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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

DÖNÜŞÜM PROJELERİ ÖZEL HESABI YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1- 25/2/2017 tarihli ve 29990 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dönüşüm

Projeleri Özel Hesabı Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (f) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiş, fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş ve aynı maddenin dördüncü fıkrası aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun ek 8 inci maddesi uyarınca özel he-

saba yatırılan değer artış payı tutarları.”

“g) Dış finansman kaynaklarından sağlanan krediler ile bu kredilerin kullandırılması

neticesinde ilgili kişi veya kuruluşlarca yapılan geri ödemeler.”

“(4) Özel hesaba ilişkin işlemler 9/8/2018 tarihli ve 30504 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Tek Hazine Kurumlar Hesabı Uygulamasına İlişkin Yönetmelik çerçevesinde yerine

getirilir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldı-

rılmış, yedinci fıkrasına (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer

bentler buna göre teselsül ettirilmiş, on altıncı fıkrasında yer alan “21/7/1953 tarihli ve 6183

sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre vergi dairelerince”

ibaresi “genel hükümlere göre” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklen-

miştir.

“ç) 135-Tek Hazine Kurumlar Hesabından Alacaklar Hesabı”

“(29) Tek Hazine Kurumlar Hesabı Uygulamasına İlişkin Yönetmelik kapsamında de-

ğerlendirilen kaynaklar 135-Tek Hazine Kurumlar Hesabından Alacaklar Hesabı kullanılarak

muhasebeleştirilir.” 
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MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(1) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri Bakanlıkça belirlenen tarihe

kadar, izleyen aya ilişkin Kanun kapsamında yapılması öngörülen harcamalar için Genel Mü-

dürlüğe yazıyla veya Genel Müdürlükçe belirlenen elektronik yazılım sistemi üzerinden nakit

talebinde bulunur. Nakit taleplerinde, EK-2’de yer alan özel hesap nakit talep belgesi kullanı-

lır.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğe 12 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde

eklenmiştir.

“Dış finansman yoluyla elde edilen kaynağın kredi olarak kullandırılması

MADDE 12/A- (1) Bakanlık, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve

Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında bütçeleştirilerek özel hesaba

aktarılan dış finansman kaynaklarını, bankalar aracılığıyla konut ve işyeri yapım kredisi ile

güçlendirme kredisi olarak kullandırabilir.

(2) Bakanlıkça kullandırılacak kredilerin azami tutarları, kredinin koşulları, krediye uy-

gulanacak faiz oranı ile kredinin tahsis öncelikleri, özel hesabın finansman durumu ve inşaat

maliyetleri dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenir.

(3) Talep edilmesi halinde, Bakanlıkça belirlenen tutarların altında da kredi açılabilir.

(4) Bu madde kapsamında kullandırılacak kredilere ilişkin olarak Bakanlık ve bankalar

arasında protokol imzalanır ve protokol imzalanan banka nezdinde temerküz şube belirlenir.

Temerküz şubede, Bakanlık tarafından hak sahiplerine kullandırılan kredi tutarlarının aktarıldığı

ve hak sahiplerince yapılan kredi geri ödemelerinin toplandığı en az iki vadesiz hesap açılır.

(5) Kredi başvurularında ve kredi kullandırılmasında aşağıdaki esaslara uyulur:

a) Kredi başvuruları hak sahiplerince, yeni yapıya ilişkin inşaat ruhsatının alındığı ta-

rihten itibaren üç ay içerisinde protokol imzalanan bankaya yapılır.

b) Protokol imzalanan banka tarafından incelenen kredi başvurularından uygun görü-

lenler onaylanmak üzere Bakanlığa gönderilir.

c) Onaylanan krediler ile ilgili olarak kredi kullananlar ile protokol imzalanan banka

arasında, Bakanlık adına kredi sözleşmesi düzenlenir. Bu sözleşmelerde borçluların gayrimen-

kullerinin tapu kayıtlarına ve bağımsız bölümlere ait bilgilere, kredi ve geri ödeme şartları ile

diğer hususlara yer verilir. 

ç) Kredi borçları, kredi sözleşmesinde yer alan şartlara ve ödeme planında belirlenen

sürelere uygun olarak ödenir. Kredi borcu taksitleri, kredi kullananlar tarafından istenmesi ha-

linde vadesinden önce de ödenebilir. 

d) Kullandırılacak olan kredilerde, protokol imzalanan banka, Bakanlık adına taşınmaz

üzerinde birinci derece veya serbest dereceden istifade hakkı ile kredi tutarının iki katından az

olmamak kaydı ile ipotek tesis eder.

e) Kullandırılacak kredilere ilişkin sigorta işlemlerinde, 16 ncı maddenin birinci fıkra-

sının (b) bendi ile ikinci ve üçüncü fıkralarına göre işlem yapılır.

(6) Bakanlık;

a) Protokol imzalanan bankadan her türlü bilgi ve belgeyi istemeye, 
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b) Banka ve hak sahipleri nezdinde, kredilerin kullanma aşamalarında amacına uygun

olarak kullanılıp kullanılmadığını denetlemeye veya denetletmeye ve uygulamadaki noksan-

lıkların giderilmesini istemeye, 

c) Gerekli gördüğünde protokol imzalanan bankayı bilgilendirmek kaydıyla krediyi

durdurmaya veya iptal etmeye,

yetkilidir.

(7) Kredi geri ödemeleri protokol imzalanan bankalar aracılığıyla takip edilir. Bakan-

lıkça, kredinin durdurulması veya iptal edilmesi durumunda, kullandırılmış kredilerin öden-

meyen kısımları genel hükümlere göre takip ve tahsil edilir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile ikin-

ci fıkrasının (b) bendinin üçüncü cümlelerinde yer alan “6183 sayılı Kanun hükümlerine” iba-

releri “genel hükümlere” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Süresinde ödenmeyen bu alacaklar, Bakanlıkça genel hükümlere göre takip ve tahsil edilir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin başlığı “7269 sayılı Kanuna göre

borçlandırma” olarak değiştirilmiş ve birinci fıkrasında yer alan “kabul edilenlere” ibaresinden

sonra gelmek üzere “ve diğer hak sahiplerine” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki

cümle eklenmiştir.

“Kanunun 6/A maddesi kapsamında yürütülen uygulamalarda (a) ve (b) bentlerinde sayılan

bilgi ve belgeler aranmaksızın Bakan tarafından uygun görülen tutar kadar kaynak aktarımı

yapılabilir.”

MADDE 9-  Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 21- (1) Bakan tarafından uygun görülen kaynağın aktarılabilmesi için; kay-

nak aktarılmasının uygun görüldüğü İdare, TOKİ ve İller Bankası Anonim Şirketine yazılı ola-

rak bildirilir. Bu bildirimde;

a) Sadece Kanun kapsamında yapılacak iş, işlem ve uygulamalarda kullanılmak üzere

açılacak Dönüşüm Projeleri Özel Hesabına ilişkin IBAN numarasının, 

b) Vergi Kimlik Numarasının,

c) En üst yönetici tarafından imzalı ve mühürlü EK-3’te yer alan taahhütnamenin,

Bakanlığa gönderilmesi istenilir. TOKİ ve İller Bankası Anonim Şirketine kaynak ak-

tarılmasında (c) bendinde sayılan taahhütname aranmaz.

(2) İdareye kaynak aktarımında, birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde sayılan bel-

gelerin, kaynak aktarım talep yazısının ve kaynak aktarımına ilişkin Bakan onayının veya 20 nci

maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen protokolün onaylı suretleri; TOKİ ve İller Bankası

Anonim Şirketine yapılan kaynak aktarımları ile Kanunun 6/A maddesi kapsamında yürütülen

uygulamalarda yapılacak kaynak aktarımlarında ise birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde sa-

yılan belgeler ile kaynak aktarımına ilişkin Bakan onayının veya 20 nci maddenin üçüncü fık-

rasında belirtilen protokolün onaylı suretleri dosya halinde ödeme emri belgesine eklenir.”
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MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “koo-
peratiflere” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve belediyelere” ibaresi eklenmiş, dördüncü fık-
rasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent ve aynı maddeye
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“d) Satış bedeli taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme hâlinde, satış bedelinin en az dört-
te biri peşin, kalanı iki yılda taksitlerle ödenir. Taşınmazların bulunduğu illerdeki mevcut eko-
nomik durum, bölgedeki potansiyel alıcıların geliri ve satış rakamları göz önünde bulunduru-
larak gerekmesi halinde Bakan onayı ile beş yıla kadar taksit yapılabilir. Alacağın kalan kısmına
kanunî faiz uygulanır. Satış bedelinin tamamı ödenmeden tapuda ferağı verilmez. Ancak, tak-
sitli satışlarda taksit tutarını ve faizlerini karşılayacak miktarda kesin ve süresiz banka teminat
mektubu verilmesi veya satışı yapılan taşınmazın üzerinde 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı
Türk Medeni Kanunu hükümleri uyarınca Hazine lehine kanuni ipotek tesis edilmesi halinde,
taşınmaz alıcısı adına devredilir. Taksitlerin vadesinde ödenmemesi durumunda, alıcıya bor-
cunu ödeme tarihine kadar tahakkuk edecek faizi ile birlikte on beş gün içinde ödemesi, aksi
takdirde sözleşmenin feshedileceği bildirilir. Tebligata rağmen borcun ödenmemesi halinde,
taşınmaz Hazine mülkiyetinde ise sözleşme feshedilerek ihale ile yapılan satışlarda geçici te-
minat olarak belirlenmiş tutar, ikinci fıkranın  (ç), (d), (e), (f), (g) bentlerine göre yapılacak sa-
tışlarda ise satış bedelinin yüzde onu, Dönüşüm Projeleri Özel Hesabına irat kaydedilir ve satış
bedeli olarak tahsil edilen tutarlardan mahsup edilerek kalanı faizsiz olarak alıcıya aynen iade
edilir. Taşınmaz, teminat mektubu veya ipotek tesis edilerek alıcı adına tescil edilmiş ise teminat
mektubu veya ipotek paraya çevrilerek kalan borç faizi ile birlikte tahsil edilir.”

“f) Bu madde kapsamında yapılacak satışlarda alıcı satış bedelini, vergi, resim, harç ve
diğer masrafları ödemesi şartıyla, taşınmazı adına tescil ettirmeye mecburdur. Aksi takdirde
alıcı meydana gelecek hasar, zarar, fuzuli işgal ve diğer sebeplerle Bakanlıktan herhangi bir
talepte bulunamaz. Satıştan sonra alıcı adına tapuda tescil işlemi yapılmadan alıcı taşınmazı
üçüncü kişilere devredemez.”

“(6) İkinci fıkranın (e) bendi uyarınca yapılacak satışlarda; 
a) Taşınmazlara ilişkin 24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına

Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin
Değiştirilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre tapu tahsis belgesi alınmış ve bu belgeye
esas arsa bedelleri ödenmiş ise ödendi belgelerinin eksiksiz olarak ibraz edilmesi hâlinde tapu
tahsis belgesinde belirtilen yüzölçüme ilişkin satış bedeli alınmaz. Ancak, kadastro parseli iken
tapu tahsis belgesi verilen taşınmazların imar parseli olarak satışlarının yapılması halinde tapu
tahsis belgesinde belirtilen yüzölçümden bölgede uygulanan Düzenleme Ortaklık Payı (DOP)
oranında kesinti yapılır.   

b) Bu fıkra kapsamında yapı sahiplerine yapılacak satışlarda satış bedeli, peşin ödenecek
ise satış bedelinin tamamının, taksitle ödenecek ise satış bedelinin en az dörtte birinin, yapılacak
yazılı tebligat tarihinden itibaren en geç üç ay içinde ödenmesi ve taksitli satışlarda satış söz-
leşmesi düzenlenmesi mecburidir.”

MADDE 11-  Aynı Yönetmeliğin Ek-3’ü ekteki şekilde değiştirilmiştir. 
MADDE 12- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 13- Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı

yürütür.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
ENERJİ KAYNAKLARININ VE ENERJİNİN KULLANIMINDA VERİMLİLİĞİN

ARTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 27/10/2011 tarihli ve 28097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji
Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmeliğin 2 nci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik enerji verimliliğine yönelik hizmetler ile çalışmaların
yönlendirilmesi ve yaygınlaştırılmasında üniversitelerin, meslek odalarının ve enerji verimliliği
danışmanlık şirketlerinin yetkilendirilmesine, enerji yönetimi uygulamalarına, enerji yöneti-
cileri ile enerji yönetim birimlerinin görev ve sorumluluklarına, enerji verimliliği ile ilgili
eğitim ve sertifikalandırma faaliyetlerine, etüt ve projelere, projelerin desteklenmesine ve gö-
nüllü anlaşma uygulamalarına, talep tarafı yönetimine, enerjinin üretiminde, iletiminde, dağı-
tımında, depolanmasında ve tüketiminde verimliliğin artırılmasına, atık ısılardan yararlanıl-
masına, açık alan aydınlatmalarında verimliliğin artırılmasına, biyoyakıt ve hidrojen gibi al-
ternatif yakıt kullanımının özendirilmesine ve idari yaptırımlara ilişkin usul ve esasları kap-
sar.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v), (aa), (ii), (uu)
ve (ccc) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (iii) bendi yürürlükten kaldırılmış,
aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“v) Enerji yönetim birimi: Enerji yönetimi uygulamalarını gerçekleştirmek üzere enerji
yöneticisinin sorumluluğunda; kamu kurumlarının, endüstriyel işletmenin veya organize sanayi
bölgesinin yönetimine doğrudan bağlı faaliyet gösteren birimi,”

“aa) Etüt-proje sertifikası: Bina ve/veya sanayi sektörlerinde eğitim, etüt, danışmanlık
ve verimlilik artırıcı proje hizmetlerini yürütebilmeleri için Bakanlık tarafından verilen belge-
yi,”

“ii) Proje: Enerji verimli ekipman ve sistem kullanımı, yalıtım, rehabilitasyon ve proses
düzenleme gibi yollarla; gereksiz enerji kullanımının, atık enerjinin, enerji kayıp ve kaçakla-
rının önlenmesi veya en aza indirilmesi ile birlikte atık enerjinin geri kazanılması, kojenerasyon
sistemleri, yenilenebilir enerji kaynaklı ısı projeleri gibi konulardaki çözümleri içine alan ve
Bakanlık tarafından hazırlanan uygulama usul ve esaslarına uygun olarak, bileşenler bazında
hazırlanan verimlilik artırıcı projeyi,”

“uu) Sistem: Enerji dağıtımı veya kontrolü uygulamalarını,”
“ccc) Uygulamalı ders: Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak deney, ölçüm ve ben-

zeri pratik çalışmaları içerecek şekilde uygulama usul ve esaslarında tanımlanan niteliklere sa-
hip laboratuvar ortamında verilen enerji yöneticisi ve etüt-proje derslerini,”

“nnn) Başvuru sahibi: Enerji verimliliği uygulama proje desteklerine başvuran sanayi,
bina, tarım ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişileri,

ooo) EVDES: Enerji verimliliği destek başvurularının alındığı bilgi yönetim sistemini,
ööö) Proje sahibi: Verimlilik artırıcı projeleri desteklenme kararı verilen sanayi, bina,

tarım ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişileri,
ppp) Teorik ders: Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olacak şekilde uygulama usul ve

esaslarında tanımlanan niteliklere sahip derslik ortamında verilen enerji yöneticisi, etüt-proje
ve ölçme-doğrulama derslerini,
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rrr) Ölçme ve Doğrulama Sertifikası: Bakanlık tarafından düzenlenen ölçme ve doğru-
lama sınavında başarılı olanlara verilen belgeyi,”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer
alan “uygulamalı eğitim yapabilmeleri” ibaresi “Kanun ve bu Yönetmelik kapsamında eğitim
hizmeti verebilmeleri” olarak değiştirilmiş, ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “ve kadrolu”
ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı bentte yer alan “dört” ibaresi “üç” olarak değiştirilmiş,
aynı fıkranın (ç) bendi yürürlükten kaldırılmış, üçüncü fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, beşinci fıkrasının (a) bendinin birinci cümlesinde yer alan “azami” ve üçüncü
cümlesinde yer alan “ikinci ihtarda” ibareleri yürürlükten kaldırılmış ve aynı bendin ikinci
cümlesinde yer alan “süreli ikinci ihtar bildirimi yapılır” ibaresi “ek süre verilir” olarak değiş-
tirilmiştir.

“ç) Teorik ve/veya uygulamalı derslerin yetki verilmesine esas teşkil eden mekânlara
ilave başka yerde de yapılmak istenmesi halinde yetkilendirilmiş kurum veya şirket önceden
ve yazılı olarak Bakanlığın uygun görüşünü alır.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) nu-
maralı alt bendinde yer alan “bina ve hizmetler sektöründeki tüm binalara ve işletmelere” iba-
resi  “bina, tarım ve hizmetler sektöründeki tüm binalara ve işletmelere” olarak değiştirilmiş,
(2) numaralı alt bendinde yer alan “uzmanı” ibaresi “yetkili” olarak değiştirilmiş, aynı alt bentte
yer alan “ve alt sektörleri” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı maddenin ikinci fıkrası aşağı-
daki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan “ve yerinde” ibaresi yürür-
lükten kaldırılmış, beşinci fıkrasının (b) bendinin birinci cümlesinde yer alan “azami” ve üçün-
cü cümlesinde yer alan “ikinci ihtarda” ibareleri yürürlükten kaldırılmış ve ikinci cümlesinde
yer alan “süreli ikinci ihtar bildirimi yapılır” ibaresi “ek süre verilir” olarak değiştirilmiş ve
aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Yetki belgesi almak için başvuranlarda ve yetki belgesi alan şirketlerde asgari ola-
rak;

a) Personel altyapısında sanayi sektörü yetki belgesi için sanayi etüt-proje sertifikasına
sahip üç mühendis ve/veya bina ve hizmetler sektörü yetki belgesi için bina etüt-proje sertifi-
kasına sahip iki mühendis,

b) Ölçüm cihazları ve ekipman altyapısı için detayları uygulama usul ve esaslarında
belirtilen cihaz ve ekipman altyapısını edinme,

c) Şirketin sahibi, ortağı, yönetim kurulu üyesi veya müdürü olan kişilerde; beşinci fık-
ranın (c) bendi kapsamında yetki belgesi iptal edilmiş bir şirketin sahibi, ortağı, yönetim kurulu
üyesi veya müdürü olarak bulunmamış olma,

şartı aranır.”
“(12) Enerji yöneticisi eğitim hizmeti verilmesine ilişkin başvuru şartları ve başvuruda

sunulacak bilgi ve belgeler uygulama usul ve esaslarında belirlenir.”
MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırıl-

mıştır.
MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ticari ve

hizmet binaları” ibaresi “ticari binalar, hizmet binaları” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi ile

üçüncü fıkrasının ikinci, üçüncü ve dördüncü cümleleri yürürlükten kaldırılmış, ikinci fıkrası,
beşinci fıkrasının (c) bendi, altıncı ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Toplam inşaat alanı en az yirmi bin metrekare veya yıllık toplam enerji tüketimi
beş yüz TEP ve üzeri olan ticari binalar ve hizmet binaları ile toplam inşaat alanı en az on bin
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metrekare veya yıllık toplam enerji tüketimi iki yüz elli TEP ve üzeri olan kamu kesimi bina-
larının yönetimleri, bina ve tesislerinde, 8 inci maddede belirtilen enerji yönetimi faaliyetlerinin
yürütülmesini temin etmek üzere, binalarındaki çalışanları arasından enerji yöneticisi sertifi-
kasına sahip birisini enerji yöneticisi olarak görevlendirir. Çalışanları arasından görevlendir-
menin mümkün olmadığı hallerde, enerji yöneticileri veya şirketler ile sözleşme yapılmak su-
retiyle hizmet alınır. Bir bina grubu veya yerleşke içerisinde, birden fazla bağımsız binanın bu-
lunması halinde, bağımsız binaların ayrı ayrı inşaat alanlarının toplamı, inşaat toplam alanı
olarak kabul edilir. Kamuda enerji yönetimi hizmetlerinin daha etkin yürütülebilmesi ve enerji
yöneticisi görevlendirmekle yükümlü olan kamu kurum ve kuruluşları ile gerekli koordinas-
yonun sağlanması için valilikler bünyesinde yer alan enerji yönetim birimleri  Bakanlıkla
koordinasyonlu olarak çalışmalarını yürütür.”

“c) Enerji yöneticisi değişikliklerinde, görevde bulunanın ayrıldığı tarih, ayrılış tarihini
takip eden on beş iş günü içerisinde enerji yöneticisinin görev yaptığı bina, endüstriyel işletme,
elektrik üretim tesisi veya OSB yönetimleri tarafından Bakanlığa bildirilir. Ayrılış tarihini takip
eden altmış takvim günü içinde yeni enerji yöneticisi görevlendirilerek bildirilir.”

“(6) Her yıl, enerji tüketimine göre enerji yönetimi uygulanacak, enerji yöneticisi gö-
revlendirilecek veya enerji yönetim birimi kurulacak endüstriyel işletmeler veya binalar belir-
lenirken son üç yıla ait yıllık toplam enerji tüketimlerinin ortalaması dikkate alınır. Yeni kurulan
bina ve endüstriyel işletmelerde ilk yıla ait toplam enerji tüketiminin yükümlülük sınır değer-
lerinin iki mislini aşması halinde, üç yıllık ortalamaya bakılmaksızın ilgili yükümlülükler yerine
getirilir. Yükümlülük kapsamına girilip girilmediğinin takibi yönetimlerin kendi sorumlulu-
ğundadır. Yükümlülük durumunun tespitine esas enerji tüketimi hesaplama metodolojisi Ba-
kanlık internet sitesinde yayınlanır.

(7) Endüstriyel işletmede görevlendirilen enerji yöneticisi, fiilen çalıştığı endüstriyel
işletme haricinde enerji yöneticiliği hizmeti veremez. Endüstriyel işletme kapsamı dışında
kalan kesimler için kendi çalışanları arasından görevlendirilen, bağımsız olarak veya yetkilen-
dirildiği sektöre bakılmaksızın bir şirket bünyesinde çalışan enerji yöneticisi sertifikası sahibi
bir kişi tarafından verilebilecek enerji yöneticiliği hizmeti sayısı üç ile sınırlıdır.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğe 9 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki mad-
de eklenmiştir.

“Enerji tüketim bildirimi
MADDE 9/A- (1) Enerji yöneticisi görevlendirme ve/veya enerji yönetim birimi kurma

yükümlülüğü bulunanlar, formatı Bakanlık tarafından belirlenen enerji tüketim bilgilerini her
yıl Mart ayı sonuna kadar Bakanlığa iletir. Enerji tüketim bildirimlerine ilişkin hususlar Ba-
kanlık internet sitesinde yayınlanır.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ç) bent-
lerinde yer alan “ve istenen veriler ENVER portalına girilir” ibaresi yürürlükten kaldırılmış,
(b) bendinde yer alan “etüt yaptırır veya” ibaresinden sonra sonra gelmek üzere “geçmişe dönük
en az üç ay tam zamanlı ve sigortalı” ibaresi eklenmiş, (c) bendinde yer alan “bina sahibi” iba-
resinden sonra gelmek üzere “ile toplam inşaat alanı en az on bin metrekare veya yıllık toplam
enerji tüketimi iki yüz elli TEP ve üzeri olan kamu kesimi binalarının yönetimleri” ibaresi ek-
lenmiş, (ç) bendine aşağıdaki cümle ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.
“Yeni binalar ilk etüdünü yapı kullanım izni alındıktan sonraki yedinci yılında, yeni kurulan
endüstriyel işletmeler ise ilk etüdünü sanayi ve/veya ticaret oda kaydı yapıldıktan sonraki dör-
düncü yılında yaptırır.”

“f) Zorunlu etüt raporları, uygulama usul ve esaslarında yer alan zorunlu etüt formatına
uygun olarak hazırlanır.”
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MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağı-
daki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki
fıkra eklenmiştir.

“(1) Enerji yöneticisi eğitimlerine mühendislik ve mimarlık alanında veya teknik eğitim
fakültelerinin makine, elektrik, mekatronik veya elektrik-elektronik bölümlerinde lisans düze-
yinde eğitim almış kişiler kabul edilir.”

“(3) Bakanlık, yetkilendirilmiş kurumlar ve şirketler tarafından, uygulama usul ve esas-
larında Modül 1 ve Modül 2 için tanımlanan müfredat konularını kapsayacak şekilde seksen
ders saatinden az olmamak üzere teorik ve uygulamalı dersleri içeren eğitimler düzenlenir.”

“(7) Modül 1 kapsamındaki dersler sınıf ortamında dersliklerde veya internet üzerinden
uzaktan eğitim şeklinde verilebilir. Modül 2 kapsamındaki dersler ise uygulama usul ve esas-
larında tarif edilen laboratuvar ortamında verilir. Ancak Modül 2 kapsamındaki dersler gerek
görülmesi halinde Bakanlık tarafından internet üzerinden uzaktan eğitim şeklinde de verilebi-
lir.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında bulunan “en az”
ibaresi yürürlükten kaldırılmış, ikinci fıkrasının ikinci cümlesi ile üçüncü fıkrası aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.
“Bakanlık ve yetkilendirilmiş kurumlar tarafından, uygulama usul ve esaslarındaki Modül 1,
Modül 2 ve Modül 3 için tanımlanan müfredat konularını kapsayacak şekilde yüz yirmi ders
saatinden az olmamak üzere teorik ve uygulamalı dersleri içeren eğitimler düzenlenir.”

“(3) Modül 1 kapsamındaki dersler sınıf ortamında dersliklerde veya internet üzerinden
uzaktan eğitim şeklinde verilebilir. Modül 2 kapsamındaki dersler uygulama usul ve esaslarında
tarif edilen laboratuvar ortamında veya internet üzerinden uzaktan eğitim şeklinde verilebilir.
Modül 3 kapsamındaki dersler sadece usul ve esaslarında tarif edilen laboratuvar ortamında
verilir.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası ile üçüncü fıkra-
sının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasının (c) bendinde yer alan
“uygulamalı” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (ç) bendinde yer alan “sınav ko-
misyonu” ibaresi “Bakanlık” olarak değiştirilmiş ve beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Bakanlık, yetkilendirilmiş kurumlar ve şirketler tarafından yıllık olarak planlanan
eğitim programları Bakanlık internet sayfasında ilan edilir. Eğitim programlarının uygulanması,
izlenmesi ve denetimi ile ilgili faaliyetler uygulama usul ve esaslara göre yapılır.”

“Enerji yöneticisi sertifikası, etüt-proje sertifikası ve/veya ölçme ve doğrulama sertifi-
kası alabilmek için aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde düzenlenen merkezi sınavlara ka-
tılmak ve başarılı olmak şarttır:”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin beşinci bölümünün başlığı “Verimlilik Artırıcı Proje-
lerin Desteklenmesi” şeklinde değiştirilmiş, 15 inci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve be-
şinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(1) Verimlilik artırıcı proje desteklerinden yararlanmak isteyen başvuru sahibi; baş-
vuru, değerlendirme ve desteklerin uygulanmasına dair detayları kapsayan uygulama usul ve
esaslara uygun olarak şirkete hazırlattığı proje başvurularını Bakanlığa sunar.

(2) Bakanlık başvuru almayabileceği gibi yılda bir veya birden fazla dönemde ya da
sürekli olarak başvuru kabul edebilir ve başvuru kriterlerini değiştirebilir. Yeni başvuru kriterleri
ve/veya başvuru tarihleri Bakanlık internet sayfası üzerinden ilan edilir.

(3) Başvurularda, aşağıdaki hususlardan herhangi birinin karşılanmadığının tespit edil-
mesi halinde, verimlilik artırıcı proje başvuruları değerlendirmeye alınmaz ve durum başvuru
sahibine bildirilir:

a) Başvuru tarihi itibarıyla EVDES’e kayıtlı olunması.

Sayfa : 10                               RESMÎ GAZETE                              6 Temmuz 2022 – Sayı : 31888



b) Enerji yöneticisi görevlendirilmesine ilişkin 9 uncu maddenin birinci ve ikinci fık-
raları ile bilgi verme yükümlülüğüne ilişkin 32 nci maddenin birinci fıkrası kapsamında belir-
tilen yükümlülüklerin yerine getirilmiş olunması.

c) ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı belgesine sahip olunması veya belge-
lendirme başvurusu yapıldığına dair başvuru yapılan kurum veya kuruluş tarafından düzenlen-
miş belgenin sunulması.

ç) Kojenerasyon sistemlerine yönelik proje başvurularında, başvuru tarihi itibarıyla
18/9/2014 tarihli ve 29123 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kojenerasyon ve Mikrokoje-
nerasyon Tesislerinin Verimliliğinin Hesaplanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ
(Sıra No: 2014/3) ile belirlenen asgari verimlilik gereksinimlerini sağlayan verimlilik belgesinin
alınmış olması.”

“(5) Başvurular azami beş proje ile sınırlıdır. Daha önce destekleme kararı alınmış ve
uygulaması devam eden projeler bu sayıya dahildir. Ancak uygulamasının tamamlandığı Ba-
kanlığa bildirilen projeler bu sayıya dahil değildir.”

“(6) Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşla-
rının başvuruları ile sanayi sektöründe endüstriyel işletmeler dışında yapılan başvurular de-
ğerlendirmeye alınmaz.

(7) Tarım sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin başvurularında üçüncü fıkranın (b)
ve (c) bentlerinde belirtilen şartlar aranmaz.”

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendinde
yer alan “endüstriyel işletmeler” ibaresi “başvuru sahibi” olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın (ç)
bendine aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı maddenin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti-
rilmiştir.
“Bakan onayına sunulan projelerin bedeli, proje hazırlama bedeli ile yerinde ön inceleme bedeli
dahil hiçbir suretle KDV hariç beş milyon Türk Lirasını aşamaz.”

“(5) Bakan onayı ile desteklenmesine karar verilen projeler ve projelerin başlangıç tarihi
başvuru sahibine bildirilir ve Bakanlığın internet sayfası üzerinden ilan edilir.”

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer
alan “endüstriyel işletmelere” ibaresi “proje sahiplerine” olarak, (b) bendinde yer alan “endüs-
triyel işletmelerde” ibaresi “proje sahiplerinde” olarak, (c) bendinde yer alan “endüstriyel iş-
letmeler” ibaresi “proje sahipleri” olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın (e) bendine aşağıdaki cüm-
le eklenmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “başlangıç” ibaresi “başvuru” olarak
değiştirilmiş, aynı fıkranınn son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin dör-
düncü fıkrasında yer alan “endüstriyel işletmelere” ibaresi “proje sahiplerine” olarak değişti-
rilmiş ve aynı fıkrada yer alan “satış kuru” ibaresinden sonra gelmek üzere “(Türkiye Cumhu-
riyet Merkez Bankası tarafından döviz kurunun belirlenmediği günlerde (resmî tatiller, hafta
sonları ve yarım gün çalışılan) düzenlenen faturalarda, söz konusu günlerden önceki ilk iş gü-
nündeki döviz satış kuru)” ibaresi eklenmiştir.
“Ödemede gecikme olması durumunda proje sahibi herhangi bir hak ve faiz talebinde buluna-
maz.”
“Proje hazırlama bedeli ile yerinde ön inceleme bedeli dâhil gerçekleşen proje bedelinin KDV
hariç beş milyon Türk Lirasını geçmesi durumunda ise verilecek destek miktarı hiçbir suretle
bir buçuk milyon Türk Lirasını aşamaz.”

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 17/A maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “endüs-
triyel işletme” ibaresi “proje sahibi” olarak ve üçüncü fıkrasında yer alan “endüstriyel işlet-
melerin” ibaresi “proje sahiplerinin” olarak değiştirilmiş, altıncı ve sekizinci fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
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“(6) Başvurusu kabul edilmiş, değerlendirilmiş ve desteklenmesi kararlaştırılmış olsa
dahi ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı belgesine sahip olunmadıkça destek ödemesi
yapılmaz. Bu durumundan dolayı destek ödemesi yapılmayan proje sahibi herhangi bir hak ve
alacak talebinde bulunamaz.”

“(8) Beyan edilen bilgi ve belgelerin varlığı ile muhteviyatı itibarıyla doğruluğundan
başvuru/proje sahibi sorumludur. Kanun ve bu Yönetmelik ile uygulama usul ve esaslarında
belirlenen hükümlere aykırı davranılması, sorumlulukların yerine getirilmemesi, sahte ve
muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenlenmesi veya kullanılması, yanlış ve yanıltıcı bilgi
verilmesi veya verimlilik artırıcı projelerin desteklenmesine ilişkin iş ve işlemlerinde herhangi
bir usulsüzlük tespit edilmesi halinde ilgili proje destek kapsamından çıkarılır ve başvuru/proje
sahibi iki yıl süre ile yeni proje başvurusu yapamaz. Proje sahibine ödeme yapılmışsa ödenen
meblağ, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
çerçevesinde geri alınır.”

“(9) Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda proje sahibine bankalar ve/veya
finansal kuruluşlarından uygun koşullarda kredi temin edebilmeleri için faiz desteği sağlana-
bilir. Bu desteğin geri ödemeli veya geri ödemesiz olarak uygulanması, destek üst limiti, destek
süresi ve oranları Bakanlığın bankalar ve/veya finansal kuruluşlar ile yapacağı protokollerle
belirlenir ve uygulanır. Bakanlık ile bankalar ve/veya finansal kuruluşlar arasında yapılacak
olan protokol kapsamında, proje sahibinin kullanacağı kredinin anapara riski tamamen banka
ve/veya finansal kuruluşlara aittir. Bankalar ve/veya finansal kuruluşlar, kredi başvurularını
protokol hükümleri ve bankacılık mevzuatı çerçevesinde değerlendirir. Bakanlık, gerekli gör-
düğünde 30 gün önce protokol taraflarını bilgilendirmek kaydı ile kredi faiz desteği uygula-
masını durdurmaya yetkilidir. Bu şekilde desteklenecek projelerin bedeli KDV hariç beş milyon
Türk Lirasını, verilecek destek oranı ise proje bedelinin yüzde otuzunu aşamaz.

(10) Verimlilik artırıcı proje desteklerinden yararlanan proje sahibi, aynı proje için güm-
rük vergisi muafiyeti ve KDV istisnası hariç diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden
yararlanamaz. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanılan veya yararlan-
mak üzere başvuruda bulunulan projeler için, verimlilik artırıcı proje desteklerinden yararlan-
mak üzere Bakanlığa müracaat edilemez. Bu hükme aykırı davranılması halinde, yararlanılan
destekler 6183 sayılı Kanun çerçevesinde geri alınır.”

MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (b) bendinde yer alan “ENVER portalına” ibaresi
“EVDES’e” olarak, (c) bendinde yer alan “9 uncu maddenin birinci fıkrası” ibaresi “Çalışanları
arasından enerji yöneticisi görevlendirilmesi” olarak değiştirilmiştir.

“a) ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı belgesine sahip olunması veya bel-
gelendirme başvurusu yapıldığına dair başvuru yapılan kurum veya kuruluş tarafından düzen-
lenmiş belge sunulması.”

MADDE 18- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(8) Başvurusu kabul edilmiş, değerlendirilmiş ve desteklenmesi kararlaştırılmış olsa
dahi ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı belgesine sahip olunmadıkça destek ödemesi
yapılmaz. Bu durumundan dolayı destek ödemesi yapılmayan endüstriyel işletme herhangi bir
hak ve alacak talebinde bulunamaz.”

MADDE 19- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “de-
ğerlerleri” ibaresi “değerleri” olarak ve dördüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan “ve spotlar”
ibaresi “ve benzeri görseller” olarak değiştirilmiş ve (d) bendinde yer alan “Milli Piyango İda-
resi Genel Müdürlüğü şans oyunlarında,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
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MADDE 20- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 25- (1) Kurulu gücü yüz megavat ve üzeri olan elektrik üretim tesislerinde,

8 inci maddede belirtilen enerji yönetimi ile ilgili faaliyetleri yönetim adına yürütmek üzere,
çalışanları arasından enerji yöneticisi sertifikasına sahip birisi enerji yöneticisi olarak görev-
lendirilir.”

MADDE 21- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kurulu gücü yirmi megavat ve üzeri olan termik santrallerde atık ısıların öncelikle bi-
nalarda ısıtma ve soğutma amaçlı kullanımının yanı sıra sanayi, tarımsal üretim, su ürünleri
yetiştiriciliği, soğuk hava depoları ve tatlı su üretimi gibi sektörlerde de değerlendirilmesine
yönelik enerji etütleri yapılır veya şirketlere yaptırılır.”

MADDE 22- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle
ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Söz konusu Tebliğ kapsamında verim belgesi düzenlenen işletmeler her yıl Mart ayı sonuna
kadar kojenerasyon tesisi üretim ve tüketim verilerini Bakanlığa iletir.”

“(2) Yirmi megavat ve üzeri ısıl enerji ihtiyacı olan yeni kurulacak veya büyük rehabi-
litasyon geçirecek olan endüstriyel işletmelerde kojenerasyon sistemlerinin uygulanmasına yö-
nelik fizibilite etütleri yapılır veya şirketlere yaptırılır. Hazırlanan nihai fizibilite etüt raporları
çalışmanın yapıldığı yılı takip eden yılın Mart ayı sonuna kadar Bakanlığa iletilir.”

MADDE 23- Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 24- Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(1) Ticari binalar, kamu ve hizmet binaları, endüstriyel işletmeler, elektrik üretim

tesisleri ve organize sanayi bölgeleri, 9/A maddesi kapsamında bildirimlerini her yıl Mart ayı
sonuna kadar Bakanlığa iletir.

(2) Birinci fıkra kapsamında iletilen bilgilerin doğruluğunun tespiti amacıyla enerji yö-
neticisi görevlendirilmesi, enerji yönetim birimi kurulması ve 8 inci madde kapsamında tanım-
lanan enerji yönetimi ile ilgili faaliyetlerin yerine getirilmesi ile ilgili olarak Bakanlığın yerinde
yapacağı denetleme ve incelemeler için talep edilen her türlü bilgi ve belgeyi vermek ve gere-
ken şartları sağlamak zorunludur.”

“(5) Yıllık toplam enerji tüketimi  beş yüz TEP ve üzeri olan, bir veya birden fazla mer-
kezde ısı üretimi gerçekleştirerek birden fazla binaya ısı dağıtımını sağlayan ısıtma/soğutma
şebeke yönetimleri, Bakanlık tarafından belirlenen formata uygun olarak her yıl Mart ayı so-
nuna kadar Bakanlığa bildirimde bulunur.”

MADDE 25- Aynı Yönetmeliğin geçici 10 uncu, geçici 12 nci ve geçici 13 üncü mad-
deleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 26- Aynı Yönetmeliğin geçici 15 inci maddesinin birinci fıkrası yürürlükten
kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla etüt zorunluluğu getirilen termik
santraller en geç üç yıl içerisinde ilk enerji etütlerini yapar ya da yaptırır.”

MADDE 27- Aynı Yönetmeliğin Ek-2’si yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 28- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 29- Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:
TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI VE TEHLİKELİ 

MAL TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetlerinin;

insan sağlığına, diğer canlı varlıklara ve çevreye zarar vermeden güvenli, emniyetli ve düzenli
bir şekilde yürütülmesi amacıyla, bu faaliyette yer alacak tehlikeli madde güvenlik danışman-
larının ve tehlikeli madde taşıyan araç sürücülerinin eğitimleri, sınavları, belgelendirilmelerine
ilişkin usul ve esaslar ile bunlara eğitim verecek eğitim kuruluşları ve eğiticilerin yetkilendi-
rilmeleri, yükümlülükleri, denetimleri ile idari yaptırımlara ilişkin usul ve esasları belirlemek-
tir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, tehlikeli madde güvenlik danışmanlarına ve karayo-

luyla tehlikeli madde taşıyan araç sürücülerine yönelik eğitim veren kuruluşları, bu kuruluşlarda
görev alan eğiticiler ile bu kapsamdaki eğitim ve sınavları, belgelendirilmeleri, denetimleri ve
idari yaptırımları kapsar.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 30/11/2005 tarihli ve 5434 sayılı Kanun ile katılma-

mızın uygun bulunduğu Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin An-
laşmaya (ADR), 21/3/1985 tarihli ve 3172 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan Ulus-
lararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşmenin (COTIF) C ana eki olan Tehlikeli Eşyanın
Demiryolu ile Uluslararası Taşımasına İlişkin Yönetmeliğe (RID), 10/7/2003 tarihli ve 4925
sayılı Karayolu Taşıma Kanununa, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaş-
kanlığı Kararnamesinin 477 nci ve 497 nci maddelerine, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaş-
tırma ve Altyapı Alanına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin
28 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) ADR: Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Anlaşmayı,
b) Bakanlık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını,
c) Bölge Müdürlüğü: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bölge müdürlüklerini,
ç) Eğitim kuruluşu: İdare tarafından eğitim vermek üzere yetkilendirilmiş gerçek ve

tüzel kişileri, 
d) Eğitim merkezi: İdare tarafından yetkilendirilen eğitim kuruluşlarının eğitim düzen-

lediği yeri, 
e) Geçici durdurma: Bu Yönetmelikle belirlenen şartların geçici olarak kaybedilmesi

nedeniyle, kişi adına düzenlenmiş tehlikeli mal taşımacılığı sürücü eğitimi sertikasının (SRC-5)
kullanımının geçici süreyle engellenmesini, 

f) IMDG Kod: Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kodu,
g) İdare: Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünü, 
ğ) İtiraz Komisyonu: TMGD ve SRC-5 sınavları sonucu adayların yapmış olduğu iti-

razları değerlendirmek üzere İdare tarafından oluşturulan komisyonu, 
h) Mesleki Saygınlık: Bu Yönetmelik kapsamında faaliyette bulunacak sürücü, tehlikeli

madde güvenlik danışmanı, eğitici ile gerçek kişilerin ve/veya tüzel kişiliklerdeki sahip, ortak,
yönetici ve sorumlu kişilerin; 
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1) Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı
suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hi-
leli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal var-
lığı değerlerini aklama, terörizmin finansmanı veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmama-
sı,

2) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 81 inci, 102 nci, 103 üncü,
104 üncü, 105 inci, 109 uncu, 179 uncu maddesinin üçüncü fıkrası, 188 inci, 190 ıncı, 191 inci,
226 ncı ve 227 nci maddelerindeki suçlardan hüküm giymemiş olması veya devam etmekte
olan bir kovuşturması bulunmaması ya da kovuşturması uzlaşmayla neticelenmemiş olması,

3) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı
faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı
veya irtibatı bulunmaması,

şartlarına sahip olmayı, 
ı) RID: Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşmenin (COTIF) C ana eki

olan Tehlikeli Eşyanın Demiryolu ile Uluslararası Taşımasına İlişkin Yönetmeliği,  
i) Sınav Komisyonu: TMGD ve SRC-5 sınavlarına ilişkin sınav sorularını hazırlamak

üzere İdarece oluşturulan komisyonu,
j) SRC-5 Sınavı: Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü Eğitim Sertifikası almak için sürü-

cülere İdare tarafından yapılan/yaptırılan sınavı,
k) SRC-5 Eğitici Belgesi: Eğitim merkezlerinde tehlikeli mal taşıyan araç sürücülerine

SRC-5 Eğitimi verecek kişilere İdare tarafından düzenlenen belgeyi,
l) Tehlikeli madde: ADR/RID/IMDG Kod kapsamındaki maddeleri,
m) Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD): Bakanlık tarafından Tehlikeli Mad-

de Güvenlik Danışmanı Sertifikası düzenlenerek yetkilendirilen gerçek kişiyi,
n) Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğiticisi (TMGDE): Tehlikeli madde güvenlik

danışmanlığı eğitimi vermek üzere İdare tarafından yetkilendirilen kişiyi, 
o) Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitici Belgesi (TMGDEB): TMGD eğitimi

vermek üzere İdare tarafından yetkilendirilen eğiticilere düzenlenen belgeyi,
ö) Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitim Kuruluşu Yetki Belgesi (TMGDEKYB):

TMGD eğitimi vermek amacıyla İdare tarafından yetkilendirilen eğitim kuruluşlarına düzen-
lenen belgeyi,

p) Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sertifikası (TMGDS): İdare tarafından yetki-
lendirilen eğitim merkezlerinde TMGD eğitimini alarak Bakanlıkça yapılan sınavda başarılı
olmuş kişilere düzenlenen sertifikayı,

r) Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavı: Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı
Sertifikası alacaklara Bakanlık tarafından yapılan/yaptırılan sınavı, 

s) Tehlikeli Madde Taşımacılığı Eğitim Kuruluşu Yetki Belgesi (TMTEKYB): Tehlikeli
madde taşıyan araç sürücülerine eğitim vermek üzere faaliyette bulunacak gerçek ve tüzel ki-
şilere Bakanlıkça düzenlenen yetki belgesini,

ş) Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü Eğitim Sertifikası (SRC-5 Belgesi): Tehlikeli mal
taşıyan araçları kullanan sürücülerin alması gereken sertifikayı,

t) U-Net Otomasyon Sistemi: Bakanlık otomasyon sistemini,
u) Yedek Eğitici: Eğitim kuruluşlarınca düzenlenen eğitim programlarında e-Devlet

Sistemi üzerinden ihtiyaten İdareye bildirilen eğiticiyi, 
ifade eder.
(2) Bu Yönetmelikte yer alan ancak birinci fıkrada tanımlanmayan ifadeler için

ADR/RID/IMDG ve mevzuatta belirtilen tanımlar esas alınır.
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İKİNCİ BÖLÜM
Yetki Belgeleri, Eğitim Merkezi ve Müfredat

Yetki belgesi alma zorunluluğu
MADDE 5- (1) Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı eğitimi ve/veya tehlikeli mal

taşımacılığı sürücü eğitimi verecek gerçek veya tüzel kişilerin İdareden TMGDEKYB ve/veya
TMTEKYB almaları zorunludur.

Eğitim merkezlerinin nitelikleri
MADDE 6- (1) TMGDEKYB ve/veya TMTEKYB almak isteyen gerçek veya tüzel

kişilere ait eğitim merkezlerinin aşağıdaki fiziki şart, ekipman ve donanımlara sahip olmaları
zorunludur:

a) En az 15 m2 alana sahip asgari 2 derslik. 
b) En az 10 m2 alana sahip öğretmen/yönetici odası. 
c) En az 8 m2 büyüklükte bir büro hizmetleri odası.
ç) Bay/bayan tuvaletleri ve lavabo.
d) Kursiyerlerin kullanımına açık, güncel olmak üzere en az 3 takım Türkçeye tercüme

edilmiş uluslararası anlaşmalar ile tehlikeli madde taşımacılığı konusunda yayımlanmış kanun,
yönetmelik, tebliğ, yönerge ve genelgelerin de bulundurulduğu kitaplık.

e) İkram alanı.
f) Eğitim verilecek sınıfta iklimlendirilmiş (klima) ortam. 
g) Uyarı, bilgi ve duyuru panosu.
ğ) Eğitimin düzenleneceği sınıfta çalışır halde projeksiyon veya akıllı ekran teknoloji-

sine sahip cihaz.
h) Her eğitim döneminde kursiyerlere verilmek üzere; TMGD eğitimleri için güncel

olan birer takım ilgili sözleşme, anlaşma ve kodlar ile SRC-5 eğitimleri için mevzuat ve ulus-
lararası mevzuata uygun hazırlanmış ders kitabı.

ı) Araç tanımlama için turuncu renkli plaka, tehlike ikaz levhası ve ambalajlar için teh-
like ikaz etiketleri.

i) Trafik işaret levhaları panosu, tehlikeli madde taşımasıyla ilgili görsel duvar resimleri
ve benzeri ekipmanları.

j) En az 10 adet farklı çeşitte tehlikeli madde ambalaj örnekleri.
k) Uluslararası anlaşma ve sözleşmeye uygun kişisel korunma teçhizatı.
l) EN 12195-1/TS EN 12195-1:2010 standardına uygun olarak yükleme emniyetini sağ-

lamada kullanılan germe kayışı, zincir, takoz, euro palet, sürtünmeyi artırıcı lastik veya benzeri
malzemeden yapılmış ped vb. teçhizat ve ekipmanları. 

m) TMGD eğitimleri için sınıflarda her kursiyer için minimum 50x100 cm ebadında
masa ve sandalye. Bu Yönetmeliğin yayımlanmasından önce yetki almış olan eğitim merkez-
lerinde bu şart aranmaz.

(2) Denizyolu ve demiryolu TMGD eğitimlerine yönelik ilave eğitim ekipman ve ma-
teryal İdare tarafından belirlenebilir.

(3) TMTEKYB sahibi eğitim kuruluşları ayrıca, aşağıda belirtilen hususları sağlamak
zorundadır:

a) Yola çıkış kontrolü, yük güvenliği, hareket kontrolü, kaza bildirimi ve beklenmeyen
durumlarda alınacak önlemler ve yangın konularında uygulamalı ders yapılacak en az 500 (beş-
yüz) m2’lik bir açık alanın kullanım hakkına sahip olmak. 

b) Uygulamalı eğitim aracı olarak; araç üzerinde yükleme güvenliği ve hareket kontrolü
uygulamasını yapmaya elverişli bir adet en az 3,5 ton yük taşıma kapasiteli ADR teçhizatlı ka-
palı veya örtülü kasalı araç, tank eğitimi verilecek ise ADR Uygunluk Belgesine sahip veya
ADR tip onaylı tanker veya çekici ile römork/yarı römorka sahip olmak veya kiralamış olmak.

Sayfa : 16                               RESMÎ GAZETE                              6 Temmuz 2022 – Sayı : 31888



c) Uygulamalı eğitim teçhizatı olarak; yangın tavası, gaz tüpü tertibatı veya çelik bidon
içinde sıvı yakıt, su bidonu, CO2 veya ABC tozlu 6 kg’lık TSE belgeli/onaylı yangın tüpü, tu-
tuşturma çakmağı ve çubuğu bulundurmak. 

(4) Eğitim merkezlerinin hizmetin gerektirdiği şekilde donatılması zorunludur.
(5) Sınıf kontenjanları, dersliklerde öğrenci başına TMGDEKYB için en az 2 m2,

TMTEKYB için en az 1,5 m2 olacak şekilde belirlenir ve eğitim kuruluşunun sınıf kontenjanları
bu şarta göre U-Net Otomasyon Sistemi üzerinden sınırlandırılır. 

Yetki belgesi almak için gerekli belgeler ve başvuru şartları
MADDE 7- (1) Bu Yönetmelik kapsamında verilecek yetki belgelerinin sayıları ve bu

sayılara ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça yapılacak bir düzenleme ile belirlenir.
(2) Yetki belgesi almak isteyen gerçek veya tüzel kişiler aşağıdaki belgelerle İdareye

başvurur: 
a) Vergi numarasının belirtildiği başvuru dilekçesi. 
b) Ticaret Sicil Gazetesi/Esnaf Sicil Gazetesi fotokopisi.
c) Oda Sicil Kayıt Belgesi/Tasdiknamesi.
ç) Eğitim merkezi ile teçhizat ve eğitim materyallerine ait fotoğraflar.
d) Eğitim merkezine ait, yetkili otoriteden alınmış yangın önleme ve söndürme yeter-

liliğine ilişkin rapor. 
e) Eğitim merkezine ait kira sözleşmesi ve/veya tapu fotokopisi. 
f) En az ön lisans mezunu olma şartına sahip eğitimden sorumlu yöneticiye ait SGK

işe giriş bildirgesi ve sözleşme fotokopisi ile mezuniyet belgesi fotokopisi. 
g) Temsile yetkili kişinin sicil tasdiknamesi.
ğ) Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri ile temsil ve ilzama yetkili olanların adli sicil

kaydı belgesi. 
(3) TMTEKYB alacak eğitim kuruluşları bu maddede sayılan belgelere ilave olarak;
a) SRC-5 uygulamalı eğitiminde kullanılacak araçlara ait araç trafik ruhsat fotokopisi,

çeşitli pozisyonlardan çekilmiş araç resimleri ile tanker eğitimi verilecekse araca ait ADR uy-
gunluk belgesini,

b) SRC-5 uygulamalı eğitiminde kullanılacak araçlar kiralamak suretiyle temin edile-
cekse; taşıt sahibi ile yapılan en az 5 (beş) yıl süreli kira sözleşmesi veya muvafakatnameyi,

c) SRC-5 uygulamalı eğitim alanına ait kira sözleşmesi ve/veya tapu fotokopisi ile alana
ait resimleri, 

ekler.
(4) Eğitim merkezi adına Bakanlığa ibraz edilen her türlü sözleşme veya yazışmalar

temsile yetkili kişilerce imzalanır.
(5) 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 7/a maddesi ve 6/12/2018 ta-

rihli ve 30617 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği uyarınca
yapılan elektronik tebligat işlemlerinin yürütüldüğü Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi adre-
sinin bulunması zorunludur. 

(6) Elektronik Tebligat Yönetmeliğine göre verilmiş, elektronik iletilerin, gönderimi
ve teslimatı da dâhil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak delil sağlayan, elektronik postanın
nitelikli şekli olan Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresinin bulunması zorunludur.

(7) Yetki Belgesi talebinde bulunan üniversite veya sektör kuruluşları ile özel kanunlarla
kurulmuş birlik ve odalar için bu maddenin ikinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aranmaz. Ancak
eğitim merkezi açılmasına dair yönetim kurulu kararının aslının veya noter tasdikli suretinin
ibrazı zorunludur. 

(8) Yetkili eğitim merkezlerinde, yetki belgesi sahipleri dışında, başka gerçek veya tüzel
kişiler faaliyette bulunamaz. 

6 Temmuz 2022 – Sayı : 31888                              RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 17



(9) Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri ile temsil ve ilzama yetkililerden, gerçek kişi
ise sahip ve/veya temsil ve ilzama yetkili yöneticiler, anonim şirket statüsündeki tüzel kişilik-
lerde ise, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür ve temsil ve ilzama yetkili yöneticiler,
diğer şirket statüsündeki tüzel kişiliklerde ise, tüm ortaklar ve bu tüzel kişiliği temsil ve ilzama
yetkili yöneticiler, 5237 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş ve affa
uğramış olsa bile; 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen mesleki saygınlığa
sahip olmalıdır. 

Yetki belgesi düzenlenmesi ve süresi
MADDE 8- (1) Yetki belgesi almak üzere başvuru yapan gerçek veya tüzel kişilerin

talepleri, 7 nci maddenin ikinci fıkrasında belirlenen belgeler ile İdarece veya ilgili bölge mü-
dürlüğünce mahallinde yapılacak denetimler sonucu hazırlanan tespit raporuyla birlikte değer-
lendirilerek sonuçlandırılır.

(2) İdarece başvurunun mevzuata uygun olduğunun tespit edilmesi halinde, talep sahibi
gerçek veya tüzel kişiler adına U-Net Otomasyon Sistemi üzerinden belge ücreti oluşturulur
ve ilgiliye bildirilir. 

(3) Belge ücretinin ödenmesini müteakip, İdare tarafından gerçek veya tüzel kişiler adı-
na turkiye.gov.tr sistemi üzerinden belge ücretinin yatırıldığı tarihten geçerli olmak üzere yetki
belgesi düzenlenir. Düzenlenen yetki belgesinin süresi 5 yıldır. 

(4) İdare tarafından uygun bulunmayan başvurular, gerekçesi ile birlikte başvuru sahi-
bine iade edilir.

(5) Yetki belgesi sahibi eğitim kuruluşlarının şube açmalarına izin verilmez.  
(6) İllere göre belirlenen eğitim merkezi sayısı 3 ve daha az olan illerde; daha önce aynı

ilde yetki belgesi almış olan gerçek ve tüzel kişiliklerde pay sahibi olanların kendisi, annesi,
babası, eşi, çocukları veya kardeşleri adına yetki belgesi düzenlenmez. Yetki belgesi alındıktan
sonra bu durumun tespiti halinde bu kişiler adına düzenlenmiş olan yetki belgesi iptal edilir ve
belge ücreti iade edilmez.

(7) İllere göre belirlenen eğitim merkezi sayısı 3 ve daha az olan illerde; daha önce aynı
ilde yetki belgesi almış olan gerçek veya tüzel kişilerin başka bir tüzel kişilikte pay sahibi ol-
duğunun tespiti halinde yetki belgesi verilmez. Yetki belgesi alındıktan sonra tüzel kişilikte
hisse devri yapılarak pay sahibi olunduğunun tespiti halinde ise devralınmış olan yetki belgesi
iptal edilir ve belge ücreti iade edilmez.

(8) Yetki belgesi sahibi gerçek veya tüzel kişiliklerin; Yönetim Kurulu Başkanı ve üye-
leri ile temsil/ilzama yetkililerinden, gerçek kişi ise sahip ve/veya temsil/ilzama yetkili yöne-
ticilerinden, anonim şirket statüsündeki tüzel kişiliklerde ise, yönetim kurulu başkanı ve üyeleri,
genel müdür ve temsil/ilzama yetkili yöneticilerinden, diğer şirket statüsündeki tüzel kişilik-
lerde ise, tüm ortaklar ve bu tüzel kişiliği temsil/ilzama yetkili yöneticilerden herhangi birisinin,
5237 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş ve affa uğramış olsa bile,
4 üncü maddenin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen fiillerden dolayı mesleki saygınlığını
kaybetmesi halinde, eğitim kuruluşunun yetki belgesi iptal edilir.

Yetki belgesinin yenilenmesi ve adres değişikliği
MADDE 9- (1) Eğitim kuruluşu, yetki belgesinin yenilenmesi için, belgenin son ge-

çerlilik tarihinin 60 gün öncesinden itibaren 7 nci maddenin ikinci fıkrasındaki başvuru belge-
leri ile İdareye yazılı olarak müracaat eder. 

(2) 8 inci maddenin birinci fıkrasına göre hazırlanan tespit raporu ve bu maddenin bi-
rinci fıkrasında belirtilen belgelerin incelenmesi neticesinde, durumları uygun olanların yetki
belgeleri, belge yenileme ücreti alınarak eski belgelerinin son geçerlilik tarihinden itibaren 5
yıl süreyle yenilenir. 

(3) Belge süresi içerisinde yapılan başvuruların idarece incelenmesi neticesinde, varsa
bu Yönetmelik kapsamında tespit edilen eksiklikler eğitim kuruluşuna bildirilir. Bu eksiklikleri
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tamamlamak üzere eğitim kuruluşlarına yetki belgesi son geçerlilik tarihinden itibaren 60 gün
süre verilir. Bu süre içerisinde eksiklikleri tamamlanmayan eğitim kuruluşları ilk belge alma
şartlarına tabidir. 

(4) Geçerlilik tarihinden sonra yetki belgesi yenileme işlemleri devam eden eğitim ku-
ruluşları yetki belgesi yenileme işlemleri tamamlanıncaya kadar eğitim düzenleyemezler. 

(5) Yetki belgesinin süresi dolduktan sonra başvuru yapanlar, ilk belge alma şartlarına
tabidir. 

(6) Adres değişikliği talebinde bulunacak eğitim kuruluşları; 
a) Başvuru dilekçesi,
b) Adres değişikliğini gösterir Ticaret Sicil Gazetesi/Esnaf Sicil Gazetesi fotokopisi, 
c) Oda Sicil Kayıt Belgesi/Tasdiknamesi,
ç) Eğitim merkezine ait kira sözleşmesi, tapu belgesi fotokopisi,
d) Eğitim merkezi için yetkili otoriteden alınmış yangın önleme-söndürme yeterliliğine

ilişkin rapor, 
e) Eğitim merkezi ile teçhizat ve eğitim materyallerine ait fotoğraflar,
ile birlikte İdareye başvuru yapar.
(7) Adres değişikliği talebi, 8 inci maddenin birinci fıkrasına göre hazırlanan tespit ra-

poru ve altıncı fıkrada belirtilen belgelerin incelenmesi neticesinde, uygun görülen kuruluşların
yetki belgeleri belge ücreti alınmadan eski yetki belgesi süresi kadar yeni adrese göre düzen-
lenir. 

(8) Yetki Belgesi sahipleri, adres değişikliği işlemleri tamamlanmadan eğitim düzenle-
yemez. 

Yetki belgesi devri
MADDE 10- (1) Yetki belgesi, adına düzenlenenler dışında kullanılamaz ve devredi-

lemez. Ancak, yetki belgesine sahip tüzel kişilikler pay sahipliği satışı, bağışlama, miras, bir-
leşme veya muadili bir işlemle devredilebilir. Buna göre;

a) Gerçek kişiler adına düzenlenmiş olan yetki belgesi, yetki belgesi sahibinin tam his-
seli olduğu ticaret siciline tescil edilmiş bir tüzel kişilik adına düzenlenebilir.

b) Devir veya değişiklik işlemlerinin tamamlandığı tarihten itibaren 45 gün içerisinde
bu durum İdareye bildirilir.

(2) Yetki belgesi sahibi gerçek kişinin ölümü halinde:
a) Hak sahipleri veya onlar adına yetkili olanlar bu durumu 90 gün içerisinde İdareye

bildirir. 
b) Mirasçılar eğitim faaliyetlerini devam ettirmek isterlerse ölüm tarihinden itibaren

bir yıllık süre içerisinde bu Yönetmelikte belirtilen şartları sağlar ve şartları sağladığına dair
İdareyi bilgilendirir. Aksi halde yetki belgeleri iptal edilir.

c) Yetki belgesi, diğer mirasçılardan muvafakat alınması kaydıyla gerçek kişi veya ka-
nuni mirasçıların birlikte kuracağı tüzel kişilik adına ücret alınmaksızın devredilebilir.

(3) Tek ortaklı tüzel kişiliklerde veya gerçek kişilerin ölümü halinde, ölüm tarihinden
önce açılan ve tamamlanmamış dönemler haricinde, hak sahipleri tarafından devir veya deği-
şiklik işlemleri tamamlanmadan eğitim düzenlenemez. Aksi halde, yetki belgeleri iptal edilir. 

Yetki belgesi sahiplerinin yükümlülükleri
MADDE 11- (1) Yetki belgesi sahipleri;
a) TMGD eğitimi için başvuran kursiyerlerden, 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (a)

ve (b) bentlerinde istenen şartlara ilişkin belgeleri kontrol etmekle, İdarenin oluşturduğu elek-
tronik ortama aktarmakla ve bu belgeleri arşivlemekle,

b) Eğitim kuruluşlarındaki kursiyer devam çizelgelerini, eğitim dönemi içerisinde öğ-
leden önce ve öğleden sonra olmak üzere günde iki defa kursiyerlere imzalatmakla ve kursi-
yerlerin devam durumlarını e-Devlet Sistemi üzerinden İdareye bildirmekle, 
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c) Kursiyerlerce imzalanan yoklama çizelgelerinin eğitici tarafından ad ve soyadı ya-
zılarak imzalanmasını sağlamakla, 

ç) Kursiyerlere ait bütün bilgi ve belgeleri en az 3 yıl süreyle saklamakla,
d) Gerekli ve yeterli eğitim araç ve gereçlerini temin etmek ve faal durumda bulundur-

makla,
e) Eğitimin düzenli ve disiplinli bir şekilde yürütülmesini ve sonuçlandırılmasını sağ-

lamakla,
f) Eğitime ilişkin yazılı ve görsel malzemeleri hazır bulundurmakla,
g) Unvan, adres, halka açık sermaye şirketlerinde hamiline yazılı hisse devirleri hariç

olmak üzere ortak, hisse devri, yönetici, temsile yetkili şahıs vb. değişiklikleri, değişikliğin
meydana geldiği tarihten itibaren 45 gün içinde İdareye bildirmekle,

ğ) Bakanlığın denetim ve inceleme yapmakla görevli personeli tarafından denetim kont-
rol listesi kapsamında istenilen bilgi ve belgeleri vermekle,

h) Bir eğitim döneminde, devamsızlık yapanları devamsızlıktan bırakmakla,
ı) kamu.turkiye.gov.tr üzerinden bildirilen eğitim dönemi ders programına uygun ha-

reket etmekle,
i) Eğitimleri U-Net Otomasyon Sistemine kayıtlı eğiticilere verdirmekle,
j) Eğitimleri yetki belgesi alınan adreste düzenlemekle,
k) Eğiticinin hastalık, birinci derece akraba vefatı, kaza, doğal afet vb. mücbir sebeple

ders verememesi ve yedek eğitici görevlendirilememesi durumunda aynı gün içerisinde e-posta
veya faks yoluyla bu durumla ilgili raporu ve yapılamayan dersler ile ilgili yeni programı İda-
reye yazılı olarak bildirmekle, 

l) Eğitim programı sonunda yapılan sınavı kazanan adaylara, eğitim döneminin İdare
tarafından onaylanmasına müteakip kamu.turkiye.gov.tr üzerinden Eğitim Tamamlama Belgesi
düzenlemekle,

m) Her eğitim döneminin bitiş tarihini takip eden 10 takvim günü içerisinde eğitime
katılan kursiyerlere sınav yapmakla, kursiyerlere ait notları ve devam durumunu
kamu.turkiye.gov.tr üzerinden İdareye bildirmekle,

n) Uygulama eğitimlerini gün ışığında düzenlemekle,
o) Eğitim programlarının iptali, ders/eğitici değişikliğine ilişkin talepleri eğitim prog-

ramının başlama tarihinden önceki resmi iş gününde İdareye bildirmekle, 
ö) Eğitime kaydedilecek kursiyerlerin adres ve telefon vb. bilgilerini kişinin yazılı be-

yanı alınarak sisteme tanıtmakla,
yükümlüdürler.
(2) Eğitim kuruluşları eğitici ve veri girişi yapacak kişilerin atama ve işten ayrılma iş-

lemlerini kamu.turkiye.gov.tr üzerinden yaparlar. Bu işlemler eğitim kuruluşu tarafından yet-
kilendirilen U-Net Otomasyon Sisteminde kayıtlı, eğitimden sorumlu yönetici tarafından ya-
pılır. 

(3) Başka bir kurumda fiilen görev yapan kişi/kişiler eğitim merkezinde sorumlu müdür
olamaz. 

(4) Eğitim merkezlerinde görev alacak olan sorumlu müdürlerin, en az yüksekokul me-
zunu olması ve 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen mesleki saygınlığa
sahip olması şarttır.

TMGD ve SRC-5 eğitimlerinde uygulanacak müfredat programı 
MADDE 12- (1) Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı eğitimi ve tehlikeli mal taşı-

macılığı sürücü eğitimi müfredat programları uluslararası anlaşma/sözleşme/koda uygun olarak
İdare tarafından belirlenir. Müfredat programlarında, işlenecek dersler ve sürelerine ilişkin esas
ve usuller belirtilir. 
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(2) Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı eğitiminin içeriği şunlardır:
a) Tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin mevzuat ile uluslararası anlaşma ve sözleşme-

ler.
b) Tehlikeli maddelerin sınıflandırılmaları (çözelti ve karışımların sınıflandırma pro-

sedürleri, tehlikeli madde listesinin yapısı, tehlikeli maddelerin sınıfları ve bu sınıflandırmanın
prensipleri, taşınan tehlikeli maddelerin yapısı, tehlikeli maddelerin fiziksel, kimyasal ve ze-
hirlilik özellikleri vb.).

c) Genel paketleme, tank ve tank‐konteyner kuralları (tip, kod, etiketleme, yapımı, baş-
langıç ve periyodik muayene ve testler).

ç) İşaretleme, etiketleme, tehlike ikaz levhası ve turuncu renkli plakaların takılması ku-
ralları.

d) Taşıma evrakı hakkında bilgiler.
e) Sevkiyat yöntemi ve gönderimdeki kısıtlamalar (tam yük, dökme halinde taşıma,

orta boy hacimli konteynerlerde taşıma, konteynerlerde taşıma, sabit veya sökülebilir tanklarda
taşıma).

f) Yolcuların taşınması ile ilgili kurallar.
g) Karışık yüklemeye ilişkin yasaklar ve tedbirler.
ğ) Tehlikeli maddelerin ayrıştırılması kuralları.
h) Taşınan madde miktarlarının sınırlandırılması ve miktar muafiyetleri.
ı) Elleçleme ve istifleme kuralları.
i) Yükleme öncesinde ve boşaltma sonrasında temizleme veya gazdan arındırma ku-

ralları.
j) Araçta bulundurulması gereken belgeler (taşıma evrakı, yazılı talimatlar, araç onay

sertifikası, sürücü eğitim sertifikası, özel izin belgesi ve benzeri).
k) Trafikte araçların seyri ve park etme kuralları.
l) Tehlikeli madde taşımacılığı ile ilgili trafik mevzuat ve kısıtlamalar.
m) Tahliye işlemleri veya bu işlem sırasında meydana gelebilecek sızıntılara müdahale

etme kuralları.
n) Taşıma teçhizatları ile ilgili gereklilikler.
o) Tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili işletmeye yönelik güvenlik planlarının ha-

zırlanması.
ö) Tehlikeli madde kaynaklı bir kazanın, kaza nedenleri ve çeşitleri hakkında bilgilen-

dirme ile bu kazaların raporlanması.
p) İşletmeler için hazırlanacak yıllık raporların hazırlanma usul ve esasları.
(3) Tehlikeli madde taşımacılığı sürücü eğitiminin (SRC-5 Eğitimi) içeriği:
a) ADR Temel Eğitimi: ADR Temel Eğitimi en az 18 ders saati teorik, 1 ders saati uy-

gulama olmak üzere toplam 19 ders saati olarak asgari aşağıdaki hususları içerir:
1) Tehlikeli malların taşınmasına ilişkin genel hükümler,
2) Başlıca tehlikeli madde sınıfları,
3) Atık naklinin denetlenmesinde çevrenin korunmasına ilişkin bilgiler, 
4) Farklı tehlikeli madde sınıfları için geçerli olan önleyici ve güvenlik tedbirleri,
5) Kaza sonrasında yapılması gerekenler (ilk yardım, yol güvenliği, koruyucu donanı-

mın kullanımına dair temel bilgi, yazılı talimat vb.),
6) İşaretleme, etiketleme, levhalama ve turuncu renkli plakaların kullanımı ve özellik-

leri,
7) Tehlikeli malların taşınması esnasında sürücünün yapması ve yapmaması gereken-

ler,
8) Taşıt üzerindeki teknik teçhizatın çalıştırılma yöntemleri ve amaçları,
9) Aynı taşıtta veya konteynerde karışık yüklemeye ilişkin yasaklar,
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10) Tehlikeli malların yüklenmesi ve boşaltılması esnasında alınacak tedbirler,
11) Hukuki sorumluluklara ilişkin genel bilgiler,
12) Çok-modlu taşımacılık faaliyetlerine ilişkin bilgiler,
13) Deniz ve Hava limanlarına tehlikeli yük getiren veya limanlardan yük alan araç sü-

rücülerine yönelik ilgili uluslararası sözleşmeler kapsamında genel bilgiler,
14) Paketlerin elleçlenmesi ve istiflenmesi,
15) Tünellerde trafik kısıtlamaları ve tünellerde davranış talimatları (kazaların önlen-

mesi, güvenlik, yangın veya diğer acil durumlarda alınması gereken önlemler vb.),
16) Özellikle terör olaylarına ilişkin güvenlik bilinci,
17) Yükleme emniyetine ilişkin genel hükümler, 
18) Yükleme emniyetini sağlayan ekipmanların tanıtımı,
19) Tehlikeli mal taşımacılığı yapan araçlarda bulunması gereken evrakların tanıtımı,
b) ADR Tank Eğitimi: ADR Temel Eğitimini tamamlayanların katılabileceği ADR Tank

Eğitimi en az 12 ders saati teorik, 1 ders saati uygulama olmak üzere toplam 13 ders saati
olarak asgari aşağıdaki hususları içerir:

1) Yükün hareketleri de dahil olmak üzere, yolda bulunan taşıtların davranışları,
2) Taşıtların özel gereklilikleri, 
3) Çeşitli ve farklı doldurma ve boşaltma sistemleriyle ilgili genel teorik bilgi, 
4) Bu taşıtların kullanımında uygulanabilir ilave özel şartlar (tip onay belgeleri, onay

işareti, tehlike ikaz levhası ve turuncu renkli plaka vb.).
c) ADR Sınıf 1 Eğitimi: ADR Temel Eğitimini tamamlayanların katılabileceği ADR

Sınıf 1 Eğitimi en az 8 ders saati olmak üzere asgari aşağıdaki hususları içerir: 
1) Patlayıcı ve piroteknik maddelere ve nesnelere ilişkin özel tehlikeler,
2) Sınıf 1’e giren maddelerin ve nesnelerin birlikte yüklenmesine ilişkin özel gerekli-

likler.
ç) ADR Sınıf 7 Eğitimi: ADR Temel Eğitimini tamamlayanların katılabileceği ADR

Sınıf 7 Eğitimi en az 8 ders saati olmak üzere asgari aşağıdaki hususları içerir:
1) İyonlaştırıcı radyasyona ilişkin tehlikeler,
2) Radyoaktif malzemelerin ambalajlanması, elleçlenmesi, birlikte yüklenmesi ve is-

tiflenmesine ilişkin özel gereklilikler, 
3) Radyoaktif malzeme taşıyan araçların karıştığı bir kaza durumunda alınacak özel

tedbirler.
(4) Tehlikeli madde taşımacılığı sürücü yenileme eğitimleri: 
a) Yenileme eğitimleri düzenli aralıklarla devam edilen bilgi yenileme programları olup,

sürücülerin bilgilerini güncelleştirme amacına hizmet edecek, yeni teknik, yasal düzenleme ve
tehlikeli maddelerle ilgili gelişmeleri kapsar. 

b) Yenileme eğitimlerinin süresi, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen ilk temel
veya ilk uzmanlık eğitimleri için belirlenen sürelerin en az yarısı kadar olmak zorundadır.

(5) İdare gerek gördüğünde uygulanacak müfredat programında düzenleme yapar. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Olma ve SRC-5 Belgesi Alma Şartları, Tehlikeli

Mal Taşıyan Araç Sürücülerinin SRC-5 Belgesi Alma Zorunluluğu, Eğitimi, 
Sınavı, Yetkilendirilmesi ve Sorumlulukları

Tehlikeli madde güvenlik danışmanı olma şartları 
MADDE 13- (1) TMGD Sertifikası alacak kişilerin:
a) Üniversitelerin lisans bölümünden mezun olması, 
b) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen mesleki saygınlığa aykırı

fiillerin herhangi birinden hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmaması,
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c) TMGD yetki belgesi sahibi eğitim kuruluşlarında tehlikeli madde güvenlik danışmanı
eğitimine katılarak tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi tamamlama belgesini almış ol-
ması, 

ç) Bu Yönetmelik kapsamında açılacak ilgili sınavda başarılı olması,
şarttır.
SRC-5 belgesi alma şartları
MADDE 14- (1) Bu Yönetmelik kapsamında SRC-5 Belgesi alacak kişilerin;
a) Tehlikeli madde taşınmasında öngörülen araçları kullanacak sürücülerin, taşıyacakları

yük sınıfına uygun olarak, ikinci fıkrada belirtilen eğitimlere katılması ve SRC-5 sınavında
başarılı olması,

b) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen mesleki saygınlığa aykırı
fiillerin herhangi birinden hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmaması,

c) 66 yaşından gün almamış olması, 
ç) Asgari ilköğretim düzeyinde eğitim almış olması, 
d) Uygun sürücü belgesine sahip olması,
şarttır.
(2) Tehlikeli maddeleri;
a) Dökme veya paketli olarak taşıyacak ve bu taşıma için öngörülen araçları kullanacak

sürücülerin ADR Temel Eğitimi almaları ve Bakanlığın açmış olduğu SRC-5 Belgesi Sınavında
başarılı olmaları,

b) Tank ile taşıyacak ve bu taşıma için öngörülen araçları kullanacak sürücülerin ADR
Temel Eğitimine ilave olarak ADR Tank Eğitimi almaları ve Bakanlığın açmış olduğu SRC-5
Belgesi Sınavında başarılı olmaları,

c) Sınıf 1 kapsamındaki maddeleri (patlayıcı maddelerin veya nesneler) taşıyacak ve
bu taşıma için öngörülen araçları kullanacak sürücülerin ADR Temel Eğitimine ilave olarak
ADR Sınıf 1 Eğitimi almaları ve Bakanlığın açmış olduğu SRC-5 Belgesi Sınavında başarılı
olmaları,

ç) Sınıf 7 kapsamındaki maddeleri (radyoaktif malzemeler) taşıyacak ve bu taşıma için
öngörülen araçları kullanacak sürücülerin ADR Temel Eğitimine ilave olarak ADR Sınıf 7 Eği-
timi almaları ve Bakanlığın açmış olduğu SRC-5 Belgesi Sınavında başarılı olmaları

zorunludur.
Eğitim dönemine kayıt ve eğitimin düzenlenmesi
MADDE 15- (1) Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı ve Tehlikeli Mal Taşımacılığı

Sürücü Eğitim Programları eğitim kuruluşlarınca kamu.turkiye.gov.tr üzerinden İdareye bildi-
rilir. 

(2) Kursiyerlerin kayıt işlemleri sırasında Tehlikeli Madde Eğitimi Tamamlama Bel-
gesinde ve kursiyerin sınav giriş belgesinde kullanılmak üzere son 6 ay içinde çekilmiş olduğu
biyometrik fotoğrafı kamu.turkiye.gov.tr üzerinden yüklenecektir. Sınav giriş belgelerinde fark-
lı kişiye ait fotoğraf olduğunun tespit edilmesi halinde bu belge ile sınava girmiş olanların sı-
navları geçersiz sayılır.

(3) TMGD eğitimleri; eğitim merkezlerinde, bu Yönetmelik kapsamında yetkilendirilen
eğiticiler tarafından tehlikeli maddelerin taşınması konusundaki yürürlükteki mevzuat, taraf
olduğumuz uluslararası sözleşme, anlaşma ve kodlar esas alınarak verilir. Eğitimlerin son 8
ders saati mevzuat, saha uygulamaları vb. konuları içerir.

(4) ADR kapsamında tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi asgari 64 ders saati
olarak uygulanır. RID veya IMDG Kod güvenlik danışmanlığı sertifikası için ise her bir mod
için 21 ders saati ilave eğitim alınır. 

(5) Eğitim kuruluşları tarafından düzenlenecek TMGD eğitim dönemine en fazla 20
kursiyer, SRC-5 eğitim dönemine en az 3 en fazla 30 kursiyer kaydedilir.
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(6) Eğitimlerde her bir ders saatinin süresi 50 dakikadır. Günlük ders programı 3 ders
saatinden az, 8 ders saatinden fazla olamaz. Gün içerisinde en geç saat 21.00’e kadar eğitim
programı düzenlenebilir. 

(7) Derse devam zorunludur. 
(8) Eğitim kuruluşları her eğitim döneminin başlama ve bitiş tarihlerini, eğitici ve varsa

yedek eğitici ile kursiyerlere ait bilgileri kamu.turkiye.gov.tr üzerinden İdareye bildirir.
(9) Eğitim kuruluşları, yeni eğitim dönemine ilişkin güncelleme ve ders ekleme/çıkar-

maya ilişkin bildirimleri eğitim döneminin başlama tarihinden en az 3 gün öncesinde yapar.
Bu sürenin son gününün akşamı saat 23.59 itibariyle dönem kapanır ve U-Net Otomasyon Sis-
temi üzerinde işlem yapılamaz. Ancak kursiyer ekleme/çıkarma ve eğitici değişikliği işlemleri
eğitimin başlama tarihinden en az 1 gün öncesi akşam saat 20.00’ye kadar yapılabilir.

(10) Eğitim kuruluşları tarafından kamu.turkiye.gov.tr üzerinden bildirilmiş eğitim
programlarının iptali ile yedek eğitici haricinde eğitici/ders değişikliğine ilişkin talepler eğitim
programı başlamadan önce İdareye bildirilir.

(11) Her eğitim döneminin bitiş tarihini takip eden 10 gün içerisinde eğitime katılan
kursiyerlere eğitim merkezi tarafından 100 puan üzerinden sınav yapılır. TMGD eğitimi için
70, SRC-5 eğitimi için 60 ve üzerinde puan alarak başarılı olanlar ile bu puanların altında puan
alarak başarısız olan ve devamsızlıktan kalan kursiyerler eğitim kuruluşları tarafından kamu.tur-
kiye.gov.tr üzerinden İdareye bildirilir. 

(12) Eğitim kuruluşları tarafından, eğitim programı sonunda yapılan sınavı kazanan
adaylara, eğitim döneminin İdarenin onayına müteakip kamu.turkiye.gov.tr üzerinden alınan
eğitimin türüne göre “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitim Tamamlama Belgesi”
ve/veya “Tehlikeli Madde Taşımacılığı Eğitim Tamamlama Belgesi” düzenlenir. Aday, bu belge
veriliş tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde İdare tarafından yapılacak en fazla dört sınava gire-
bilir. Ancak, İdare tarafından 2 yıl içerisinde 4 sınav açılmaması halinde, bu belge yapılacak
sınav sayısı ile sınırlıdır.

(13) Eğitim dönemi, dönem kilitlenmeden turkiye.gov.tr üzerinden eğiticiler ve varsa
yedek eğiticiler tarafından onayladıktan sonra geçerlilik kazanır. Eğiticilerin onaylamadığı dö-
nem U-Net Otomasyon Sistemi tarafından otomatik olarak iptal edilir. 

(14) Eğitim kuruluşları, eğitici tarafından onaylanmış eğitim dönemi tamamlanmadan
eğitici sözleşmesini feshedemez. 

(15) Eğitimi aksatan, eğitim düzenini bozan katılımcılar eğitim kuruluşunca yazılı ola-
rak uyarılır. Yapılan uyarılara rağmen bu davranışlarında ısrar edenlerin kayıtları silinir ve bun-
lara herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

(16) Eğitim kurumlarındaki kursiyer devam çizelgeleri, eğitim dönemi içerisinde sabah
ve öğleden sonra olmak üzere günde iki kere kursiyerler tarafından imzalanır. Yoklama çizel-
gelerinde eğiticinin adı soyadı ve imzası da bulunur. Devam çizelgeleri eğitim kuruluşunca en
az 3 yıl süreyle saklanır.

(17) Eğitimler, yetki belgesi alınan adres dışında başka bir adreste düzenlenemez.
(18) Eğiticinin hastalık, birinci derece akraba vefatı, kaza, doğal afet vb. mücbir sebeple

ders verememesi ve yedek eğitici görevlendirilememesi durumunda aynı gün içerisinde e-posta
veya faks yoluyla bu durumla ilgili raporun ve yapılamayan dersler ile ilgili yeni programın
İdareye yazılı olarak bildirilmesi zorunludur. 

(19) Resmi Bayramlar, Dini Bayramlar ve diğer genel tatil günlerinde eğitim düzenle-
nemez. 

(20) Eğitim kuruluşlarınca eğitim dönemine katılan kursiyerlerin yoklamalarının eğitim
döneminin birinci gününün ilk ders saati içerisinde e-Devlet Sistemine girilmesi zorunludur.
Bu ders saatinde İdareye bildirilmeyen adaylar devamsızlık yapmış sayılırlar. İdareye bildirilen
yoklamada sınıfta bulunan ancak eğitim döneminin diğer saatlerinde eğitimi terk eden adayların
bildiriminin de anlık olarak e-Devlet Sistemi üzerinden yapılması zorundadır. 
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(21) Bu maddenin yirminci fıkrasında belirtilen bildirimlerin her bir eğitim türü için
yapılması zorunludur. 

Tehlikeli madde güvenlik danışmanı sertifikası ile tehlikeli mal taşımacılığı sürücü
sertifikası sınavı 

MADDE 16- (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak sınavlara ve sınav sorularını
hazırlayacak sınav komisyonlarına ilişkin usul ve esaslar İdare tarafından belirlenir.

Sınavların ilanı 
MADDE 17- (1) Sınavlar, sınav tarihinden en az 60 gün önce ilan edilir. İlan edilen sı-

nav tarihlerinde İdare değişiklik yapabilir. Bu değişiklik sınav tarihinden en az 20 gün önce
ilan edilir. 

Sınav müracaatı
MADDE 18- (1) Eğitim Tamamlama Belgesine sahip kişiler, bireysel veya eğitim ku-

ruluşları aracılığı ile kamu.turkiye.gov.tr veya turkiye.gov.tr sistemi üzerinden sınav müracaa-
tını yaparlar.

(2) Sınav müracaatını yapan kişiler sınav ücretini yatırdıktan sonra sınava girmeye hak
kazanırlar. 

(3) Sınav ücreti İdare tarafından belirlenir.
(4) İdare tarafından ilan edilen sınav takviminde belirtilen eğitim tamamlama tarihine

kadar eğitimini tamamlamış olan kursiyerler, o dönemdeki sınava kabul edilir, bu tarihten sonra
düzenlenen/biten eğitim programlarını tamamlayan kursiyerler ise bir sonraki sınava kabul edi-
lir. 

Sınav dönemleri
MADDE 19- (1) Sınavlar, yılda en az bir kez olmak üzere Bakanlık tarafından

yapılır/yaptırılır. 
Sınavlara ilişkin genel şartlar
MADDE 20- (1) Sınavlar, ilgili güncel uluslararası sözleşme, anlaşma ve kodlar ile il-

gili mevzuat kapsamında yapılır.
(2) Sınav 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulur. TMGD Sınavında başarılı

olabilmek için en az 70 puan, SRC-5 sınavında başarılı olabilmek için en az 60 puan almak
şarttır.

(3) TMGD sınavında, ilgili sözleşme, anlaşma ve kod kitapları haricinde başka dokü-
manların kullanımına izin verilmez. Söz konusu kitapların güncel hallerini sınav esnasında bu-
lundurmak adayın sorumluluğunda olup, bu kitaplar Türkçe olabileceği gibi İngilizce, Fran-
sızca, Almanca veya Rusça olabilir. 

(4) TMGD sınavı, Türkçe ve çoktan seçmeli test şeklinde ADR 40 soru, RID 40 soru
ile IMDG Kod 25 soru şeklinde yapılır. 

(5) TMGD RID veya TMGD IMDG Kod sınavına ilk defa girecek adayların TMGD
ADR Sertifikasına sahip olmaları zorunludur.

(6) SRC-5 sınavı Türkçe ve çoktan seçmeli test olarak yapılır. SRC-5 Temel sınavında
25 soru, Tanker, Sınıf-1 veya Sınıf-7 sınavlarında ise 15’er soru sorulur.

(7) Sınav soruları, İdarece belirlenen komisyon tarafından hazırlanır.
Sınav sonuçlarının ilanı
MADDE 21- (1) Sınav sonuçları, sınavı takip eden en geç 15 iş günü içerisinde

kamu.turkiye.gov.tr ve turkiye.gov.tr sistemi üzerinden ilan edilir.
Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 22- (1) Sınav sonuçlarına itirazlar, sınav sonuçlarının yayınlanmasına mü-

teakip 10 iş günü içinde İdareye yazılı olarak yapılır.
(2) İtirazlar, İdarece oluşturulan İtiraz Komisyonu tarafından incelenerek sonuçlandı-

rılıp, 10 iş günü içerisinde kamu.turkiye.gov.tr ve turkiye.gov.tr üzerinden ilan edilir.
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Sınavlarda başarısız olanların durumu
MADDE 23- (1) Eğitim Tamamlama Belgesi süresi içerisinde girdikleri tüm sınavlarda

başarısız olan adayların Eğitim Tamamlama Belgeleri iptal edilir. Tekrar sınava girmek iste-
yenlerin, 12 nci maddenin üçüncü fıkrası ile 15 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen
eğitimleri alarak Eğitim Tamamlama Belgesini almaları zorunludur.

(2) TMGD RID veya TMGD IMGD Kod Sertifika yenileme sınavında başarısız olan
adayların yeniden sınava girebilmeleri için 15 inci maddenin dördüncü fıkrasında yer alan ilave
eğitimleri almış olmaları yeterlidir.

(3) Girilen her sınav için sınav ücreti ödenir.
(4) Müracaat ettiği halde sınava girmeyenlerin sınav ücreti iade edilmez. Ancak, bu ki-

şilerin sınav hakları kullanılmış sayılmaz. 
Belgelerin saklanması
MADDE 24- (1) Bakanlık, adaylara ait başvuru belgeleri ve sınav kâğıtlarını en az 3

yıl süre ile saklar. Bu süre sonunda bir tutanak ile imha edebilir.
Tehlikeli madde güvenlik danışmanı sertifikası ve SRC-5 belgesinin düzenlenmesi
MADDE 25- (1) TMGD ve SRC-5 sınavında başarılı olan ve sertifika/belge ücretini

ödeyenlere İdare tarafından 5 yıl geçerliliği olan, uluslararası anlaşmalara uygun belge/sertifika
düzenlenir. 

(2) SRC-5 sınavında başarılı olan adayların belgeleri, belge ücretinin yatırılmasına mü-
teakip U-Net Otomasyon Sisteminde kayıtlı adreslerine gönderilir. 

(3) TMGD sınavında başarılı olan adaylar, sertifika ücretini yatırmalarına müteakip
turkiye.gov.tr üzerinden İdareye başvurur. Başvurusu uygun olan adaylara turkiye.gov.tr üze-
rinden sertifika düzenlenir.

(4) ADR’ye veya RID’a taraf diğer ülkelerdeki yetkili otoriteden alınmış TMGDS’ye
sahip kişilere; dilekçe ekinde kimlik fotokopisi ile sertifikalarının Türkçeye tercüme edilmiş
noter onaylı suretini İdareye ibraz etmeleri ve durumlarının 13 üncü maddenin birinci fıkrasının
(a) ve (b) bentlerine uyması halinde, İdarece mevcut sertifikalarındaki son geçerlilik tarihine
kadar TMGDS düzenlenir.

(5) ADR’ye taraf ülkelerin yetkili otoritesinden alındığı, ilgili ülkenin Türkiye’deki
konsolosluğu tarafından teyit edilmiş Tehlikeli Madde Taşımacılığı Sürücü Eğitim Sertifikası
(SRC 5 Belgesi) 14 üncü maddenin birinci fıkrasının (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen
şartları sağlaması kaydıyla son kullanım tarihine kadar geçerlidir. Belge sahiplerinin ilgili kon-
solosluktan alınmış teyidin Türkçeye tercüme edilmiş noter onaylı suretini İdareye ibraz et-
meleri ve belgelerini U-Net Otomasyon Sistemine kaydettirmeleri şarttır. Kaydı yapılmayan
belge ile tehlikeli madde taşımacılığı alanında sürücü olarak faaliyette bulunulamaz. 

(6) Sınavda başarılı olan adayların, sınav tarihinden itibaren, 2 yıl içerisinde TMGD
Sertifikasını almaları gerekmekte olup aksi takdirde yeniden eğitim alıp sınava girmeleri zo-
runludur.

(7) SRC-5 belgesine sahip sürücüler, mevcut belgelerindeki yetkilerine ilave olarak di-
ğer yetkileri de almaya hak kazandıkları takdirde, belgelerinin geçerlilik süresi ADR Temel
Eğitim Sertifikasının süresi kadar olur. 

(8) Mevcut SRC-5 belgesindeki yetkilere ilave yetki almaya hak kazanan adayların bel-
geleri belge ücreti karşılığında düzenlenir. 

(9) Kaybedilen veya yıpranması nedeniyle kullanılamayacak hale gelen SRC-5 belge-
leri, e-Devlet sistemi üzerinden başvurulması halinde belge ücreti karşılığında yenilenir. 

TMGDS yenileme ve tazeleme eğitimi 
MADDE 26- (1) TMGD’ler sertifikalarını yenilemek için, sertifika sürelerinin son yı-

lında 20 nci maddedeki hükümler çerçevesinde Bakanlıkça düzenlenen tehlikeli madde güven-
lik danışmanı sınavına girmek zorundadır. TMGDS’yi yenilemek için bu süre zarfında en fazla

Sayfa : 26                               RESMÎ GAZETE                              6 Temmuz 2022 – Sayı : 31888



3 sınava girme hakkı verilir. TMGDS’nin süresinin son yılında yenileme sınavlarında başarısız
olanların veya TMGDS süresi dolanların yeniden eğitim alarak, TMGD sınavına girmeleri ge-
rekir. İdare tarafından sertifika süresinin son yılı içerisinde 3 sınav açılmaması halinde, bu hak
açılacak sınav sayısı ile sınırlıdır. 

(2) Yenileme sınavı, yıl içinde düzenlenen TMGD sınavı olup, Bakanlık tarafından ayrı
bir yenileme sınavı düzenlenmez.    

(3) TMGDS süresi bitmeden Bakanlığın yaptığı sınava girip başarılı olan kişilerin
TMGDS’si, sertifika süresinin bitim tarihinden itibaren 5 yıl süreyle ücreti karşılığında yeniden
düzenlenir. 

(4) TMGD’ler, bilgilerinin tazelenmesi ve uluslararası mevzuatta yapılan değişiklikler
ile mevzuatın takibi amacıyla, ADR, RID ve IMDG Kod’un güncellendiği yılın ilk 6 ayı içe-
risinde tazeleme eğitimi alır.

(5) Tazeleme eğitimleri, bu Yönetmelik kapsamında eğitim vermek üzere yetkilendirilen
eğitim kuruluşları tarafından düzenlenir. Eğitim programlarının kamu.turkiye.gov.tr üzerinden
İdareye bildirilmesi zorunludur. Eğitim, uluslararası mevzuattaki güncellemeler, mevzuatla il-
gili genel tekrar, geçmiş güncellemeler ve mevzuatla ilgili güncellemeleri içerir. 

(6) Tazeleme eğitimlerinin süresi ADR için 16 ders saatinden, RID ve IMDG Kod için
8’er ders saatinden az olamaz.

(7) Tazeleme eğitimlerini ilgili uluslararası anlaşma/sözleşmelerin güncellendiği yılın
ilk altı ayı içerisinde almayan TMGD’lerin sertifikaları, eğitim alınıncaya kadar askıya alınır.

(8) Mevzuatın güncellendiği yıl içerisinde ilk kez TMGD olmak için eğitim alıp sınavda
başarılı olanların o yıl içerisindeki tazeleme eğitimini alması zorunlu değildir. 

(9) Tazeleme eğitimleri sınıf ortamında yüz yüze verilir. Mücbir sebep hallerinde, bilgi
ve iletişim teknolojileri vasıtasıyla (bilgisayar, tablet, mobil telefon vb.) kursiyer ile eğitmenin
karşılıklı etkileşimine dayalı olarak bizzat eğitmen tarafından sanal sınıf ortamında eş zamanlı
online olarak tazeleme eğitimlerine Bakanlıkça izin verilebilir. 

(10) Tazeleme eğitimlerinin hangi yöntemle verileceğinin (sanal sınıf/yüz yüze)
kamu.turkiye.gov.tr adresi üzerinden bildirilmesi zorunludur. Bildirim yapılmadığının tespit
edilmesi halinde eğitim dönemi iptal edilir.

(11) TMGDE’ler tazeleme eğitiminden muaftır.
(12) İdareye yapılacak olan yenileme sınavı müracaatı, TMGD’ler tarafından

turkiye.gov.tr sistemi üzerinden yapılabileceği gibi yetkilendirilmiş eğitim kuruluşları aracılı-
ğıyla kamu.turkiye.gov.tr üzerinden de gerçekleştirilebilir.

SRC-5 belgesinin yenilenmesi 
MADDE 27- (1) SRC-5 Belgesi sahiplerinin mevcut belgelerini yenilemek için, bel-

gelerinin geçerlilik süresinin bitiminden önceki 1 yıl içinde yenileme eğitimine katılmaları ve
bu eğitimler sonunda Bakanlıkça düzenlenecek sınavda başarılı olmaları zorunludur. Sınavda
başarılı olanlara belge ücretinin yatırılmasına müteakip, mevcut belgesinin geçerlilik süresinin
bitim tarihinden itibaren 5 yıl geçerliliği olan yeni SRC-5 Belgesi düzenlenir. 

(2) Yenileme sınavları, yıl içinde düzenlenen SRC-5 sınavı olup, Bakanlık tarafından
ayrı bir yenileme sınavı düzenlenmez.   

SRC-5 belgesinin geçici durdurulması ve iptali
MADDE 28- (1) Bu Yönetmelik kapsamında adlarına SRC-5 Belgesi düzenlenenle-

rin;
a) İlgili makam tarafından sürücü belgesi geçici süreyle geri alınanların, sürücü belgeleri

iade edilinceye kadar, 
b) İlgili makam tarafından geçici süreyle ticari taşıt kullanamaz raporu verilenlerin, ra-

porlarının bitimine kadar, 
SRC-5 Belgesi geçici olarak durdurulur. 
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(2) SRC-5 Belgesi;
a) Ölüm, 
b) Vatandaşlık kaydının silinmesi,
c) 66 yaşından gün almış olması,
ç) SRC-5 Belgesinin süresinin dolması,
d) İlgili makam tarafından sürücü belgesinin süresiz geri alınması,
e) İlgili makam tarafından ticari taşıt kullanamayacağına dair süresiz rapor verilmesi,
f) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen mesleki saygınlığa aykırı

fiillerin herhangi birinden hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunduğunun tespit edilmesi,
hallerinde iptal edilir.
(3) Bu maddede belirtilen bilgiler, ilgili kamu kurum/kuruluşları tarafından Bakanlığa

yazılı olarak iletilebileceği gibi bu bilgilere elektronik ortamda da erişilmesi halinde geçici
durdurma ve iptal hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Eğiticilerin Eğitimi, Sınavı, Belgelendirilmesi, Görevleri, 

Yükümlülükleri ve Belge İptali 

Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğiticisi ve SRC-5 eğiticisi
MADDE 29- (1) Bu Yönetmelik kapsamında yetkilendirilen eğitim merkezlerinde eği-

tici olarak görev yapacak kişilerin İdareden eğitici belgesi almaları zorunludur. 
Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğiticisi olma şartları ve sınavı 
MADDE 30- (1) TMGDE olmak isteyen kişiler aşağıda belirtilen şartları sağlar:
a) TMGDS’ye sahip olmak ve bu sertifikayla en az 2 yıl TMGD olarak görev yapmış

olmak, 
b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan Yabancı Dil Bilgisi

Seviye Tespit Sınavında; İngilizce, Almanca, Fransızca veya Rusça dillerinden birinden asgari
60 puan aldığını gösteren belge veya dil yeterliliği bakımından bu puana denkliği kabul edilen
ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak, 

c) 5237 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş ve affa uğramış
olsa bile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen mesleki saygınlığa haiz ol-
mak.

(2) TMGDE sınavı müracaatı turkiye.gov.tr üzerinden yapılır. Sınav ücretini yatıran
adaylar sınava girmeye hak kazanırlar. Sınav ücreti İdare tarafından belirlenir.

(3) İdare, resmi internet sitesinde duyuru yapmak kaydıyla, TMGD sınavını aynı za-
manda TMGDE sınavı olarak da düzenleyebilir. 

(4) TMGDE sınavı 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulur. Adayların, sınav-
dan en az 80 puan alarak başarılı olmaları zorunludur.

(5) TMGDE sınavına girecek adayların sınav tarihinden önce birinci fıkradaki şartları
sağlamaları zorunludur.

(6) Müracaat ettiği halde sınava girmeyenlerin sınav ücreti iade edilmez.
Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğiticisinin yetkilendirilmesi, belge iptali ve

kamu çalışanlarına ilişkin hükümler
MADDE 31- (1) Bakanlıkça yapılan sınavda başarılı olan adaylar, Milli Eğitim Ba-

kanlığınca yetkilendirilmiş eğitim kuruluşlarından veya üniversitelerden alınan eğiticilerin eği-
timi (formasyon eğitimi) belgesinin sureti, 30 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendindeki
belge, adli sicil kaydı belgesi, belge ücretinin ödendiğine ilişkin makbuzun aslı ile İdareye mü-
racaat eder. Üniversitelerin eğitim fakültelerinden mezun olanlar için eğiticilerin eğitimi (for-
masyon eğitimi) belgesi aranmaz.

(2) Birinci fıkraya göre başvurusu uygun bulunan adaylara, TMGDEB düzenlenir.
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(3) Tehlikeli maddeler konusundaki iş ve işlemlerle ilgili faaliyetlerde bulunan kamu
kurumu/kuruluşlarında en az 5 yıl süreyle en az memur kadrosunda çalışanlara, İdare tarafından
düzenlenen Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğiticinin Eğitimi Programına katılıp eğiti-
min sonunda yapılan sınavda en az 80 puan alarak başarılı olmak şartıyla TMGDEB ve
TMGDS düzenlenir. Bu kişilerden, dördüncü fıkrası hariç olmak üzere 13 üncü maddede,
30 uncu maddede ve bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartlar aranmaz. Bakanlıkta
en az memur kadrosunda görev yapanlardan bu fıkradaki şartları sağlayanlara talep etmeleri
halinde, kurumdan ayrıldıkları veya emekli oldukları tarih itibarı ile U-Net Otomasyon Sistemi
üzerinden 5 yıllığına TMGDEB ve TMGDS düzenlenir. 

(4) Sınavda başarılı olan adayların, sınav tarihinden itibaren, 2 yıl içerisinde
TMGDEB’yi almaları zorunlu olup, aksi takdirde adaylar bu haklarını kaybeder.

(5) Eğitici belgeleri turkiye.gov.tr sistemi üzerinden düzenlenir. 
(6) TMGDEB’leri, TMGDS süresi boyunca geçerlidir. TMGDS yenilenmediği takdirde

TMGDEB askıya alınır. 
(7) TMGDS süresi biten eğiticilerin, sertifika bitim tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde,

tekrar eğitim almaları, TMGD sınavında başarılı olmaları ve belge ücretini yatırmaları halinde
eğitici belgeleri tekrar aktif hale getirilir. Bu şartı yerine getirmeyen eğiticilerin eğitici belgesi
iptal edilir ve tekrar alınması ilk alım şartlarına tabidir. 

(8) 5237 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş ve affa uğramış
olsa bile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen fiillerden dolayı mesleki
saygınlığını kaybeden TMGD eğiticisinin eğitici belgesi iptal edilir.

SRC-5 eğitici belgesi düzenlenmesi ve belge iptali
MADDE 32- (1) Adına SRC-5 Eğitici Belgesi düzenlenecek kişiler aşağıdaki bilgi ve

belgelerle İdareye başvurur: 
a) Başvuru dilekçesi.
b) Adli sicil kaydı belgesi. 
c) Lisans belgesinin aslı veya noter onaylı sureti veya e-Devlet çıktısı.
ç) Yetkili yangın söndürme eğitim merkezlerinden alınmış uygulamalı yangın söndürme

eğitimine katılım belgesi.
d) Bakanlığın açmış olduğu Eğiticilerin Eğitimi Programına katılarak, program sonrası

yapılan sınavda 80 veya üzeri puan aldığını gösteren katılım belgesi veya ADR Anlaşmasına
taraf ülkelerden herhangi birinin yetkili makamlarınca verilen ve Bakanlıkça kabul edilmiş;
ADR Temel Eğitimi, ADR Tank Eğitimi, ADR Sınıf 1 Eğitimi veya ADR Sınıf 7 Eğitimi ko-
nularından biri için geçerli eğitici belgesi.

e) Üniversitelerin eğitim fakültelerinden mezun olanlar ile İdare tarafından düzenlenen
eğiticilerin eğitimi programında yetişkinler için formasyon eğitimi alanlar hariç olmak üzere
Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilmiş eğitim kuruluşlarından veya üniversitelerden alınan
eğiticilerin eğitimi (formasyon eğitimi) belgesinin sureti. 

(2) Başvurusu uygun olan kişiler adına belge ücretinin ödenmesini müteakip, e-Devlet
sistemi üzerinden SRC-5 Eğitici Belgesi düzenlenir.

(3) 5237 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş ve affa uğramış
olsa bile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen fiillerden dolayı mesleki
saygınlığa haiz olmayanlar SRC-5 eğiticisi olamaz. Mesleki saygınlığa sahip olmadığı tespit
edilen SRC-5 eğiticisinin eğitici belgesi iptal edilir.

Eğiticilerin görevleri ve yükümlülükleri
MADDE 33- (1) Eğiticiler;
a) Eğitim konu başlıklarına ve müfredata uygun eğitim vermekle,
b) Eğitimde, 6 ncı maddede yer alan eğitim dokümanı, materyali ve teçhizatını kullan-

makla,
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c) Kursiyer devam çizelgelerine devamsızlık yapan adayları işlemek ve bu çizelgelere
ad ve soyad yazarak imzalamakla,

ç) Eğitici olarak kaydedildikleri eğitim dönemini, dönem kilitlenmeden turkiye.gov.tr
üzerinden onaylamakla, 

d) Eğitim dönemini programa uygun vermekle,
e) Eğitimi düzenli ve disiplinli bir şekilde yürütmek ve sonuçlandırmakla,
f) Eğitimi yetki belgesi düzenlenen adreste vermekle,
g) Programını onayladığı eğitimi vermekle, 
yükümlüdür.
(2) Bir eğitici en fazla 2 eğitim kuruluşunda eğitim verebilir.
(3) Eğiticiler ile eğitim kuruluşları arasında yapılan sözleşmeler, eğitim kuruluşunun

eğitici atamasını kamu.turkiye.gov.tr sistemi üzerinden yapması ve eğiticinin turkiye.gov.tr sis-
temi üzerinden onayına müteakip geçerli olacaktır. 

(4) Eğiticiler, bu Yönetmelik kapsamında eğitim kuruluşları ile yapmış oldukları eğitici
sözleşmesini feshetmesi halinde, bu işlem turkiye.gov.tr üzerinden İdareye bildirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Belge ve Sertifika Ücretleri, Belgelerin İptali

Belge ücretleri
MADDE 34- (1) Yetki belgesi ücreti 54.786 (ellidörtbinyediyüzseksenaltı) TL olup,

yenileme ücreti belge ücretinin % 15’idir.
(2) TMGDS ücreti 1.609 (binaltıyüzdokuz) TL, her bir sertifika için yenileme ücreti

ise 256 (ikiyüzellialtı) TL’dir. 
(3) Eğitici belgesi ücreti 1.609 (binaltıyüzdokuz) TL’dir. 
(4) SRC-5 belgesi ücreti 42 (kırkiki) TL’dir. Herhangi bir nedenle yeniden düzenlenen

SRC-5 belgesi aynı ücrete tabidir.
(5) Belge ücretleri, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı

Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında takvim yılı ba-
şından geçerli olmak üzere arttırılarak uygulanır.

(6) Bu Yönetmelik kapsamında kursiyerlere verilecek eğitimlerde alınacak ücretler eği-
tim kurumlarınca belirlenir.

(7) Eğitim ücretlerinin ülke ekonomisi ve kamu yararı aleyhine sonuç vermesi ve aşırı
ücret uygulanması veya rekabet ortamının bozulması halinde ve gerektiğinde taban ve tavan
eğitim ücretleri Bakanlıkça tespit edilebilir.

(8) 23 üncü maddenin ikinci fıkrası kapsamında alınan sertifikalar için alınacak ücret
1.609 (binaltıyüzdokuz) TL’dir. 

Faaliyetin geçici durdurulması veya belgelerin iptali 
MADDE 35- (1) Yetki belgesi sahiplerinin, gerçek veya tüzel kişiliklerinin son buldu-

ğunun veya yetki belgesinin iptali taleplerinin yetkili kişilerce İdareye bildirmeleri halinde,
yetki belgeleri İdare tarafından iptal edilir. 

(2) 7 nci maddenin sekizinci fıkrasında belirtilen hususun tespit edilmesi halinde, İda-
rece yapılacak bildirim tarihinden itibaren 30 gün içerisinde durumlarını bu maddeye uygun
hale getirmeyenlerin yetki belgesi iptal edilir. 

(3) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan denetimler ile gerektiğinde Bakanlıkça yapılan
inceleme ve soruşturma sonucunda başvuru, yenileme, değişiklik ve benzeri her türlü müracaat
sırasında beyan edilen bilgiler ve belgelerden herhangi birinin, belge/sertifika almaya hakkı
yokken, alabilecek şekilde yanlış ve yanıltıcı olarak verildiğinin ve/veya belgelerde tahrifat
yapıldığının tespit edilmesi halinde, ilgili kişilerin belgeleri/sertifikaları iptal edilir. Bu iptal
işlemi; bilgi için gerekçesiyle birlikte ilgili belge/sertifika sahibine, gerekli kanuni işlemin ya-
pılması için otuz gün içinde de ilgili Cumhuriyet Savcılığına bildirilir. Bu fıkraya göre
belgesi/sertifikası iptal edilenlerin iki yıl geçmedikçe yeni belge/sertifika talepleri dikkate alın-
maz ve reddedilir.
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(4) 11 inci maddenin birinci fıkrasının (h) bendine 3 sefer aykırı hareket eden eğitim
kuruluşlarının faaliyeti 6 ay süreyle geçici durdurulur. Geçici durdurmanın verildiği tarihte de-
vam eden eğitim dönemi tamamlanır. Eğitimine başlanmamış dönemler iptal edilir. 

(5) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen mesleki saygınlığa aykırı
fiillerin herhangi birinden hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunduğu tespit edilen
TMGD’lerin sertifikaları iptal edilir.

ALTINCI BÖLÜM
Denetim, Uyarma, Uyarmanın Kaldırılması, Uyarmaya İlişkin İptaller

Denetim
MADDE 36- (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan faaliyetler Bakanlığın denetimine

tabidir. Denetimler re’sen yapılabileceği gibi üçüncü kişilerin şikâyeti üzerine de yapılabilir. 
(2) İdarece veya ilgili bölge müdürlüğünce mahallinde yapılacak denetimleri engelleyen

veya denetim yapılmasına imkân vermeyen eğitim merkezlerinin söz konusu denetim tarihin-
deki eğitim programları geçersiz sayılır ve o eğitim programlarında isimleri bildirilen kursi-
yerler yapılacak sınavlara alınmaz.

Uyarma ve uyarmanın kaldırılması 
MADDE 37- (1) Bu Yönetmeliğin;
a) 9 uncu maddenin sekizinci fıkrasına aykırı hareket edenlere 50 uyarma,
b) 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendine aykırı hareket edenlere 15 uyarma,
c) 11 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (g), (h) ve (ı) bentlerine aykırı hareket eden

eğitim kuruluşlarına her bir bent için 20 uyarma,
ç) 11 inci maddenin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (k), (m), (n) ve (ö) bent-

lerine aykırı hareket eden eğitim kuruluşlarına her bir bent için 12 uyarma,
d) 11 inci maddenin birinci fıkrasının (ğ), (i) ve (j) bentlerine aykırı hareket eden eğitim

kuruluşlarına her bir bent için 50 uyarma, 
e) 15 inci maddenin ondördüncü fıkrasına aykırı hareket eden eğitim kuruluşlarına 25

uyarma, 
f) 26 ncı maddenin onuncu fıkrasına aykırı hareket eden eğitim kuruluşlarına 20 uyar-

ma,
g) 33 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (c), (d) ve (e) bentlerine aykırı hareket eden

eğiticiye her bir bent için 10 uyarma,
ğ) 33 üncü maddenin birinci fıkrasının (f) ve (g) bentlerine aykırı hareket eden eğiticiye

her bir bent için 30 uyarma,
h) Geçici 2 nci maddeye aykırı hareket eden eğitim kuruluşuna 15 uyarma, 
verilir.
ı) Bu maddenin birinci fıkrasının (h) bendine göre verilen uyarmanın üzerinden veriliş

tarihi itibariyle 30 gün geçmediği sürece aynı bend kapsamında uyarma verilemez.
(2) Her bir uyarmanın ücreti 117 (yüzonyedi) TL’dir. Bu ücret, her takvim yılı başından

geçerli olmak üzere o yıl için ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.                                 
(3) Uyarmanın veriliş tarihinden itibaren 90 gün içerisinde; ilgilinin İdareye başvurması

ve İdarenin uyarmayı paraya çevirmesine müteakip, paraya çevrilen miktarın Bakanlık Döner
Sermaye Saymanlığına ödenmesi halinde uyarma kaldırılır. Bu 90 günlük süre içerisinde mü-
racaat edilerek paraya çevrilmeyen uyarma kesinleşir ve kaldırılamaz.

Uyarmalara ilişkin iptaller
MADDE 38- (1) Kesinleşmiş uyarmalar 75 uyarmaya ulaşınca yetki/eğitici belgesi

iptal edilir.
(2) Bu maddenin birinci fıkrasındaki hüküm paraya çevrilen uyarmalar için uygulan-

maz. 
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YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Alt düzenleyici işlemler 
MADDE 39- (1) Bakanlık, bu Yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak üzere alt düzen-

leyici işlemler yapmaya yetkilidir.
Diğer hususlar
MADDE 40- (1) İdareye yapılan başvurularda Bakanlık evrak giriş tarihi esas alınır.
(2) Bu Yönetmelikte geçen bilgi ve belgeler, Bakanlık kayıtlarından veya elektronik

ortamda erişilebilmesi durumunda istenmeyebilir.
Bildirim 
MADDE 41- (1) Bu Yönetmeliğe göre uyarmalar, askıya alma ve iptallere ilişkin bil-

dirimler, 7201 sayılı Kanuna ve ilgili diğer tebligat mevzuatına göre yapılır.
Uluslararası sözleşme metinleri
MADDE 42- (1) Bakanlık, bu Yönetmeliğe dayanak olan, ülkemizin taraf olduğu ve

iki yılda bir güncellenen sözleşme, anlaşma ve kodların çevirisini yapar/yaptırır ve web sayfa-
sında yayınlar. Çeviri ile ilgili yapılacak harcamalar Bakanlık Döner Sermaye Bütçesinden
karşılanır. 

Kazanılmış hak
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce TMGD sı-

navında başarılı olan kişilere, 13 üncü maddede belirtilen şartları sağlaması ve müracaat et-
meleri halinde Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 5 yıl geçerli TMGDS düzenle-
nir.

Mevcut eğitim kuruluşları için tebligat zorunluluğu 
GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten önce yetki belgesi

almış olan eğitim kuruluşları 7 nci maddenin beşinci ve altıncı fıkralarındaki tebligata ilişkin
şartı, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 90 gün içerisinde sağlamak zorunda-
dırlar. 

Mevcut eğitim kuruluşları için kota uygulaması
GEÇİCİ MADDE 3- (1) 7 nci maddenin birinci fıkrasına göre il bazında belirlenen

yetki belgesi sayıları, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce verilen belge sayılarını
etkilemez. Ancak, herhangi bir sebeple yetki belgelerinin iptal edilmesi halinde, bu Yönetme-
likle belirlenen kota sayısına göre işlem yapılır. 

Eğitim kuruluşları için muafiyet
GEÇİCİ MADDE 4- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yetki belgesi

almış mevcut eğitim kuruluşları, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan sınıf
büyüklüğü ile ilgili hüküm ve beşinci fıkrasındaki hükümlerden muaftır. Ancak, bu Yönetme-
liğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra adres değişikliği yapmaları halinde bu şartlara uymak zo-
rundadır. Bununla birlikte, mevcut fiziki şartlarında değişiklik yapan eğitim kuruluşları, bu du-
rumu İdareye bildirmek ve bu madde hükümlerine uymak zorundadır.

Yürürlük
MADDE 43- (1) Bu Yönetmeliğin; 
a) 7 nci maddesinin beşinci ve altıncı, 20 nci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları

yayımı tarihinden 3 ay sonra, 
b) 15 inci maddesinin yirminci ve yirmibirinci fıkraları yayımı tarihinden 6 ay sonra,  
c) Diğer hükümleri ise yayımı tarihinde, 
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 44- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür. 

Sayfa : 32                               RESMÎ GAZETE                              6 Temmuz 2022 – Sayı : 31888



Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK DÜZENLEME VE DENETLEME 

KURUMU İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve

Denetleme Kurumunun insan kaynakları politikası ve planlamasına ilişkin hususlar ile perso-
nelin göreve alınmasına, hizmet şartlarına, niteliklerine, atanma ve yetiştirilmelerine, özlük iş-
lerine ve insan kaynaklarıyla ilgili diğer hususlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denet-

leme Kurumunda görev yapan personeli kapsar. 
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun

ek 5 inci maddesi ile 47 sayılı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kuru-
munun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 18 inci maddesine
dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Başkan: Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanını,
b) Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi: 47 sayılı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme

ve Denetleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesini, 
c) Danışman: Kuruma verilen görevlerin gerektirdiği sürekli görev ve hizmetleri yürü-

ten Başkanlık Danışmanlarını,
ç) Kurul: Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulunu, 
d) Kurum: Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,
e) Kurum Personeli: Kurumda görev yapan tüm personeli,
f) Merkezi sınav: 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yü-

rürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında
Genel Yönetmelik uyarınca yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını,

g) Meslek personeli: Kurumda görevli sigortacılık uzmanları ve sigortacılık uzman yar-
dımcılarını,

ğ) Uygulama Sınavı: İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki becerilerin de-
ğerlendirilmesini, 

h) Yönetici: Kuruma verilen görevlerin gerektirdiği sürekli görev ve hizmetleri yürüten
başkan yardımcıları, daire başkanları, grup başkanları ile 15/10/2020 tarihli ve 3093 sayılı
Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe koyulan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve
Denetleme Kurumu Teşkilat Yönetmeliğinde yer alan diğer hizmet birimlerinin amirlerini,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

İnsan Kaynakları Politikası, Planlama ve Kadrolar 
İnsan kaynakları politikası
MADDE 5- (1) İnsan kaynakları politikasının amacı, Kurumun görevlerini etkin ve

verimli bir şekilde yerine getirebilmesi için konusunda uzmanlaşmış, nitelikli personelin istih-
damını ve yetiştirilmesini sağlamaktır. 
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(2) İnsan kaynakları politikasının belirlenmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:
a) Mesleğini yürütebilecek nitelikte personelin seçimini sağlayan sınav sisteminin ge-

liştirilmesi.
b) Personelin, Kurumun amaçları doğrultusunda davranması ve çalışmasını sağlayacak

ve Kurumun hizmet kalitesini yükseltecek eğitim programlarının hazırlanması.
c) Personele, mesleki bilgi ve yeteneklerini geliştirebilecekleri yurt içi ve yurt dışı ça-

lışma ve eğitim olanaklarının sağlanması.
ç) Personelin bilgi ve yeteneklerine uygun görevlerde çalışmasının sağlanması.
d) Personelin çalışmasının sonucunu görebileceği, çalışma verimini yükseltici düzen-

lemeler geliştirilmesi.
e) Başarıyı ve yaratıcılığı teşvik eden sistemlerin geliştirilmesi, başarılı olanların ola-

naklar ölçüsünde ödüllendirilmesi.
f) İnsan kaynakları politikasının oluşumunda personelin görüş ve önerilerinin dikkate

alınması.
g) Aynı Kurum mensubu olma bilincinin oluşturulabilmesi için Kurum çalışanları ara-

sında işbirliği ve dayanışmayı geliştirici ve motivasyonu sağlayıcı uygulamaların yürütül-
mesi.

İnsan kaynakları planlaması
MADDE 6- (1) Kurum insan kaynakları planlaması; Kurumun görevleri doğrultusunda

ihtiyaç duyulacak personeli belirlemek amacıyla yıllık olarak yapılır. İnsan kaynakları planı,
Kurum görevlerindeki değişmeler, personel istihdamını etkileyecek teknolojik yenilikler, insan
kaynağındaki niteliksel gelişmeler ve yasal düzenlemeler dikkate alınmak suretiyle hazırlanır.

(2) Bir sonraki yıla ilişkin olarak hazırlanan insan kaynakları planı, Yönetim Hizmetleri
Daire Başkanlığı tarafından hazırlanır ve Kurulun onayını müteakip uygulamaya koyulur.

(3) Kurum insan kaynakları planlaması aşağıdaki hususları kapsar:
a) İş analizleri.
b) Personelin Kurumdaki temel faaliyetlerini, diğer hizmet birimleriyle ilişkilerini ve

sahip oldukları yetkileri belirleyen iş analizine dayalı görev tanımları.
c) Kurumun birimler itibarıyla norm kadroları.
ç) Birimler ve kadrolar itibarıyla personel ihtiyacı.
d) Personele verilecek Kurum içi, dışı ve yurt dışı eğitim programları.
e) Kurum çalışmalarına yönelik toplantı, seminer ve eğitim programları.
Kadroların tespiti
MADDE 7- (1) Kurumda istihdam edilecek personele ilişkin kadro sınıf, unvan, derece

ve sayıları Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin (1) sayılı eki Cetvelinde gösterilmiştir. Söz ko-
nusu Cetvelde yer alan toplam kadro sayısı geçilmemek ve mevcut kadro unvanları veya 2
sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki cetvellerde yer
alan kadro unvanlarıyla sınırlı olmak üzere kadro sınıf, unvan ve derecelerinde değişiklik yap-
maya, bu kadroların kullanılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye ve boş kadroları iptal
etmeye Kurul yetkilidir.

(2) Kurumda; yönetici, danışman ve meslek personeli unvanlarını haiz olmayan perso-
nelin sayısı toplam kadro sayısının yüzde otuzunu geçemez. Yöneticiler, ilgili mevzuattan kay-
naklanan görev ve yetkilerin yerine getirilmesi ve kullanılmasında meslek personeli sıfat, hak
ve yetkilerine sahiptir. 

Kadroların dağılımı
MADDE 8- (1) Kurum hizmet birimlerinin personel ihtiyaçları dikkate alınarak, kad-

roların birimler bazında dağılımını ve personelin görev yerlerini Başkan belirler.
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İstihdam şekli
MADDE 9- (1) Kurum işlevlerinin yerine getirilebilmesi için, kadrolar dikkate alınarak

yeterli sayıda personel istihdam edilir. 
(2) Kurum hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli hizmetler, ilgili mevzuatta düzen-

lenen hususlar dışında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi meslek
personeli ve diğer personel eliyle yürütülür. 

(3) Kurumda, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı
maddesinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde sözleşmeli olarak bilişim personeli çalıştı-
rılabilir.

(4) Kurumda, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 25 inci maddesi hüküm-
lerine göre personel görevlendirebilir.

(5) Kurumda, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 26 ncı maddesi uyarınca
özel bilgi ve uzmanlık gerektiren geçici mahiyetteki işlerde yerli ve yabancı personel istihdam
edilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Personelin Seçimi, Atama ve Tebligat

Personelde aranacak genel şartlar
MADDE 10- (1) Kurumda istihdam edilecek personelde, 657 sayılı Kanunda belirtilen

genel şartlar aranır. 
Personelde aranacak özel şartlar
MADDE 11- (1) Kurum kadrolarında istihdam edilecek personelde, 10 uncu maddede

belirtilen şartların yanı sıra aşağıdaki özel şartlar aranır:
a) Başkan yardımcısı, daire başkanı ve grup başkanı kadrolarına atanabilmek için; en

az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak ve kamuda ve/veya sosyal güvenlik kurumlarına
tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak en az beş yıl
çalışmış olmak.

b) Meslek personeli için; 3/7/2021 tarihli ve 31530 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Meslek Personeli Yönetme-
liğinde öngörülen şartları taşımak. 

c) Danışman olarak atanabilmek için; en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak
ve 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde yer alan şartları taşımak. 

ç) Müdür, müdür yardımcısı, şef ve basın ve halkla ilişkiler müşaviri kadrolarına ata-
nabilmek için; 22/3/2022 tarihli ve 31786 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigortacılık ve
Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan De-
ğişikliği Yönetmeliğinde belirtilen şartlara sahip olmak.

d) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için; en az dört yıllık eğitim veren mühendislik
fakülteleri ile istatistik, matematik, fizik veya bilgisayar programlama bölümlerinin herhangi
birinden mezun olmak, bilgisayar programlamada ve sistem çözümlemede deneyimli olmak.

e) Bilgisayar işletmeni ile veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrolarına atanabilmek
için; en az ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak ve Milli Eğitim Bakanlığından, yetkili
özel eğitim kurumlarından veya yükseköğretim kurumlarından birinin vermiş olduğu işletmen-
lik sertifikasına veya bitirdiği okul itibarıyla verilen ders müfredatında bilgisayar ile ilgili ders
aldığına dair belgeye sahip olmak ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen aynı ma-
hiyetteki kursta başarılı olmak.

f) Memur ve sekreter kadrolarına atanabilmek için, en az ortaöğretim veya dengi okul
mezunu olmak.

g) Şoför kadrosuna atanabilmek için; en az ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak
ve en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, gerektiğinde uygulama sınavında başarılı ol-
mak.
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ğ) Avukat kadrosuna atanmak için, avukatlık ruhsatına sahip olmak.
h) Hemşire kadrosuna atanabilmek için; fakültelerin, yüksekokulların veya sağlık mes-

lek liselerinin hemşirelik bölümlerinden mezun olmak.
ı) Programcı kadrosuna atanabilmek için; en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu ol-

mak ya da yükseköğretim kurumlarının iki yıllık bilgisayar programcılığı bölümlerinden mezun
olmak ve en az iki bilgisayar dilini bildiğini belgelemek.

i) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için; en az ortaöğretim dengi mesleki veya teknik
eğitim öğretim veren okullardan mezun olmak.

j) Hizmetli ve dağıtıcı kadrolarına atanabilmek için; en az ortaöğretim veya dengi okul
mezunu olmak.

(2) Kurumda, çözümleyici, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni,
memur, sekreter, avukat, hemşire, programcı, teknisyen, şoför ve hizmetli kadrolarına ilk defa
açıktan yapılacak atamalar için giriş sınavının son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan
merkezi sınavdan, sınav ilanında belirtilen puan türlerinden, yine sınav ilanında belirtilen taban
ve üzerinde puan almış olmak şartı aranır.

Giriş sınavları
MADDE 12- (1) Kurum, hizmet ihtiyaçlarına göre giriş sınavı açabilir. Meslek perso-

neli, çözümleyici, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, sekreter,
avukat, hemşire, programcı, teknisyen, şoför ve hizmetli kadrolarına ilk defa açıktan yapılacak
atamalar giriş sınavı sonucuna göre yapılır.

(2) Meslek personeli için yapılacak giriş sınavlarına ilişkin hususlar, Sigortacılık ve
Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliğinde düzen-
lenir.

(3) Meslek personeli dışında kalan ve birinci fıkra kapsamında olan personel için ya-
pılacak giriş sınavları, aşağıdaki şekilde uygulanır:

a) Giriş sınavları; yazılı ve/veya sözlü sınav, gerektiğinde uygulama sınavı ve/veya söz-
lü sınav şeklinde yapılır.

b) Giriş sınavına çağrılacak aday sayısı, merkezi sınavdan en yüksek puanı alan adaydan
başlamak üzere; atama yapılacak kadro sayısının yirmi katından, yalnızca sözlü sınav yapılması
halinde sözlü sınava çağrılacak aday sayısı giriş sınavı duyurusunda belirtilen kadronun dört
katından fazla olamaz. Giriş sınavının yazılı ve sözlü ya da uygulamalı ve sözlü şeklinde ya-
pılması halinde sözlü sınava çağrılacak aday sayısı yazılı sınav/uygulamalı sınav puanı en yük-
sek adaydan başlamak üzere giriş sınavı duyurusunda belirtilen kadronun dört katından fazla
olamaz. Son sıradaki adayın aldığı puanla aynı puana sahip diğer adaylar da giriş sınavına veya
sözlü sınava çağrılır.

c) Şoför kadroları için yapılacak uygulama sınavına çağrılacak aday sayısı; merkezi sı-
navdan en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere, ilân edilen kadro sayısının yirmi katın-
dan fazla olamaz. Uygulama sınavı; kişisel sürüş becerileri, araç kullanma yeteneği ve şoförlük
mesleğine ilişkin protokol bilgilerinin ölçülmesi amacıyla araç başında yapılır. Yapılacak uy-
gulama sınavında en az 70 puan alınması şarttır.

ç) Atama yapılacak boş kadroların unvanı ve sayısı, alınacak personelde aranacak genel
ve özel şartlar, müracaat yeri ve son müracaat tarihi, merkezi sınav (B) grubu kadrolar için Ku-
rumca belirlenen asgari puan, sınavların yapılacağı yer ve zaman ile sınava ilişkin diğer hu-
suslar, belirlenen başvuru süresinin başlangıcından en az on beş gün önce Resmî Gazete ve
Kurumun internet sitesinden duyurulur.

d) Giriş sınavları, Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığının bağlı olduğu başkan yar-
dımcısının başkanlığında, Başkan tarafından belirlenecek en az beş kişilik bir komisyon tara-
fından yapılır.
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e) Giriş yazılı sınavları gerekli görülen hallerde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi
Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.
Yazılı sınavın başka bir kuruma yaptırılması halinde, sınava ilişkin hususlar protokol ile belir-
lenir. Ayrıca, uygulama sınavı için konusunda uzmanlaşmış kişi veya kuruluşlardan gerekli
destek sağlanabilir.

f) Sadece yazılı veya sadece sözlü veya sadece uygulamalı sınav yapılması halinde; sı-
nav başarı puanı, adayın merkezi sınav puanının %50’si ve yazılı /sözlü /uygulamalı sınav pua-
nının %50’si dikkate alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılması halinde ise; sınav başarı
puanı, adayın yazılı puanının %40’ı, merkezi sınav puanının %10’u ve sözlü sınav puanının
%50’si dikkate alınmak suretiyle belirlenir. Uygulama sınavı yapılan kadrolar için başarı puanı;
merkezi sınav puanının %10’u, uygulama sınav puanının %50’si ve sözlü sınav puanının %40’ı
alınmak suretiyle belirlenir.

g) Kurum tarafından sınav duyurusu ile ilan edilen asgari sınav başarı puanı üzerinde
puan alan adaylar, sınav başarı puanı sıralamasına göre, sınav duyurusunda ilan edilen kadro
sayısı itibarıyla asıl liste ve sınav duyurusunda ilan edilen kadro sayısının yarısını geçmemek
üzere yedek liste olarak ilan edilir. Yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini takip
eden altı ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik
teşkil etmez.

ğ) Sınav sonuçları açıklanırken; kazanan adayların sınav başarı puanlarının eşitliği du-
rumunda sırasıyla yazılı sınav puanı ve merkezi sınav puanı yüksek olan aday sıralamada üstte
yer alır.

h) Sınav sonuçlarının ilanına ve başarılı olanlara yapılacak bildirimlere ilişkin hususlar
sınav ilanında belirtilir.

ı) Giriş sınavlarına ilişkin işlemler, Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından
yürütülür.

Naklen veya yeniden atanacakların seçimi
MADDE 13- (1) Sigortacılık uzmanı unvanını kazandıktan sonra, Kurumdaki görev-

lerinden çeşitli sebeplerle ayrılanlardan yeniden atanmak isteyenler, Kurumun hizmet ihtiyacı
ve atama yapılacak kadronun gerektirdiği nitelikler dikkate alınarak, Başkan tarafından yeniden
sigortacılık uzmanlığına atanabilirler. 

(2) Kamu kurum ve kuruluşlarında personel kanunlarına tabi görev yapmakta olanlar
ile daha önce personel kanunlarına tabi görev yapmış olanların Kurum kadrolarına atanmala-
rında birinci fıkrada yer alan usul ve esaslar uygulanır. 

Görev talep dilekçesi 
MADDE 14- (1) Kuruma naklen veya yeniden atanacaklar, Yönetim Hizmetleri Daire

Başkanlığından sağlayacakları görev talep dilekçesini kendi el yazılarıyla doldurur ve imza-
larlar.

(2) İşe alınmak için gerekli koşullardan herhangi birini taşımadığı halde, görev talep
dilekçesinde gerçek dışı beyanda bulunanların atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal
edilir, naklen atanmış olanlar ise kurumlarına iade edilir. Ayrıca haklarında gerekli işlemler
başlatılır.

İstenecek belgeler
MADDE 15- (1) Kamu hizmetine ilk defa atanma ya da yeniden başlama suretiyle Ku-

rumda görev alacaklardan, atama işlemi yapılmadan önce aşağıdaki belgeler istenir: 
a) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanı.
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı sureti.
c) Son üç ay içinde çekilmiş altı adet renkli vesikalık fotoğraf.
ç) Erkek adaylardan, askerlikle ilişkisinin bulunmadığına dair beyan.
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d) Son altı ay içinde alınmış adli sicil kaydı belgesi.
e) Tebliğe esas ikametgah beyanı.
f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyan.
g) Mal bildirimi beyannamesi.
ğ) Atama yapılacak kadronun özelliğine göre istenilebilecek diğer belgeler.
(2) Sınav başvurusu ve/veya atama aşamasında yanlış bilgi ve sahte belge verdiği ya

da belgelerde kasten tahrifat, silinti ve kazıntı yaptığı sonradan anlaşılanların atamaları yapıl-
maz. Bu durumun sonradan ortaya çıkması halinde atamaları iptal edilir ve haklarında gerekli
işlemler başlatılır. Anılan kişiler kamu görevlisi ise bu durum, ayrıca çalıştıkları kurumlara da
bildirilir.

(3) Naklen atanacakların, görev talep dilekçesini Kuruma vermiş olmalarının yanı sıra,
görev yapmakta oldukları kurumdan istenen muvafakat ile gerekli görülen diğer bilgi ve bel-
gelerin gönderilmiş olması da gerekir.

Atamaya yetkili merci
MADDE 16- (1) Kurum kadrolarına Başkan tarafından atama yapılır.
Atamaların tebliği ve göreve başlama
MADDE 17- (1) Kurum kadrolarına;
a) Aynı yerden (mücavir alanlar dahil, belediye ve köy hudutları içerisinden) atananlar,

atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü,
b) Başka yerden atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliği gününden itibaren 15

gün içerisinde hareket ederek belli yol süresini,
izleyen iş günü içinde, görevlerine başlamak zorundadırlar. 
(2) Bu süreler, kanuni izinlerin kullanılması veya geçici bir görevin yapılması sırasında

atanan personel için, izin veya geçici görevin bitiminde başlar.
(3) Kurum kadrolarına naklen atamalarda, atamanın yapıldığı ve ilgiliye tebliği ile ay-

rılışının bildirilmesi konusunda, ilgili kurum veya kuruluş ile gerekli yazışma işlemleri Yönetim
Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

(4) Kendilerine tebligat yapılıp da, belge ile doğrulanabilen zorlayıcı nedenler dışında,
belirlenen süreler içinde göreve başlamayanların ve belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler
nedeniyle göreve başlayamama hali iki ayı aşanların atamaları, kadro derecesi ve unvan itiba-
rıyla atamadaki usule göre iptal edilir.

(5) Kurumda görevli personelin görev değişiklikleri ile atama ve nakil emirleri, imzaları
alınmak suretiyle kendilerine tebliğ edilir. Görev yerinde emri tebellüğ etmekten kaçınan per-
sonel ile ilgili olarak, Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından iki imzalı bir tutanak
düzenlenir ve bu tutanak tebliğ yerine geçer. Çeşitli nedenlerle görevi başında bulunmayan
personele, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Adaylık, Yetiştirme ve Eğitim

Adaylık
MADDE 18- (1) Kamu hizmetine ilk kez Kurumda başlayanlar, aday personel olarak

atanırlar. Adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz. 
(2) Adaylığa alınma, adayların yetiştirilmesi ve adaylığa ilişkin diğer hususlarda 657

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Eğitim politikası
MADDE 19- (1) Personelin görevleri ile ilgili olarak pratik ve teorik bilgilerinin artı-

rılması, göreve ilişkin beceriler kazandırılması, davranışlarının geliştirilmesi, hizmet içinde
yetiştirilmesi ve üst görevlere hazırlanması ile hizmette verimlilik, etkinlik ve toplam kalitenin
sağlanması amacıyla Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından eğitim politikası belir-
lenir. 
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(2) Eğitim politikasının belirlenmesinde aşağıdaki ilkeler esas alınır:
a) Eğitim faaliyetlerinin, etkinlik ve verimlilik ilkelerine uygun ve düzenli olarak ger-

çekleştirilmesi.
b) Kurumun görevleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanacak plan çerçevesinde

eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi.
c) Kurum içi ve Kurum dışında düzenlenen eğitim programlarından yararlanmada her

personele eşit ve adil şekilde imkan sağlanması.
ç) Eğitim çalışmaları sırasında ve bitiminde değerlendirme yapmak suretiyle beklenen

sonuçlara ulaşılıp ulaşılamadığının belirlenmesi.
d) Eğitim yerlerinin eğitim şartlarına uygun olmasının sağlanması.
Hizmet içi eğitim 
MADDE 20- (1) Adaylık süresi içerisinde, personelin temel eğitim ve hazırlayıcı eğitim

alması; asli memurluk süresi içinde, personelin görevleri ile ilgili olarak bilgilerinin artırılması,
göreve ilişkin beceriler kazandırılması ve üst görevlere hazırlanmasının sağlanması ile Kurum
hizmetlerinde verimlilik, etkinlik ve toplam kalitenin sağlanması amacıyla Yönetim Hizmetleri
Daire Başkanlığı tarafından hizmet içi eğitim faaliyetleri yürütülür. 

(2) Her düzeydeki personelin eğitimi amacıyla, hizmet içi eğitim programları düzenle-
nir. Eğitim ve ihtiyaç türüne göre, Kurumda veya yurt içindeki ya da yurt dışındaki kuruluş-
larda, personelin bu programlara katılımına da olanak sağlanır. 

Hizmet içi eğitim planı
MADDE 21- (1) Personelin, eğitim ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla düzenlenecek

hizmet içi eğitim programları, Kurum görevlerindeki değişmeler, yasal düzenlemeler, insan
kaynağındaki niteliksel gelişimler ile bütçe imkanları dikkate alınmak suretiyle, yıllık olarak
hazırlanan ve yıl içinde güncellenen eğitim planı dahilinde gerçekleştirilir. 

(2) Bir sonraki yıla ilişkin olarak hazırlanan hizmet içi eğitim planı;
a) Personelin meslekî bilgi ve yeteneklerini geliştirebilecekleri yurt içi ve yurt dışı ça-

lışma ve eğitim olanaklarına ilişkin araştırma sonuçlarını, 
b) Eğitim ihtiyaçlarının tespiti hususunda daire başkanlıklarından alınacak görüşler ile

Kurum içinde düzenlenecek anket sonuçlarını,
c) İlgili diğer hususları,
kapsayacak şekilde, Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı koordinasyonunda hazırlanır

ve Başkanın onayını müteakip onayda belirlenen takvime göre uygulanır. 
Yurt içi eğitim
MADDE 22- (1) Personele mesleki bilgilerini geliştirmek amacıyla lisans üstü eğitim

de dâhil olmak üzere yurt içi eğitim ve staj imkânları sağlanır. Eğitim, Kurumun görev ve fonk-
siyonlarının gerektirdiği önceliklere ve ihtiyaçlara göre belirlenir. 

Yurt dışı eğitim 
MADDE 23- (1) Meslek personeline, 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Ku-

rulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Me-
murları Hakkında Yönetmelik ve bu Yönetmeliğe uygun olarak Kurul tarafından belirlenecek
usul ve esaslar çerçevesinde, mesleki bilgilerini geliştirmek amacıyla lisansüstü eğitim ve işbaşı
eğitim de dâhil olmak üzere yurt dışı teorik ve uygulamalı eğitim imkânı sağlanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
İlerleme ve Yükselme

Kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi
MADDE 24- (1) Kurum personelinin kademe ilerlemesine ve derece yükselmesine iliş-

kin işlemler, 657 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde yürütülür. 
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Kurum içi yükselme ve unvan değişikliği
MADDE 25- (1) Kurum içi yükselme, personelin hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk

açısından daha üst göreve unvanlar itibarıyla geçmesidir.
(2) Kurum içi yükselme suretiyle yapılacak atamalara ilişkin hususlarda, Sigortacılık

ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan
Değişikliği Yönetmeliği hükümleri esas alınır.    

(3) Yükselme suretiyle atanacak personelin, atama yapılacak kadro unvanı için öngö-
rülen niteliklere sahip olması şarttır.

(4) Meslek personeli olmaya ilişkin haklar görevde yükselme suretiyle kazanılamaz.

ALTINCI BÖLÜM
Özlük ve Görevden Uzaklaştırma 

Özlük dosyası ve kimlik belgesi
MADDE 26- (1) Kurumda göreve başlayan her personelin Türkiye Cumhuriyeti kimlik

numarası esas alınarak personel bilgi sistemine kaydı yapılır ve her personel için bir özlük dos-
yası tutulur. Özlük dosyasına, personelin mesleki bilgileri, mal bildirimleri, varsa inceleme,
soruşturma, denetim raporları, disiplin cezaları ile ödül ve başarı belgesi verilmesine ilişkin
bilgi ve belgeler konulur. 

(2) Kurum personeline asgari olarak unvan, sicil, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası
bilgilerini içerir fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı
tarafından verilir. Görev ve unvan değişikliklerinde kimlik belgesi yenilenir. Kimlik belgesi
üzerinde silinti ve kazıntı yapılmaz. Kimlik belgelerini kaybedenler bu hususu derhal Yönetim
Hizmetleri Daire Başkanlığına bildirmek zorundadırlar. Kurumdan ayrılanların kimlik belgeleri
iptal edilir.

Personelin kurumla ilişiğinin kesilmesi
MADDE 27- (1) Personelin; görevden çekilmesi ya da çekilmiş sayılması, emekliliği,

adaylık döneminde başarısızlığı, görevini yapmasına engel teşkil edeceğine dair sağlık kurulu
raporunun bulunması, başka bir kuruma nakli, memuriyete engel olabilecek mahkumiyeti, işe
alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması ya da görevi sırasında
bu şartlardan herhangi birini kaybetmesi ve ölümü durumlarında Kurumla ilişiği kesilir.

Görevden uzaklaştırma
MADDE 28- (1) Kurum hizmetlerinin gerektirdiği hallerde görevi başında kalmasında

sakınca görülen veya haklarında mahkemelerce cezai kovuşturma yapılan Kurum personelini
görevden uzaklaştırmaya Başkan yetkilidir. İhtiyati bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılan
Kurum personelinin hakları, tedbirin kaldırılması, tekrar göreve başlatılması ve süreleri hak-
kında 657 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 29- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Kanun,

5684 sayılı Kanun, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygula-
nır.

Yürürlük
MADDE 30- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 31- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenle-

me ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür. 
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Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumundan:
İLAÇ VE BİYOLOJİK ÜRÜNLERİN KLİNİK ARAŞTIRMALARI HAKKINDA 

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 13/4/2013 tarihli ve 28617 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İlaç ve Bi-
yolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fık-
rasında yer alan “11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teş-
kilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 27 nci ve 40 ıncı maddelerine”
ibaresi “4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve
Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 508 inci ve 796 ncı mad-
delerine” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (cc) bendinde yer
alan “Çok merkezli bir araştırmada” ibaresinden sonra gelmek üzere “sorumlu araştırmacılar
arasından seçilmiş” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“çç)  Faaliyet İzin Belgesi: Faz 1 klinik araştırmalarının ve biyoyararlanım/biyoeşde-
ğerlik çalışmalarının klinik ve/veya biyoanalitik kısımlarının yürütüldüğü merkezler için Ku-
rum tarafından verilen izin belgesini,

dd) İzleme: Bir klinik araştırmanın yürütülmesinin gözetimi ve klinik araştırmanın pro-
tokole, standart çalışma prosedürlerine, İyi Klinik Uygulamalara (GCP) ve ilgili mevzuata uy-
gun olarak yürütülmesini, kaydedilmesini ve raporlanmasını sağlama faaliyetini,

ee) Koordinatör merkez: Çok merkezli bir araştırmada koordinatörün görev yaptığı
merkezi,

ff) Sağlık meslek mensubu: Tabip, diş tabibi, eczacı, hemşire, ebe ve optisyen ile
11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun
ek 13 üncü maddesinde tanımlanan diğer meslek mensuplarını,”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer
alan “bir sorumlu araştırmacı veya” ibaresinden sonra gelmek üzere “sorumlu araştırmacı ta-
rafından görevlendirilmiş araştırma ekibinden” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent-
ler eklenmiştir.

“o) Klinik araştırmalar; İnsan Gönüllüleri Üzerinde Yapılan Tıbbi Araştırmalarda Etik
İlkeler Üzerine Dünya Tıp Birliği Helsinki Bildirgesinin ve ilgili alandaki uluslararası stan-
dartların en güncel sürümü ile aynı doğrultuda tasarlanır, yürütülür, kaydedilir ve raporlanır.

ö) Gönüllülerin, fiziksel ve zihinsel bütünlük, gizlilik ve 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca ilgili verilerinin korunmasına dair hakları gü-
venceye alınır.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğe 9 uncu maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde
eklenmiştir.

“İlave tedbirler
MADDE 9/A- (1) 6 ila 9 uncu maddelerde belirtilen etkilenebilir popülasyonlar ile bir-

likte zorunlu askerlik hizmeti gerçekleştiren kişiler, özgürlüğünden mahrum olan kişiler, bir
adli karar nedeniyle klinik araştırmalarda yer alamayan kişiler veya bakım evlerindeki kişiler
gibi diğer etkilenebilir popülasyonların uygun bir şekilde korunmasına ilişkin Kurum tarafından
ilave tedbirler alınabilir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gülhane
Askeri Tıp Akademisi ve askeri eğitim-araştırma hastaneleri dâhil” ibaresi yürürlükten kaldı-
rılmış ve aynı maddenin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
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“Bu merkezlerde Kurum tarafından gerçekleştirilen denetimler ve yapılacak değerlendirmeler
neticesinde, ilgili mevzuat hükümlerinin karşılandığının anlaşılması halinde, Faaliyet İzin Bel-
gesi düzenlenir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir. 

“Araştırmaya ait başvurular
MADDE 12- (1) Bu Yönetmeliğin kapsamındaki klinik araştırmalar için etik kurul ile

Kuruma eş zamanlı başvuru yapılabilir.
(2) Araştırmaya ait başvurular, destekleyici tarafından ya da destekleyicinin görevlen-

direceği Türkiye’de ikamet eden sözleşmeli araştırma kuruluşu tarafından etik kurula ve Ku-
ruma yapılır. Destekleyicinin, Türkiye’de yerleşik temsilcisi bulunmuyor ise destekleyici araş-
tırmaya ait başvuruları Türkiye’de ikamet eden bir sözleşmeli araştırma kuruluşu aracılığı ile
yapmak zorundadır.

(3) Çok merkezli klinik araştırmalarda tek etik kurul kararının bulunması yeterlidir.
Söz konusu etik kurul kararının koordinatör merkezin bulunduğu yerdeki etik kuruldan alın-
ması, burada etik kurul bulunmuyorsa çalışmaya dâhil olan merkezlerin bulunduğu yerlerdeki
ilgili etik kurulların birinden karar alınması gerekmektedir. Çok merkezli araştırmalarda çalış-
maya dâhil olan merkezlerin bulunduğu tüm yerlerde etik kurul bulunmadığı takdirde koordi-
natör merkeze en yakın yerdeki ilgili etik kuruldan karar alınması gerekmektedir. Tek merkezli
klinik araştırmalarda ise araştırmanın yürütüldüğü merkezin bulunduğu yerdeki etik kuruldan
karar alınması, etik kurul bulunmadığı takdirde araştırma merkezine en yakın yerdeki ilgili
etik kuruldan karar alınması gerekmektedir.

(4) Araştırmaya ait başvuru dosyaları, İyi Klinik Uygulamaları Kılavuzu ve Kurumun
başvuru şekline ilişkin yayımladığı kılavuzlar çerçevesinde, Kurumun internet sitesinde ya-
yımlanan üst yazı örnekleri, başvuru formu ve diğer formlar kullanılarak hazırlanır.

(5) Başvuru dosyasında sunulan klinik dışı verilerin elde edildiği preklinik farmako-
toksikolojik çalışmalar, 9/3/2010 tarihli ve 27516 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İyi La-
boratuvar Uygulamaları Prensipleri, Test Birimlerinin Uyumlaştırılması,  İyi Laboratuvar Uy-
gulamalarının ve Çalışmaların Denetlenmesi Hakkında Yönetmelikte belirtilen hükümlere
uyumlu olarak yürütülür. 

(6) Başvuru dosyasında daha önce Türkiye dışında yapılan klinik araştırmalardan elde
edilen verilere atıfta bulunuluyorsa bu klinik araştırmaların bu Yönetmelikte belirtilen esaslar
uyarınca belirlenmiş iyi klinik uygulamalar ve etik ilkelerin temelinde tasarlanması, uygulan-
ması ve rapor edilmesi gerekir.

(7) Kurum tarafından gerekli görülen haller, mücbir sebepler veya zorunlu haller dı-
şında; Kurum araştırmaya ait başvuruları sadece elektronik olarak kabul eder ve başvuru sa-
hipleri ile yapılacak tüm yazışmaları sadece elektronik ortamda gerçekleştirir. 

(8) Kurum araştırmaya ait başvuruları, başvurunun niteliğine göre sunulması gereken
belgeler ve elektronik başvuru gereklilikleri açısından eksiksiz bir başvuru olup olmadığı ve
iyi klinik uygulamaları doğrultusunda araştırmanın bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğu yö-
nünden değerlendirir.

(9) Etik kurul, araştırmaya ait başvurularda sunulması gereken belgelerin eksiksiz olup
olmadığını değerlendirir. Başvurunun değerlendirilmesi; 28 inci maddenin birinci fıkrasının
(c) bendinde belirtilen hususlar, 33 üncü maddenin ikinci fıkrası uyarınca Kurum tarafından
ilan edilen kılavuzlar, iyi klinik uygulamaları ve ilgili mevzuata uygun olarak yapılır.
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(10) Araştırmaya ait başvuruların usulüne uygun olarak yapılması, başvuruda bulunması
gereken bilgi ve belgelerde eksiklik bulunmaması hâlinde başvurunun etik kurul tarafından on
iki iş günü içinde, Kurum tarafından yirmi iki iş günü içinde incelenmesi esastır.

(11) Etik kurul ve Kurumun inceleme süreci içerisinde ek bilgi ve açıklamalara ihtiyaç
duyulması hâlinde, gerekli olan tüm istekler tek bir seferde başvuru sahibine iletilir. 

(12) Aşağıda belirtilen araştırmalarda etik kurul ve Kurumun inceleme süresi için be-
lirlenen süreye otuz iş günlük bir süre eklenebilir:

a) Genetik olarak modifiye edilmiş organizma taşıyan ürünler ile hücresel tedaviler
veya gen tedavisi içeren ürünler kullanılarak yürütülecek araştırmalar.

b) Bu Yönetmelik kapsamındaki araştırmalar ile 6/9/2014 tarihli ve 29111 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmaları Yönetmeliği veya 20/9/2015 tarihli ve
29481 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kozmetik Ürün veya Hammaddelerinin Etkinlik ve
Güvenlilik Çalışmaları ile Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik kapsamındaki araştır-
maların aynı araştırmanın konusu olacak şekilde birlikte yürütüldüğü araştırmalar.

(13) Kurumunun internet sitesinde yayımlanan ve başvuru ücreti ödenmesi gerekliliği
belirtilen başvuruların değerlendirilebilmesi için Kuruma başvuru ücretinin ödenmesi gerek-
mektedir. 

(14) Etik kurulun talep etmesi durumunda, Kurumunun belirlediği başvuru ücretlerini
geçmeyecek şekilde belirlenen başvuru ücretinin etik kurulun kurulduğu üniversite veya eğitim
ve araştırma hastanesine ödenmesi gerekmektedir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğe 12 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde-
ler eklenmiştir.

“İlk uygunluk başvurusu ve Kurum izni
MADDE 12/A- (1) Başvuru sahibi, klinik araştırmaların başlatılabilmesi için etik kurula

ve Kuruma ilk uygunluk başvurusunda bulunur.
(2) Kurumun ilk uygunluk başvuru dosyasını incelemesi sonucunda tespit edilen ek-

siklikler ile ihtiyaç duyulan ek bilgi ve açıklamalar başvuru sahibine iletilir. İstenilen bilgi ve
belgeler başvuru sahibi tarafından Kuruma en geç otuz iş günü içerisinde sunulur. Kurum ta-
rafından gerekli görülen haller, mücbir sebepler veya zorunlu haller dışında; ek bilgi ve belge-
lerin Kuruma sunulmaması durumunda başvuru geri çekilmiş sayılır. 

(3) Kurum veya etik kurul araştırmanın yürütülmesine dair olumsuz bir karar vermişse,
bunu gerekçeli olarak başvuru sahibine bildirir. Başvuru sahibi bir kereye mahsus olmak üzere
kararda belirtilen hususlarda gerekli değişiklikleri yaparak tekrar başvuruda bulunabilir veya
karara gerekçeli olarak otuz iş günü içinde itiraz edebilir. Talep edilen değişiklikler yerine ge-
tirilmediğinde veya bu konuda kabul edilebilir bir gerekçe sunulamaması hâlinde Kurum veya
etik kurul araştırmayı reddedebilir.

(4) Başvuru sahibi tarafından Kuruma sunulan bilgi ve belgelerin incelenmesi ve de-
ğerlendirilmesi sonucunda, etik kurul onayı olan ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun olduğu
tespit edilen klinik araştırmaların başlatılmasına Kurum tarafından izin verilir ve başvuru sahibi
bilgilendirilir.

İstisnai durumdaki araştırmalar
MADDE 12/B- (1) Aşağıdakilerden en az biri kapsamına giren klinik araştırmalar is-

tisnai durumdaki araştırmalar olarak kabul edilir: 
a) Yaşamı tehdit eden veya ciddi derecede engellilik yaratan hastalıkların tedavisini,

önlenmesini veya tıbbi teşhisini amaçlayan ve karşılanmamış tıbbi ihtiyacın giderilmesini sağ-
layacak olan araştırma ürünleri ile yapılacak klinik araştırmalar.
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b) Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemiz tarafından halk sağlığını ciddi olarak tehdit ettiği
kabul edilen durumlarda kullanılacak olan araştırma ürünleri ile yapılacak klinik araştırmalar.

(2) Bir araştırmanın istisnai durumdaki araştırma olup olmadığının belirlenmesi için
destekleyici veya destekleyicinin yasal temsilcisi tarafından araştırmanın birinci fıkrada belir-
lenen özellikleri taşıdığını ispatlayacak bilgi ve belgeler ile Kuruma tespit başvurusunda bulu-
nulur. 

(3) Kurum tespit başvurularını üç iş günü içerisinde inceler, gerekli gördüğü hallerde
başvuru sahibinden ek açıklama ve bilgi talep edebilir. Talep edilen açıklama ve bilgiler üç iş
günü içerisinde Kuruma sunulur. Ek bilgi ve açıklamalarla birlikte Kurum tarafından başvuru
üç iş günü içerisinde yeniden incelenir. Tespit başvurusunun değerlendirilmesi sonucu, olumlu
veya gerekçesi ile birlikte olumsuz olarak başvuru sahibine bildirilir.

(4) İstisnai durumdaki araştırmalarda, 12 nci maddenin onuncu ve on ikinci fıkralarında
belirtilen süreler yedi iş günü olarak uygulanır. 

(5) İstisnai durumdaki araştırmalar için etkililik ve güvenlilik ile ilgili kapsamlı verilerin
henüz sağlanamamış olmasına rağmen araştırmanın halk sağlığına faydasının, verilerin bulun-
mamasının oluşturacağı riske kıyasla daha fazla olması durumu Kurum ve etik kurul tarafından
yapılacak incelemede dikkate alınır.

(6) Bu maddenin uygulanması ve istisnai durumdaki araştırmalar için yapılacak baş-
vuruların şekli ve içeriğine ilişkin kılavuz Kurumca yayımlanır.

Karar ve rapor kullanımı ile görüş alınması
MADDE 12/C- (1) Kurum, araştırmaların incelenmesi ve değerlendirilmesi sırasında

ve yetkilerini kullanırken karşılaştırılabilir standartlara sahip diğer ilaç otoriteleri veya bölgesel
veya uluslararası kuruluşlar tarafından verilmiş ilgili kararlardan ve/veya yayımlanmış rapor-
lardan yararlanabilir.

(2) Kurum, araştırmaların incelenmesi ve değerlendirilmesi sırasında ve yetkilerini kul-
lanırken 1/8/2019 tarihli ve 30849 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye İlaç ve Tıbbi
Cihaz Kurumu Bilimsel Danışma Komisyonlarının Teşkili ve Görevleri Hakkında Yönetmeli-
ğine istinaden kurulan bilimsel danışma komisyonlarından ve üyelerinden görüş alabilir.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı
fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“(2) Klinik araştırmaların yürütülmesi sırasında aşağıdaki hususlara uyularak değişiklik
yapılabilir:

a) Değişikliklerden bilgilendirme niteliğinde olanlar ile etik kurul onayı ve Kurum izni
gerektirenler Kurumun yayımlayacağı kılavuzlar ile belirlenir.

b) Onay ve izin gerektiren değişikliklerde etik kurul onayı olmayan değişikliklerin uy-
gulanmasına Kurum izin veremez, Kurum izni olmadan bu değişiklikler uygulanamaz. Bilgi-
lendirme niteliğinde olan değişikliklerde ise bilgilendirme tarihi esas alınarak değişiklik uy-
gulanabilir ancak etik kurul veya Kurum bu değişikliklere ilişkin düzeltme talep edebilir veya
gerekçesiyle birlikte bu değişiklikleri iptal edebilir.”

“c) Araştırma, Kurum tarafından izin verilmesine rağmen başvuru dosyasında belirtilen
tarihte başlatılamamış ise başlatılamama sebepleri doksan gün içerisinde Kuruma bildirilir.
Araştırma, Kurum tarafından izin verilmesine rağmen başvuru dosyasında belirtilen tarihte
başlatılamamış ise başlatılamama sebepleri doksan gün içerisinde Kuruma bildirilir. Kurum
tarafından izin verilen araştırmanın başlama, ilk gönüllü ilk vizit ve gönüllü alımı sonlanım
tarihleri gerçekleştiği tarihten itibaren on beş gün içerisinde etik kurula ve Kuruma bildirilir.”
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“e) Destekleyici, sözleşmeli araştırma kuruluşları, sorumlu araştırmacı, araştırma ekibi
üyeleri ve klinik araştırmada yer alan diğer tüm taraflar araştırmaları iyi klinik uygulamalarına
ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun yürütmekle sorumludur.

f) Destekleyici gönüllülerin haklarının, güvenliliğinin ve sağlığının korunmasını, bil-
dirilen araştırma verilerinin doğru, eksiksiz ve kaynak belgeler ile doğrulanabilir olmasını,
araştırmanın mevcut onaylı araştırma protokolüne, iyi klinik uygulamalarına ve ilgili mevzuata
uygun olarak yürütülmesini sağlamak amacıyla izleme faaliyetinden sorumludur.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci, ikinci ve beşinci fıkraları
yürürlükten kaldırılmış, üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağı-
daki fıkra eklenmiştir.

“(3) Araştırma başlatıldıktan sonra destekleyici tarafından tamamlanmadan durdurul-
muş veya erken sonlandırılmış ise, sebepleri ile birlikte durdurma veya sonlandırma kararı, ça-
lışmaya alınmış olan gönüllülerin tedavisinin idamesine ilişkin tedbirleri içeren bilgi yazısı da
eklenerek on beş gün içerisinde Kuruma ve etik kurula bildirilir.”

“(6) Araştırmanın tüm merkezlerde sona erdirilmesinden itibaren bir yıl içerisinde klinik
araştırma sonuç raporunun özeti ve bu özetin gönüllülerin anlayabileceği şekilde oluşturulmuş
hali etik kurula ve Kuruma bildirilir.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle
eklenmiştir.
“Araştırma ürünlerinin imhasında, 2/4/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gazete’de yayımla-
nan Atık Yönetimi Yönetmeliğinde belirtilen hükümler ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uy-
gulanır.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinde yer
alan “beş yıl” ibaresi “on dört yıl” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(4) Araştırmaya ait ilerleme raporu yılda en az bir kere olmak üzere, ilgili kılavuzlar

ve Kurumun internet sitesinde yayımlanan formlara göre hazırlanarak etik kurula ve Kuruma
bildirilir. Kurum veya etik kurul gerekli gördüğü durumlarda veya kısa süreli araştırmalarda
daha kısa sürede de rapor isteyebilir.

(5) Gönüllülerin güvenliği ve haklarını veya klinik araştırmada elde edilen verilerin
güvenilirliği ve kalitesini etkileyen; bu Yönetmelik hükümleri ve onaylı araştırma protokolünün
ihlal edilmesi, bu ihlalin farkına varılmasından itibaren en geç yedi gün içerisinde etik kurula
ve Kuruma bildirilir.”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “beş
yıl” ibaresi “on dört yıl” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Kurumun yetkileri ve denetim 
MADDE 22- (1) Kurum, yurt içinde veya yurt dışında yürütülen araştırmaları, araştır-

macıları, araştırmaların yapıldığı yerleri, destekleyiciyi ve sözleşmeli araştırma kuruluşunu,
araştırılan ürünlerin imal edildiği tesisleri, depolandığı yerleri, araştırma ile ilgili analizlerin
yapıldığı laboratuvarları, etik kurulları, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uy-
gunluğu yönünden, önceden haber vererek veya haber vermeden denetler.
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(2) Bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygunluk yönünden denetimler
Kurum müfettişleri tarafından yürütülür. Müfettişler, lisans düzeyinde eğitim almış, iyi klinik
uygulamaları konusunda yeterli eğitim ve deneyime sahip tercihen tıp ve eczacılık alanlarında
eğitimli kişiler olmalıdır.

(3) Müfettişler yürüttükleri denetimler sırasında; gerekli gördüğü dosya ve belgeleri
kanuni bir engel bulunmadıkça, denetim yaptığı kamu veya özel kurum ve kuruluşlar ile ilgili
kişilerden istemek, incelemek, gerek görülmesi halinde yetkili merciler tarafından onaylanmış
nüshalarını almak, sayım ve araştırma yapmak, numune almak, gerektiğinde bunları mühürle-
mek ürünleri yediemine almak, toplamak veya toplatmak, bu konularda her derecedeki yetkili
ve ilgiliden her türlü yardım ve bilgiyi istemek ve gerekli yazışmaları yapmak hususlarında
yetkilidir. Müfettişler, denetim esnasında elde ettikleri bilgilerin gizliliğini korumakla yüküm-
lüdür.

(4) Kurum aşağıda belirtilenlerden en az birini tespit etmesi halinde, araştırmaya ait iz-
nini iptal edip araştırmayı sonlandırabilir, araştırmayı durdurabilir veya araştırmada değişiklik
yapılmasını talep edebilir:

a) Gönüllülerin güvenliği veya sağlığının risk altında olması.
b) Araştırmanın onaylanmış belgelere uygun yürütülmemesi.
c) Araştırmaya izin verilirken mevcut şartlardan birinin ortadan kalkması.
ç) Araştırmada elde edilen verilerin güvenilirliği ve kalitesinin araştırmanın yürütül-

mesini olumsuz etkilemesi.
d) Başvuru ve bildirim gerekliliklerinin yerine getirilmemesi.
(5) Kurum tarafından verilen sonlandırma, durdurma veya değişiklik talep etme kararı

gerekçesi ile birlikte destekleyiciye veya destekleyicinin yasal temsilcisine ve etik kurula bil-
dirilir.

(6) Araştırmada gönüllü güvenliği ve sağlığının tehlikeye girmesi durumunda Kurum
araştırmayı doğrudan sonlandırabilir.

(7) Araştırmanın durdurulması halinde durdurma sebeplerinin belirlenen süre içerisinde
giderilmesi durumunda Kurum araştırmanın yeniden başlatılmasına izin verebilir. Durdurma
sebeplerinin belirlenen süre içerisinde yerine getirilmemesi veya yerine getirilmesinin mümkün
olmadığının anlaşılması ya da bu süre zarfında gönüllü sağlığının tehlikeye girmesi hâllerinde
araştırma doğrudan sonlandırabilir.

(8) Araştırmada değişiklik yapılmasının talep edilmesi halinde gerekli değişikliklerin
belirlenen süre içerisinde yapılmaması veya yapılmasının mümkün olmadığı anlaşılması du-
rumunda araştırma durdurulabilir veya doğrudan sonlandırabilir.

(9) Gönüllüler için doğrudan bir risk içermeyen durumlarda dördüncü fıkrada belirtilen
önlemler alınmadan önce, destekleyicinin veya destekleyicinin yasal temsilcisinin ya da ilgili
sorumlu araştırmacının konu ile ilgili görüşleri istenebilir. Bu durumda destekleyici veya des-
tekleyicinin yasal temsilcisi ya da ilgili sorumlu araştırmacı konuyla ilgili görüşlerini on beş
gün içerisinde Kuruma gönderir.

(10) Çok merkezli araştırmalarda dördüncü fıkrada belirtilen önlemler araştırma mer-
kezi düzeyinde de uygulanabilir. 

(11) Bu Yönetmelik kapsamına giren araştırmalara ait bilgiler ve araştırma sonuçları
ile Kurumun gerekli gördüğü durumlarda Kurumun araştırmalara ilişkin özet değerlendirme
raporları ticari sır ve kişisel verilerin gizliliğine riayet edilmek kaydıyla kamuya açık bir veri
tabanında Kurum tarafından yayımlanır. Veri tabanında yayımlanacak bilgilerin içeriği Kuru-
mun internet sitesinde ilan edilir.”
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MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Araştırmanın her türlü hukukî ve mâli sorumluluğu destekleyici ve sözleşmeli araş-
tırma kuruluşu ile araştırma ekibine aittir. Araştırmada kullanılan her türlü araştırma ürününün,
ürünlerin kullanılmasına mahsus her türlü malzemeler ile muayene, tetkik, tahlil ve tedavilerin
bedeli için gönüllüden herhangi bir ücret talep edilemez.

(2) Başvuru dosyasında araştırmanın finansmanının nasıl sağlanacağının belirtilmesi
zorunludur.”

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Kurum, etik ilkelere uygun çalışmayan veya Kurumun yayımladığı Etik Kurul
Standart Çalışma Yöntemi esaslarını yerine getirmeyen ya da yapılan denetim sonucunda etik
kurul çalışmalarının yürütülebilmesi için zaruri olan mekân, sekretarya, arşiv ve sair ekipman
yönünden eksiklik tespit edilen etik kurulu uyarır. Belirlenen süre içerisinde uyarı sebebinin
giderilmemesi veya bir yıllık süre içerisinde etik kurulun ikiden fazla uyarılması hâlinde, Ku-
rum tarafından 26 ncı maddenin ikinci fıkrasına göre verilen onay iptal edilir,  etik kurul baş-
kanının bu Yönetmelik kapsamındaki etik kurullarda tekrar etik kurul başkanı olması ve etik
kurul üyelerinin bu Yönetmelik kapsamındaki etik kurullarda üye olmaları iki yıl süre ile ya-
saklanır.”

“(4) Etik kurulun bir yıldan uzun süre faaliyet göstermediğinin tespit edilmesi duru-
munda Kurum tarafından verilen kurulum onayı iptal edilir.”

MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş, yedinci fıkrasında yer alan “üyesi” ibaresinden sonra gelmek üzere “bu
Yönetmelik kapsamında kurulan” ibaresi eklenmiş, onuncu fıkrasının (c) ve  (ç) bentleri ile on
birinci fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağı-
daki fıkra eklenmiştir.

“(1) Etik kurullar gönüllülerin hakları, güvenliği ve esenliğinin korunması amacıyla
araştırma ile ilgili diğer konuların yanı sıra gönüllülerin bilgilendirilmesinde kullanılacak yön-
tem ve belgeler ile bu kişilerden alınacak olurlar hakkında bilimsel ve etik yönden değerlen-
dirme yapmak amacıyla, üyelerinin çoğunluğu doktora veya tıpta uzmanlık seviyesinde eğitimli
sağlık meslek mensubu olan, Kurum tarafından düzenlenen veya onaylanan iyi klinik uygula-
maları ve klinik araştırmalar hakkında temel eğitimden temin edilmiş başarı belgesine sahip,
en az yedi ve en çok on beş üyeden oluşturulur.

(2) Etik kurullar; üniversitelerde rektörün,  eğitim ve araştırma hastanelerinde başhe-
kimin, teklifi ve Kurumun onayıyla kurulur ve bu onay tarihi itibarıyla faaliyetlerine başlar.
Etik kurul üye ve sekreter değişiklikleri için aynı usul geçerlidir.”

“c)  Biyoistatistik alanında doktora yapmış bir kişi veya tıpta uzmanlık eğitimi almış
halk sağlığı uzmanı veya halk sağlığı alanında doktorasını yapmış kişi,

ç)  Biyomedikal alanında çalışan bir mühendis veya uzman; bulunmaması halinde, bi-
yofizik alanında doktora yapmış kişi veya tıpta uzmanlık eğitimi almış fizyoloji uzmanı ya da
fizyoloji alanında doktora yapmış kişi,”

“b) Tıbbi farmakoloji ya da farmakoloji alanında doktora yapmış veya bu alanda tıpta
uzmanlık eğitimi almış tıp doktoru, diş hekimi veya eczacı,

c)  Biyoistatistik alanında doktora yapmış bir kişi veya tıpta uzmanlık eğitimi almış
halk sağlığı uzmanı veya halk sağlığı alanında doktorasını yapmış kişi,
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ç) Biyofarmasötik, farmakokinetik, farmasötik biyoteknoloji veya farmasötik teknoloji
alanında doktora yapmış eczacı,”

“(12) Etik kurul çalışmalarının yürütülebilmesi için zaruri olan mekân, sekretarya, arşiv
ve sair ekipman ile bu konudaki finansmanın sağlanması ve bu şartların devamlılığı etik kurulun
bünyesinde kurulduğu üniversite veya eğitim ve araştırma hastanesi tarafından sağlanır. 12 nci
maddenin on dördüncü fıkrasında belirtilen başvuru ücretleri etik kurulun bünyesinde kurul-
duğu üniversite veya eğitim ve araştırma hastanesi tarafından yönetilir.”

MADDE 18- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer
alan “gizlilik ilkesine uymak” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve çıkar çatışması konusunda
özen göstermek” ibaresi eklenmiş, (c) bendinde yer alan “Etik kurul üyeleri” ibaresinden sonra
gelmek üzere “ve sekreterleri” ibaresi eklenmiş, aynı bentte yer alan “gizlilik belgesi ve taah-
hütnamesini” ibaresi “gizlilik sözleşmesi ve çıkar çatışması taahhütnamesini” olarak değişti-
rilmiş, aynı fıkranın (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent ek-
lenmiştir.

“f) Üyeliği süresince mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya veya aralıklı olarak beş
toplantıya katılmayan üyelerin üyeliği kendiliğinden düşer.”

“h) Etik kurul üye yapısında asgari olarak bulunması zorunlu üyenin görev süresinin
dolması veya üyeliğinin düşmesi durumunda yerine aynı nitelikleri haiz bir üye belirlenir. Be-
lirlenen kişinin üyeliği Kurum tarafından onaylanana kadar etik kurul toplanamaz ve faaliyet-
lerine devam edemez.”

MADDE 19- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ç) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (d), (e) ve (f) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) Bu Yönetmelik kapsamındaki klinik araştırma başvuruları 26 ncı maddeye göre teş-
kil edilen etik kurullar tarafından değerlendirilir. Etik kurullar, 12 nci maddede belirtilen hu-
suslara uygun olarak yapılmış başvuruları değerlendirmeye almak zorundadır.”

“ç) Etik kurul kendisine yapılan başvurulardan onay alanları, gerektiğinde araştırma
sırasında ve yerinde izleyebilir. Etik kurul, araştırmaların yürütülmesi esnasında yapılan baş-
vuruların değerlendirilmesinden de sorumludur. Yaptığı bu değerlendirmeler ile araştırma kap-
samıyla ilgili olarak ortaya çıkan yeni bilgiler ve gelişmeler sonucunda araştırmaya verdiği
onayı gözden geçirir. Araştırmada göz ardı edilemeyecek bir risk ortaya çıkması halinde veya
gönüllülerin güvenliği, esenliği ve sağlığının olumsuz yönde etkilenmesi durumunda 22 nci
maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen önlemlerin alınmasını Kurumdan talep edebilir.”

MADDE 20- Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik Kurumca yayımlanmış kılavuzların ol-

madığı durumlarda; Kurum, resmi internet sayfasında ilan etmek kaydıyla diğer ülkelerin resmî
sağlık otoritelerince veya uluslararası kuruluşlarca yayımlanan kılavuzları kabul edebilir.”

MADDE 21- Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik gereğince oluşturulan ve Kurum tarafından

onaylanan mevcut etik kurullarda görev alan etik kurul üyelerinden Kurum tarafından düzen-
lenen veya onaylanan iyi klinik uygulamaları ve klinik araştırmalar hakkında temel eğitimden
temin edilmiş başarı belgesine sahip olmayıp, 1/6/2023 tarihine kadar belirtilen nitelikte eğitimi
tamamlamayan etik kurul üyelerinin üyelikleri sona erer.”

MADDE 22- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 23- Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu Başkanı

yürütür.
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Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünden:

RESMÎ İLÂN VE REKLÂMLAR İLE BUNLARI YAYINLAYACAK SÜRELİ

YAYINLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 5/10/2016 tarihli ve 29848 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Resmî İlân

ve Reklâmlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin bi-

rinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Basın kartı: 13/6/1952 tarihli ve 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalış-

tıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanuna tâbi işgörme neticesinde 14 sa-

yılı İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3 üncü madde-

sinin birinci fıkrasının (k) bendi uyarınca düzenlenen kartı,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer

alan “Kanun,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi,” ibaresi ek-

lenmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında ve 9 uncu madde-

sinin ikinci fıkrasında yer alan “kanunla” ibarelerinden sonra gelmek üzere “veya Cumhurbaş-

kanlığı Kararnamesiyle” ibareleri eklenmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(4) Gazetelerde yayınlanan resmî ilânlar, gazetelerin imtiyaz sahibine ait internet haber

sitelerinde, ana sayfada ve görünür bir alanda yer verilen Kurumun dijital panosu aracılığıyla

yönlendirilerek Kurumun ilan portalı ilan.gov.tr’de eş zamanlı olarak yayınlanır. Birden fazla

gazetenin imtiyaz sahibinin aynı olması durumunda her bir gazetenin ayrı internet haber sitesi

olması gerekir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 73 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1)

numaralı alt bendinde yer alan “4,50” ibaresi “3,75” şeklinde, (ğ) bendi ile aynı maddenin

ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra ek-

lenmiştir.

“ğ) Kurumun ilân portalında yayınlanan ilânlardan her gün en az üç farklı ilânı;

1) Kendisine ait internet haber sitesinde, kaynak göstererek Kurumun belirleyeceği şe-

kilde duyuran gazetelere 1/6,

2) Kurumca tespit edilecek sosyal ağlardan, kendisine ait hesaplarda Kurumun belirle-

yeceği şekilde paylaşım yapan gazetelere 1/8 oranında,

ek gösterge uygulanır.”

“(2) Gazetelerin imtiyaz beyannamelerinde belirtilen gazete ismiyle internet haber sitesi

veya sosyal ağ hesabının isminin (adresinin) farklı olması halinde, internet haber sitesi veya

sosyal ağ hesabının bağlı olduğu gazete isminin ziyaretçilerin kolaylıkla görebileceği bir alanda

belirtilmesi zorunludur.
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(3) Birinci fıkranın (g) ve (ğ) bentlerine göre ek gösterge uygulamasından yararlanan

gazetelerin kendilerine ait internet haber siteleri veya sosyal ağ hesaplarının içeriğinde Basın

İlân Kurumu Teşkiline Dair 195 Sayılı Kanun’un 49 uncu Maddesinde Yer Alan Basın Ahlâk

Esasları Hakkında Genel Kurul Kararını ihlal ettiğinin resen ya da şikâyet üzerine tespiti ha-

linde, ilgili gazeteler Yönetim Kurulu kararıyla iki ayı geçmeyecek şekilde birinci fıkranın (g)

ve (ğ) bentleri hükümlerinden yararlandırılmaz.”

“(4) Bu maddenin birinci fıkrasının (g) ve (ğ) bentlerinin uygulanmasında on iki ay sü-

reyle kesintisiz resmi ilan yayınlama şartı aranmaz.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 82 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Gazetelerin imtiyaz beyannamelerinde belirtilen gazete ismiyle internet haber sitesi

veya sosyal ağ hesabının isminin (adresinin) farklı olması halinde, internet haber sitesi veya

sosyal ağ hesabının bağlı olduğu gazete isminin ziyaretçilerin kolaylıkla görebileceği bir alanda

belirtilmesi zorunludur.

(3) Birinci fıkranın (ç) bendine göre ek gösterge uygulamasından yararlanan gazetelerin

kendilerine ait internet haber siteleri veya sosyal ağ hesaplarının içeriğinde Basın İlân Kurumu

Teşkiline Dair 195 Sayılı Kanun’un 49 uncu Maddesinde Yer Alan Basın Ahlâk Esasları Hak-

kında Genel Kurul Kararını ihlal ettiğinin resen ya da şikâyet üzerine tespiti halinde, ilgili ga-

zeteler Yönetim Kurulu kararıyla iki ayı geçmeyecek şekilde birinci fıkranın (ç) bendi hük-

münden yararlandırılmaz.”

“(4) Bu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinin uygulanmasında on iki ay süreyle ke-

sintisiz resmi ilan yayınlama şartı aranmaz.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 103 üncü maddesinde yer alan “1,60” ibaresi “1,50”

şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 104 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Ba-

kanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 109 uncu maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ayrıca bu fıkra kapsamında bulunan vasıflı gazeteler, 73 üncü maddenin birinci fıkrasının (ğ)

bendinde, alt vasıflı gazeteler ise 73 üncü maddenin birinci fıkrasının (g) ve (ğ) bentlerinde

yer alan şartlarda ve oranda ek gösterge hakkından yararlanır.”

MADDE 10- Bu Yönetmeliğin;

a) 5 inci, 6 ncı ve 9 uncu maddeleri 1/9/2022 tarihinde,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 11- Bu Yönetmelik hükümlerini Basın İlân Kurumu Genel Müdürü yürütür.
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Yargıtay Başkanlığından:

YARGITAY PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN

DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 3/8/2005 tarihli ve 25895 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yargıtay Per-

soneli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fık-

rasının (a) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bentler buna göre

teselsül ettirilmiştir.

“b) Savunma hizmetleri grubu;

1) Sivil savunma uzmanı.” 

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer

alan “altı ayı” ibaresi “2 yılı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) nu-

maralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“2) 3 yıl Sivil Savunma Uzmanı veya Şef olarak çalışmış olmak,”

“l) Sivil Savunma Uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğretim mezunu olmak,

2) Şef veya koruma güvenlik şefi kadrosunda en az 3 yıl hizmeti olmak,

3) Görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavında başarılı olmak.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Sınav kurulu üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı takdir edilen puanlar EK-2’de yer

alan değerlendirme formuna işlenerek imzalanır. Her üyenin vermiş olduğu puanlar EK-3’te

yer alan birleştirme tutanağında gösterilerek puanların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle

personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Nihai başarı puan durumu EK-4’te yer alan liste ile

belirlenir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin ikin-

ci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Aynı hizmet grubunun alt görev grubunun içinde yer alan aynı düzeydeki görevlerden bu

görev grubu içindeki üst bentlerde yer alan görevlere sınavla; aynı veya daha alt bentlerde sa-

yılan görevlere ise bu görev için aranan şartları taşımak kaydıyla sınavsız atama yapılabilir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğe ekte yer alan EK-2, EK-3 ve EK-4 eklenmiştir.

MADDE 7- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8- Bu Yönetmelik hükümlerini Yargıtay Birinci Başkanı yürütür.
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TEBLİĞLER

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından: 
YAPI, TESİS VE ONARIM İŞLERİ İHALELERİNDE KULLANILAN 
MÜTEAHHİTLİK KARNELERİ VE İŞ BİTİRME BELGELERİNİN 

2022/2 YILINA AİT DEĞERLENDİRME KATSAYILARI 
HAKKINDA TEBLİĞ

Müteahhitlik karneleri
MADDE 1- (1) 28/3/1981 tarihli ve 17293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı,

Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği uyarınca, ihalelere iştirak edecek olan
müteahhitlerin, ellerinde bulunan ve geçerliliği sona ermemiş müteahhitlik karneleri, ilgili kuru-
luşlarca, aşağıda belirtildiği şekilde ve grubu aynı kalmak şartıyla aktarılarak kabul edilecektir.

Değerlendirme katsayıları
MADDE 2- (1) 2/6/2022 tarihinden itibaren, müteahhitlik karneleri ve iş bitirme bel-

geleri için geçerli katsayılar aşağıda belirtilmiştir:
a) 1/3/1981-28/2/1982 arasındaki tarihleri taşıyan (bu tarihler dâhil) ve geçerliliğini

muhafaza eden müteahhitlik karneleri miktarı, grubu aynı kalmak şartıyla; 165.263,381 ile çar-
pılacaktır.

b) 1/3/1982-31/12/1982 arasındaki tarihleri taşıyan (bu tarihler dâhil) müteahhitlik kar-
neleri miktarı, grubu aynı kalmak şartıyla; 137.413,442 ile çarpılacaktır.

c) Kuruluşlarca iş bitirme belgelerinin ve müteahhitlik karnelerinin değerlendirilebil-
mesi için 2/6/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıda tespit olunan katsayılar uy-
gulanacaktır: 
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Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 3- (1) 18/2/2022 tarihli ve 31754 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı,

Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin

2022 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 4- (1) Bu Tebliğ 2/6/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde

yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 5- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı

yürütür.

—— • ——
Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 167)’NDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

(GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 187)

MADDE 1- 30/5/2020 tarihli ve 31140 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük

Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 167)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer

alan “Avrupa Birliği menşeli olmayan” ibaresi “Avrupa Birliği, Avrupa Serbest Ticaret Birliği

(EFTA) veya Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı menşeli olmayan” şeklinde

değiştirilmiştir. 

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

TÜRK LİRASI MEVDUAT VE KATILMA HESAPLARINA DÖNÜŞÜMÜN 
DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2021/14)’DE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SAYI: 2022/22)

MADDE 1- 21/12/2021 tarihli ve 31696 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sa-
yı: 2021/14)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin bankalardaki, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise
31/12/2021 ile 30/6/2022 tarihleri arasındaki herhangi bir tarihte bankalarda mevcut olan ABD
doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu
hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına
çevrilir.”

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yü-

rütür.
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

2.000 ADET OPTİK PARMAKİZİ OKUYUCU SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 2.000 adet optik 

parmakizi okuyucu Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari 

şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın 

alınacaktır. 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

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

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

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

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

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler, 20.07.2022 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgelerin teknik şartnamesine ve istenilen markasına uygunluğunun belirlenmesini 

müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. 

Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

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

gereğince istisna kapsamındadır. 

Talep Takip No: BSMMZF1H9Z 

    7940/1-1 
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TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR 

Isparta Şehir Hastanesi Başhekimliğinden: 

İhale Kayıt Numarası : 2022/636337 

İşin Adı : 12 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı 

İhale Türü - Usulü  : Mal Alımı - Açık İhale Usulü 

1- İdarenin 

a) Adresi : Sanayi Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 70  

     ISPARTA 32100 

b) Telefon ve Faks Numarası : 246 213 44 00 - 246 218 40 26 

c) Elektronik Posta Adresi : sh32.satinalma@saglik.gov.tr 

ç) İhale/Ön Yeterlik Dokümanının  

 Görülebileceği İnternet Adresi : https://ispartasehir.saglik.gov.tr/ 

2 - İhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 12 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIMI 

b) Teslim [Yeri/Yerleri] : ISPARTA ŞEHİR HASTANESİ 

c) Teslim [Tarihi/Tarihleri] : Yüklenici, Cihazları işe başlama tarihinden itibaren, 90 

gün içerisinde, çalışır vaziyette, tüm kalibrasyonları 

yapılmış ve personel eğitimi tamamlanmış olarak ilgili 

hastanenin uygun gördüğü yere cihazların kurulumunu 

ve montajını yaparak, mesai saatleri içinde teslim 

edecektir. 

3- İhalenin/Ön Yeterlik/ 

    Yeterlik Değerlendirmesinin; 

a) Yapılacağı Yer : ISPARTA ŞEHİR HASTANESİ 

b) Tarihi ve Saati : 09.08.2022 - 10:00 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler; 

4.1.  İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

b) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

c) Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe 

Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

ç) Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği 6282 sayılı Sağlık 

Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet 

Alınmasına Dair Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 
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d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, Şartname ekinde yer alan standart forma uygun 

iş ortaklığı beyannamesi, 

f) Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan 

yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi, 

g) 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, 

h) 4734 sayılı Kanun ve 6428 sayılı 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, 

ı) İstekli firmalar “Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği” kapsamında teklif 

dosyalarında Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi’nin aslı veya noter onaylı suretini veya 

idarece onaylı suretini teklif zarfında sunmalıdır. 

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer 

alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. (ı) bendinde belirtilen belge/belgelerin ise 

ortakların biri tarafından sunulması yeterlidir. 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 topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan 

ortağın 7.1 inci maddenin (i) bendindeki belgeyi de sunması zorunludur. 

4.3.  Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler 

4.3.1. Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olan ürünlerin teklif edilmesi halinde 

İsteklinin ve ürünlerin ihale tarihi itibariyle TC. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına 

(TİTUBB) veya ÜTS’ye kayıtlı olduğunu gösterir belgelerin sunulması zorunludur. Teklif 

verecek istekliler teklif edilen ürünün imalatçı veya ithalatçısı (Tedarikçi Firma) değil ise, ürünün 

tedarikçi firmasının bayisi olduğuna dair TİTUBB veya ÜTS’ye kayıtlı olduğunu gösterir 

belgeleri sunmak zorundadır. İsteklilerin imalatçı veya ithalatçı olması durumunda ilgili belge 

dosyada sunulacaktır. Ancak teklif edilen ürün, üreticisi tarafından tıbbi cihaz yönetmelikleri 

kapsamında belgelendirilmemiş ise (Tıbbi Cihazlar kapsamında değil ise) TİTUBB veya ÜTS’ye 

kayıt ve bildirim işlemi aranmayacak, bu durumda Üretici veya İthalatçının yönetmelik 

kapsamında olmadığına dair beyanının sunulması yeterli olacaktır. Ürüne ait teknik şartnamede 

farklı boy, ölçü, kalınlık, tip, çap, ebat vb... seçenekler belirtiliyorsa ve teknik şartnamede 

tanımlanan özellikler farklı UBB/UTS kaydı gerektiriyorsa her seçeneğe ait UBB/UTS'ye kayıtlı 

olduğunu gösterir belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. 
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Tıbbi cihazların, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz 
Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamındaki 
ürünlerin www.titck.saglik.gov.tr adresinden uyarı sistemi çerçevesinde takipleri yapılacak olup, 
kullanımları ve piyasaya arzları durdurulan cihazlar değerlendirme dışı bırakılacaktır. Tıbbi Cihaz 
Yönetmelikleri kapsamındaki cihaz teklif edilmesi durumunda teklif edilen cihazın ÜTS üzerinde 
Kayıtlı/Sistemde Tekil Ürün Var şeklinde kayıtlı olması zorunlu olup, kayıtlı olmayan cihazlar 
değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

İstekliler Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz 
Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamı 
dışında teklif ettiği ürünlerin bağlı bulunduğu mevzuatı gereği sunulması gereken CE, ISO vb. 
belgeler; ihale dosyasında sunacaktır. 

4.3.2. Teklif edilen cihazda teknik şartnamede aksi belirtilmedikçe en az iki yıl süreyle 
kullanıcı hatasına bağlı olmayan montaj ve imalat hatalarına karşı garantili, garanti süresinin 
dolmasından sonra ise 8 yıl boyunca ücreti karşılığı yedek parça temini ve servis garantisinde 
olacak ve buna ilişkin taahhütnameler ihale dosyasında sunulacaktır. 

4.5.3. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen 
belgeler. 

4.5.4. 
1) Teklif verecek istekliler hizmet yeterlilik belgesini ihale dosyasında sunacaklardır. 
2) Teklif edilen cihazın üretici veya ithalatçısı dışında teklif verecek istekliler, teklif 

edilen cihazın üreticisi veya ithalatçısından; satın alınan tıbbi cihazın bakım onarım ihtiyacı için 
satışı yapan satış merkezine ulaşılamaması halinde her türlü bakım onarım ihtiyacının kendileri 
tarafından yapılacağına dair taahhütnameyi ihale dosyasında sunacaklardır. 

3) Sistem en az % 95 uptime (cihaz aktif faaliyet süresi) olacak şekilde çalışacaktır. Bu 
süreye ulaşılamaması halinde, ulaşılamayan her süre için garanti ve bakım zamanına iki kat süre 
ekleneceğine dair taahhütnameyi ihale dosyasında sunacaklardır. 

4) İstekliler teklif etmiş oldukları cihazlara ait tüm yedek parça fiyat listesini ubb kodları 
ile birlikte istedikleri para birimi üzerinden hazırlayarak ihale dosyasında sunmak zorundadır. Bu 
listede cihazların garanti süresince ve garanti sonrası 8 yıllık sürede hastaneler tarafından talep 
edilmesi durumunda belirtilen yedek parça fiyatlarının geçilmeyeceği açıklanacak/ beyan 
edilecektir. Tek tek veya paket halinde yedek parça fiyat toplamı cihazın birim fiyatının % 200 
unu geçemez. İstekliler yedek parça fiyat listesini teklif ettikleri para birimi cinsinden başka bir 
para biriminden vermeleri halinde bu fiyat listesi ihale tarihindeki Merkez Bankası döviz alış kuru 
üzerinden Türk Lirasına çevrilerek %200 lük oran kontrolü yapılacaktır. % 200 lük tutarın altında 
kalmak kaydıyla yedek parça listesinde belirtilmeyen ve daha sonra cihazın çalışması için ihtiyaç 
duyulan tüm yedek parçalar firmalar tarafından ücretsiz/ bedelsiz olarak karşılanacak ve buna 
ilişkin taahhütnameyi ihale dosyasında sunacaklardır. Yüklenici firma tarafından İstisna veya 
kapsam dışı adı altında ücret talep ilave ücret talep edilerek satış teklif edilemez. 

5) Tıbbi cihaz alımlarında cihazın, rutin bakım periyodu (sıklığı), dâhili yazılım sistemi 
bulunan cihazlar için yazılımların erişim, kullanım yetki bilgilerine (program kilidi, şifre, ek 
güvenlik donanımı gibi), hata kodları ve müdahale aşamalarına ilişkin tedarikçi tarafından 
düzenlenen beyan ve bedelsiz temin edileceğine dair taahhütname ihale dosyasında sunulacaktır. 

6) Teklif edilen cihazın muayene ve kabul süreçlerinde şartname isterilerinin beyan edilen 
katalog değerleri ile karşılandığına yönelik ölçülebilir parametrelerin masrafları tedarikçi 
tarafından karşılanacağını ve bağımsız bir metroloji kuruluşu tarafından değerlendirileceğine 
ilişkin tedarikçi tarafından düzenlenen taahhütname ihale dosyasında sunulacaktır. 
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7) Teklif edilen cihazın garanti süresince tedarikçi tarafından üretici tarafından belirlenen 

uygulama kurallarına uygun olarak kullanıcı ve birinci seviye teknik servis eğitimlerinin bedelsiz 

olarak temin edileceğine dair taahhütname ihale dosyasında sunulacaktır. 

8) Garanti kapsamındaki cihazda arıza bildiriminden sonra 48 saat içinde cihaza müdahale 

edilecek ve ilk müdahaleden sonra en geç 3 gün içinde bütün fonksiyonlarıyla çalıştırılacaktır. 

Yedek parça gerektiren durumlar idareye bildirilecek ve 7 gün içerisinde arıza giderilecek ve 

cihaz tüm fonksiyonlarıyla birlikte çalışır durumda olacaktır. Arızanın giderilememesi 

durumundan bu durumu idareye bildirerek, bildirim tarihinden 3 gün içinde cihaz aktif hale 

getirilinceye kadar ikame cihaz temin edecektir. Cihazın tamir süresi ise 20 günü geçmeyecektir. 

Bunlara ilişkin taahhütname ihale dosyasında sunulacaktır. 

4.3.5. 

1) İstekli teklif edeceği malların kataloglarını ihale dosyasına koyacaktır. İstekli teklif 

edeceği malların numunelerini veya kataloglarını ihale saatinden önce Hastane Satın Alma 

birimine kendileri tarafından 2 nüsha düzenleyeceği Numune Teslim Tutanağı ile teslim edecek 

ve 1 nüshasını satın alma birimine teslim edecektir. (Kataloglar ihale dosyası içeresinde 

bırakabilirler.) Numunelerin veya katalogların üzerinde firma adı, ihale kısım numarası, malzeme 

adını ve UBB kodlarını gösterir etiket (düşmeyecek/kaybolmayacak şekilde sağlam yapıştırılmış) 

bulunmalıdır. Numune veya katalog teslim etmeyen firmaların, numune veya katalog 

vermedikleri kalem/kalemler değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

2) Tıbbi cihazlarda uzman üye/üyeler gerek gördüğü takdirde demo isteyecektir. 

12 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIMI LİSTESİ  

1 İNFRARUJ TERAPİ CİHAZI 10 ADET 

2 
STİMÜLASYON CİHAZI SİNİR TRANSKÜTANÖZ ELEKTRİKSEL 

TENS 
10 ADET 

3 STİMÜLASYON CİHAZI KAS-SİNİR ELEKTRİKSEL-NMES 8 ADET 

4 KOMBİNE ELEKTROTERAPİ CİHAZI 6 ADET 

5 SWEPT-SOURCE BİYOMETRİ CİHAZI 1 ADET 

6 BEŞ BÜYÜTMELİ BİYOMİKROSKOP 1 ADET 

7 CHART PROJEKTÖR 3 ADET 

8 X RAY TROİD KORUYUCU KURŞUN ÖNLÜK 35 ADET 

9 X RAY PALTO TİP KORUMALI KURŞUN ÖNLÜK 24 ADET 

10 X RAY ETEK -YELEK KORUMALI KURŞUN ÖNLÜK 11 ADET 

11 KURŞUN ÖNLÜK ASKILIĞI 4 ADET 

12 
HASTA MASASINA BAĞLI VE TAVAN PENDANTINA ASILI 

KORUYUCU PARAVANLAR 
2 ADET 

    7702/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

İzmir İli Çeşme Belediye Başkanlığından: 

1) Mülkiyeti Belediyemize ait olan aşağıda tabloda nitelikleri belirtilen taşınmazın, 2886 

sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesinin (a) bendine göre kapalı teklif usulü ihale ile satışı 

yapılacaktır. 

İl/İlçe 

Mahalle 
Pafta Ada Parsel 

Alanı 

m2 
Cinsi 

Fiili 

Durumu 

Muhammen 

Bedel 

Geçici 

Teminat 

Bedeli 

İhale Tarih 

ve Saati 

İZMİR 

Çeşme 

Ilıca 

Mah. 

23M 

IV 
8170 3 670 Arsa Boş 

12.000.000,00 

TL 

360.000,00 

TL 

22.07.2022 

Saat:14.00 

2) İhale; Çeşme Belediyesi Ana Hizmet Binası Meclis Salonu’nda İhale Komisyonunca 

yukarıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır. 

3) İdari Şartname Çeşme Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden görülebilir ve 

500,00-TL (Beş yüz Türk Lirası) ücret karşılığında satın alınabilir. 

4) İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI 

a) İsteklinin Kimliği 

b) İkametgâh Belgesi 

c) Tebligat için adres beyanı 

d) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu 

e) İhaleye katılacak Tüzel Kişi ise; İhaleye Tüzel Kişi adına katılacak kişinin, Ticaret 

Sicil Gazetesi ve/veya Ticaret Sicil Gazetesi’ne havi noter tasdikli imza sirkülerinde yetkili kişi 

olduğunu ve yetki süresini gösteren belge, yetkili kişinin kimliği 

f) İstekli adına vekâleten katılınıyor ise ihale konusu işe ilişkin ihaleye katılmak, teklif 

vermek, belge sunmak, belge imzalamak, teminat yatırmak huşularını içeren noterde düzenlenmiş 

yazılı vekâletname, 

g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalı 

ortaklık sözleşmesi (Bu belgeler her bir ortak için aranacaktır.) 

h) Şartname ekine uygun düzenlenmiş teklif mektubu 

5) Taşınmazın satış bedeli, ihale onayının alıcıya tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde 

peşin olarak tahsil edilecektir. 

6) İhale konusu işin gerçekleştirilmesi aşamalarında doğabilecek her türlü resim, vergi, 

harç ve mali yükümlülükler, noter tasdik masrafı ve her türlü işletme giderleri ihaleyi kazanana 

aittir. 

7) Yukarıda tabloda belirtilen Taşınmazın satış ihalesine teklif verecekler, ihale zarfını 

yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte idari şartnamede belirtilen maddelere uygun 

olarak hazırlayarak ilanda belirtilen tarih ve saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında 

Komisyon Başkanlığına teslim edeceklerdir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen 

ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeni ile işleme 

konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. 

8) İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta 

serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. 

İLAN OLUNUR. 7691/1-1 
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İŞYERİ KİRAYA VERİLECEKTİR 

Muğla İli Fethiye Belediye Başkanlığından: 

1-Fethiye Belediyesinin hüküm ve tasarrufu altında bulunan İlçemiz Cumhuriyet 

Mahallesi, Atatürk Caddesi, No: 17/A adresindeki 261 ada 16 parsel üzerinde bulunan 1881 m2 

kapalı alan+250 m2 depo alanı bulunan işyeri, Belediye Meclisimizin 01/04/2022 tarih ve 67 nolu 

kararı gereği 5 (Beş) yıl süre ile kiralanmak üzere, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35. 

maddesinin (a) bendi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile kiraya verilecektir. 

2- İhale 28.07.2022 tarihinde Perşembe günü saat 15:00’de Fethiye Belediyesi Meclis 

Salonunda Encümen huzurunda Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır. (Cumhuriyet Mahallesi, 

Atatürk Caddesi, No: 17 Fethiye/ MUĞLA) 

3- İhale ile ilgili bilgi ve şartname mesai saatleri içinde, Emlak ve İstimlak 

Müdürlüğü’nden, 1.000,00-TL karşılığında temin edilebilir, ücretsiz görülebilir.(Cumhuriyet 

Mahallesi, Atatürk Caddesi, No: 17 Fethiye/ MUĞLA) 

4- Kiralanan taşınmazın aylık muhammen bedeli 240.000,00-₺ +KDV, yıllık muhammen 

bedeli 2.880.000,00-₺ +KDV,5 yıllık muhammen bedeli 14.400.000,00-₺ +KDV olup geçici 

teminat 5 yıllık tahmin edilen bedel üzerinden %3 nispetinde 432.000,00-₺’dir. 

5- Teklifler 28.07.2022 Perşembe günü saat 12:00’ye kadar sıra numaralı alındılar 

karşılığında Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Caddesi No: 17 Fethiye/MUĞLA adresindeki ana 

hizmet binasında bulunan Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir. 

6- İhaleye katılacak olanlardan aşağıdaki belgeler istenecektir. 

Gerçek Kişiler: 

6.1. Yasal Yerleşim Yeri Belgesi. 

6.2. Nüfus Kayıt Örneği. 

6.3.  Tebligat için Türkiye’de adres göstermesi ayrıca irtibat için telefon numarası ve 

elektronik posta adresi. 

6.4. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli İmza Beyannamesi. 

6.5.  Şartnamede belirtilen geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz veya teminat 

mektubu. 

6.6.  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif 

mektubu. 

6.7.  İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya 

Esnaf ve Sanatkârlar Siciline Kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan 

belgelerden sadece biri. 

6.8. Sabıka Kaydı.(Son 1 ay içerisinde almış olmalıdır.) 

6.9.  Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte ihalenin yapıldığı yıl 

içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarla belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim 

Beyannameleri. 
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6.10.  Vekâleten katılınması halinde ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli 

vekâletname ve vekilin Noter onaylı imza beyannamesi. Vekilin Sabıka Kaydı. (Son 1 ay 

içerisinde almış olmalıdır.) 

6.11. Şartname satın alındığına dair makbuz. 

6.12. Fethiye Belediyesinden ilk ihale ilan tarihinden sonra alınmış borcu yoktur belgesi. 

6.13. İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname. 

6.14. İhalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair taahhütname. 

NOT: İstenen Belgelerin aslı veya noter onaylı olması zorunludur. 

Tüzel Kişiler: 

6.1.  Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon numarası, 

faks numarası ve elektronik posta adresi. 

6.2.  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter 

tasdikli imza sirküleri. 

6.3.  İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/ veya Sanayi Odasından, tüzel 

kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge. 

6.4.  Şartnamede belirlenen geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz veya 

teminat mektubu. 

6.5.  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif 

mektubu. 

6.6.  Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte ihalenin yapıldığı yıl 

içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim 

Beyannamesi. 

6.7.  Vekâleten katılması halinde ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli 

vekâletname ve vekilin onaylı imza beyannamesi. Vekilin Sabıka Kaydı. (Son 1 ay içerisinde 

almış olmalıdır.) 

6.8.  Sabıka Kaydı.(Şirketin hakim ortağı/şirket müdürü ve varsa vekiline ait / %50-%50 

ortaklık durumunda her iki ortağa ait sabıka belgesi) Son 1 ay içinde alınmış olmalıdır. 

6.9.  Şartname satın alındığına dair makbuz. 

6.10. Fethiye Belediyesinden ilk ihale ilan tarihinden sonra alınmış borcu yoktur belgesi. 

6.11.Tüzel kişilerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki 

görevlerini belirten Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son 

güncel tasdikli örneği. 

6.12. İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname. 

6.13. İhalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair taahhütname. 

NOT: İstenen Belgelerin aslı veya noter onaylı olması zorunludur. 

7- 2886 sayılı Kanunun 6. maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamazlar. Bu hususun 

sonradan tespit edilmesi halinde sözleşme tek taraflı fesih edilir. 

8- İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameye haiz bir vekil 

göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler. 

İLAN OLUNUR. 7877/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Konya İli Meram Belediye Başkanlığından: 
Alakova Mahallesi 22846 ada 1 nolu 5.174,00 m² büyüklüğündeki taşınmaz mülkiyeti 

Meram Belediyesi’ne ait, imar planında [E: 0.30, Yençok: 2 Kat] Akaryakıt ve Servis İstasyonu 
Alanına isabet eden 12.420.000,00 TL muhammen bedelli 372.600,00 TL geçici teminatlı 
taşınmaz, 2886 sayılı Yasa hükümleri ve şartnamesi dahilinde “Kapalı Teklif” usulüyle satışı 
yapılacaktır. (3065 sayılı Kanunun 17. maddesi 4 numaralı fıkrasının (p) bendi kapsamında 
KDV’den istisnadır.) 

Şartname ve ekleri Meram Belediye Hizmet Binası - Emlak ve istimlak Müdürlüğü - 
Gayrimenkul Yönetim Bürosu’ndan 1.000,00 TL (KDV Hariç) bedel karşılığında temin edilebilir. 

İhale 20/07/2022 Çarşamba günü saat 15.30’da Yenişehir Mahallesi Azerbaycan Caddesi 
No: 5 Meram/KONYA adresindeki Meram Belediyesi hizmet binası 1. kat encümen salonunda, 
Meram Belediye Encümeni’nce yapılacaktır. 

İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENİLEN BELGELER: 
İhaleye katılabilmek için kanuni ikametgâh sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliği haiz 

bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri vermek zorunludur. Zarf içerisinde verilecek bu evraklar; 
A-  Gerçek Kişiler için: 
a- İç zarf (Teklif Mektubu), 
b- Şartname ve eklerinin tamamen okuyup kayıtsız şartsız kabul ettiğini ve ihaleye 

katılmak istediği belirten dilekçe, 
c- İkametgah Belgesi (Türkiye’de adres göstermek), 
d- Şartname ve eklerinin satın alındığına dair makbuz, 
e- T.C. Vatandaşlık numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı sureti (ihale anında aslı ile 

teyid edilecektir.), 
f- Teminat olarak belirlenen bedellerin belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz 

veya geçici teminatına karşılık 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen 
teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi, 

g- Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 
noterden onaylı vekâletnamesi ile vekâleten katılanın noter tasdikli imza beyannamesi, 

h- Ortaklık girişimi olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca 
imzalanmış ortaklık sözleşmesi, 

i- Taşınmazın görüldüğüne dair belge, 
B-  Tüzel Kişiler için: 
a- İç zarf (Teklif Mektubu), 
b- Şartname ve eklerinin tamamen okuyup kayıtsız şartsız kabul ettiğini ve ihaleye 

katılmak istediği belirten dilekçe, 
c- Tebligat için adres beyanı, 
d- Teminat olarak belirlenen bedellerin belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz 

veya geçici teminatına karşılık 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen 
teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi, 

e- Şartname ve eklerinin satın alındığına dair makbuz, 
f- Vekâleten ihaleye katılma halinde, yetkili adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noterden onaylı vekâletnamesi ile vekâleten katılanın noter tasdikli imza beyannamesi aslı, 
g- 2022 yılı içerisinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi aslı, 
h- Noter tasdikli imza sirküsü aslı veya noter onaylı sureti, 
i- Ortaklık girişimi olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca 

imzalanmış ortaklık sözleşmesi, 
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j- Taşınmazın görüldüğüne dair belge, 
TEKLİFLERİN VERİLME YERİ VE ZAMANI: 
İhaleye katılacak isteklilerin tekliflerini en geç 20/07/2022 Çarşamba günü saat 12.30’a 

kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü Kararlar Bürosu’na 
teslim etmeleri gerekir. 

Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Meram 
Belediyesi’nin adresi ile hangi işe ait olduğu isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta 
ile gönderilecek tekliflerin de 20/07/2022 Çarşamba günü saat 12.30’a kadar Yazı İşleri 
Müdürlüğü Kararlar Bürosu‘na ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme 
konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. 

Meram Belediyesi’ne verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. 
Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayarı esastır. 
ÖDEME ŞEKLİ: 
İhale bedelinin %20’si ile ihale bedeli üzerinden hesaplanan damga vergisi, sözleşme 

damga vergisi, kesin teminat ve ihaleden kaynaklanan diğer masraflar peşin ödenecektir. Kalan 
ihale bedeli 8 eşit taksitte ödenecektir. 

Taksitler sözleşmenin yapıldığı gün esas alınarak takip eden aylarda aynı gün içerisinde 
ödenecektir. 

DİĞER HUSUSLAR: 
İhaleyi yapıp yapmamakta tamamen Meram Belediye Encümeni yetkilidir. Şartnamede ve 

ilan metninde belirtilmeyen hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. 
İLAN OLUNUR. 7867/1-1 

—— • —— 
MYLER (YAPIŞTIRICI KAĞIT ŞERİT) SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
1- Teşekkülümüz ihtiyacı olan 6.500 kg. myler, %20 artar - azalır toleranslı olarak 

Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın 
alınacaktır. 

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

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 20.07.2022 günü saat 14:00’e kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden 
vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de 
açılacaktır. 

4- Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar 
kabul edilmez. 

5- Alternatif teklifler kabul edilmez. 
6- Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

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

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

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

    7692/1-1 



Sayfa : 122 RESMÎ GAZETE 6 Temmuz 2022 – Sayı : 31888 

 

SAFKAN ARAP KOŞU TAYI SATIŞ İHALELERİ YAPILACAKTIR 
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğünden: 
1- İşletmemiz yetiştirmesi 60 baş Safkan Arap Koşu Tayı açık arttırma usulüyle teker 

teker satılacaktır. 
2- İhale 26.07.2022 günü saat 13.00’de Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü 

Karacabey/BURSA Atçılık Tesisleri’ndeki ihale alanında İşletmemiz Alım-Satım ve İhale 
Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

3- İhale şartnamesi, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok. No: 62 
Bakanlıklar/ANKARA) adresinde ve işletmemizde görülebilir. 

4- İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır. 
a) Tebligat için adres beyanı ve TC kimlik numaralı nüfus cüzdanı ibraz etmesi, 
b) Geçici teminat vermiş olması, (Geçici teminat tay başına 10.000,00 TL’dir.) 
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi; 
1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2. Tüzel kişi olması halinde, gerekli yetki belgeleri ile teklif mektubunu imzalayanın 

noter tasdikli imza beyannamesi, 
d) Yabancı Şirketlerin Türk Şirketlerinde aranan şartlarından başka ibraz edecekleri 

vesikaların T.C. Konsolosluklarınca tasdik edilmiş olması. Yabancı müşterilerin getirecekleri 
belgeler Türkçe tercümeleri ile birlikte ibraz edilecektir. 

5- İhaleye ait karar pulu idarece ödenecektir. Sözleşmeye ait damga vergisi, resim, harç 
ve her türlü yasal ödemeler ve diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir. 

6- TİGEM İktisadi Devlet Teşekkülü olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi 
değildir. Yapılan ihale, satış ihalesi olduğundan Kamu İhale Kanununa da tabi olmayıp, İhale 
TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılacaktır. 

İdarenin Adresi: 
Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü 
Mahmudiye/ESKİŞEHİR 
Tel   : 0 222 611 30 10 - 611 30 29 
Faks  : 0 222 611 30 77 
e-mail : anadolu.tic@tigem.gov.tr 
İlan Olunur. 7683/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından: 

 
 8029/1-1 

—— • —— 
Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından: 

 
 8041/1-1 
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İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İPTAL İLANI 

04.07.2022 tarihli ve 31886 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sözleşmeli personel 
ilanımızdan aşağıdaki tabloda belirtilen 9 sıra numaralı Büro Personeli ilanımız iptal edilmiştir. 

09 
Büro 

Personeli 
1 Erkek KPSSP3 

İşletme veya İktisat, lisans programlarının herhangi 
birinden mezun olmak. R ile Veri Bilimine Giriş ve 
Microsoft Excel Temelleri sertifikalarına sahip olmak. 
Proje Yöneticisi olarak çalışmış olmak. Bütçe ve 
Raporlama alanında en az 5 (beş) yıl tecrübesi olmak. 

    7987/1-1 
—— • —— 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Rahma Vakfı. 
VAKFEDENLER: Cemal AKINCI, Waleed A M A ALSUWELEM, Ahmad A KH A 

ALSUWILEM. 
VAKFIN İKAMETGÂHI: GAZİANTEP. 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Gaziantep 12. Asliye Hukuk Mahkemesinin 01/06/2022 tarihinde kesinleşen, 14/04/2022 
tarihli ve E: 2021/537, K: 2022/148 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Muhtaç olan insanlara eğitim, öğretim, sağlık, sosyal, ekonomik, sanat 
ve kültürel alanlarda da maddi manevi destek ve yardımlarda bulunmak ve vakıf senedinde 
belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 80.000-TL. (SeksenbinTürkLirası). 
YÖNETİM KURULU: Cemal AKINCI, Waleed A M A ALSUWELEM, Ahmad A KH A 

ALSUWILEM. 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları mütevelli heyetin seçeceği aynı veya benzer amaçlı bir 
vakfa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
    7876/1-1 

—— • —— 
Mudanya Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Yükseköğretim Kurulu’na başvuru yapılması planlanan üniversitemizin bölüm ve 

programlar için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, “Öğretim Üyeliğine 
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına 
Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu 
hükümlerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır. 

Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak 
Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki 
koşulları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir. 

Başvurular, ilanın yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde ilanda belirtilen adrese şahsen 
yapılır. Başvuru için gerekli bilgi, belge ve sınav takvimi http://www.mudanya.edu.tr adresinde 
yer almaktadır. Eksik belge, kargo/posta/e-posta ile yapılan başvurular, değerlendirmeye alınmaz. 

BAŞVURU BELGELERİ 
• Başvuru formu (ıslak imzalı, başvuru esnasında kurumdan temin edilerek şahsen 

doldurulur) 
• 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı 

Açık Rıza onay metni (ıslak imzalı, başvuru esnasında kurumdan temin edilerek şahsen 
doldurulur) 
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• Özgeçmiş (e-posta ve iletişim bilgileri eklenmiş YÖK Formatında) 
• ALES belgesi (geçerlilik süresi içinde alınmış) (Doktora veya tıpta uzmanlık eğitimini 

tamamlamış olanlar ile Yükseköğretim Kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya 
çalışmakta olanlar ALES’ ten muaf olup, muafiyetten yararlanmayı talep edenlerin bu 
durumlarını dilekçe ile belgelendirmeleri gerekmektedir.) 

• Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge 
• Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, yüksek lisans, doktora; e-Devlet üzerinden 

alınmış barkotlu belgelerde kabul edilir) 
• Yurt dışından alınan belgeler için YÖK denklik belgesi 
• Not dökümleri (lisans, lisansüstü) 
• 3 adet vesikalık fotoğraf 
• Nüfus kayıt belgesi (e-Devlet üzerinden alınmış barkotlu) 
• İkametgâh belgesi 
• Adli sicil belgesi (e-Devlet üzerinden alınmış barkotlu) 
• SGK hizmet döküm belgesi (e-Devlet üzerinden alınmış barkotlu) 
• Askerlik durum belgesi 
• Lisansüstü öğrenci belgesi (araştırma görevlisi kadrosu başvurusu için, e-Devlet 

üzerinden alınmış barkotlu) 
ÖNEMLİ NOTLAR: 
a) Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 
b) Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 
c) Mudanya Üniversitesi web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. 

Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 
d) Başvuruda teslim edilen evrakların iadesi yapılmayacaktır. 
e) Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz 

beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. 
Başvuru Adresi : Mudanya Üniversitesi Çağrışan Mahallesi, 2029 Sokak, No: 2 Mudanya/ 

BURSA 
Web Adresi  : http://www.mudanya.edu.tr 
İrtibat  : 0224 224 20 22 - 0554 872 18 87 

FAKÜLTE/ 
YÜKSEKOKUL/ 

MESLEK 
YÜKSEK 
OKULU 

BÖLÜM / 
PROGRAM 

TOPLAM 
KADRO 
SAYISI 

UNVAN ALES 
YABANCI 

DİL 
BELGESİ 

UZMANLIK ALANI / 
ARANILAN ŞARTLAR 

Rektörlük 

Ortak Dersler 
Koordinatörlüğü 

(2547 sayılı 
Yükseköğretim 
Kanununun 5. 
maddesinin (ı) 

bendi 
kapsamındaki 

dersler) 

1 Öğretim 
Görevlisi 

70 - 

Türk Dili ve Edebiyatı lisans 
mezunu olup, Yeni Türk 
Edebiyatı alanında tezli 
yüksek lisansını tamamlamış 
olmak. Yükseköğretim 
kurumlarında alanında en az 
3 (üç) yıl ders verme 
tecrübesine sahip olup, 
Yabancılara Türkçe Öğretimi 
Sertifikasına sahip olmak ve 
belgelemek koşuluyla 
yükseköğretim kurumlarında 
en az 1 (bir) yıl idari görev 
yapmış olmak. 

    7926/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8005/1-1 

  



Sayfa : 126 RESMÎ GAZETE 6 Temmuz 2022 – Sayı : 31888 

 

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

 
 8006/1/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8006/2/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8006/3/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8004/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8025/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8026/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8007/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8058/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8027/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8028/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7988/1-1 
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Dışişleri Bakanlığından: 

SÖZLEŞMELİ DIŞİŞLERİ HUKUK UZMANI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 

I. GENEL BİLGİLER 

(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Dışişleri Bakanlığı Sözleşmeli Dışişleri Hukuk Uzmanı ve 

Sözleşmeli Mütercim-Tercüman Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar ile Dışişleri Bakanlığı 

Personeline İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında 6004 sayılı Kanun uyarınca, Dışişleri Bakanlığı 

merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere “Sözleşmeli Dışişleri Hukuk Uzmanı” pozisyonu için 

toplam 30 personel alınacaktır. 

(2) Giriş sınavı yazılı ve sözlü aşamalardan oluşmaktadır. Sınavın yazılı aşaması,          

17-18 Aralık 2022 tarihlerinde Ankara'da yapılacaktır. 

(3) Giriş sınavına ilişkin olarak bu ilanda yer verilmemiş düzenlemeler, Dışişleri 

Bakanlığı Sözleşmeli Dışişleri Hukuk Uzmanı ve Sözleşmeli Mütercim-Tercüman Giriş 

Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar’da yer almaktadır. 

(4) Sınava katılmaya hak kazandığı halde katılmayanlar, aynı unvan kadroları için 

yapılacak müteakip sınava kabul edilmezler. 

II. SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI 

(1) Sınava başvurabilmek için; 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak 

(Sınava başvurabilmek için Türk Vatandaşı olmak gerekmektedir), 

b) 01.01.2022 tarihi itibarıyla 45 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1977 ve daha sonra 

doğmuş olanlar), 

c) Yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 

tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun 

olmak, 

(2) Sözleşmeli Dışişleri Hukuk Uzmanlığı sınavına aşağıdaki tabloda gösterilen farklı 

kategorilerden birinden başvurulabilecek olup, söz konusu kategorilerin isimleri, sınavların 

yapılacağı yabancı diller, 2020, 2021 veya 2022 yıllarında sınava girilecek yabancı dilde alınmış 

olan asgari YDS/e-YDS puanları, atama yapılabilecek azami kadro sayıları ile yazılı sınava kabul 

edilecek aday sayıları da aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Puan eşdeğerliği ÖSYM tarafından 

saptanmış uluslararası yabancı dil sınavlarından 2020, 2021 veya 2022 yıllarında alınan puanların, 

bahse konu uluslararası yabancı dil sınavına ilişkin sonuç belgesinin alındığı sınav dönemi 

itibarıyla ÖSYM tarafından belirlenen YDS’deki karşılıkları da değerlendirmeye alınacaktır. 

(3) Almanca ve Fransızca’dan sınava girecek adayların ayrıca İngilizce’den en az C 

düzeyinde YDS/e-YDS puanı ibraz etmeleri gerekmektedir. 

Kategori Yabancı Dil 
Asgari  

YDS Puanı 
Kontenjan 

Yazılı Sınava Kabul  

Edilecek Aday Sayısı 

1 İngilizce 80 24 480 

2 Almanca  80   3   60 

3 Fransızca 80   3   60 

TOPLAM 30 600 

(4) Sınav sonucunda kategorilerden birinde yukarıdaki tabloda belirtilen sayıda adayın 

başarılı olamaması halinde, diğer kategorilerin yedeklerinde bulunan adaylardan puanı en yüksek 

olan adaylar başarı sırasıyla değerlendirilir. 
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(5) Yazılı sınava kabul edilecek adaylar, her bir kategori için ayrı bir liste halinde YDS/e-
YDS puanlarına göre yapılacak sıralamayla belirlenecek olup, asgari YDS/e-YDS puanına sahip 
olmak sınava katılma hakkını garanti etmemektedir. 

(6) Adaylar, farklı kategorilerde gerçekleştirilecek olan Sözleşmeli Dışişleri Hukuk 
Uzmanlığı giriş sınavına yalnızca bir kategoriden başvurabileceklerdir. 

(7) Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, Kariyer Kapısı platformu ve Bakanlığın 
http://www.mfa.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilecektir. Sınava katılabilecek adaylara 
ayrıca e-posta ile bildirim yapılacaktır. 

(8) Sınava katılabilecek adaylara yönelik duyuruda, sınav programına ve sınavın 
yapılacağı adres bilgilerine yer verilecektir. 

III. GİRİŞ SINAVI BAŞVURULARININ YAPILMASI 
(1) Giriş sınavı başvuruları 7 Kasım 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 18 Kasım 2022 

Cuma günü saat 18:00’de sona erecektir. Başvurular, e-Devlet üzerinden “Dışişleri Bakanlığı - 
Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr 
internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan 
müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

IV. SINAVIN AŞAMALARI 
(1) Yazılı Sınav: 
a) Yazılı sınav aşağıdaki bölümlerden oluşacaktır. 
- Uluslararası hukuk ve insan hakları hukuku alanlarında Türkçe görüş bildirme. 
- Yukarıda sayılan hukuk alanlarında yabancı dilde hukuki görüş bildirme. 
b) Yazılı sınavda geçer not her bir bölüm için 100 üzerinden 70'tir. Yazılı sınavın kendi 

içinde birden fazla bölümden oluşması halinde, bu bölümlerin her birinden de en az 70 puan 
alınması gerekir. 

c)  Yazılı sınavda sözlük veya başka bir kaynaktan yararlanılamaz. 
d) Yazılı sınav aşamasının sonuçları Kariyer Kapısı platformunda ve Bakanlık internet 

sitesinde ilan edilecektir. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara, ayrıca e-posta ile bildirim 
yapılacaktır. 

(2) Sözlü Sınav: 
a) Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınav aşamasına geçmeye hak kazanacaktır. 

Sözlü sınav çerçevesinde adaylar Bakanlığın görevleri ve çalışmalarıyla ilgili konulardaki 
bilgileri, muhakeme, kavrayış, genel kültür düzeyi, Türkçe ve yabancı dilde ifade yeteneği ile 
genel davranış ve tepkilerinin meslek gereklerine uygunluğu açısından değerlendirilecektir. 

b) Sözlü sınavda geçer not 100 üzerinden 70’tir. 
c) Sınav sonucunda başarılı olarak atanmaya hak kazananlar, Kariyer Kapısı platformu ve 

Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir. 
V. DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: 
a) Kariyer Kapısı platformu üzerinden yapılacak başvurulara ilişkin bilgileri içeren 

kılavuza aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir: 
https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/docs/KariyerKapisi_AdayKullanimKilavuzu.pdf 
b) Kariyer Kapısı platformunda yapılan başvuru sırasında sisteme yüklenmesi gereken 

belgeler aşağıda belirtilmiştir: 
- Mevcut görünümü yansıtan, son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf 
- Lisans diploması / Mezun Belgesi (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde 

YÖK onaylı diploma denklik belgesi ile birlikte) 
- Varsa lisansüstü eğitim diploması (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde 

YÖK onaylı diploma denklik belgesi ile birlikte) 
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- (Varsa) Sınava girilecek yabancı dilde alınmış olan YDS/e-YDS puanlarına eşdeğerliği 
ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası yabancı dil sınavına ilişkin sonuç belgesi 

c) Adayların, başvurularının iptal/onay durumlarını müracaat süresi boyunca Kariyer 
Kapısı platformu üzerinden takip etmeleri ve başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını 
kontrol etmeleri önem taşımaktadır. 

d) İstenilen belgelerin başvuru süresi içinde sisteme yüklenmesinden, kişisel bilgilerin 
doğruluğundan, fotoğrafın uygunluğundan, diğer bir ifadeyle başvuru işleminin hatasız ve 
eksiksiz yapılmasından adaylar sorumludur. Bu ilanda belirtilen hususlara uygun olmayan ve 
süresi içinde tamamlanmayan başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır. 

e) Adayların, Kariyer Kapısı platformu tarafından e-Devlet üzerinden otomatik olarak 
çekilen (kayıtlı ve doğrulanmış) cep telefonu numarası ile e-posta adresi, gerekli hallerde 
adaylarla irtibat kurulabilmesi bakımından önemli olup, güncel tutulması gerekmektedir. 

f) İlave bilgi talepleri için aşağıdaki adres, e-posta ve telefon numaraları üzerinden 
Bakanlıkla temasa geçilmesi mümkündür: 

T.C. Dışişleri Bakanlığı/Personel Genel Müdürlüğü (C Blok 4. Kat)  
Doktor Sadık Ahmet Caddesi No: 8 Balgat 06100 ANKARA 
E-posta: sinav@mfa.gov.tr  
Tel: (0 312) 292 10 00 
Saygıyla duyurulur. 7892/1/1-1 

—— • —— 
Dışişleri Bakanlığından: 

ADAY MESLEK MEMURLUĞU GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 
I. GENEL BİLGİLER 
(1) Meslek Memurları, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesi çerçevesinde, Türk dış politikasının oluşturulması ve icrasında görev, yetki ve 
sorumluluk üstlenen ve yurtdışında temsil görevi icra eden diplomatik kariyer memurlarıdır. 
Meslek Memurluğu hakkında ayrıntılı bilgiye Bakanlığımızın www.mfa.gov.tr adresli internet 
sayfasından erişmek mümkündür.  

(2) Açılacak giriş sınavındaki nihai başarı sıralamasına göre, Aday Meslek Memuru 
unvanıyla atama yapılabilecek azami kadro sayısı 75’tir. Giriş sınavını kazananların atamaları, 
varsa müktesep maaş dereceleri de göz önünde bulundurularak, genel idare hizmetleri sınıfından    
7 ilâ 9. derece kadrolara yapılabilecektir. 

(3) Giriş sınavı yazılı ve sözlü aşamalardan oluşmaktadır. Sınavın yazılı aşaması 3-4 
Eylül 2022 tarihlerinde Ankara’da yapılacaktır. 

(4) Giriş sınavına ilişkin olarak bu ilanda yer verilmemiş düzenlemeler, 
Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu, 6004 sayılı Kanun ve Dışişleri Bakanlığı Sınav Yönetmeliği’nde yer 
almaktadır. 

(5) Sınava katılmaya hak kazandığı halde katılmayanlar, aynı unvan kadroları için 
yapılacak müteakip sınava kabul edilmezler. 

II. SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI 
(1) Sınava başvurabilmek için; 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak 

(Sınava başvurabilmek için Türk Vatandaşı olmak gerekmektedir), 
b) 01.01.2022 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1987 ve daha sonra 

doğmuş olanlar), 
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c) Yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 
tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin; 

- Lisans düzeyinde en az dört yıllık eğitim verilen fakültelerinin uluslararası ilişkiler, 
siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye, finans, çalışma ekonomisi, tarih, sosyoloji, 
halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümleri ile bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında 
yer alan derslerin en az %80’ine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun 
olmak veya 

- Sosyal bilimler alanında veya mühendislik fakültelerinde en az dört yıllık lisans eğitimi 
yapmış olup, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında 
lisansüstü eğitim yapmış olmak gerekmektedir. 

(2) Aday Meslek Memurluğu sınavına aşağıdaki tabloda gösterilen farklı kategorilerden 
birinden başvurulabilecek olup, söz konusu kategorilerin isimleri, sınavların yapılacağı yabancı 
diller, 2020, 2021 veya 2022 yıllarında sınava girilecek yabancı dilde alınmış olan asgari YDS/e-
YDS puanları, atama yapılabilecek azami kadro sayıları ile yazılı sınava kabul edilecek aday 
sayıları da aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Puan eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış 
uluslararası yabancı dil sınavlarından 2020, 2021 veya 2022 yıllarında alınan puanların, bahse 
konu uluslararası yabancı dil sınavına ilişkin sonuç belgesinin alındığı sınav dönemi itibarıyla 
ÖSYM tarafından belirlenen YDS’deki karşılıkları da değerlendirmeye alınacaktır. 

Kategori Yabancı Dil 
Asgari  

YDS Puanı 
Kontenjan 

Yazılı Sınava Kabul  
Edilecek Aday Sayısı 

1 İngilizce 85 50 1000 

2 
Almanca  
Fransızca 

85 15 300 

3 Rusça 75 2 40 

4 
Arapça 
Farsça 

75 2 40 

5 
İspanyolca 
İtalyanca 

Portekizce 
85 3 60 

6 
Çince 

Japonca 
75 2 40 

7 
Yunanca 

 
75 1 20 

TOPLAM 75 1500 

(3) Sınav sonucunda kategorilerden birinde yukarıdaki tabloda belirtilen sayıda adayın 
başarılı olamaması halinde, diğer kategorilerin yedeklerinde bulunan adaylardan puanı en yüksek 
olan adaylar başarı sırasıyla değerlendirilir. 

(4) Yazılı sınava kabul edilecek adaylar, her bir kategori için ayrı bir liste halinde YDS 
puanlarına göre yapılacak sıralamayla belirlenecek olup, asgari YDS puanına sahip olmak sınava 
katılma hakkını garanti etmemektedir. 

(5) Adaylar, farklı kategorilerde gerçekleştirilecek olan Aday Meslek Memurluğu giriş 
sınavına yalnızca bir kategoriden başvurabileceklerdir. 

(6) Sınava katılmaya hak kazanan adaylar Kariyer Kapısı Platformu ve Bakanlığın 
http://www.mfa.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilecektir. Sınava katılabilecek adaylara 
ayrıca e-posta ile bildirim yapılacaktır. 

(7) Sınava katılabilecek adaylara yönelik duyuruda, sınav programına ve sınavın 
yapılacağı adres bilgilerine de yer verilecektir.  
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III. GİRİŞ SINAVI BAŞVURULARININ YAPILMASI 
(1) Giriş sınavı başvuruları 18 Temmuz 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 29 Temmuz 2022 

Cuma günü saat 18:00’de sona erecektir. Başvurular, e-Devlet üzerinden “Dışişleri Bakanlığı - Kariyer 
Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet 
adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar 
kabul edilmeyecektir. 

(2) Yazılı sınavda ilave puan almaya hak kazanılabilmesi için, 
- Sınava İngilizce’den girecek adaylardan, ikinci veya üçüncü bir dilden 2020, 2021 

veya 2022 yıllarında alınmış 80’in üzerinde YDS/e-YDS puanı veya uluslararası yabancı dil 
sınavlarından alınmış ÖSYM tarafından saptanmış eşdeğer puanı olanların, 

- Sınava İngilizce dışındaki dillerden girecek adaylardan, Bakanlıkça yapılacak İngilizce 
sınavına ilaveten, üçüncü bir yabancı dilden 2020, 2021 veya 2022 yıllarında alınmış 70’in 
üzerinde YDS/e-YDS puanı veya uluslararası yabancı dil sınavlarından alınmış ÖSYM tarafından 
saptanmış eşdeğer puanı olanların anılan sınavlara ilişkin sonuç belgelerini de Kariyer Kapısı 
platformu üzerinden yapılan başvuru esnasında sisteme yüklemeleri gerekmektedir. 

IV. SINAVIN AŞAMALARI 
(1) Yazılı Sınav: 
a) Yazılı sınav aşağıdaki bölümlerden oluşacaktır. 
- Türkçe Kompozisyon 
- Yabancı Dilde Kompozisyon 
- Yabancı Dilden Türkçe’ye Çeviri 
- Türkçe’den Yabancı Dile Çeviri  
Yazılı sınavda geçer not, her bir bölüm için 100 üzerinden 70’tir. 
b) Yazılı sınavın Türkçe kompozisyon dışındaki bölümleri, dil kategorilerine göre 

yukarıdaki tabloda belirtilen dillerde yapılacaktır.  
c) Bakanlığın çalışmalarında ana yabancı dil İngilizce olup, sadece başka bir dil bilen 

adayların meslek memuru olabilmeleri mümkün değildir. Bu itibarla, İngilizce dışındaki dillerden 
sınava girecek adaylar, Bakanlık tarafından İngilizce’den de sınava tabi tutulacaklardır. Bu 
adayların İngilizce sınavlarda (kompozisyon ve Türkçe’den İngilizce’ye çeviri) her bir bölümden 
en az 60 puan almaları zorunludur. 

d) Yazılı sınavın her bir bölümünden geçer not alacak adaylar, aşağıdaki esaslara göre 
yazılı sınavda ilave puan elde edebileceklerdir: 

- Yazılı sınava İngilizce’den girecek adayın, ikinci bir yabancı dilden 2020, 2021 veya 
2022 yılında almış olduğu YDS/e-YDS puanının veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği saptanmış 
herhangi bir diğer uluslararası yabancı dil sınavı puanının YDS karşılığının 80’in üzerinde kalan 
kısmı, yazılı sınavda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına eklenecektir. 

Üçüncü bir yabancı dili daha bilen adayın, bu dilden 2020, 2021 veya 2022 yılında almış 
olduğu YDS/e-YDS puanının veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği saptanmış herhangi bir 
uluslararası yabancı dil sınavı puanının YDS karşılığının 80’in üzerinde kalan kısmının yarısı da 
yazılı sınavda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına eklenecektir.  

- Sınava İngilizce dışındaki dillerden girilmesi halinde, Bakanlıkça yapılacak İngilizce 
sınavından alınan 70’in üzerindeki puanlar, yazılı sınavda aritmetik ortalaması alınacak puan 
toplamına eklenir. Üçüncü bir yabancı dili daha bilen adayın, bu dilden 2020, 2021 veya 2022 
yılında almış olduğu YDS/e-YDS puanının veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği saptanmış 
herhangi bir uluslararası yabancı dil sınavı puanının YDS karşılığının 70’in üzerinde kalan 
kısmının yarısı da yazılı sınavda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına eklenecektir. 
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e) Yazılı sınav aşamasının sonuçları Kariyer Kapısı Platformunda ve Bakanlık internet 
sitesinde ilan edilecektir. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara, ayrıca e-posta ile bildirim 
yapılacaktır. 

(2) Sözlü Sınav: 
a) Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınavda alan bilgisi, muhakeme, kavrayış, 

temsil görevine ilişkin nitelikler ve yeterlilik, genel kültür düzeyi, Türkçe ve yabancı dilde ifade 
yeteneği ile genel davranış ve tepkilerin meslek gereklerine uygunluğu açısından öncelikle 
değerlendirilecektir. Sınavda, güncel uluslararası konular hakkında da adaylara sorular 
yöneltilecektir.  

b) Sözlü sınavda geçer not 100 üzerinden 70’tir. 
c) Sınav sonucunda başarılı olarak atanmaya hak kazananlar, Kariyer Kapısı Platformu ve 

Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir. 
V. DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: 
a) Kariyer Kapısı platformu üzerinden yapılacak başvurulara ilişkin bilgileri içeren 

kılavuza aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir:  
https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/docs/KariyerKapisi_AdayKullanimKilavuzu.pdf 
b) Kariyer Kapısı platformunda yapılan başvuru sırasında sisteme yüklenmesi gereken 

belgeler aşağıda belirtilmiştir:  
- Mevcut görünümü yansıtan, son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf 
- Transkript (Lisans düzeyinde en az dört yıllık eğitim veren fakültelerin uluslararası 

ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye, finans, çalışma ekonomisi, tarih, 
sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım veya psikoloji bölümü mezunu olmamakla birlikte, bu 
bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az %80’ine sahip olan diğer 
bölümlerden mezun olan adaylar için) 

- Lisans diploması / Mezun Belgesi (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde 
YÖK onaylı diploma denklik belgesi ile birlikte) 

- Varsa lisansüstü eğitim diploması (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde 
YÖK onaylı diploma denklik belgesi ile birlikte) 

- (Varsa) Sınava girilecek yabancı dilde alınmış olan YDS/e-YDS puanlarına eşdeğerliği 
ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası yabancı dil sınavına ilişkin sonuç belgesi  

c) Adayların, başvurularının iptal/onay durumlarını müracaat süresi boyunca Kariyer 
Kapısı platformu üzerinden takip etmeleri ve başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını 
kontrol etmeleri önem taşımaktadır. 

d) İstenilen belgelerin başvuru süresi içinde sisteme yüklenmesinden, kişisel bilgilerin 
doğruluğundan, fotoğrafın uygunluğundan, diğer bir ifadeyle başvuru işleminin hatasız ve 
eksiksiz yapılmasından adaylar sorumludur. Bu ilanda belirtilen hususlara uygun olmayan ve 
süresi içinde tamamlanmayan başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.  

e) Adayların, Kariyer Kapısı platformu tarafından e-Devlet üzerinden otomatik olarak 
çekilen (kayıtlı ve doğrulanmış) cep telefonu numarası ile e-posta adresi, gerekli hallerde 
adaylarla irtibat kurulabilmesi bakımından önemli olup, güncel tutulması gerekmektedir.  

f) İlave bilgi talepleri için aşağıdaki adres, e-posta ve telefon numaraları üzerinden 
Bakanlıkla temasa geçilmesi mümkündür: 

T.C. Dışişleri Bakanlığı/Personel Genel Müdürlüğü (C Blok 4. Kat)  
Doktor Sadık Ahmet Caddesi No: 8 Balgat 06100 ANKARA 
E-posta: sinav@mfa.gov.tr  
Tel: (0 312) 292 10 00 
Saygıyla duyurulur. 7892/2/1-1 
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Dışişleri Bakanlığından: 
ADAY KONSOLOSLUK VE İHTİSAS MEMURLUĞU GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 

I. GENEL BİLGİLER 
1. Konsolosluk ve İhtisas Memurları, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca, dış ilişkilerin yürütülmesi kapsamında görev, yetki ve 
sorumluluk üstlenen ve yurtdışında temsil görevi icra eden diplomatik kariyer memurlarıdır. 
Konsolosluk ve İhtisas Memurları hakkında ayrıntılı bilgiye Bakanlığımızın http://www.mfa.gov.tr 
adresli internet sitesinden erişmek mümkündür.  

2. Bu ilana göre açılacak giriş sınavı ile Bakanlığa alınacak Konsolosluk ve İhtisas 
Memurlarının, genel görev tanımları çerçevesinde, merkez ve yurtdışı teşkilatında konsolosluk, 
protokol, ekonomik ve kültürel işler, kançılarya idaresi, kamu diplomasisi, ulusal mevzuatla 
bağlantılı hukuki işler, personel işleri, idari ve mali işler ile özel uzmanlık bilgisi gerektiren diğer 
alanlarda görev yapmaları öngörülmektedir.  

3. Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu unvanıyla atama yapılabilecek azami kadro sayısı 
75’tir. Giriş sınavını kazananların atamaları, varsa müktesep maaş dereceleri de göz önünde 
bulundurularak, genel idare hizmetleri sınıfından 7 ilâ 9’uncu derece kadrolara yapılabilecektir.  

4. Giriş sınavı yazılı ve sözlü aşamalardan oluşmaktadır. Sınavın yazılı aşaması                       
17-18 Eylül 2022 tarihlerinde Ankara’da yapılacaktır. 

5. Giriş sınavına ilişkin olarak bu ilanda yer verilmemiş düzenlemeler, Cumhurbaşkanlığı 
Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 
6004 Sayılı Kanun ve Dışişleri Bakanlığı Sınav Yönetmeliği’nde yer almaktadır.  

6. Sınava katılmaya hak kazandığı halde katılmayanlar, aynı unvan kadroları için 
yapılacak müteakip sınava kabul edilmezler. 

II. SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI  
1. Sınava başvurabilmek için; 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak 

(Sınava başvurabilmek için Türk Vatandaşı olmak gerekmektedir),  
b) 01.01.2022 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1987 ve daha sonra 

doğmuş olanlar) ve 
c) Yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 

tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin lisans düzeyinde en az dört yıllık 
eğitim verilen fakültelerinden mezun olmak gerekmektedir.  

2. Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu sınavına aşağıdaki tabloda gösterilen kategorilerden 
birinden başvurulabilecek olup, söz konusu kategorilerin isimleri, sınavların yapılacağı yabancı 
diller, 2020, 2021 veya 2022 yıllarında sınava girilecek yabancı dilde alınmış olan asgari YDS/e-
YDS puanları, atama yapılabilecek azami kadro sayıları ile yazılı sınava kabul edilecek aday 
sayıları da aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Puan eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış 
uluslararası yabancı dil sınavlarından 2020, 2021 veya 2022 yıllarında alınan puanların, bahse 
konu uluslararası yabancı dil sınavına ilişkin sonuç belgesinin alındığı sınav dönemi itibarıyla 
ÖSYM tarafından belirlenen YDS’deki karşılıkları da değerlendirmeye alınacaktır. 

Kategori Yabancı Dil 
Asgari  

YDS Puanı 
Kontenjan 

Yazılı Sınava Kabul  
Edilecek Aday Sayısı 

1 İngilizce 85 50 1000 

2 
Almanca  
Fransızca 

80 15 300 

3 Rusça 70 2 40 
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4 
Arapça 
Farsça 

70 2 40 

5 
İspanyolca 
İtalyanca 

Portekizce 
70 3 60 

6 
Çince 

Japonca 
70 2 40 

7 Yunanca 70 1 20 
TOPLAM 75 1500 

3. Sınav sonucunda kategorilerden birinde yukarıdaki tabloda belirtilen sayıda adayın 
başarılı olamaması halinde, diğer kategorilerin yedeklerinde bulunan adaylardan puanı en yüksek 
olan adaylar başarı sırasıyla değerlendirilir.  

4. Yazılı sınava kabul edilecek adaylar, her bir kategori için ayrı bir liste halinde YDS 
puanlarına göre yapılacak sıralamayla belirlenecek olup, asgari YDS puanına sahip olmak sınava 
katılma hakkını garanti etmemektedir.  

5. Adaylar, farklı kategorilerde gerçekleştirilecek olan Aday Konsolosluk ve İhtisas 
Memurluğu giriş sınavına yalnızca bir kategoriden başvurabileceklerdir. 

6. Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, Kariyer Kapısı Platformu ve Bakanlığın 
http://www.mfa.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilecektir. Sınava katılabilecek adaylara 
ayrıca e-posta ile bildirim yapılacaktır.  

7. Sınava katılabilecek adaylara yönelik duyuruda, sınav programına ve sınavın 
yapılacağı adres bilgilerine de yer verilecektir.  

III. GİRİŞ SINAVI BAŞVURULARININ YAPILMASI  
1. Giriş sınavı başvuruları 1 Ağustos 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Ağustos 2022 

Cuma günü saat 18:00’de sona erecektir. Başvurular, e-Devlet üzerinden “Dışişleri Bakanlığı - 
Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr 
internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan 
müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

2. Yazılı sınavda ilave puan almaya hak kazanılabilmesi için, sınava girilecek yabancı dil 
haricinde, ikinci veya üçüncü bir dilden 2020, 2021 veya 2022 yıllarında alınmış 80’in üzerinde 
YDS/e-YDS puanı veya uluslararası dil sınavlarından alınmış ÖSYM tarafından saptanmış 
eşdeğer puanı olanların, anılan sınavlara ilişkin sonuç belgelerini de Kariyer Kapısı platformu 
üzerinden yapılan başvuru esnasında sisteme yüklemeleri gerekmektedir. 

IV. SINAVIN AŞAMALARI 
1. Yazılı Sınav:  
a) Yazılı sınav aşağıdaki bölümlerden oluşacaktır.  
- Türkçe Kompozisyon  
- Yabancı Dilde Kompozisyon  
- Yabancı Dilden Türkçe’ye Çeviri  
- Türkçe’den Yabancı Dile Çeviri  
Yazılı sınavda geçer not her bir bölüm için 100 üzerinden 70’tir.  
b) Yazılı sınavın her bir bölümünden geçer not alacak adaylar, aşağıdaki esaslara göre 

yazılı sınavda ilave puan elde edebileceklerdir:  
- Yazılı sınava gireceği yabancı dil haricinde, adayın herhangi bir diğer dilde 2020, 2021 

veya 2022 yıllarında almış olduğu YDS/e-YDS puanının veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği 
saptanmış herhangi bir uluslararası yabancı dil sınavı puanının YDS karşılığının 80’in üzerinde 
kalan kısmı, yazılı sınavda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına eklenecektir.  
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Üçüncü bir yabancı dili daha bilen adayın, bu dilden 2020, 2021 veya 2022 yıllarında 

almış olduğu YDS/e-YDS puanının veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği saptanmış herhangi bir 

uluslararası yabancı dil sınavı puanının YDS karşılığının 80’in üzerinde kalan kısmının yarısı da 

yazılı sınavda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına eklenecektir.  

c) Yazılı sınav aşamasının sonuçları Kariyer Kapısı platformunda ve Bakanlık internet 

sitesinde ilan edilecektir. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara, ayrıca e-posta ile bildirim 

yapılacaktır. 

2. Sözlü Sınav:  

a) Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınav aşamasına geçmeye hak kazanacaktır. 

Sözlü sınavda adaylar, alan bilgisi, muhakeme, kavrayış, temsil görevine ilişkin nitelikler ve 

yeterlilik, genel kültür düzeyi, Türkçe ve yabancı dilde ifade yeteneği ile genel davranış ve 

tepkilerin meslek gereklerine uygunluğu açısından öncelikle değerlendirilecektir.  

b) Sözlü sınavda geçer not 100 üzerinden 70’tir.  

c) Sınav sonucunda başarılı olarak atanmaya hak kazananlar, Kariyer Kapısı platformu ve 

Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir. 

V. DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: 

a) Kariyer Kapısı platformu üzerinden yapılacak başvurulara ilişkin bilgileri içeren 

kılavuza aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir:  

https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/docs/KariyerKapisi_AdayKullanimKilavuzu.pdf 

b) Kariyer Kapısı platformunda yapılan başvuru sırasında sisteme yüklenmesi gereken 

belgeler aşağıda belirtilmiştir:  

- Mevcut görünümü yansıtan, son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf 

- Lisans diploması / Mezun Belgesi (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde 

YÖK onaylı diploma denklik belgesi ile birlikte) 

- Varsa lisansüstü eğitim diploması (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde 

YÖK onaylı diploma denklik belgesi ile birlikte) 

- (Varsa) Sınava girilecek yabancı dilde alınmış olan YDS/e-YDS puanlarına eşdeğerliği 

ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası yabancı dil sınavına ilişkin sonuç belgesi 

c) Adayların, başvurularının iptal/onay durumlarını müracaat süresi boyunca Kariyer 

Kapısı platformu üzerinden takip etmeleri ve başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını 

kontrol etmeleri önem taşımaktadır. 

d) İstenilen belgelerin başvuru süresi içinde sisteme yüklenmesinden, kişisel bilgilerin 

doğruluğundan, fotoğrafın uygunluğundan, diğer bir ifadeyle başvuru işleminin hatasız ve 

eksiksiz yapılmasından adaylar sorumludur. Bu ilanda belirtilen hususlara uygun olmayan ve 

süresi içinde tamamlanmayan başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.  

e) Adayların, Kariyer Kapısı platformu tarafından e-Devlet üzerinden otomatik olarak 

çekilen (kayıtlı ve doğrulanmış) cep telefonu numarası ile e-posta adresi, gerekli hallerde 

adaylarla irtibat kurulabilmesi bakımından önemli olup, güncel tutulması gerekmektedir.  

f) İlave bilgi talepleri için aşağıdaki adres, e-posta ve telefon numaraları üzerinden 

Bakanlıkla temasa geçilmesi mümkündür: 

T.C. Dışişleri Bakanlığı/Personel Genel Müdürlüğü (C Blok 4. Kat)  

Doktor Sadık Ahmet Caddesi No: 8 Balgat 06100 ANKARA 

E-posta: sinav@mfa.gov.tr  

Tel: (0 312) 292 10 00 

Saygıyla duyurulur. 7892/3/1-1 
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Konya İli Karapınar Belediye Başkanlığından: 

İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI 

Karapınar Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 

olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama 

Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, 

KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama 

yoluyla Memur alınacaktır. 

Sıra 

No 

Kadro 

Unvanı 
Sınıfı Derecesi Adedi Niteliği Cinsiyeti 

KPSS 

Puan Türü 

KPSS 

Taban 

Puanı 

1 Antrenör GİH 13 1 

-Herhangi bir Ortaöğretim 

Kurumundan (Lise veya Dengi 

Okul) mezun olmak, 

-Gençlik ve Spor Bakanlığından 

alınan wushu veya aikido Temel 

Antrenörlük Belgesine sahip 

olmak, 

-En az (B) sınıfı sürücü belgesine 

sahip olmak. 

Erkek/ 

Kadın 
KPSSP94 

En az 

65 

puan 

2 

Veri 

Hazırlama ve 

Kontrol 

İşletmeni 

GİH 9 1 

-Lisans düzeyinde eğitim veren 

fakültelerin Kamu Yönetimi, İktisat 

ve İşletme bölümlerinin herhangi 

birinden mezun olmak, 

-MEB onaylı Bilgisayar İşletmeni 

Sertifikasına sahip olmak veya 

mezun olduğu okulda bilgisayar 

dersi gördüğünü belgelemek, 

-En az (B) sınıfı sürücü belgesine 

sahip olmak. 

Erkek/ 

Kadın 
KPSSP3 

En az 

55 

puan 

3 Programcı TH 7 1 

-İki Yıllık Yüksekokulların 

Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar 

Programlama, Bilgisayar 

Teknolojisi ve Programlama 

bölümlerinin herhangi birinden 

mezun olmak, 

-En az (B) sınıfı Sürücü Belgesine 

sahip olmak. 

Erkek/ 

Kadın 
KPSSP93 

En az 

70 

puan 

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI: 

Belediyemizin yukarıda belirtilen kadrolar için yapılacak başvurularda uyulması gereken 

genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir. 

1- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: 

İlan edilen boş kadrolara atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları 

gerekmektedir. 
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a. Türk vatandaşı olmak. 

b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 

c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 

devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, 

irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 

fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 

veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 

d. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya 

askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini 

yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. 

e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak. 

f. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak. 

2- BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI: 

a. İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu 

öğrenimle ilgili olarak, 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak 

unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak. 

b. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki 

nedenlerle çıkarılmış olmamak. 

c. Antrenör kadrosu için Gençlik ve Spor Bakanlığından alınan wushu veya aikido Temel 

Antrenörlük Belgesine Sahip olmak. 

d. Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosu için MEB onaylı Bilgisayar İşletmeni 

Sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek. 

e. 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve 

tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, 

3- BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER: 

Başvuru sırasında; 

• Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin internet sayfasından 

(www.karapinar.bel.tr) temin edeceklerdir. 

Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir. 

• Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere 

fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir), 

• Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet 

üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 

belediyemizce tasdik edilebilir), 

• Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı 

ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir), 

• KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı 

• Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı 

• Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı 

• Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 

belediyemizce tasdik edilebilir), 
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• Hangi kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi.(Adaylar şartlarını sağladığı 

yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.) 

• Antrenörlük Belgesinin aslı (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik 

edilebilir), 

• MEB onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi 

gördüğünü belgelemek. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.) 

• 3 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak) 

Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan 

başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar kurumumuza ibraz 

edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir.) 

4- BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ: 

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için; 

• Yukarıda sayılan başvuru belgelerini 15.08.2022-18.08.2022 saat 17:00 ’a kadar (mesai 

günlerinde saat 08:00-17:00 arasında) Hankapı Mahallesi İnönü Caddesi No: 29 Karapınar/ 

KONYA adresindeki Karapınar Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne 

teslim etmeleri gerekmektedir. 

• Elektronik ortamda, Belediyemizin www.karapinar.bel.tr internet adresine, 

• Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Hankapı Mahallesi İnönü Caddesi No: 29 

Karapınar/KONYA adresine gönderebileceklerdir. 

• Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate 

alınmayacaktır. 

• Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

5- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN 

İLANI: 

a. T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar 

KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her 

bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır. 

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

çağrılacaktır. 

c. Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 

başvuruların değerlendirilmesini müteakip 25.08.2022 tarihinden itibaren Belediyemizin 

(www.karapinar.bel.tr) resmi internet sayfasından ilan edilecektir. 

d. Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve 

adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” 

gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. 

e. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde 

bulunulmayacaktır. 

f. Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim 

bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan 

adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın 

sorumluluğundadır. 

g. Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın 

ulaşmamasından Karapınar Belediyesi sorumlu tutulamayacaktır. 
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6- SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI: 

Memur kadroları alımı için sözlü sınav 31.08.2022 günü Saat 10:00 da başlamak üzere 

Karapınar Belediye Başkanlığı Hankapı Mahallesi İnönü Caddesi No: 29 Karapınar/KONYA 

adresindeki merkez yerleşkesinde yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise 

ertesi gün devam edilecektir. 

Sınav Konuları: 

a) Sözlü sınav; 

• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 

• Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 

• 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 

• Mahalli İdareler İle İlgili Temel Mevzuat, konuları ile 

Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar. 

7- SINAV DEĞERLENDİRME - SONUÇLARA İTİRAZ: 

a. Sınav Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap 

Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat 

konularında 15’er puan kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin 

ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı 

sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır. 

b. Adayların atamaya esas başarı puanı; Belediyemiz tarafından yapılan sözlü sınav puanı 

ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet 

adresinde ilan edilecektir. 

c. Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek 

olana öncelik tanınır. 

d. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl 

aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri 

Belediyemizin internet adresinde (www.karapinar.bel.tr) ilan edilecek ve listede yer alanlara 

ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır. 

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı 

puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir 

kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir. 

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde 

gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu 

gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler 

hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 

bulunulacaktır. 

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyemizin internet adresinde (www.karapinar.bel.tr) 

ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından 

yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir. 

İlan Olunur. 7849/1-1 
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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden: 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına 

göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 

Esasların Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak 

suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır. 

1. GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR 

• 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor 

olmak. 

• 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak 

olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak. 

• 2020 KPSS sınavından lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için 

KPSSP93 puanına sahip olmak. 

• Tüm adayların görevini yapmasında akli, fiziki bir engeli bulunmamak. 

2. BAŞVURU TAKVİMİ, BAŞVURU ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ 

İlan Yayım Tarihi 06 Temmuz 2022 

Başvuru Başlangıç Tarihi 06 Temmuz 2022 

Son Başvuru Tarihi 27 Temmuz 2022 (Mesai Bitimi) 

İlan Sonuç Tarihi 29 Temmuz 2022 

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi https://ilan.subu.edu.tr veya https://personel.subu.edu.tr/ 

Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde 

birden fazla kadroya başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların tüm başvuruları geçersiz 

sayılacaktır. Başvurular şahsen yapılacak olup süresi içinde yapılmayan ya da eksik belgeli 

yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. (posta veya e-posta ile başvuru kabul 

edilmeyecektir). Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı 

tutar ve ilanın her aşamasını iptal edebilir. 

İlan süreci ile ilgili tüm duyurular https://ilan.subu.edu.tr - https://personel.subu.edu.tr 

adreslerinden yapılacaktır. Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat 

mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

Şahsen başvuru yapacak olan adaylar “SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER 

ÜNİVERSİTESİ ESENTEPE KAMPÜSÜ T2 BLOK REKTÖRLÜK BİNASI PERSONEL 

DAİRE BAŞKANLIĞI ESENTEPE / SAKARYA” adresine evraklarını teslim edebilirler. 

Başvuru süreciyle ilgili irtibat bilgileri: 0 (264) 616 01 34 - 0 (264) 616 01 37 

3. BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 

Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Müracaat Edecek Adaylardan İstenilen Belgeler; 

• Eksiksiz doldurulmuş Başvuru Dilekçesi, (https://personel.subu.edu.tr adresinden temin 

edilecektir.) 
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• Eksiksiz doldurulmuş Başvuru Formu, (https://personel.subu.edu.tr adresinden temin 

edilecektir.) 

• 2020 KPSS Sonuç Belgesi, 

• 1 (bir) adet Fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacaktır.) 

• Adli Sicil Belgesi, (e-Devletten alınan kare kodlu ya da ıslak imzalı belgeler kabul 

edilir.) 

• Tecrübe istenilen pozisyonlar için SGK hizmet dökümüyle birlikte resmi veya özel 

kuruluşlardan başvuru tarihleri (06/07/2022 - 27/07/2022 ) içerisinde alınmış iş deneyim belgesi 

(Islak imzalı olarak başvuru formuna eklenecektir. SGK Hizmet dökümünde e-Devletten alınan 

belgeler kabul edilecektir.) 

• Çalıştığı kurumdan ıslak imzalı belge alan kişiler çalıştıkları süreyi SGK Hizmet 

dökümü ile belgelendirmek zorundadır. 

• Sertifika istenilen pozisyonlar için ilgili belgenin aslı veya onaylı sureti, 

• Askerlik Durum Belgesi (e-Devletten alınan kare kodlu ya da ıslak imzalı belgeler 

kabul edilir.) 

• Nüfus Cüzdan Sureti, (e-Devletten alınan kare kodlu ya da ıslak imzalı belgeler kabul 

edilir.) 

• Diploma veya Mezun Belgesi, (e-Devletten alınan kare kodlu ya da ıslak imzalı 

belgeler kabul edilir.) 

4. İLAN EDİLEN POZİSYONLARA AİT BİLGİLER 

İLAN 

NO 

ÖĞRENİM 

DURUMU 
UNVANI ADET 

PUAN 

TÜRÜ 

ARANILAN ŞARTLAR 

SP2022-

16 
Lisans 

Mühendis 

(Erkek) 
1 

KPSS P3 

(En az 55 

Puan) 

- Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar 

Mühendisliği veya Mekatronik 

Mühendisliği lisans mezunu olmak. 

- C,C++, Java, yazılım dillerinde ve 

Robot Teknolojileri konularında 

çalışmalar yapmış olmak. 

- Yazılım projelerinde analiz çıkarma 

konusunda tecrübe sahibi olmak. 

- Alanında en az 3(üç) yıl iş 

deneyimine sahip olmak. 

- Askerlik ile ilişiği bulunmamak. 

- Başvurunun son günü itibarıyla 35 

(otuz beş) yaşını doldurmamış olmak. 

- Üniversitemizin Rektörlük ve Bağlı 

Birimlerinde çalıştırılacaktır. 
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SP2022-

17 
Lisans 

Mühendis 

(Erkek) 
1 

KPSS P3 

(En az 55 

Puan) 

- Bilgisayar Mühendisliği veya 

Yazılım Mühendisliği lisans mezunu 

olmak. 

- C#, MSSQL, C++,SQL yazılım 

dillerinde çalışmalar yapmış olmak. 

- Askerlik ile ilişiği bulunmamak. 

- Başvurunun son günü itibarıyla 35 

(otuz beş) yaşını doldurmamış olmak. 

- Üniversitemizin Bilgi İşlem Dairesi 

Başkanlığında çalıştırılacaktır. 

SP2022-

18 
Ön Lisans 

Teknisyen 

(Erkek) 
1 

KPSS P93 

(En az 65 

Puan) 

- Yapı Ressamlığı veya Mimari 

Restorasyon ön lisans mezunu olmak. 

- Autocad, Microsoft Office, Lumion 

ve Sketch Up program sertifikalarına 

sahip olmak. 

- Alanında en az 2 yıl iş tecrübesine 

sahip olmak. 

- Askerlik ile ilişiği bulunmamak. 

- Başvurunun son günü itibarıyla 35 

(otuz beş) yaşını doldurmamış olmak. 

- Üniversitemizin Yapı İşleri ve 

Teknik Dairesi Başkanlığında 

çalıştırılacaktır. 

SP2022-

19 
Ön Lisans 

Teknisyen 

(Erkek) 
1 

KPSS P93 

(En az 65 

Puan) 

- Gıda Teknolojisi veya Laboratuvar 

Teknolojisi ön lisans mezunu olmak. 

- Süt Ürünleri İşleme konusunda iş 

tecrübesine sahip olmak. 

- Askerlik ile ilişiği bulunmamak. 

- Başvurunun son günü itibarıyla 35 

(otuz beş) yaşını doldurmamış olmak. 

- Üniversitemizin Pamukova Meslek 

Yüksekokulunda çalıştırılacaktır. 

5. DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR 

• Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine 

getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir. 

• Daha önce kamu kurumlarında Sözleşmeli olarak çalışmış adaylar için, “Sözleşmeli 

Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın Yeniden Hizmete Alınma başlıklı Ek 1 inci 

maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı 
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hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde 

sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum 

ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmüne 

aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır. 

• Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı 

almamaları gerekmektedir. 

• İdare ihtiyaca bağlı olarak eğitim öğretimin verildiği ilçelere kurum içi görevlendirme 

yapma hakkına sahiptir. 

• Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana 

başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal 

edilecektir. 

6. YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ 

• 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 

tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 

Esaslar çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan 

özel şartları taşıyan adaylar arasından 2020 yılına ait KPSS (B) grubu olmak üzere puan 

sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme işlemi yapılacaktır. 

• Taban puanın üzerindeki tüm adaylar yedek sıralamaya dahil edilecek olup, yerleştirme 

en yüksek puandan başlanarak yapılacaktır. 

• Aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, 

bunun aynı olması halinde yaşı büyük olan adaya öncelik tanınır. 

• Asil olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya 

adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan şartları 

tutanların sırasıyla ataması yapılacaktır. 

• KPSS de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek 

başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

• Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki 

tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia 

edemeyecektir. 

• Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem 

başlatılacak olup atamaları yapılmış ise de atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere kurumumuzca 

bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile tazmin edilecektir. 

• İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır. 

    7851/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 5768)
–– Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
–– Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına

Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı ve Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü

Eğitimi Yönetmeliği
–– Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu İnsan

Kaynakları Yönetmeliği
–– İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelikte

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Resmî İlân ve Reklâmlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Yargıtay Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
–– Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve

İş Bitirme Belgelerinin 2022/2 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında
Tebliğ

–– Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 167)'nde Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 187)

–– Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi
Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı:
2022/22)

KURUL KARARI
–– Basın Ahlak Esaslarına Dair Genel Kurul Kararı (No: 216)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 1/6/2022 Tarihli ve E: 2022/13, K: 2022/66 Sayılı

Kararı

YARGITAY KARARLARI
–– Yargıtay 3. ve 13. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

DANIŞTAY KARARLARI
–– Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2022/3, K: 2022/6)
–– Danıştay Onuncu Dairesine Ait Karar

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


