki fark ilgili kurumlarca ödenir, fazla ödeme yapılmışsa
ilgili kurum tarafından kesilir.
(14) Bursların öğrencilere fazla ödenmesi durumunda, bu durum öğrencilere tebliğ edildikten sonra, fazla ödenen bursların öğrenciler tarafından iade edilmesi zorunludur. Ancak öğrenime devam edecek öğrenciler için fazla ödenen bursları, alacakları burslarına mahsup edilir.
Burslar TL cinsinden iade edilecekse, öğrencilerin iade için ödemeyi yapacağı tarihteki günün
efektif döviz satış kuru esas alınarak hesaplanır.
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(15) Öğrencilerin askerlik hizmetlerini yaptıkları süre ile resmî burssuz ve burssuz izinli
sayıldıkları bekleme sürelerinde burs ödenmez.
(16) Müşavirlik/ataşelikten veya Bakanlıktan izin almadan yurda dönen resmî burslu
öğrencilerin bursları kesilir.
(17) Kurumlar adına yurt dışında yüksek lisans öğrenimi gören ve eğitimlerini tamamlayan öğrencilere alanlarında eğitim gördükleri konularla ilgili olmak ve süresi üç ayı aşmamak
üzere bulundukları ülkelerdeki kurum veya kuruluşlarda teknik bilgi ve görgülerini artırmak
üzere staj yapmalarına eğitim müşavirlik/ataşelik teklifi üzerine ilgili kurumca izin verilebilir
ve bu süre için öğrenciye bulunduğu ülkeye göre yurt dışı bursu verilebilir.
(18) Bu Tebliğin ekindeki listelerde yer almayan ülkelere öğrenci gönderilmesi hâlinde,
bu ülkelerde verilecek burs miktarları, Millî Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca müştereken belirlenir.
(19) Okul ücretleri ilgili dönemin bütünü dikkate alınarak ödenir.
(20) Müşavirlik/ataşelik bulunmayan veya müşavirlik/ataşelik tarafından ödeme imkânı
bulunmayan ülkelerdeki öğrencilerin bu madde kapsamındaki işlemleri ve ödemeleri Bakanlık
ya da adına öğrenim görülen kurumlarca yapılır. Bu durumdaki öğrencilerin yaptıkları harcamaların ödenebilmesi için yurt dışında alınmış harcama belgelerinin ve bunların Türkçe tercümelerinin bulundukları ülkelerdeki büyükelçilik/konsolosluklara onaylatılarak Bakanlığa/kuruma gönderilmesi gerekir.
Yurt içinde dil öğrenimi
MADDE 8- (1) 1416 sayılı Kanun uyarınca resmî burslu öğrenim hakkı kazananlardan
yabancı dil öğrenimlerini yurt içinde yapması uygun görülenlerin yurt içi bursları, dil kursu ve
diğer öğrenim giderleri, Bakanlık bütçesinin Yurt Dışı Burslar tertibinden ödenir. Kurum öğrencilerinin giderleri ise ilgili kurumlar tarafından karşılanır.
(2) Resmî burslu öğrencilerin 12 aya kadar olan yurt içi dil kurslarının ücretleri öğrencilerin ilgili kurstan aldıkları fatura beyanına göre ödenir. Öğrencilere ödenecek aylık dil kursu
ücreti kursa katılım sağlanan takvim yılındaki aylık yurt içi burs miktarını geçemez.
(3) Dil öğrenimlerini yurt içinde yapacak olan resmî burslu öğrencilerin bursları, 6 ncı
maddenin birinci fıkrasında belirtilen miktarlar üzerinden ödenir. Yurt içi aylığı, dil kursuna
başlanılan tarihten itibaren dil kursunun bitimini takip eden aybaşına kadar kesintisiz olarak
ödenir.
(4) Yurt içi dil kursları kapsamında öğrenim gören öğrencilere talep etmeleri halinde
yurt içi bursu ödenmeden yalnızca kurs ücretleri ödenebilir.
Tez ve alan çalışmaları
MADDE 9- (1) Bakanlık, yükseköğretim kurumları veya öğrenim giderleri Bakanlıkça
karşılanan kamu kurum ve kuruluşları adına öğrenim gören resmî burslu öğrencilerden tez çalışması veya tezi ile ilgili alan çalışması yapmak üzere seminer, konferans veya bilimsel bir
toplantıya katılmaları ya da sanat dallarında öğrenim görenlerin eğitim, konser, sergi, müze,
opera ve benzeri bir sanatsal faaliyete gitmeleri öğrenim gördükleri eğitim kurumunca zorunlu
görülen öğrencilere, en az bir ay önceden başvurmaları halinde yurt dışı temsilciliklerince izin
verilebilir ve bunların durumları Bakanlığa bildirilir. Öğrencilerin yapılan çalışmaları belgelendirmesi zorunludur. Belgelendirilmeyen ya da yurt dışı temsilciliğince onaylanmayan çalışmalar için herhangi bir ödeme yapılmaz. Bu durumdaki öğrenciler kendilerine yapılmış olan
harcamaları geri ödemekle yükümlüdürler. Öğrenim giderleri kurumlarınca karşılanan öğrencilerin bu kapsamdaki izinleri adına öğrenim görülen kurum veya kuruluşça verilebilir ve bunların durumları Bakanlığa bildirilir.
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(2) Yurt dışında öğrenim gören resmî burslu öğrencilerden tez veya teziyle ilgili alan
çalışmasına ilişkin detaylı çalışma programını, çalışma tarihinden en az bir ay önceden müşavirlik/ataşeliğe sunan ve izin verilen öğrencilere lisans, yüksek lisans ve doktora için her öğrenim seviyesinde en fazla iki defa olmak üzere gidiş-dönüş uçak bileti bedeli Bakanlık/müşavirlik/ataşelik veya ilgili kurumca karşılanır. Çalışmanın yapılacağı ülkede iki aydan fazla kalınması hâlinde bu ülkenin burs tutarı esas alınarak ödeme yapılır. Ayrıca teziyle ilgili çalışma
yapan bu öğrencilere çalışma programlarında yer alan konu ve bölgelerine göre belgelendirilmiş
tren, otobüs ve uçak bileti ücretlerinin tamamı ile tez çalışmalarının gerektirdiği malzeme giderlerinin en çok bir aylık yurt dışı bursu kadar olan kısmı Bakanlık/müşavirlik/ataşelik veya
ilgili kurumca ödenir.
(3) Yurt dışında öğrenim gören resmî burslu öğrencilerden, tez konusu Türkiye ile mukayeseli bir çalışma olan ve gerekli dokümanların mutlaka Türkiye’den şahsen temini için yurda gelmeleri zorunlu olup yapacağı çalışma ile ilgili detay programını çalışma tarihinden bir
ay önceden müşavirlik/ataşeliğe sunan ve izin verilenlere, lisans, yüksek lisans ve doktora için
her öğrenim seviyesinde en fazla iki defa olmak üzere yurda geliş-dönüş uçak bileti bedeli
ilgili kurumca karşılanır. Türkiye’de iki aydan fazla kalmaları hâlinde yurt içi burs tutarı esas
alınarak ödeme yapılır. Ayrıca yurtta tezle ilgili çalışma yapan bu öğrencilere çalışma programlarında yer alan konu ve bölgelerine göre Türkiye’deki belgelendirilmiş tren, otobüs ve
uçak bileti ücretlerinin tamamı ile tez çalışmalarının gerektirdiği malzeme giderlerinin en çok
üç aylık yurt içi bursu kadar olan kısmı bağlı bulunduğu kurumca ödenir.
(4) Müşavirlik/ataşelik bulunmayan veya müşavirlik/ataşelik tarafından ödeme imkânı
bulunmayan ülkelerdeki öğrencilerin bu madde kapsamındaki işlemleri ve ödemeleri Bakanlık
ya da adına öğrenim görülen kurumlarca yapılır. Bu durumdaki öğrencilerin yaptıkları harcamaların ödenebilmesi için yurt dışında alınmış harcama belgelerinin ve bunların Türkçe tercümelerinin bulundukları ülkelerdeki büyükelçilik/konsolosluklara onaylatılarak Bakanlığa/kuruma gönderilmesi gerekir.
Sağlık giderleri
MADDE 10- (1) Resmî burslu öğrencilerin yurt dışında sağlık sigortası yaptırması zorunlu olup sigorta ücretleri ile sağlık sigortasının veya mahalli ödeme imkânlarının kapsamı
dışında kalan sağlık giderleri öğrencilerin bağlı bulundukları kurumca ödenir. Yaptırılacak sigortanın standart nitelikte olması esas olup zorunlu sağlık sigorta bedeli her yıl için öğrenim
durumuna göre lisans öğrencileri veya lisansüstü öğrenim gören öğrenciye ödenen yurt dışı
bursunun bir aylık tutarının 1,5 katını aşamaz.
(2) Bakanlıklar ve kurumlar adına yurt dışına gönderilen resmî burslu öğrencilerin kaza/hastalık sebebiyle yurt dışında veya yurt içinde tedavi edilmeleri hâlinde; bu maddedeki sınırlamalar saklı kalmak kaydıyla yurt dışında yaptırılmış olan ve sağlık sigortası kapsamı dışında kalan muayene ve tedavi masrafları ile yurt içindeki muayene ve tedavi masrafları, ölümleri hâlinde cenazelerinin Türkiye’de defnedileceği yere kadarki nakil masrafları ile gerekli
görüldüğü hallerde cenazeyi getirmekle görevlendirilecek kişinin yol giderleri bağlı bulundukları kurumca ödenir. Ancak yurt içinde meydana gelen trafik kazaları sebebi ile oluşacak tedavi
giderleri için herhangi bir ödeme yapılmaz.
(3) Resmî burslu öğrencilerden geçirmekte oldukları rahatsızlıkları nedeniyle derhâl
yurda dönmeleri gerekli görülenlerin dönüş uçak bileti ücreti ve refakat gerekiyorsa refakatçinin
gidiş-dönüş uçak bileti ücreti ilgili kurumca ödenir.
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(4) Yurt dışında öğrenim görürken rahatsızlanan ve rahatsızlığı nedeniyle öğrenim kurumuna devam edemeyen resmî burslu öğrencilerin, tedavilerinin iki aydan fazla süreceğinin
tespit edilmesi ve hastane giderlerinin sigortasınca ödenmemesi hâlinde, hastane/üniversite,
sağlık merkezi yetkililerinin onayı alınarak tedavileri yurtta yaptırılır. Tedavi için yurda gelmeleri müşavirlik/ataşelikçe uygun görülen öğrencilerin, yurt dışında öğrenim görmekle ilgili
hakları saklı tutulmak kaydıyla en fazla altı aya kadar olan yurt içi tedavi giderleri, ayrıca Türkiye’deki ikamet ve tedavi yerlerine kadar geliş ve tedavi sonucunda öğrenim yerine dönüş
yol giderleri ile zaruri hallerde hasta öğrenciye refakat edecek olanın yol giderleri bağlı bulunduğu kurumca ödenir. Yurt dışında rahatsızlanarak tedavilerinin yurt dışında yapılmasının
zorunlu olduğunu belgelendirenlere raporlu olduğu sürelerde yurt dışı aylığı ödenir.
(5) Bu madde kapsamı çerçevesinde tedavi için yurda gelen resmî burslu öğrencilerin
ilk iki aylık bursu bulundukları yabancı ülke için öngörülen aylık burs tutarı üzerinden, iki aydan fazla kalmaları hâlinde üçüncü ayın başından itibaren yurt içi burs miktarı üzerinden ödenebilir.
(6) Resmî burslu öğrencilerin, sağlık sigortası dışında kalan sağlık giderlerinin kurumlarınca ödenebilmesi, tedavinin o ülkedeki memurların mahalli usulüne uygun olarak yaptırıldığının misyon şeflikleri tarafından onaylanmasına bağlıdır.
(7) Alan çalışması, tez çalışması, izin ve tedavi gibi sebeplerle Türkiye’de geçici süre
bulunmasına izin verilen öğrencilerin sağlık giderleri öğrencilerin bağlı bulundukları kurumca
karşılanır.
(8) Resmî burslu öğrenciler, Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalamış sağlık
hizmeti sunucuları ile sınırlı olarak sağlık hizmetlerinden yararlanabilir. Yurt içinde, ayakta
veya yatarak tedavi görenler için ödenecek tedavi bedeli, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu çerçevesinde belirlenmiş olan kapsam ve birim
fiyatlar esas alınarak öğrencinin bağlı olduğu bakanlık/kurum tarafından ilgili sağlık hizmeti
sunucusuna ödenir. Bakanlık/kurum, öğrencinin tedavisini gerçekleştirmesi için öğrenci belgesi
verir. Sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularının sunmuş oldukları hizmete ilişkin masrafların tamamının öğrenci tarafından hastaneye ödenmesi hâlinde ise 5510 sayılı Kanuna göre belirlenecek kapsam ve birim fiyatlara uygun olarak hesaplanacak tutar öğrencinin kendisine ödenir.
Özel sağlık hizmet sunucularındaki tedavi giderlerinin ödenebilmesi için kamu sağlık hizmet
sunucularından alınacak sevk ile tedavi olunması gerekir.
(9) Resmî burslu öğrencilerin, yurt dışında sağlık sigortası tarafından veya mahalli ödeme yerlerince bedeli karşılanmayan ilaç masrafları, bu ilaçların usulüne uygun olarak yapılmış
bir sevk işlemi sonrasında reçete edilmiş olması hâlinde ödenir. Yurt içinde Sosyal Güvenlik
Kurumu ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından reçete edilen ilaçların bedeli, katılım
payı alınmaksızın 5510 sayılı Kanuna göre belirlenmiş usul ve esaslar ile birim fiyatlara uygun
olarak ödenir.
(10) Yurt dışı diş tedavilerinde kıymetli madenler ve porselenle yapılan işlemler hariç
olmak üzere muayene, diş eti tedavisi ve bakımı, diş çekimi, dolgu, röntgen, tomografik diş
röntgeni, kaplama, kanal tedavisi, protez tamirleri ve çene defektlerine yapılan müdahalelerle
diğer cerrahî müdahale ücretleri ödenir. Yurt dışında yaptırılan diş tedavileri için ödenecek
tutar, öğrenim süresince bir aylık yurt dışı burs miktarını geçemez. Bu madde hükümlerine
göre yurt içinde yaptırılan diş tedavilerine ait giderler ise katılım payı alınmaksızın 5510 sayılı
Kanuna göre belirlenen usul ve esaslar ile birim fiyatlar çerçevesinde ödenir.
(11) Çerçeve ve cam ücretlerinin toplamı olarak gözlük için ödenen miktar, yurt içinde
bir aylık yurt içi burs tutarının %20’sini, yurt dışında ise bir aylık yurt dışı burs tutarının
%10’unu geçemez. Faturalar Bakanlık/müşavirlik/ataşelik/kurumlarca ödenir.
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(12) Yurt içinde dil öğrenimi gören öğrenciler hakkında 5510 sayılı Kanunun genel sağlık sigortasına ilişkin hükümleri uygulanır.
(13) Resmî burslu öğrencilerin 5510 sayılı Kanuna göre bakmakla yükümlü oldukları
eş ve çocuklarının; bu öğrencinin bulunduğu ülkede 5510 sayılı Kanunun 63 üncü maddesi
kapsamına giren sağlık hizmetlerine ilişkin giderlerin tamamı, 5510 sayılı Kanunun 66 ncı ve
ek 4 üncü maddesinde yer verilen usul ve esaslar çerçevesinde bağlı bulundukları kurumca
ödenir.
(14) Müşavirlik/ataşelik bulunmayan veya müşavirlik/ataşelik tarafından ödeme imkânı
bulunmayan ülkelerdeki öğrencilerin bu madde kapsamındaki işlemleri ve ödemeleri Bakanlık
ya da adına öğrenim görülen kurumlarca yapılır. Bu durumdaki öğrencilerin yaptıkları harcamaların ödenebilmesi için yurt dışında alınmış harcama belgelerinin ve bunların Türkçe tercümelerinin bulundukları ülkelerdeki büyükelçilik/konsolosluklara onaylatılarak Bakanlığa/kuruma gönderilmesi gerekir.
Mecburi hizmet süresi
MADDE 11- (1) Yurt içi öğrenimde mecburi hizmet süresi, okul ödemeleri ve/veya aylık yurt içi burs ödemelerinin yapıldığı öğrenim süreleri kadar hesaplanır.
(2) Yurt dışı öğrenimde mecburi hizmet süresi, okul ödemeleri ve/veya aylık yurt dışı
burs ödemelerinin yapıldığı öğrenim sürelerinin iki katı olarak hesaplanır.
(3) Resmî burslu öğrencilerin okulundan burs almaları hâlinde, resmî burslu öğrencilere
aylık burs olarak transfer edilecek miktarların Ek-1 (I) ve (II) numaralı cetvellerdeki yabancı
para cinsinden az olması durumunda aradaki fark öğrencinin isteğine bağlı olarak Bakanlıkça
tamamlanır. Bu durumda da öğrenci bursunu tam almış sayılarak o ay için iki ay mecburi hizmet
hesaplanır.
(4) Yurt dışında resmî burssuz bulunulan süreler için mecburi hizmet hesaplanmaz.
Diğer ödemeler
MADDE 12- (1) Resmî burslu öğrencilerin girecekleri yabancı dil seviye tespit sınavları (Test of English as a Foreign Language ve buna benzer sınavlar) ile yetenek ve mesleki
yeterlik sınavlarından (Graduate Record Exam, Graduate Management Admission Test, Scholastic Aptitude Test ve buna benzer sınavlar) en fazla dört adedinin bedeli ile dört üniversiteye
kadar başvuru ücreti ödenir. Sınav ve başvuru ücretlerinin ödenebilmesi için başvuru yapıldığını
gösterir belge ile çek, öğrenci adına düzenlenmiş kredi kartının banka onaylı ekstresi veya banka onaylı internet çıktısı, öğrenci adına düzenlenmiş kartın banka onaylı hesap dökümü veya
banka onaylı internet çıktısı; anne, baba veya eşin hesabından öğrenci adına düzenlenmiş ek
kartın banka onaylı ekstresi veya banka onaylı internet çıktısı, banka onaylı alındı belgesi gibi
ödeme belgeleri ile sınav sonuç belgesinin dilekçeye eklenmesi gerekir. Bu fıkraya uygun olarak düzenlenmeyen belgeler için ücret ödenmez. Sınav/başvuru ücretlerini anne, baba veya
eşin banka hesabından veya kredi kartından ödeyen öğrencilerin (ödeme işlemini gerçekleştiren
banka veya kurum tarafından onaylanmış) bu ödemelerin kendileri adına ve sınav/başvuru ödemesi olarak yapıldığını gösterir belgeler ile sınav sonuç belgesini ibraz etmeleri hâlinde yaptıkları harcamalar kendilerine ödenir.
(2) Resmî burslu öğrencilerin kabul almak üzere üniversitelere başvururken üniversitelere gönderdikleri diploma, transkript, garanti belgesi evraklarının gönderilmesiyle ilgili olarak bütün öğrenim seviyeleri süresince dört adet gönderim ücreti öğrencilerin bağlı oldukları
kurumca karşılanır.
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(3) Yurt dışına öğrenime gönderilen resmî burslu öğrencilerin dil, yüksek lisans veya
doktora öğrenimi görecekleri ülkeden vize alabilmeleri için o ülkenin temsilciliklerine ödemeleri zorunlu olan vize harçları ile ABD tarafından vize alınması sırasında zorunlu tutulan servis
ücreti her takvim yılında bir kereye mahsus olarak Bakanlık veya adına öğrenim gördüğü kurumca karşılanır. Ancak aynı yıl içerisinde bir öğrenim seviyesinden diğer bir öğrenim seviyesine geçişlerde zorunlu tutulan vize ve servis ücreti de tekrar ödenebilir. Ayrıca vize randevusu
ve vize posta gideri için ödenen ücretler de öğrencinin talep etmesi hâlinde ödenir.
(4) Yurt dışında öğrenim gören resmî burslu ve kısmi resmî burslu öğrencilere tez masrafı olarak tezin yazımı, ciltlenmesi, fotokopi ücreti, resim ve grafik harcamaları ile diğer zorunlu giderler için harcama belgesine dayandırılması şartıyla en fazla 1 aylık yurt dışı burs
miktarı kadar ödeme müşavirlik/ataşelik adına açılan avans/krediden yapılır.
(5) Haklarında tazminat kovuşturması kararı alınanlara herhangi bir ödeme yapılmaz.
(6) Yurt dışında öğrenimde bulunan resmî burslu öğrencilerin okul ve öğrenimleriyle
ilgili okul tarafından gerekli görülen ve Bakanlık tarafından onay verilen her türlü masrafları
öğrencinin bağlı bulunduğu bakanlık/kurumca ödenir. Ancak öğrencilerin öğrenimleri sırasında
bizzat sahip olmalarında, kullanmalarında zorunluluk bulunduğu okullarınca bildirilen her türlü
araç-gereç, atölye ve laboratuvar çalışmalarının gerektirdiği maddelerin satın alınması veya
kiralanması gibi masraflar, bunların 7 nci maddenin yedinci fıkrası uyarınca verilen ek ödenekten karşılanması gereken giderler kapsamında bulunmaması, alınan malzemenin demirbaş
özelliği taşımaması, müşavirlik/ataşeliğe başvurmaları, öğrenim durumunun uygun görülmesi
ve temsilcilikler tarafından Bakanlığa bilgi verilmesi kaydıyla müşavirlik/ataşelik/Bakanlık
adına öğrenim gördükleri kurum tarafından ödenebilir.
(7) Yurt dışında öğrenim görerek yurda görev talep etmek üzere dönen öğrencilerin
mecburi hizmetlerine esas aylığı, derecesini aldığı tarihin ay sonuna kadardır. Ancak mezuniyet
işlemlerinin tamamlanması ve belge düzenlenmesi nedeniyle yurt dışında beklenmesi hâlinde
mecburi hizmetine esas aylığı, derecesini aldığı tarihten bir ay sonraki tarihe kadar uzatılabilir.
(8) Öğrencilerin resmî burssuz oldukları dönemde kendileri için herhangi bir ödeme
yapılmaz.
(9) Giderleri adına öğrenim gördükleri kurumlarca karşılanan öğrencilerin okul ödemeleri ile öğrencilere yapılacak diğer ödemelere ilişkin fatura ve diğer ödeme belgelerinin doğrudan ilgili okul veya kişi tarafından müşavirlik/ataşeliğin onayı olmaksızın ilgili kuruma gönderilmesi, kurum tarafından ödemenin yapılması ve sonuçtan müşavirlik/ataşeliğin bilgilendirilmesi gerekir.
(10) Öğrencilerin yurt dışındaki okul ücretlerinin ödenmesinde; park ücreti, ulaşım ücreti, konaklama ücreti ile gecikme faizi kesinlikle karşılanmaz.
(11) Dil öğrenimlerini tamamlayarak esas öğrenime başlayan ve yurt dışı akademik danışman/okul tarafından dil dersi almaları zorunlu tutulan veya zorunlu hallerde yurt dışı temsilciliklerinden alınan yazıyla bu durumu belgelendiren resmî burslu öğrencilerin sadece bir
dönem bir dil dersinin ücreti öğrencilerin bağlı oldukları bakanlık/kurumca karşılanır. Ancak
öğrenim göreceği alan gereği veya okul tarafından şart koşulduğu için ikinci bir dil öğrenme
zorunluluğu olan ve bu durumu yurt dışı akademik danışman/okul veya zorunlu hallerde yurt
dışı temsilcilikleri tarafından belgelendirilen öğrencilere, esas öğrenim öncesinde veya esas
öğrenim süresi içerisinde (bir yılı geçmemek üzere) görecekleri dil derslerinin ücreti öğrencilerin bağlı oldukları bakanlık/kurumca karşılanabilir. Müşavirlik/ataşelik bulunmayan veya
müşavirlik/ataşelik tarafından ödeme imkânı bulunmayan ülkelerdeki öğrencilerin bu kapsamdaki harcamaları Bakanlık ya da adına öğrenim görülen kurumlarca karşılanır. Öğrenim göreceği dil ve edebiyat ile ilgili bir bölümden mezun olan öğrencilere, anılan dil ile ilgili bir dil
eğitimi verilmez veya bu amaçla herhangi bir ödeme yapılmaz.
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(12) Resmî burslu öğrencinin öğrenim gördüğü alan gereği yapılması zorunlu olan arazi
çalışmalarındaki ulaşım, konaklama ve katılım giderleri öğrencilerin bağlı oldukları kurumca
karşılanır.
(13) Tezi ile ilgili alan çalışması görmek üzere seminer, konferans, toplantıya katılmak
isteyenler ile sanat dallarında öğrenim gören resmî burslu öğrencilerden konser, sergi, müze,
operaya gitmek isteyenlerin en az bir ay önceden müşavirlik/ataşeliğe başvurmaları ve öğrenim
durumunun uygun görülmesi, temsilcilik tarafından Bakanlığa bilgi verilmesi kaydıyla varsa
gidiş-dönüş uçak, otobüs, tren gibi ulaşım araçlarına ilişkin yol ücreti, katılım veya giriş ücretleri ile öğrenim gördüğü ülkenin yurt dışı aylık burs miktarının %5’i kadar konaklama ücreti
fatura ibraz etmeleri kaydıyla adına öğrenim gördükleri müşavirlik/ataşelik/bakanlık/kurum
tarafından ödenir. Ancak, öğrencinin öğrenim süresi boyunca katıldığı toplam dört seminer,
konferans veya toplantı için ödeme yapılır. Sanat dalında öğrenim gören öğrenciler için alanıyla
ilgili yılda toplam altı konser veya opera bileti ücreti ödenir. Bu fıkra hükümlerine uygun olarak
başka bir ülkeye gitmesine izin verilen öğrencilerin, acil haller kapsamına giren hastalık veya
kazalar neticesinde görecekleri ve sağlık sigortası veya mahalli ödeme yerlerince karşılanmayan
tedavilerine ilişkin giderler Bakanlık/kurumca karşılanır. Öğrencilerin yapılan çalışmaları katılım belgeleri ile birlikte belgelendirmesi zorunludur. Belgelendirilmeyen ya da yurt dışı temsilciliğince onaylanmayan çalışmalar için herhangi bir ödeme yapılmaz. Bu durumdaki öğrenciler kendilerine ödeme yapılmış olsa bile yapılan harcamaları geri ödemekle yükümlüdürler.
Müşavirlik/ataşelik bulunmayan veya müşavirlik/ataşelik tarafından ödeme imkânı bulunmayan
ülkelerdeki öğrencilerin bu kapsamdaki harcamaları Bakanlık ya da adına öğrenim görülen kurumlarca karşılanır.
(14) Yurt dışında öğrenim gören resmî burslu öğrencilerin bulundukları ülkelerde kalabilmeleri için zorunlu olarak ödemeleri gereken oturum izni, polis kayıt ücreti ve benzeri
ödemeleri Bakanlık veya adına öğrenim gördüğü kurumca karşılanır.
(15) Yurt dışında öğrenim görmeye hak kazanan öğrencilerin yaptırdıkları taahhüt ve
kefalet senetlerinin düzenlenmesine; devam eden öğrencilerin yaptırdıkları taahhüt ve kefalet
senetlerinin düzenlenmesine ilişkin noter masrafları öğrencilerin kendisi tarafından karşılanır.
Masrafları kurumlar tarafından karşılanan öğrencilerin bu tür masrafı, kurumun uygun görmesi
hâlinde kurum tarafından ödenebilir.
(16) Yurt dışında öğrenim görmeye hak kazanan öğrencilerin sağlık raporu almak için
hastaneye ödedikleri rapor ücreti öğrencilerin kendisi tarafından karşılanır. Masrafları kurumlar
tarafından karşılanan öğrencilerin bu tür masrafı, kurumun uygun görmesi hâlinde kurum tarafından ödenebilir.
(17) Resmî burslu öğrencilerin yurt dışına ilk çıkışlarında ödedikleri pasaport cüzdan
bedeli öğrencilerin bağlı bulunduğu bakanlık/kurum tarafından karşılanır.
(18) Müşavirlik/ataşelik bulunmayan veya müşavirlik/ataşelik tarafından ödeme imkânı
bulunmayan ülkelerdeki öğrencilerin, okul ücretini gösterir fatura ya da okul ücretini gösterir
resmî belge asılları ile bu belgelerin Türkçe çevirilerini bulundukları ülkelerdeki
büyükelçilik/konsolosluklara onaylatıp Bakanlığa/kuruma üst yazı ile göndermeleri hâlinde
okul ücretleri öğrencilerin yurt içi veya yurt dışı hesaplarına aktarılır. Ödemenin okul ücretini
gösterir resmî belgeye göre yapıldığı durumda sonradan alınan faturanın ödeme tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde Bakanlığa/kuruma gönderilmesi gerekir. Faturanın süresinde gönderilmemesi halinde tutarı, ilgili öğrenciye borç çıkarılır.
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(19) Öğrenimini tamamlayıp yurda dönen ve görev talep eden öğrenciler mezuniyet tarihinden başlayarak en geç 6 ay içerisinde geçmişe dönük yaptıkları masrafların kendilerine
ödenmesi için talepte bulunabilirler. Bu süre aşıldıktan sonraki talepler dikkate alınmaz.
(20) Birinci fıkra hariç olmak üzere bu madde kapsamındaki harcamaların çek, kredi
kartı, banka kartı veya banka hesabından aktarma suretiyle gerçekleştirilmesi halinde, ödemenin
yapılabilmesi için çek, öğrenci adına düzenlenmiş kredi kartının, banka kartının; anne, baba
veya eşin hesabından öğrenci adına düzenlenmiş ek kartın banka onaylı ekstresi, banka onaylı
internet çıktısı, banka onaylı hesap dökümü, banka onaylı alındı belgesi gibi belgelerden biriyle
belgelendirilmesi gerekir. Harcamalarını anne, baba veya eşin banka hesabından veya kredi
kartından yapan öğrenciler için de bu belgelendirmenin yapılması gerekir. Yapılan harcamaların
öğrenciye ödenebilmesi için ayrıca bu belgelerle birlikte ödemenin hangi amaçla yapıldığını
gösterir belgelerin de dilekçeye eklenmesi gerekir. Bu fıkraya uygun olarak düzenlenmeyen
belgeler için ödeme yapılmaz.
(21) Müşavirlik/ataşelik bulunmayan veya müşavirlik/ataşelik tarafından ödeme imkânı
bulunmayan ülkelerdeki öğrencilerin bu madde kapsamındaki işlemleri ve ödemeleri Bakanlık
ya da adına öğrenim görülen kurumlarca yapılır. Bu durumdaki öğrencilerin yaptıkları harcamaların ödenebilmesi için yurt dışında alınmış harcama belgelerinin ve bunların Türkçe tercümelerinin, bulundukları ülkelerdeki büyükelçilik/konsolosluklara onaylatılarak Bakanlığa/kuruma gönderilmesi gerekir.
Oryantasyon/bilgilendirme eğitimi ve toplantı faaliyetleri
MADDE 13- (1) Resmî burslu statüde yurt dışında lisansüstü öğrenim görmeye hak
kazanan öğrencilere yönelik olarak yurt içinde oryantasyon/bilgilendirme eğitimleri/toplantı
faaliyetleri düzenlenebilir. Öğrenci yurt dışına gittiğinde gerekli görülmesi halinde, mahallindeki müşavirlik/ataşelik koordinesinde Bakanlıkça oryantasyon/bilgilendirme eğitimleri/toplantıları yapılabilir. Bu kapsamda öğrencilere yönelik yapılacak harcamalar ile programa katılacak kişilerin masrafları ilgili bakanlık/müşavirlik/ataşelik/kurumca karşılanır.
(2) Bu Tebliğ kapsamında yürütülecek iş ve işlemlerin etkin, verimli ve mevzuata uygun
bir şekilde yürütülmesinden Bakanlık sorumludur.
Kesintiler
MADDE 14- (1) Bu Tebliğ ile öğrencilere gider karşılığında yapılan ödemeler,
31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 28 inci maddesine göre gelir vergisinden istisnadır.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 15- (1) 29/7/2020 tarihli ve 31200 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1416
Sayılı Kanun ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü Öğrenim
Gören Öğrencilere Yapılacak Ödemeler Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 16- (1) Millî Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca müştereken
hazırlanan bu Tebliğin;
a) Yurt içi ve yurt dışı aylık burslara ilişkin hükümleri, yayımını izleyen aybaşından
itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
b) Diğer hükümleri ise yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Millî Eğitim Bakanı ile Hazine ve Maliye Bakanı
birlikte yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesinden:

5709

—— • ——
Derinkuyu Asliye Ceza Mahkemesinden:
Sayı: E.88431383-2021/248-Ceza Dava Dosyası

5823
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
ŞAMOT REFRAKTER MALZEMELER ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
Fabrikalarımızın Kireç Ocaklarında ve Buhar Kazanlarında Kullanılacak Şamot Refrakter
Malzemeler Alımı İşi Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir.
İKN
: 2022/510747
1-İdarenin
a) Adı
: Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü
b) Adresi
: Mithatpaşa Cad. No:14 (06100) Yenişehir/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası : 0 312 458 55 00 Faks: 0 312 458 58 00-458 58 01
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Şamot Tuğla ve Harç:
27.246 adet muhtelif cins ve ebatta şamot tuğla,
19.000 kg kizelgur dolgu malzemesi
b) Teslim yeri
: Ağrı, Burdur, Erciş, Ilgın, Kars ve Kastamonu Şeker
Fabrikası
c) Teslim tarihi
: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip en geç 45 (kırkbeş)
takvim günü içerisinde ilgili şeker fabrikalarına teslim
edilecektir.
3-İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü
Mithatpaşa Cad. No: 14 (06100) Yenişehir/ANKARA
b) Tarihi ve saati
: 07.06.2022 Salı günü, saat 14.00
4-İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.
5-İhale dokümanları Mithatpaşa Caddesi No:14 (06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü, Satınalma Servisinde görülebilir ve şartnameler
(KDV dahil) TL/Tk.200,00 (İkiyüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresden temin edilebilir. İhaleye
teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.
6-Teklifler, 07.06.2022 Salı günü, saat 14.00’e kadar Mithatpaşa Caddesi No.14 (06100)
Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
7-İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam
bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
8-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
9-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi)
takvim günü olmalıdır.
10-Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale
Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.
5832/1-1
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DEMİRYOLU BARİYERİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:
DEMİRYOLU BARİYERİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 maddesinin (g)
bendi kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet Alımları ve
Yapım İşleri İle İlgili Yönetmelik’in 17. maddesine göre “Açık İhale Usulü” ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
1-İdarenin
a) Adı
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
Satınalma Dairesi Başkanlığı
b) Adresi
Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak Sokak No:2
67090 Zonguldak
c) Telefon ve Faks Numarası 0372259 47 88 - 03722591900
ç) İhale Dokümanının
1-TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa
Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No:125 ZONGULDAK
Görülebileceği ve Satın
2-TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.)
Alınabileceği Yer
68. Sokak No: 22 Bahçelievler/ANKARA
d) Tekliflerin Verileceği Yer TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif Alma Birimi
Mithat Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No:125
ZONGULDAK
e) Elektronik Posta Adresi
zekai.kayik@taskomuru.gov.tr
2-İhale Konusu Alımın/
Hizmetin
a) Dosya No
2222062
b) IKN
2022 / 505337
c) Niteliği, Türü, Miktarı
Mal alımı-Demiryolu bariyeri - 3 kalem
ç) Teslim Yeri / İşin
TTK Üzülmez TİM-TCDD Zonguldak Gar Demiryolu
Yapılacağı Yer
hattı ile TTK Kozlu TİM-TCDD Zonguldak Gar hatları
üzerinde demiryolu karayolu kesişme noktaları
d) İşe Başlama Tarihi
Sözleşmenin imzalandığının idare tarafından yüklenicinin
kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak
işe başlama talimatının tebliğinden itibaren teslim
süreleri başlayacaktır.
e) Teslim Tarihi/ İşin Süresi İşe başlanmasını müteakip 60 takvim günüdür.
3-İhalenin
a) Yapılacağı Yer
TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa Mahallesi
Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK
b) Tarih ve Saati
13.06.2022 Pazartesi günü saat : saat : 15:00
4-İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde
Uygulanacak Kriterler :
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir
4.1.1- a)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
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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 sirküleri veya sicil
tasdiknamesi
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.2. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
4.1.3. İdari Şartname eki standart forma uygun geçici teminat mektubu veya idari
şartname 29.1. maddede belirtilen teminatlar,
4.1.4. İdari Şartnamenin 7.3 ve 7.4 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Alım
İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,
4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya
ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde Şartname ekinde yer alan standart forma uygun
iş ortaklığı beyannamesi,
4.1.7. Alt Yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere
yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
4.1.9. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel
kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun
belge,
4.1.10. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında
gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan
şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini
tevsik eden belge,
4.1.11. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan
yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi.
4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde İş ortaklığının her bir ortağı
tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması
zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan
belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin
sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde,
bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt
edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler
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topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (ı)
bendindeki belgeyi de sunması zorunludur. 7.1 inci maddenin (i) bendinde belge istenilmesi
durumunda her iki ortağında belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur.
5- Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin taşıması Gereken
Kriterler
5.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
6- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ile teknik şartnamede sunulması gerektiği
belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;
6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
7- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük
olanıdır.
8- Bu ihalede kısmi teklif verilecektir.
9- Bu ihaleye Yerli İstekliler katılabilecektir. Ayrıntılı bilgiye idari şartnameden
ulaşılabilir
10- İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu,
ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
11- Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif
Alma Birimi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son
teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.
12- Fiyat avantajı uygulanması : Yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15
(onbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat
avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini
sunması zorunludur.
Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı, Mal Alımı İhaleleri Uygulama
Yönetmeliğinin 61 inci maddesi esas alınarak hesaplanacaktır.
13- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
14- Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az. 120 (yüzyirmi) takvim
günüdür. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye
alınmayacaktır.
15- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
16- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki
maddeler uygulanır.
16.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734
sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
16.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden
yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
17- Diğer hususlar:
İlan olunur.
5793/1-1
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ELEKTRONİK DENETLEME SİSTEMİ (EDS) YAPIMI, KURULMASI VE
İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Düzce İli Akçakoca Belediye Başkanlığından:
1. Kurulum ve işletmeye ait tüm masrafları yüklenici tarafından karşılanmak üzere;
Gelir Paylaşım modeli ile Akçakoca Belediyesine ait, Belediyemiz mücavir alan sınırları
içerisinde kalan, can ve mal güvenliğini sağlamak, düzenli ve güvenli trafik akışını temin etmek
amaçlarına hizmet etmek üzere kurulacak olan 4 (dört) noktada toplam 13 şerit Ortalama Hız
Tespit Sistemi (Koridor Hız-OHTS) 6 (Altı) noktada toplam 13 Şerit Kırmızı ışık İhlal Tespit
Sistemi ve EDS’nin kontrol edileceği İzleme Odasının düzenlenmesi ve kurulumu (yapımı ve
kurulumu) verilerin Fiber optik veri transfer yoluyla EDS merkezine aktarılması teknik
şartnamedeki özelliklere uygun olarak yapılması şartıyla EDS sistemlerinin Emniyet
Müdürlüğünce kullanılması için teslim edildiği tarihten itibaren 10 (On) yıl süre ile işletiminin
sağlanması; tüm bakım, onarım, sistemin 7/24 çalışır halde desteğinin verilmesi, ihlallerin ceza
makbuzuna dönüştürülmesi ve bu işlemleri yapmak için ihtiyaç duyulan personelleri çalıştırmak
(Personellere ait tüm mali ve hukuki sorumluluk yükleniciye ait olmak üzere), tüm kırtasiye
malzemesi gereklilikleri vb. tüm masrafları, tüm teknik ve idari işleri yükleniciye ait olmak üzere
işletilmesi işi HASILAT / GELİR PAYLAŞIMI MODELİ ile kurulması ve 10 yıl süre ile
işletilmesi yasal mevzuatlar çerçevesinde olacaktır.
2. Söz konusu iş ile ilgili şartname ve ekleri ile ihale dokümanı; Yalı Mahallesi İnönü
Caddesi No:45 Akçakoca / Düzce adresinde Zabıta Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.
Ancak, İhaleye teklif verecek olan İsteklilerin, İdarece onaylı dokümanı yine aynı adresten,
10.000,00 TL bedeli karşılığı satın almaları zorunludur.
3. İhale, 09/06/2022 tarihinde Perşembe günü saat 10:00’ da Yalı Mahallesi İnönü
Caddesi No:45 Akçakoca / Düzce adresinde Akçakoca Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı
Salonunda; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. maddesi gereği kapalı teklif usulü ile 10
(On) yıllığına ihale edilecektir.
4. Bu işin Yaklaşık Yatırım Bedeli 27.864.447,33 TL+ KDV olup, Yaklaşık Yatırım
Bedeli’nin % 3’ü Oranın da (835.933,41 TL) 2886 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak geçici
teminat verilmesi zorunludur.
Teklifte bulunacak isteklilerin İdaremize verecekleri geçici teminatın, bankadan alınmış
teminat mektubu olması durumunda, banka teminat mektubu 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun
hükümlerine uygun olarak hazırlanmış ve ihale tarihinden sonra 120 ( Yüz yirmi) gün süreli
olacaktır.
5. İhaleye Katılabilme Şartları
A) Gerçek Kişiler:
• Yasal Yerleşim Yeri Belgesi,
• Nüfus Kayıt Örneği,
• Tebligat için Türkiye’de Adres göstermeleri,
• İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli İmza Beyannamesi,
• Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya Banka teminat mektubu,
• İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya
Esnaf ve Sanatkârlar sicilinde kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan
belgelerden sadece biri,
• Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgelerle birlikte ihalenin yapıldığı yıl
içerisinde alınmış Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,
• Vekâleten katılması halinde ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli
Vekâletname ve Vekilin Noter onaylı İmza Beyannamesi,
• İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz,
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• Akçakoca Belediyesi’nden ilk ihale ilan tarihinden itibaren alınmış Borcu Yoktur
Belgesi,
• İsteklinin 2886 Devlet İhale Kanunu’nun ve diğer Kanunlardaki hükümler gereğince
geçici ve sürekli olarak Kamu İhalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına dair beyanlarını içerir
beyan yazısı vermesi gerekmektedir.
• Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden, ihale ilan tarihinden sonra
alınmış belge,
• Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sosyal Güvenlik
Kurumu İl Müdürlüğünden, ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge,
• İhaleye katılan gerçek kişilerin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin
yapıldığı tarihten bir ay öncesine kadar alınmış adli sicil kaydı. ( Taksirli Suçlar ihaleye katılmaya
engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar. )
• İhaleye katılacak istekliler tarafından bu ihaleye ait İdari Şartname ve Teknik
Şartnameher sayfasını “Okudum ve anladım.” olarak ıslak imzalı ve kaşeli olarak teklif dosyasına
konulacaktır.
• İstekli firmada ISO 9001, ISO 14001 ve ISO/IEC 27001 Kalite sertifikalarına sahip
olacaktır. İlgili belgeler teklif dosyasında yer alacaktır.
• İstekliler Teknik şartnamede belirtilen tüm şartları ve özellikleri taşıyan ihale konusu
işi yapacağına ve işi belirtilen sürede bitireceğine dair beyanname,
• İstekli tarafından yaklaşık yatırım maliyetinin %80 den az olmamak üzere, ihale
konusu iş işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeyi ihale dosyasında
sunacaktır.
• İstekliler Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire
Başkanlığı’ndan alınan ve sonucu “BAŞARILI” olan “C-Tipi Kenar Anahtar ve Traffıc Shaping
Test Raporu’na sahip olacaktır. Haberleşme Daire Başkanlığı adıyla verilen geçmiş tarihli
raporlar da geçerli olarak kabul edilecek olup söz konusu rapor teklif ile birlikte sunulacaktır.
• İsteklilerin önerdiği ve teklif edilen ürünlerin teknik dokümanlarına ait (bilgi, veri,
belge, tanıtım ve broşürler) teklifle birlikte verilecek ve ürün dokümanlarında hangi ürün teklif
edildiği katalog üzerinde gösterilecektir.
• İsteklilerin teklif edecekleri EDS cihazları (Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi ve
Kırmızı Işık İhlal Tespit Sistemi), sistem bütünlüğü oluşturması, bakım ve garanti süreçlerinin
hızlı ve sürekli olması açısından aynı üreticinin ürünleri olacaktır. İstekliler, ihale dokümanında
teknik şartname ekinde yer alan ( Ek-12 Teklif Edilecek Ürünlerin Marka Model Listesi )
tablosunda bu durumu göstereceklerdir.
• İstekliler EK-12 (Teklif Edilecek Ürünlerin Marka Modellerin Listesi) formunu
doldurarak kaşeli ve imzalı olarak teklifleriyle birlikte sunacaktır.
• İstekliler, ihale öncesinde, kurulacak olan EDS noktalarını ve merkez kurulumu
yapılacak binayı gezerek tekliflerini bu bilgiler ışığında hazırlayacaklardır. İstekliler, bu
doğrultuda İdaremizden yer görme belgesi alarak bu belgeyi teklif dosyalarında
sunacaklardır.(Yer Görme Belgesi )
• İstekliler ortalama hız ihlal tespit sistemi ve kırmızı ışık ihlal tespit sistemi ürünlerinin
üretici veya kanuni temsilcisinden alınmış bu sistemleri 10 (on) yıl süre ile garanti ve garanti
sonrası servis bakım, onarım hizmetlerini vermeye yetkili olduğuna dair yetki belgelerini teklifleri
ile birlikte sunacaktır
• İstekliler teklif edecekleri Kırmızı Işık İhlal Tespit Sistemi, Ortalama Hız Ölçüm
Sistemi-Donanımı için üretici firmadan temin edecekleri, TS13789, TS13788 standartlarında yer
alan güncel laboratuvar belgelerini ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen TİP onay
belgesini geçici kabul tarihinde ibraz edeceklerdir.
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• İstekli, ilgili idareden alınacak belge ile Ortalama Hız Tespit Sistemi ve Kırmızı Işık
İhlal Tespit Sistemi işlerinin (ihale tarihinden önce) 1 (bir) yıl ve üzeri süre ile yüklenici / alt
yüklenici olarak işletmenliğini yaptığını ibraz etmelidir. Aynı zamanda ilgili projenin
www.egm.gov.tr EDS noktaları sayfasında görülmesi gerekmektedir.
B) Tüzel Kişiler:
• Şirketin Kanuni Adresini belirten Adres Beyanı,
• Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış
Noter Tasdikli İmza Sirküleri,
• Tebligat için Türkiye’de Adres göstermeleri,
• İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli İmza Beyannamesi,
• Geçici Teminatın yatırıldığına dair makbuz veya Banka Teminat Mektubu,
• Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgelerle birlikte ihalenin yapıldığı yıl
içerisinde alınmış Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,
• Vekâleten katılması halinde ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli
Vekâletname ve Vekilin Noter onaylı İmza Beyannamesi,
• İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz,
• Akçakoca Belediyesi’nden ilk ihale ilan tarihinden itibaren alınmış Borcu Yoktur
Belgesi,
• İsteklinin 2886 Devlet İhale Kanunu’nun ve diğer Kanunlardaki hükümler gereğince
geçici ve sürekli olarak Kamu İhalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına dair beyanlarını içerir
beyan yazısı vermesi gerekmektedir.
• Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden, ihale ilan tarihinden sonra
alınmış belge,
• Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sosyal Güvenlik
Kurumu İl Müdürlüğünden, ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge,
• İhaleye katılan gerçek kişilerin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin
yapıldığı tarihten bir ay öncesine kadar alınmış adli sicil kaydı. ( Taksirli Suçlar ihaleye katılmaya
engel değildir. Taksirli suçlar dışın da adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar. )
• İhaleye katılacak istekliler tarafından bu ihaleye ait İdari Şartname ve Teknik
Şartnameler sayfasını “Okudum ve anladım.” olarak ıslak imzalı ve kaşeli olarak teklif dosyasına
konulacaktır.
• İstekli firmada ISO 9001, ISO 14001 ve ISO/IEC 27001 Kalite sertifikalarına sahip
olacaktır. İlgili belgeler teklif dosyasında yer alacaktır.
• İstekliler Teknik şartnamede belirtilen tüm şartları ve özellikleri taşıyan ihale konusu
işi yapacağına ve işi belirtilen sürede bitireceğine dair beyanname,
• İstekli tarafından yaklaşık yatırım maliyetinin %80 den az olmamak üzere, ihale
konusu iş işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeyi ihale dosyasında
sunacaktır.
• İstekliler Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire
Başkanlığı’ndan alınan ve sonucu “BAŞARILI” olan “C-Tipi Kenar Anahtar ve Traffıc Shaping
Test Raporu’na sahip olacaktır. Haberleşme Daire Başkanlığı adıyla verilen geçmiş tarihli
raporlar da geçerli olarak kabul edilecek olup söz konusu rapor teklif ile birlikte sunulacaktır.
• İsteklilerin önerdiği ve teklif edilen ürünlerin teknik dokümanlarına ait (bilgi, veri,
belge, tanıtım ve broşürler) teklifle birlikte verilecek ve ürün dokümanlarında hangi ürün teklif
edildiği katalog üzerinde gösterilecektir.
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• İsteklilerin teklif edecekleri EDS cihazları (Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi ve
Kırmızı Işık İhlal Tespit Sistemi), sistem bütünlüğü oluşturması, bakım ve garanti süreçlerinin
hızlı ve sürekli olması açısından aynı üreticinin ürünleri olacaktır. İstekliler, ihale dokümanında
teknik şartname ekinde yer alan ( Ek-12 Teklif Edilecek Ürünlerin Marka Model Listesi )
tablosunda bu durumu göstereceklerdir.
• İstekliler EK-12 (Teklif Edilecek Ürünlerin Marka Modellerin Listesi) formunu
doldurarak kaşeli ve imzalı olarak teklifleriyle birlikte sunacaktır.
• İstekliler, ihale öncesinde, kurulacak olan EDS noktalarını ve merkez kurulumu
yapılacak binayı gezerek tekliflerini bu bilgiler ışığında hazırlayacaklardır. İstekliler, bu
doğrultuda İdaremizden yer görme belgesi alarak bu belgeyi teklif dosyalarında
sunacaklardır.(Yer Görme Belgesi )
• İstekliler ortalama hız ihlal tespit sistemi ve kırmızı ışık ihlal tespit sistemi ürünlerinin
üretici veya kanuni temsilcisinden alınmış bu sistemleri 10 (on) yıl süre ile garanti ve garanti
sonrası servis bakım, onarım hizmetlerini vermeye yetkili olduğuna dair yetki belgelerini teklifleri
ile birlikte sunacaktır
• İstekliler teklif edecekleri Kırmızı Işık İhlal Tespit Sistemi, Ortalama Hız Ölçüm
Sistemi-Donanımı için üretici firmadan temin edecekleri, TS13789, TS13788 standartlarında yer
alan güncel laboratuvar belgelerini ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen TİP onay
belgesini geçici kabul tarihinde ibraz edeceklerdir.
• İstekli, ilgili idareden alınacak belge ile Ortalama Hız Tespit Sistemi ve Kırmızı Işık
İhlal Tespit Sistemi işlerinin (ihale tarihinden önce) 1 (bir) yıl ve üzeri süre ile yüklenici / alt
yüklenici olarak işletmenliğini yaptığını ibraz etmelidir. Aynı zamanda ilgili projenin
www.egm.gov.tr EDS noktaları sayfasında görülmesi gerekmektedir.
6. Teklif Mektubu
Teklif Mektuplarında, teklifin 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.
İhale; Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince imzalanıp onaylanan aylık trafik
İhlalleri listesindeki, trafik idari para cezaları toplamının %30’u oranındaki ( yaklaşık maliyet
Çıktıktan sonra %15 oranındaki tutar ) tutarı olan hizmet kullanım bedeli payı üzerinden hasılat
paylaşımı esasına göre yapılacak olup, isteklinin teklif bedeli belediyeye aktarılacak aylık
%30'luk hasılat payı, (yaklaşık maliyet çıktıktan sora %15’lik hasılat payı) %100 olarak kabul
edilerek KDV (Katma Değer Vergisi) Hariç %60'ı geçmemek şartıyla, en düşük oranı (payı) teklif
eden istekliye ihale edilir. Bu oran sözleşme sonuna kadar devam edecektir.
7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam geçici ve kesin teminat miktarı ortaklık
Oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen tekliflere bakılmaksızın ortaklardan biri
veya birkaçı tarafından karşılanabilir.
8. İhaleye iştirak edecek İstekliler tekliflerini en geç 09/06/2022 günü saat 10:00’a kadar
Akçakoca Belediyesi İhale Komisyonuna vereceklerdir.
9. İsteklilerin ihaleye ait evrakları ve teklifleri ihale komisyonu tarafından ihaleye
katılan firmalar huzurunda 09/06/2022 günü saat 10:00’da açılacaktır.
10. 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 ret olunur.
11. Teklifler Türkçe olarak verilecektir.
12. İdare ihaleyi yapıp, yapmamakta tamamen serbesttir. İlan Olunur.
5772/1-1
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR
Kastamonu Belediye Başkanlığından:
Mülkiyeti Kastamonu Belediye Başkanlığına Ait Kuzeykent Mahallesi 937 Ada 371
Parselin (Ticaret+Konut Alanı E=3.00 16.803,93 m²) Satışı Yapılacaktır.
İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İLE İŞİN NEVİ VE MİKTARI
MADDE 1: Mülkiyeti Kastamonu Belediye Başkanlığına ait Kastamonu Merkez
Kuzeykent Mahallesi 937 ada 371 parsel (Ticaret+Konut Alanı E=3.00) Belediye Meclisinin
01.10.2021 tarih 80 nolu kararı gereği, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine göre
kapalı teklif usulü ile satışı yapılacaktır.
ŞARTNAME VE EKLERİNİN TEMİNİ
MADDE 2: İsteklilerce ihale şartname ve eklerini hafta içi her gün mesai saatleri
içerisinde Kastamonu Belediyesi 2’nci kat Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir
veya Belediyemiz Tahsilat Servisine ihale dosya bedeli olan 1.000,00 ₺ (Bintürklirası) yatırılarak
Emlak İstimlak Müdürlüğünden alınabilir.
İHALE YERİ VE TARİHİ
MADDE 3: İhale 07.06.2022 Salı günü saat 15.00’da Aktekke Mahallesi Barbaros
Caddesi No: 5 Kastamonu Belediyesi Ana Hizmet Binası Kat: 5’te bulunan Encümen Toplantı
Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
İŞİN TAHMİN EDİLEN BEDELİ
MADDE 4: İhaleye konu Kuzeykent Mahallesi 937 ada 371 nolu parselin Muhammen
Bedeli 103.500.000,00 ₺ (Yüzüçmilyonbeşyüzbintürklirası) olup belirlenen bedeller üzerinden
“Kapalı Teklif Usulü” uygulanmak suretiyle satışı yapılacaktır.
MAHALLESİ

Kuzeykent

ADA/PARSEL

937/371

YÜZÖLÇÜMÜ

MUHAMMEN

GEÇİCİ

(m²)

BEDELİ

TEMİNAT

16.803,93 m²

103.500.000,00 ₺

3.105.000,00 ₺

KULLANIM
AMACI
Ticaret+Konut
Alanı E=3.00

TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR
MADDE 5:
a. Geçici Teminat: İşin tahmin edilen Muhammen Bedeli’nin %3’ünden az olmamak
şartıyla yukarda belirtilmiştir.
b. Geçici ve kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda belirtilmiştir.
1-Tedavüldeki Türk Parası,
2-Maliye Bakanlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenecek bankaların
verecekleri süresiz ve 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi’ne uygun olarak düzenlenmiş banka
teminat mektupları,
3-Devlet Tahvilleri ve Hazine kefaletine haiz tahviller ve Hazine Mektupları.
c. İhaleye kabul edilmeyen veya çekilen ya da kazanamayanların geçici teminatları,
yetkilinin dilekçe ile müracaatında iade edilir.
ç. İhaleye katılmak isteyenler, belirtilen miktardaki geçici teminatlarını ihale günü en geç
saat 12.00’ a kadar Belediyemiz 1’inci kat Mali Hizmetler Müdürlüğüne veya Vakıfbank
Kastamonu Şubesinin (TR02 0001 5001 5800 7287 9710 37) nolu Belediye Başkanlığı Hesabına
yatırmaları yada Maliye Bakanlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenecek bankaların
verecekleri [Limit içi - 120 (yüz yirmi) gün süreli ve teyit yazılı] ve 2886 sayılı Kanunun 27.
maddesi’ne uygun olarak düzenlenmiş bu bedel kadar teminat mektubu getirmeleri şarttır. İhale
günü saat 12.00’ dan sonra teminat kabul edilmez. Geçici teminat ve ihale dosya bedeli
yatırmayanlar ihaleye iştirak edemezler.
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İHALE TEKLİF ŞARTLARI
MADDE 6: İhale teklif şartları şartnamelerde belirtilmiştir.
İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER VE TEKLİFLERİN
HAZIRLANMASI
MADDE 7:
A. İç Zarf: İç zarf teklif mektubunu içerecektir.
1-Teklif mektuplarında şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiği yazılacak,
2-Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda belirtilen
rakamın yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Ortak girişim tarafından verilen teklif
mektuplarının, ortakların tamamı veya vekil tayin etmişlerse vekilleri tarafından imzalanacak,
3-Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme
bulunan teklifler geçersiz sayılacak,
4-Teklif mektubu iç zarfın içerisine konulduktan sonra, iç zarf kapatılacak ve iç zarfın
üzerine, isteklinin, adı soyadı/ticari unvanı ve tebligata esas açık adresi yazılacaktır. Zarfın
yapıştırılan yeri, istekli tarafından imzalanacak veya mühürlenecektir.
B. Dış Zarf:
1-Teklifi ihtiva eden kapatılmış, mühürlenmiş/imzalanmış iç zarf,
2-Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi (Telefon, faks ve elektronik posta adres
bilgilerinin belirtilmesi),
3-Gerçek kişi olması halinde;
a. İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığı EKAP sorgulama çıktısı ile belgelenecektir,
b. T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden Nüfus Cüzdanı veya Pasaport fotokopisi (Aslının
ihale komisyonuna ibrazı zorunludur),
c. Gerçek kişiler için imza beyanı (Noter tasdikli) ve vekâleten iştirak edeceklerden;
isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde
düzenlenmiş noter tasdikli vekâletname ve vekile ait noter tasdikli imza beyanı,
ç. İhale dosya bedelini yatırdığına dair makbuz,
d. Geçici Teminat Mektubu veya nakit tutarı yatırıldığına ilişkin banka dekontu
e. Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden
tarafından imzalanmak zorundadır),
4-Tüzel kişi olması halinde;
a. İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığı EKAP sorgulama çıktısı ile belgelenecektir.
b. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde
düzenlenmiş imza sirküleri ve T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden nüfus cüzdan fotokopisi
(Noter tasdikli sureti veya aslı idarece görülmüş sureti),
c. İlgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesi’nde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek
üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter
tasdikli imza sirküleri,
ç. İhale dosya bedelini yatırdığına dair makbuz,
d. Geçici Teminat Mektubu veya nakit tutarı yatırıldığına ilişkin banka dekontu
e. Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden
tarafından imzalanmak zorundadır)
5-İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak
kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza
beyannamesi (Noter tasdikli sureti veya aslı idarece görülmüş sureti),
6-İsteklilerin ortak girişim olması halinde; bu iş için düzenlenmiş noter tasdikli ortak
girişim beyannamesi, (Pilot ortaklık belirtilmesi) her bir ortak ayrı ayrı istenilen bütün belgeleri
vermek zorundadır.
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7-İlan tarihinde (Ay içinde) vergi dairesinden vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı
veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge çıktısı,
8-İlan tarihinde (Ay içinde) ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan pirim borcu olmadığına
dair belgenin aslı veya internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belge çıktısı,
9-Kastamonu Belediyesi adına, Vakıfbank Kastamonu Şubesinin (TR02 0001 5001 5800
7287 9710 37) nolu hesabına geçici teminat olarak nakit yatırılmış banka dekontu, Mali Hizmetler
Müdürlüğüne geçici teminat olarak nakit yatırılmış tahsilat makbuzu veya Kastamonu Belediyesi
adına alınmış yukarıda tutarı belirtilen geçici teminat mektubu [Limit içi - 120 (yüz yirmi) gün
süreli ve teyit yazılı]. İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam teminat miktarı ortaklık
oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.
10-Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı istenilen bütün belgeleri vermek
zorundadır.
11-İhale dokümanı satın alındığına dair belge. (Kastamonu Belediyesi veznelerine
yatırılabilir.)
Tüm belgeler istenilen şekilde hazırlanıp dış zarfın içine konulduktan sonra zarf kapatılıp
istekli tarafından imzalanacak veya mühürlenecektir. Üzerine isteklinin adı-soyadı/ticari unvanı,
açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılacaktır.
İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR
MADDE 8: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler ile geçici
veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar, doğrudan veya dolaylı
olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasağa uymayarak ihaleye katılanlar üzerine, ihale yapılmış olsa
dahi ihale iptal edilerek geçici teminatı irat kaydedilir.
TEKLİFLERİN VERİLMESİ
MADDE 9:
a. Usulüne uygun hazırlanmış teklifler en geç ihale günü saat: 12.00’ a kadar sıra
numaralı alındılar karşılığında, Aktekke Mahallesi Barbaros Caddesi No:5 2’ inci katta bulunan
Kastamonu Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne verilecektir. Teklifler tamamlanmak veya
değiştirilmek maksadıyla geri alınamaz.
b. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir.
c. Telgraf ile yapılan müracaatlar ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmez,
ç. Saat ayarında; Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayarı esastır.
MADDE 10: Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup
istenen bütün bilgi ve belgelerin (Teklif mektupları ve geçici teminatlar dâhil) bu kanuna uygun
olması gerekmektedir.
MADDE 11: İşbu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup Kuzeykent Mahallesi 937 ada
371 parselin (Ticaret+Konut Alanı E=3.00) satış ihale şartnameleri hükümleri uygulanacaktır.
MADDE 12: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 29’uncu maddesi gereği ihale komisyonu
gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi
yapmama kararı kesindir.
MADDE 13: 2886 sayılı Kanunun 43. maddesi gereği, istekli çıkmadığı veya teklif
olunan bedel komisyonca uygun görülmediği takdirde, ya yeniden aynı usulle ihale açılır veya
idare yararı görüldüğü takdirde, ihalenin bitiş tarihinden itibaren 15 gün süreyle pazarlığa
bırakılabilir.
MADDE 14: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 31’ inci maddesi gereği İhale komisyonu
tarafından alınan ihale kararları, ita amirlerince karar tarihinden itibaren en geç 15 (on beş) iş
günü içinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır.
İlan olunur.
5754/1-1
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YG-AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ VE ENH YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Ankara Elmadağ Mobilyacılar İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet
Başkanlığından:
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın
sorumluluğu altında yapılacak olan Ankara Elmadağ Mobilyacılar İhtisas Organize Sanayi
Bölgesi alanına ait, YG-AG elektrik şebekesi ve ENH yapım işi, birim fiyat esası ve birim
fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf
teklif alma usulü ile ihale edilecektir.
1- İdarenin Adresi

: Çalım Cad. No: 27 Siteler / ANKARA

2- İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı

: OSB alanına ait YG-AG Elektrik Şebekesi ve
ENH Yapım İşi

b) Yapılacağı yer

: Elmadağ / ANKARA

c) İşe başlama tarihi

: Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden
itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi
yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi

: 15/12/2022 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif Bedeli (2022 TEDAŞ B.F. ile) : 23.945.000 TL
f) Geçici Teminatı

:

718.350 TL

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer

: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet
Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı
Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154 1. Kat 159
nolu Toplantı Salonu Çankaya- ANKARA

b) Tarihi ve saati

: 14/06/2022, Saat:10:00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile
varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını
içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.
B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar
Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli
Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.
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4) İş Deneyim Belgesi.
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun
olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde
gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif
edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim
Belgesinin ve bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa
ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir.
İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo
indirici ve dağıtım merkezi, şalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, dağıtım veya harici
aydınlatma şebekesi yapımı işleridir.
İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis
ve mimarlar için Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında
değerlendirilmek üzere, Elektrik, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş
veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin
39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.
5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.
1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit
kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra
bankalardan alınacak belge.
D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin
yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve
sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali
müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve
düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu
gösteren, standart forma uygun belge,
E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya
daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması
durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları
veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın
korunduğunu gösteren belge.
F) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen
işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan
şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini
tevsik eden belge.
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G) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.
H) Keşif bedelinin % 3’ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki
form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.
I) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.
J) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
K) İç Zarf.
Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun
olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf, kapalı zarf içerisinde
teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda
istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat
10.00’a kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah.
Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği
gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim
edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.
İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3 uncu maddesinde
belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.
5- İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya
konsorsiyum) kabul edilmez.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal
Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasında veya
Ankara Elmadağ Mobilyacılar İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının
Çalım Cad. No:27 Siteler / ANKARA adreslerinde görülebilir veya 1.000 TL karşılığı Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir
Yolu 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek
olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8- İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne
indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan
toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.
9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim
günü olmalıdır.
10- KDV uygulaması, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve
ikincil mevzuatı uyarınca yapılır. İstisnalardan kaynaklanan iade talepleri Hazine ve Maliye
Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir.
11- Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
5881/2-1
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AÇIK ARTIRMALI ELEKTRONİK İHALE YÖNTEMİ İLE
İBRELİ DİKİLİ AĞAÇ SATILACAKTIR
Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğünden:
Kanun Kapsamı: 2886
Bölge Müdürlüğü: Çanakkale OBM // İşletme Müdürlüğü: Bayramiç OİM
İhale Tarihi: 01/06/2022 // İhale Saati: 10:00
İhale Yeri: https://esatis.ogm.gov.tr/
S.No:

Şefliği

1

KAZDAĞI

2

KAZDAĞI

Cinsi

Bölme No

Yapraklı + İbreli
Dikili Ağaç
Yapraklı + İbreli
Dikili Ağaç

Parti
No

Adet

m3/Ster

Muhammen

Geçici Teminat

Bedel (TL)

(TL)

22

287

6.207,00

3.919,669

1.074,00

126.292,00

41

384

4.875,00

2.083,467

850,00

53.128,00

11.082,00

6.003,136

1.924,00

179.420,00

3
4
5
TOPLAM:

1) İşletme Müdürlüğümüz tarafından yukarıda belirtilen tarih, saat ve adreste tabloda
belirtilen Dikili Ağaçlar Açık Artırmalı Elektronik ihale yöntemi ile satılacaktır.
2) İhale ile ilgili ayrıntılı bilgi https://esatis.ogm.gov.tr/ ve https://www.ogm.gov.tr/
adreslerinden temin edilmelidir.
3) Teminat

tutarını

Banka

yolu

ile

gönderecekler

için

Hesap

No:

TR550001000077094996885001 Açıklamaya Müşteri VKN veya TCKN ile teminat yatırılmak
istenen Parti No belirtilmelidir.
4) İrtibat için: 0286 773 11 03( 2313 – 2332 ) - Hakan AKÇİL
5672/2-2

—— • ——
4 ADET ÇEKER OCAK ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) Afyon Alkaloidleri Fabrikası
İşletme Müdürlüğünden:
4 ADET ÇEKER OCAK ALIMI 4734 sayılı KİK 3-g istisna kapsamında kapalı zarfla
teklif alma yolu ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası

: 2022/510765

1- İdarenin
a) Adresi

: İhsaniye Mahallesi Kızılhöyük Mevkii 03310 Bolvadin/
AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve faks numarası

: 2726126660 - 2726125667

c) Elektronik Posta Adresi

: aafmalzeme.sb@tmo.gov.tr

2- İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı

: 4 Adet Çeker Ocak Alımı

b) Teslim yeri

: Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü
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3- İhalenin
a) Yapılacağı yer

: Afyon

Alkaloidleri

Fabrikası

b) Tarihi ve saati

: 10 Haziran 2022 günü saat 14.30

İşletme

Müdürlüğü

Bolvadin/AFYONKARAHİSAR
İhale dokümanları TMO AAF İşletme Müdürlüğünde görülebilir ve 100,00 TL bedel ile
temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001
2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontun üzerine İletişim bilgileri, vergi
dairesi ve numarasının işlenerek fakslanması veya e-mail gönderilmesi durumunda isteklilere
şartname kargo ve e-mail ile gönderilecektir.
Geçici ve kesin teminat miktarları ve bunların geri verilme şartları ve İhalede geçici
teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamede belirtilmiştir.
İsteklilerin belirtilen saate kadar kapalı zarf içindeki teklif mektuplarını AAF İşletme
Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
Ayrıca bu ihaleye e-ihale.tmo.gov.tr adresinden kayıt olunarak teklif verilecektir.
Bu İhale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç TMO Genel Müdürlüğünün 4734
sayılı KİK 3-g Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımı İhalelerinde Uygulanacak Usul
ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğine göre yapılacaktır. TMO 08/09/1983 tarihli ve 2886 sayılı
Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir.
5778/1-1

—— •• ——
ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Adalet Bakanlığından:
Ankara 24. İdare Mahkemesinin 2020/173 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu
anlaşıldığından 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve
Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun
hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem
yapılmasına karar verildiği ilân olunur.
5773/1-1

—— • ——
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Antalya İli, Döşemealtı İlçesi, 2088 ada, 13 parsel üzerindeki 1235406 YİBF nolu inşaatı
denetimini üstlenen 680 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İmge Yapı Denetim Ltd. Şti.
tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 2. İdare Mahkemesinin 31.03.2022
tarihli ve E.2021/2450-K.2022/627 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline”
hükmedildiğinden, 29.09.2021 tarih ve 31613 sayılı Resmî Gazete ilanı ile İmge Yapı Denetim
Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan idarî işlem 10.05.2022 tarihli ve 3610233 sayılı Makam
Olur’u ile iptal edilmiştir.
İlgililere duyurulur.
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

5949/1-1

26 Mayıs 2022 – Sayı : 31847

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 317

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

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

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

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

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

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Sağlık Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Sağlık Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Sağlık Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
VAKFIN ADI: Demirtaş Eğitim Kültür Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı
(DEMİRTAŞ Vakfı).
VAKFEDENLER: Selahattin DEMİRDAŞ.
VAKFIN İKAMETGÂHI: ESKİŞEHİR.
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE
NO’SU: Eskişehir 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 06/05/2022 tarihinde kesinleşen, 21/03/2022
tarihinde tavzih edilen, 24/02/2022 tarihli ve E:2021/431, K:2022/70 sayılı kararı.
VAKFIN AMACI: Eğitim, kültür, sağlık, sosyal yardım, bilimsel araştırma ve geliştirme,
çevre koruma ile ağaçlandırma vakfın başlıca gayesidir.
VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000-TL.(YüzbinTürkLirası).
YÖNETİM KURULU: Selahattin DEMİRDAŞ, Zahide DEMİRDAŞ, Hasan Hüseyin
MUTLU.
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların
tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Eskişehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na
devredilir.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.
5794/1-1

—— • ——
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
VAKFIN ADI: Firuz Vatandost Eğitim Vakfı (FİVEV).
VAKFEDENLER: Firuz VATANDOST, Ebru BOSTANCI, Murat ÇOLAKOĞLU, Anıl
KIZILYEL, Parısa KHAZAEI.
VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL.
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE
NO’SU: İstanbul 8. Asliye Hukuk Mahkemesinin 08.04.2022 tarihli ve E:2021/326, K:2022/188
sayılı kararı.
VAKFIN AMACI : Yurt içinde ilk, orta ve yüksek eğitim ve öğretim gibi özel eğitim
kurumlarını inşasına bağışta bulunur, kurar, çalıştırır, ortak olur, bu tür kurumları açar ve
yaşatmak için gerekli çalışmaları yapar ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir.
VAKFIN MAL VARLIĞI: 80.000 TL.- (SeksenbinTürkLirası).
YÖNETİM KURULU: Firuz VATANDOST, Ebru BOSTANCI, Parısa KHAZAEI.
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların
tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Türkiye Eğitim Vakfı’na (TEV) devredilir.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.
5795/1-1
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Türk Akreditasyon Kurumundan:
HUKUK MÜŞAVİRİ GİRİŞ SINAVI İLANI
I- SINAVA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER
Türk Akreditasyon Kurumunca (TÜRKAK) sözlü giriş sınavı ile 1 (bir) Hukuk Müşaviri
pozisyonuna personel alınacaktır. Alınacak personel 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin
Ek 27 nci maddesi ve Türk Akreditasyon Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğine göre idari
hizmet sözleşmesi ile istihdam edilecektir.
II- SINAVA KATILMA KOŞULLARI
A-Genel Şartlar:
14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde sayılan
genel şartları taşımak,
B-Özel Şartlar:
a) Hukuk Fakültesinden veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış
yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Giriş sınavının son başvuru tarihi itibarıyla, 2020 yılına ait Kamu Personel Seçme
Sınavında KPSS (B) P3 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak,
Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, aşağıda yer alan “Giriş Sınavı Bilgileri Tablosu” nda
yer alan belirtilmiş puan türünden aldıkları en yüksek puana göre sıralanarak, atama yapılacak
pozisyon sayısının 4 (dört) katı kadar aday giriş sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Giriş
sınavına katılma hakkı elde eden en son adayla eşit puan almış adayların tümü sınava
çağrılacaktır.
III - BAŞVURU TARİHLERİ
Giriş Sınavı Başvuru Tarihleri: 27/05/2022 – 10/06/2022
IV- BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER
Başvurular, e-Devlet Türk Akreditasyon Kurumu- Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya
Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresi üzerinden yapılacaktır.
Başvuru sırasında istenecek belgeler şunlardır:
a) Eğitimini yurtdışında tamamlayan adayların diploma denklik gösterir belgesinin aslı
veya onaylı örneği),
b) Adayların Mezuniyet belgelerinde yazan öğrenim bölümü/programı adları Tablo-1 de
belirtilen öğrenim bölümü/programı adları ile eşdeğer olmakla birlikte Tablo-1 de yer almıyor ise
mezuniyet bölümlerinin eşdeğer olduğuna dair Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı(YÖK)
tarafından onaylı eşdeğerlik belgesi,
c) Yazılı öz geçmiş,
d) Son altı ay içinde çekilmiş 4.5x6 cm ebadında vesikalık fotoğraf.
Eksik belgelerle yapılmış olduğu yahut gerçeğe aykırı beyanlar içerdiği anlaşılan
başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru koşullarını taşımadığı veya istenen belgelerde
gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır. Bu
başvuru sahiplerinin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir.
Başvuru bilgilerinin doğruluğundan ve fotoğrafın uygunluğundan, başvuru onaylandıktan
sonra ortaya çıkabilecek yanlışlıktan veya eksiklikten aday sorumludur.
V- GİRİŞ SINAV TARİHİ VE YERİ
Başvuru formu ve eki belgelerin incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartları haiz olup,
sözlü giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi ve sınav takvimi 17/06/2022 tarihinde
Kuruma ait www.turkak.org.tr adresli internet sitesinin “Duyurular” başlıklı bölümünde
duyurulacaktır. Ayrıca adaylar sözlü sınava katılım durumlarını Kariyer Kapısı üzerinden takip
edebilecektir.
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Sözlü Giriş sınavı 24/06/2022 tarihinde Kurumun “Mustafa Kemal Mahallesi 2125. Sokak
No:1 Çankaya/Ankara” adresinde yapılacaktır.
Giriş sınavına katılma hakkı elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde
bulunulmayacaktır.
Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
VI - SÖZLÜ GİRİŞ SINAVI, ÖĞRENİM DALLARI VE KONTENJANLARI
Türk Akreditasyon Kurumunda istihdam edilecek personel için gruplar, bölümler, boş
pozisyon sayısı, yazılı sınava çağrılacak aday sayısı, KPSS puan türü ve taban puanları aşağıdaki
tabloda gösterilmiştir.
Tablo-1
Hukuk Müşaviri Giriş Sınavı Bilgileri Tablosu
Atama
Giriş
2020 KPSS Asgari
Yapılacak Sınavına
Mezun Olduğu
Grup
Unvanı
(B) PUAN KPSS
Pozisyon Çağrılacak
Bölüm/Program
TÜRÜ
Puanı
Sayısı Aday Sayısı
Hukuk Lisans
Hukuk
Grup 1
Programından Mezun
1
4
KPSSP3
70
Müşaviri
Olmak
Toplam
1
4
VII- HUKUK MÜŞAVİRİ GİRİŞ SINAVI KONULARI VE PUANLARI
Giriş sınavı, adayların;
a) Öğrenim dallarına ve temel akreditasyon konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.
Adaylar, giriş sınavı komisyonu tarafından ayrı ayrı puan verilmek suretiyle yukarıdaki
fıkranın (a) bendi için 50 (elli) puan, (a) bendi dışında kalan bentlerde yazılı özelliklerin her biri
için 10 (on)ar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun
dışında giriş sınavı ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.
VIII- HUKUK MÜŞAVİRİ GİRİŞ SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
VE DUYURULMASI
Giriş sınavına ilişkin değerlendirmeler 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılır. Sözlü
sınavda başarılı sayılmak için, giriş sınavı komisyonu üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden
verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır. Giriş sınavı başarı
puanı, adayın KPSS puanının %50’si, sözlü sınav puanının %50’si dikkate alınmak suretiyle
belirlenir. Bu şekilde hesaplanan başarı puanı, giriş sınavı başarı sırasını belirler. Ancak, sınavda
başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan
adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday giriş sınavında
başarılı kabul edilir. Sınav sonuçları açıklanırken kazanan adayların sözlü sınav notlarının
aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer
alır. Giriş sınavında 70 (yetmiş)in üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar
için müktesep hak teşkil etmez.
Giriş sınavı sonuçlarına göre, atanmaya hak kazananların listesi Kurumun,
www.turkak.org.tr adresli internet sitesinin “Duyurular” başlıklı bölümünde duyurulacaktır.
Ayrıca adaylar durumlarına Kariyer Kapısı platformu üzerinden erişebilecektir. İlgililere ayrıca
bir tebligat yapılmayacaktır.
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Giriş sınavı sonucuna göre atanmaya hak kazanan adayların, Türk Akreditasyon Kurumu
İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinde belirtilmiş belge asıllarını, giriş sınavı
sonucunun ilanından itibaren 14 (on dört) gün içerisinde Kuruma elden ya da posta ile teslim
etmeleri gerekmektedir. Atanmaya hak kazananlardan, atama işlemlerinin yapılması için
kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli
şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmaz. Atama yapılması için
kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde
süresi içinde göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.
Giriş sınavını kazananlardan başvuru koşullarını taşımadığı veya başvuru belgelerinde
gerçeğe aykırılık tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz; ataması
yapılmış olanların atamaları iptal edilerek haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda
bulunulur.
IX- İTİRAZ
Giriş sınavı sonuçlarına, sonuçların Kurumun www.turkak.org.tr adresli internet sitesinin
“Duyurular” başlıklı bölümünde duyurulmasından itibaren 7 (yedi) gün içinde itiraz edilebilir.
İtirazlar giriş sınavı komisyonu tarafından 7 (yedi) gün içerisinde sonuçlandırılır.
X- BİLGİ ALMA
Sınavla ilgili her türlü bilgi aşağıdaki telefon numaralarından, Kurum internet sayfasından
(http://www.turkak.org.tr) veya Türk Akreditasyon Kurumu Personel ve Destek Hizmetleri
Başkanlığından temin edilebilir.
Bilgi Alınacak Telefon Numaraları : (0 312) 410 82 75
Teknik Destek Telefon Numarası
: (0 312) 410 82 82
XI- DİĞER HUSUSLAR
İlgili pozisyona atanmak için gerekli koşullardan herhangi birini taşımadığı halde, sınav
başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunanların atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise
iptal edilir.
Sınav başvurusu ve/veya atama aşamasında yanlış bilgi ve sahte belge vererek ya da
belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet
Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.
Giriş sınavı sonucuna göre Kurumda istihdam edileceklere göreve başlamaları yazılı
olarak bildirilir. İlgililer, göreve başlama yazısının kendilerine tebliğ edildiği günü takip eden 15
(onbeş) gün içerisinde göreve başlamak zorundadırlar. Yapılan tebligata rağmen, kabul edilebilir
bir belgeyle, ispatı mümkün mücbir sebepler olmaksızın 15 (onbeş) gün içerisinde göreve
başlamayanların ya da tebligat adreslerinde bulunmamaları nedeniyle tebligat yapılamamış
olanların görevlendirme onayları iptal edilir. Belgeyle ispatı mümkün mücbir sebepler nedeniyle
göreve başlamama hali 1(bir) ayı aşamaz.
Yedek adayın hakları sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren 6 (altı) ay geçerli
olacaktır. Bu süre içerisinde atama yapılan pozisyonun herhangi bir nedenle boşalması halinde
sınavı yedek olarak kazanan aday atanacaktır.
Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde başvurmama, atanma işleminden
vazgeçme, atanmanın iptal edilmesi ile alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının
anlaşılması üzerine atamanın yapılmaması durumlarında atama yapılmak üzere; yapılan giriş
sınavında başarılı olmak şartıyla, giriş sınavı duyurusunda bölümler itibariyle ilan edilen atama
yapılacak pozisyona sayısını geçmemek üzere yedek listede ilan edilir. Yedek listede yer alan
adayların yukarıda belirtilen durumlardan kaynaklanacak atanma hakları, giriş sınavı sonuçlarının
ilan tarihini takip eden 6 (altı) ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya
herhangi bir öncelik teşkil etmez.
Kamuoyuna duyurulur.
5874/1-1
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Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğünden:
4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B)
fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da yer alan ek 2’inci
maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan
sıralaması esas alınmak suretiyle” sözleşmeli personel alınacaktır.
İLAN
KODU

UNVANI

D-1

Destek Personeli
(Temizlik
Hizmetleri)

ADET

1

ÖĞRENİM

Ortaöğretim

PUAN
TÜRÜ

KPSSP94

ARANAN NİTELİKLER
1- Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu
olmak,
2- Temizlik görevinin devamlı yapmasına
engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri
bulunmamak,
3- İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma
düzenine uyum göstermek,
4- Erkek adaylar için askerliğini yapmış
olmak veya muaf olmak,
5- 2020 KPSSP94 puanı en az 70 olmak.
6- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmak.

NOT: Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sözleşmeli personelin
başka bir kuruma naklen tayini mümkün değildir. Gümüşhane Üniversitesinin Gümüşhane ili
dışında teşkilatı bulunmadığından kazanan adaylar merkez kampüs veya görevlendirilecekleri bağlı
birimlerinin olduğu ilçede ikamet edecektir.
TEMİZLİK GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI:
-Üniversite merkez kampüs ve bağlı birimlerde bulunan kapalı mekanların ana girişi ve
çevresi dahil; sınıflar, laboratuvarlar, salonlar ve çalışma odaları ile ortak alanları süpürmek ve
paspas yapmak, pencere, masa, raf, aydınlatma armatürleri, kalorifer petekleri, pervaz ve benzeri
yerleri nemli bezle silmek,
-Katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak toplamak ve ilgili alana taşımak,
-Tuvaletleri günlük olarak sabunlu ve dezenfektan bir malzeme ile yıkamak. Tuvaletleri
sürekli olarak temiz tutmak, kağıt havlu ve sıvı sabun eksildikçe tamamlamak kontrol formunu
paraflamak. Lavaboları sıvı temizleyici malzeme ile temizlemek. Aynaları ve muslukları silmek,
-Her türlü malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri taşımak,
-Görevlendirildikleri birimlerde çevre düzenlemesi yapmak, çim biçmek ve peyzaj bakım
işlerini yapmak,
-Görevlendirildikleri birimlerde yiyecek-içecek servisi yapmak,
-Görev alanındaki tespit edilen arıza ve hasarları ilgililere bildirmek,
-Görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak birim yöneticileri tarafından
verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek,
-Tüm bu işlemler esnasında iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, kullanılan mal ve
malzemelere azami özen göstermek, aynı zamanda temizlik malzemelerinin ilgili uygun yerlerde ve
yeterince kullanmak ve muhafazasını sağlamak.
ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2- Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.
3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
4- Türk Ceza Kanununun 53. 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, milli savunmaya
karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,
sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm
olmamak.
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5- Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması (Askerliğini yapmış olmak veya muaf
olmak).

6- 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı
yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
7- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
8- Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet
sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş
olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç
sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.
9- Belirtilen öğrenim düzeyi mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.
10- Adayların 2020 KPSS’ye girmiş olması, nitelikte belirtilen asgari KPSSP94 puan türüne
sahip olması gerekmektedir.
11- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
Adayların ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde, Gümüşhane
Üniversitesi resmi internet sayfası www.gumushane.edu.tr 'den temin edilecek başvuru formu,
başvuru dilekçesi ve istenilen diğer belgeleri, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen
veya posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurulardan, eksik
belgeli dosyalardan, postada meydana gelen gecikmelerden Gümüşhane Üniversitesi sorumlu
değildir.
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
1- Başvuru formu (www.gumushane.edu.tr adresinden temin edilecektir.)
2- Başvuru dilekçesi (www.gumushane.edu.tr adresinden temin edilecektir.)
3- Kimlik Kartı veya Nüfus cüzdanı fotokopisi.
4- Diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul
edilir.)
5- 2020 KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul
edilir.)
6- SGK Hizmet Dökümü. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
7- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul
edilir.)
8- 1 adet vesikalık fotoğraf.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI
Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 KPSS (B) grubu puan
sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi ile işe başlamaları için
gerekli belgeler, Gümüşhane Üniversitesi resmi internet sayfası www.gumushane.edu.tr adresinde
yayımlanacaktır.
Asıl kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları
taşımadığı tespit edilenlerin yerine puan sırasına göre yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ
mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. İşe başlama için gerekli evraklar, başvuru
zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin www.gumushane.edu.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir.
Belirtilen süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını
kaybederler. Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi
bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenler ile sözleşme yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi
feshedilir. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.
İLETİŞİM:
Adres: Gümüşhane Üniversitesi, Personel Daire Başkanlığı
Gümüşhanevî Kampüsü, Bağlarbaşı Mahallesi 29100 - Merkez/GÜMÜŞHANE
Telefonlar: (0456) 233 1000, (0456) 233 1361
5872/1-1
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İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI
İlan Tarihi
: 26/05/2022
Son Başvuru Tarihi : 09/06/2022
Üniversitemizin aşağıda belirtilen Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi
Bölümü’ne 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri hükümlerince öğretim üyesi alınacaktır.
FAKÜLTE

ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

SAYI

Sağlık Bilimleri
Fakültesi

Dil ve Konuşma
Terapisi

Prof. Dr./Doç. Dr. /
Dr.Öğr.Üyesi

1

ARANILAN NİTELİKLER
Dil ve Konuşma Bozuklukları veya
Odyoloji alanlarında Doktora derecesine
sahip olmak, Tercihen Dil ve Konuşma
Bozuklukları
alanında
Doktora
derecesine sahip olmak.

"Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği", hükümleri uyarınca ilandaki
"Aranan Nitelikler" başlığı altında yer alan koşulları sağlayan öğretim üyelerinden;
Profesör kadrosuna başvuracak adaylar; Web sayfamızda yer alan başvuru dilekçelerine,
YÖK formatında özgeçmişlerini, 3 adet vesikalık fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, onaylı
öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik), (e-Devlet çıktısı diplomalar da
kabul edilmektedir) adli sicil belgelerini, nüfus kayıt örneği, ikametgâh, askerlik terhis belgesi, eDevletten hizmet belgelerini ekleyerek çıktı olarak, 6 adet flash bellek dosyada ise; bilimsel
çalışma ve yayınlarını, YÖK formatlı özgeçmişlerini, diplomalarını hazırlayarak aşağıda adresi
belirtilen İnsan Kaynakları Birimine iletmeleri gerekmektedir.
Doçent kadrosuna başvuracak adaylar; Web sayfamızda yer alan başvuru dilekçelerine,
YÖK formatında özgeçmişlerini, 3 adet vesikalık fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, onaylı
öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik), (e-Devlet çıktısı diplomalar da
kabul edilmektedir) adli sicil belgelerini, nüfus kayıt örneği, askerlik terhis belgesi, ikametgah eDevletten hizmet belgelerini ekleyerek çıktı olarak,
4 adet flash bellek dosyada ise; bilimsel çalışma ve yayınlarını, YÖK formatlı
özgeçmişlerini, diplomalarını hazırlayarak aşağıda adresi belirtilen İnsan Kaynakları Birimine
iletmeleri gerekmektedir.
Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar; Web sayfamızda yer alan başvuru
dilekçelerine (kadronun ilan edildiği Fakülte/Meslek Yüksekokul birimlerine hitaben
yazılacaktır), YÖK formatında özgeçmişlerini, 3 adet vesikalık fotoğraflarını, nüfus cüzdan
suretlerini, onaylı öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora),(e-Devlet çıktısı diplomalar
da kabul edilmektedir) adli sicil belgelerini, nüfus kayıt örneği, ikametgâh, askerlik terhis belgesi,
e-Devletten hizmet belgelerini ekleyerek çıktı olarak,
4 adet flash bellek dosyada ise; bilimsel çalışma ve yayınlarını, YÖK formatlı
özgeçmişlerini, diplomalarını hazırlayarak aşağıda adresi belirtilen İnsan Kaynakları Birimine
iletmeleri gerekmektedir.
Başvuru Yapılacak Adres:
İzmir Tınaztepe Üniversitesi İnsan Kaynakları Birimi Aydoğdu Mah.1267/1 Sok.No.4
35400 Buca/İZMİR
İrtibat numarası: 0850 822 49 88
Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür.
Müracaatlar elden veya posta/kargo yoluyla, yukarıda belirtilen ilgili adrese yapılacaktır.
Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Yurt dışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış
olması gerekmektedir.
5779/1-1
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Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:
Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da yer
alan Ek 2’inci maddenin (b) fıkrası gereğince yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B)
grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü
maddesinin (B) fıkrası uyarınca Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, aşağıda
belirtilen pozisyonlara giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere toplam 13 sözleşmeli personel
(4/B) alınacaktır.
İlan Sıra
No.
1

Unvanı
Sağlık
Teknikeri

Adet

KPSS Puan

Açıklamalar

Türü

-Ağız ve Diş Sağlığı önlisans programından mezun olmak.
3

KPSS P93 -Önlisans mezuniyeti sonrası en az 1 yıl alanında mesleki tecrübeye
sahip olmak ve bunu SGK'dan alınacak belgeyle ibraz etmek.
-Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak.

2

Hemşire

1

KPSS P3

-Lisans mezuniyeti sonrası en az 2 yıl alanında mesleki tecrübeye
sahip olmak ve bunu SGK'dan alınacak belgeyle ibraz etmek.

3

Diğer Sağlık
Personeli

-Ergoterapi bölümü lisans mezunu olmak.
1

KPSS P3

-Lisans mezuniyeti sonrası en az 1 yıl alanında mesleki tecrübeye
sahip olmak ve bunu SGK'dan alınacak belgeyle ibraz etmek.
Üniversitemiz merkez ve ilçelerdeki tüm birimlerin açık ve kapalı
alanların temizlik işleri, eşya ve evrak taşıma, yemek servisi yapma
gibi çeşitli hizmetleri yerine getirmek üzere;
-Erkek olmak.
-Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarının herhangi bir alanından

4

Destek
Personeli

3

KPSS P94

mezun olmak.
-2020 yılı KPSS P94 puan türünden en az 65 puan almış olmak.
-En az 8 saatlik MEB onaylı hijyen belgesine sahip olmak.
-Askerliğini yapmış olmak veya ilişiği bulunmamak.
-Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve
benzeri engelleri bulunmamak.
-Müracaat tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
Üniversitemiz merkez ve ilçelerdeki tüm birimlerin açık ve kapalı
alanların temizlik işleri, eşya ve evrak taşıma, yemek servisi yapma
gibi çeşitli hizmetleri yerine getirmek üzere;
-Kadın olmak.

5

Destek
Personeli

-Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarının herhangi bir alanından
2

KPSS P94 mezun olmak.
-2020 yılı KPSSP94 puan türünden en az 65 puan almış olmak.
-En az 8 saatlik MEB onaylı hijyen belgesine sahip olmak.
-Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve
benzeri engelleri bulunmamak.
-Müracaat tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
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6

Koruma ve
Güvenlik
Görevlisi

2

7

Koruma ve
Güvenlik
Görevlisi

1
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Üniversitemiz merkez ve ilçelerdeki tüm birimlerin güvenlik
hizmetlerinde istihdam edilmek üzere;
-Erkek olmak,
-Askerliğini yapmış olmak veya ilişiği bulunmamak.
-Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
-En az 1 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak ve bunu belgelendirmek.
-Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarının herhangi bir alanından
KPSS P94
mezun olmak.
-2020 yılı KPSS P94 puan türünden en az 65 puan almış olmak.
-10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair
Kanunun 10. maddesinde yer alan şartları taşımak.
-Valilik tarafından düzenlenen ve son başvuru tarihi itibarıyla
geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak.
-Müracaat tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
Üniversitemiz merkez ve ilçelerdeki tüm birimlerin güvenlik
hizmetlerinde istihdam edilmek üzere;
-Kadın olmak.
-Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
-En az 1 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak ve bunu belgelendirmek.
-Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarının herhangi bir alanından
KPSS P94 mezun olmak.
-2020 yılı KPSS P94 puan türünden en az 65 puan almış olmak.
-10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair
Kanunun 10. maddesinde yer alan şartları taşımak.
-Valilik tarafından düzenlenen ve son başvuru tarihi itibarıyla
geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak.
-Müracaat tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

I- GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
4- 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,
irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
5- 657 sayılı Kanun'un 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı
yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili özürlü bulunmamak.
6- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak
istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen
istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl
geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
7- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak.
8- Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonraları çalışmaya herhangi
bir engeli olmamak. (Tüm unvanlar için geçerli)
9- İş tecrübeleri ilan şartlarında belirtilen mezuniyetler sonrası olmalı.
10- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla
kadroya başvuru yapamayacaktır.
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11- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine
getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
12- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48.
maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
13- Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P3 puanı esas alınacaktır.
Önlisans mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P93 puanı esas alınacaktır.
Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P94 puanı esas alınacaktır.
14- Başvurularda "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar
Hakkında Yönetmelik” Hükümleri uygulanır.
15- KPSS' de yüksek puan almış olmak sözleşmeli personel pozisyona yerleştirmede tek
başına hak kazandırmaz. İlanımızda belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar
değerlendirmeye alınmayacaktır,
16- Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit
olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.
17- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.
II- BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:
Başvuru Yeri/Adresi:
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Tavşanlı
yolu 10. Km. Evliya Çelebi Yerleşkesi Kütahya /Merkez.
Başvuru Tarihleri :
Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür.
Adaylar, başvurularını Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına Üniversitemiz web
sayfasında yer alan başvuru formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte şahsen
veya posta yolu ile yapmaları gerekmektedir. Posta/kargo yoluyla yapılacak başvurularda
yaşanabilecek gecikmelerde ve eksikliklerde Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır.
Müracaat İçin İstenen Belgeler:
1- KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi,
2- Başvuru formu, (Üniversitemiz web sayfasından temin edilecektir)
3- Diploma / Geçici Mezuniyet Belgesi sureti veya karekodlu e-Devlet çıktısı
4- Nüfus Cüzdanı fotokopisi
5- Fotoğraf, (1 adet)
6- Askerlik Durum Belgesi, (Erkek adaylar için)
7- Tecrübe belgesi, (istenen unvana ilişkin tecrübe belgesi ve SGK prim dökümü)
8- Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir)
9- Güvenlik personeli için geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartı,
10- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca hazırlanan Aydınlatma
Metni (Üniversitemiz web sayfasından temin edilecektir)
11- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca hazırlanan Çalışan Adayı
Açık Rıza Metni (Üniversitemiz web sayfasından temin edilecektir)
III- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
Atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin asıl ve yedek aday listeleri ile istenilen belgeler
Üniversitemiz web (www.ksbu.edu.tr) adresinden ilan edilecektir. Kazanan adaylar, sonuçlarının
ilan edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde istenilen belgeleri Üniversitemiz Personel Daire
Başkanlığı’na şahsen teslim edeceklerdir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim
etmeyen adaylar haklarını kaybedecektir.
Atanmaya hak kazanan adaylardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları
taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan başarı puanı dikkate alınarak sırasıyla
yerleştirme yapılacaktır.
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
5834/1-1
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Lokman Hekim Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanunu, 12.06.2018 tarihli Resmi Gazete‘de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Yönetmeliği, 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyesi Dışındaki
Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş
Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi’nin ilgili maddelerinde belirtilen koşullara
göre öğretim elemanları alınacaktır.
Başvuru Süresi

: 26.05.2022 – 09.06.2022

Son Başvuru Tarihi

: 09.06.2022 Saat:17.00

Detaylı bilgiye www.lokmanhekim.edu.tr sayfasından ulaşabilirsiniz.
Öğretim Görevlisi için Sınav Takvimi:
Ön Değerlendirme Sonuçları İlan Tarihi : 13.06.2022
Giriş Sınavı Tarihi

: 15.06.2022

Sonuç Açıklama Tarihi

: 17.06.2022
Anabilim Dalı/Bilim

Kadro

Dalı /Bölüm

Sayısı

Profesör

Dermatoloji

1

Tıp Doktoru ve dermatoloji uzmanı olmak.

Tıp

Doçent

Dermatoloji

1

Tıp Doktoru ve dermatoloji uzmanı olmak.

Tıp

Dr. Öğretim Üyesi

Dermatoloji

1

Tıp Doktoru ve dermatoloji uzmanı olmak.

Fakülte

Unvan

Tıp

Tıp

Profesör

Tıp

Doçent

Tıp
Tıp
Tıp
Tıp

Profesör/Doçent/ Dr.
Öğretim Üyesi
Profesör/Doçent/ Dr.
Öğretim Üyesi
Profesör/Doçent/ Dr.
Öğretim Üyesi
Profesör

Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları

1
1

Göğüs Hastalıkları

2

Çocuk Cerrahisi

1

Psikiyatri

1

Anestezi ve
Reanimasyon

1

Açıklama

Tıp

Doktoru

ve

çocuk

sağlığı

ve

sağlığı

ve

hastalıkları uzmanı olmak.
Tıp

Doktoru

ve

çocuk

hastalıkları uzmanı olmak.
Tıp Doktoru ve göğüs hastalıkları uzmanı
olmak.
Tıp Doktoru ve çocuk cerrahisi uzmanı
olmak.
Tıp Doktoru ve psikiyatri uzmanı olmak.
Tıp Doktoru, anestezi ve reanimasyon
uzmanı olmak.
Tıp Doktoru ve biyokimya doktorası /

Tıp
(İngilizce)

Profesör

Tıbbi Biyokimya

1

uzmanlığı yapmış olmak. Yükseköğretim
kurumlarında İngilizce ders verebilecek
niteliğe sahip olmak.

Tıp

Dr. Öğretim Üyesi

Tıbbi Biyokimya

1

Tıp Doktoru ve tıbbi biyokimya uzmanlığı
yapmış olmak.
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Fiziksel Tıp ve
Rehabilitasyon
Fiziksel Tıp ve
Rehabilitasyon
Fiziksel Tıp ve

1
1

Tıp Doktoru ve fiziksel tıp ve rehabilitasyon
uzmanı olmak.
Tıp Doktoru ve fiziksel tıp ve rehabilitasyon
uzmanı olmak.
Tıp Doktoru ve fiziksel tıp ve rehabilitasyon

Tıp

Dr. Öğretim Üyesi

Tıp

Profesör

Nöroloji

1

Tıp Doktoru ve nöroloji uzmanı olmak.

Tıp

Doçent

Nöroloji

1

Tıp Doktoru ve nöroloji uzmanı olmak.

Tıp

Dr. Öğretim Üyesi

Nöroloji

1

Tıp Doktoru ve nöroloji uzmanı olmak.

Tıp

Doçent

Tıp

Dr. Öğretim Üyesi

Göz Hastalıkları

1

Tıp

Doçent

Gastroenteroloji

2

Rehabilitasyon

Kalp ve Damar
Cerrahisi

1

Sayfa : 347

1

uzmanı olmak.

Tıp Doktoru ve kalp ve damar cerrahisi
uzmanı olmak.
Tıp Doktoru ve göz hastalıkları uzmanı
olmak.
Tıp Doktoru ve iç hastalıkları hastalıkları
uzmanı ve gastroenteroloji yan dal uzmanı
olmak.

Tıp
(İngilizce)
Tıp

Fizyoloji doktorası / uzmanlığı olmak.
Dr. Öğretim Üyesi

Fizyoloji

1

Yükseköğretim kurumlarında İngilizce ders
verebilecek niteliğe sahip olmak.

Profesör/Doçent/ Dr.
Öğretim Üyesi

Fizyoloji

1

Fizyoloji doktorası/uzmanlığı olmak.
Tıbbi

Mikrobiyoloji

alanında

doçent

unvanına sahip olmak. Herpes simplex
Tıp

Doçent

Tıbbi Mikrobiyoloji

1

virüs tip 1 viral proteinleri ile yüklü dendritik
hücreler

ve

renin-anjiotensin

sistemi

üzerinde çalışmaları olmak.
Tıp
Tıp

Profesör/Doçent/ Dr.
Öğretim Üyesi
Profesör/Doçent/ Dr.
Öğretim Üyesi

Biyofizik

1

Biyofizik doktorası olmak.

Anatomi

1

Anatomi doktorası/uzmanlığı olmak.
Anatomi yüksek lisansını yapmış olmak.

Tıp

Öğretim Görevlisi

Anatomi

1

Diş Hekimliği

Dr. Öğretim Üyesi

Protetik Diş Tedavisi

1

Diş Hekimliği

Dr. Öğretim Üyesi

Diş Hekimliği

Dr. Öğretim Üyesi

Ağız, Diş ve Çene
Cerrahisi
Ağzı, Diş ve Çene
Radyolojisi

2
1

Diş Hekimi ve protetik diş tedavisi
doktorası/uzmanlığı olmak.
Diş Hekimi ve ağız, diş ve çene cerrahisi
doktorası/uzmanlığı olmak.
Diş Hekimi ve ağız, diş ve çene radyolojisi
doktorası/uzmanlığı olmak.
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Diş Hekimliği

Dr. Öğretim Üyesi

Periodontoloji

1

Diş Hekimliği

Öğretim Görevlisi

Restoratif Diş Tedavisi

1

Eczacılık

Öğretim Görevlisi

Eczacılık İşletmeciliği

1

Sağlık Bilimleri

Dr. Öğretim Üyesi

Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon

Diş Hekimi ve periodontoloji doktorası /
uzmanlığı olmak.
Diş Hekimi ve restoratif diş tedavisi
doktorası/uzmanlığı olmak.
Eczacı

ve

işletmeciliğinde

doktora yapıyor olmak.
Fizyoterapi

1

eczacılık
ve

rehabilitasyon

lisans

mezunu ve Fizyoterapi ve rehabilitasyon
doktorası yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri

Dr. Öğretim Üyesi

Hemşirelik

1

Sağlık Bilimleri

Öğretim Görevlisi

Ebelik

1

Hemşirelik lisans mezunu olmak ve iç
hastalıkları hemşireliği doktorası olmak.
Ebelik lisans mezunu ve ebelik anabilim
dalında alanında doktora yapıyor olmak.
BESYO veya Spor Bilimleri Fakültesi spor
yöneticiliği bölümü mezun olmak, alanında

Spor Bilimleri

Öğretim Görevlisi

Antrenörlük

1

doktora yapıyor olmak. Voleybol ve
satranç antrenörlük belgesine sahip olmak
ve en az 2 yıl Üniversitede çalışma
tecrübesine sahip olmak
Hemşirelik lisans mezunu olmak. Cerrahi

Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksek

Öğretim Görevlisi

Anestezi

1

Okulu

Hemşireliği alanında yüksek lisans yapmış
olmak. Alanında en az 2 yıl belgelenebilir
iş deneyime sahip olmak.
Biyoloji ya da Biyokimya lisans mezunu

Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksek

Öğretim Görevlisi

Okulu

Tıbbi Laboratuvar
Teknikleri Programı

olmak. Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalında
1

yüksek lisans yapmış olmak. Alanında en
az 2 yıl belgelenebilir iş deneyime sahip
olmak.
Acil Yardım ve Afet Yönetimi veya

Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksek

Hemşirelik lisans mezunu olmak. Alanında
Öğretim Görevlisi

İlk ve Acil Yardım

1

tezli yüksek lisans yapmış olmak ve en az
2 yıl belgelenebilir iş deneyime sahip

Okulu

olmak.
Sağlık Bilimlerinin herhangi bir alanında en

Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksek
Okulu

Öğretim Görevlisi

Tıbbi Görüntüleme
Teknikleri Programı

1

az yüksek lisans derecesine sahip olmak
ve Tıbbi Görüntüleme Alanında en az 5 yıl
belgelenebilir iş deneyime sahip olmak.
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İÇİNDEKİLER
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Balıkçılık
Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5605)
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kamboçya Krallığı Hükümeti Arasında Yatırımların
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar
(Karar Sayısı: 5606)
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5607)
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Brezilya Federatif Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5608)
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Düzce, Manisa, Bilecik ve Mersin İllerinde Bulunan Bazı Alanların Orman Sınırları
Dışına Çıkartılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5609)
–– 3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu Uyarınca Radyo,
Televizyon, Video ve Birleşik Cihazlar ile Görsel ve/veya İşitsel Yayınları Alabilen Her
Türlü Cihazdan Alınacak Bandrol Ücretlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına
Dair Karar (Karar Sayısı: 5610)
–– Türkiye Maarif Vakfına Kaynak Aktarılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5611)
–– Ekli Liste ile Haritalarda Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhları Gösterilen Enerji Nakil
Hatlarının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5612)
YÖNETMELİKLER
–– Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Kampları Yönetmeliği
–– Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Merkezleri Yönetmeliği
–– Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
–– Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 320)
–– 1416 Sayılı Kanun ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü
Öğrenim Gören Öğrencilere Yapılacak Ödemeler Hakkında Tebliğ

1

8
39
58

116

134
137

138

155
161
166

167
173

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 24/2/2022 Tarihli ve E: 2019/96, K: 2022/17 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 31/3/2022 Tarihli ve 2018/6707 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 31/3/2022 Tarihli ve 2019/5403 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 13/4/2022 Tarihli ve 2021/20346 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin
Günlük Değerleri

186
227
240
249

279
280
305
405

