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MADDE 1- 9/6/2004 tarihli ve 5187 sayılı Basın Kanununun 1 inci maddesinin birinci
fıkrası aşağıdaki şekilde, ikinci fıkrasında yer alan “yayımını” ibaresi “yayımı ile internet haber
sitelerini” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bu Kanunun amacı, basın özgürlüğü ve bu özgürlüğün kullanımı ile basın kartına iliş-
kin usul ve esasları belirlemektir.”

“Basın kartı düzenlenmesi bakımından basın kartı talep eden medya mensupları ve en-
formasyon görevlileri bu Kanun kapsamına dâhildir.”

MADDE 2- 5187 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine “ya-
yınlarını” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve internet haber sitelerini” ibaresi; (ı) bendine “ka-
rikatürü yapanı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “görsel veya işitsel içerikleri kaydeden veya
düzenleyeni,” ibaresi ve fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“m) İnternet haber sitesi: İnternet ortamında, belirli aralıklarla haber veya yorum nite-
liğinde yazılı, görsel veya işitsel içeriklerin sunumunu yapmak üzere kurulan ve işletilen süreli
yayını,

n) Basın kartı: Bu Kanunda belirtilen kişilere, Başkanlıkça verilen kimlik kartını,
o) Başkan: İletişim Başkanını,
ö) Başkanlık: İletişim Başkanlığını,
p) Komisyon: Basın Kartı Komisyonunu,
r) Medya mensubu: Radyo, televizyon ve süreli yayınların basın-yayın faaliyeti yürüten

çalışanlarını,
s) Enformasyon görevlisi: Kamu kurum ve kuruluşlarının yürüttükleri Devlet enfor-

masyon hizmetlerinde çalışan kamu personelini,”
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MADDE 3- 5187 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“İnternet haber sitelerinde ayrıca, faaliyet gösterdiği iş yeri adresi, ticari unvanı, elek-

tronik posta adresi, iletişim telefonu ve elektronik tebligat adresi ile yer sağlayıcısının adı ve
adresi kendilerine ait internet ortamında kullanıcıların ana sayfadan doğrudan ulaşabileceği
şekilde ve iletişim başlığı altında bulundurulur.

İnternet haber sitelerinde bir içeriğin ilk kez sunulmaya başlandığı tarih ile sonraki gün-
celleme tarihleri, her erişildiğinde değişmeyecek şekilde içeriğin üzerinde belirtilir.”

MADDE 4- 5187 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasına “türü” ibaresinden
sonra gelmek üzere “ve elektronik tebligat adresi” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5- 5187 sayılı Kanunun 8 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“Birinci fıkrada düzenlenen yayım durdurma müeyyidesi internet haber siteleri bakı-

mından uygulanmaz. İnternet haber sitesinin bu madde hükmüne uymaması hâlinde, Cumhu-
riyet Başsavcılığı iki hafta içinde eksikliğin giderilmesini veya gerçeğe aykırı bilgilerin düzel-
tilmesini internet haber sitesinden ister. İstemin iki hafta içinde yerine getirilmemesi durumun-
da, Cumhuriyet Başsavcılığı internet haber sitesi vasfının kazanılmadığının tespiti amacıyla
asliye ceza mahkemesine başvurur. Mahkeme en geç iki hafta içinde kararını verir. Bu karara
karşı itiraz yoluna başvurulabilir.

Başvurunun kabul edilmesi hâlinde internet haber siteleri için sağlanabilecek resmî ilan
ve reklam ile çalışanlarının basın kartına ilişkin hakları ortadan kalkar. İnternet haber sitesi
için sağlanan hakların ortadan kaldırılması, bu Kanun ve/veya ilgili mevzuat uyarınca öngörü-
len yaptırımların uygulanmasına engel değildir.”

MADDE 6- 5187 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin başlığı “Teslim ve muhafaza yü-
kümlülüğü” olarak değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“İnternet haber sitesinde yayınlanan içerikler, gerektiğinde talep eden Cumhuriyet Baş-
savcılığına teslim edilmek üzere doğruluğu ve bütünlüğü sağlanmış şekilde iki yıl süre ile mu-
hafaza edilir.

Yargı mercileri tarafından yayının soruşturma ve kovuşturma konusu olduğunun internet
haber sitesine yazılı olarak bildirilmesi hâlinde, bu işlemlerin sonuçlandığının bildirilmesine
kadar soruşturma ve kovuşturma konusu yayın kaydının saklanması zorunludur.”

MADDE 7- 5187 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cüm-
leler eklenmiştir.
“İnternet haber sitelerinde ise zarar gören kişinin düzeltme ve cevap yazısını; sorumlu müdür,
hiçbir düzeltme ve ekleme yapmaksızın, yazıyı aldığı tarihten itibaren en geç bir gün içinde,
ilgili yayının yer aldığı sayfa ve sütunlarda, URL bağlantısı sağlanmak suretiyle, aynı puntolarla
ve aynı şekilde yayımlamak zorundadır. Yayın hakkında verilen erişimin engellenmesi ve/veya
içeriğin çıkarılması kararının uygulanması ya da internet haber sitesi tarafından içeriğin ken-
diliğinden çıkarılması durumunda, düzeltme ve cevap metni ilgili yayının yapıldığı internet
haber sitesinde ilk yirmi dört saati ana sayfada olmak üzere bir hafta süreyle yayımlanır.”

MADDE 8- 5187 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin başlığı “Teslim ve muhafaza yü-
kümlülüğüne uymama” şeklinde değiştirilmiş, birinci fıkrasında yer alan “basımcı,” ibaresi
“basımcı ile teslim ve muhafaza yükümlülüğünü yerine getirmeyen internet haber sitesi sorumlu
müdürü” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9- 5187 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasına “Basılmış eserler”
ibaresinden sonra gelmek üzere “veya internet haber siteleri” ibaresi, “günlük süreli yayınlar”
ibaresinden sonra gelmek üzere “ve internet haber siteleri” ibaresi ve ikinci fıkrasına “teslim
edildiği tarihten” ibaresinden sonra gelmek üzere “, internet haber siteleri için ise habere ilişkin
suç ihbarının yapıldığı tarihten” ibaresi eklenmiştir.
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MADDE 10- 5187 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“Basın kartı başvurusu, niteliği ve türleri
EK MADDE 1- Basın kartı başvurusu Başkanlığa yapılır.
Basın kartı, resmî nitelikte bir kimlik belgesidir.
Basın kartı türleri aşağıda sayılanlardan ibarettir:
a) Göreve bağlı basın kartı: Bir medya kuruluşuna bağlı olarak çalışan Türk vatandaşı

medya mensuplarına ve enformasyon görevlilerine verilen basın kartını,
b) Süreli basın kartı: Görev alanı Türkiye’yi kapsayan yabancı medya mensuplarına

verilen basın kartını,
c) Geçici basın kartı: Görev alanı Türkiye’yi kapsamamakla beraber geçici bir süreyle

Türkiye’ye haber amaçlı gelen yabancı medya mensuplarına verilen basın kartını,
ç) Serbest basın kartı: Geçici bir süreyle çalışmayan veya yurt dışında serbest gazetecilik

yapan Türk vatandaşı medya mensuplarına verilen basın kartını,
d) Sürekli basın kartı: En az on sekiz yıl mesleki hizmeti bulunan medya mensupları

ve enformasyon görevlilerine ömür boyu verilen basın kartını,
ifade eder.”
MADDE 11- 5187 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“Basın kartı alabilecek kişiler
EK MADDE 2- Basın kartı;
a) Türkiye’de faaliyet gösteren medya kuruluşlarının Türk vatandaşı medya mensupla-

rına,
b) Süreli yayınların sahiplerine veya tüzel kişi temsilcileri ile radyo ve televizyonların

yönetim kurulu başkanlarına,
c) Medya kuruluşları adına hareket eden ve görev alanı Türkiye’yi kapsayan yabancı

medya mensupları ile görev alanı Türkiye’yi kapsamamakla beraber geçici bir süreyle Türki-
ye’ye haber amaçlı gelen yabancı medya mensuplarına,

ç) Yurt dışında yayın yapan medya kuruluşlarının, Türk vatandaşı sahiplerine ve çalı-
şanlarına,

d) Yurt dışında serbest gazetecilik yapan Türk vatandaşı medya mensuplarına,
e) Medya alanında hizmet veren kamu kurum ve kuruluşlarında ve kamu kurum ve ku-

ruluşlarının yürüttükleri enformasyon hizmetlerinde çalışan kamu personeline,
f) Medya alanında faaliyet göstermeleri şartıyla, sendikalar ile kamu yararına faaliyette

bulunduğu tespit edilen dernek ve vakıfların yöneticilerine,
verilebilir.”
MADDE 12- 5187 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“Basın kartı alabilecek kişilerde aranan şartlar
EK MADDE 3- Basın kartı talep edenlerin başvuruda bulunabilmeleri için;
a) 18 yaşını bitirmiş olması,
b) En az lise veya dengi bir eğitim kurumundan mezun olması,
c) Kısıtlı veya kamu hizmetlerinden yasaklı olmaması,
ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen

süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis
cezasına ya da şantaj, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, yalan tanık-
lık, yalan yere yemin, iftira, suç uydurma, müstehcenlik, fuhuş, hileli iflas, zimmet, irtikâp,
rüşvet, kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan

18 Ekim 2022 – Sayı : 31987                                 RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 3



malvarlığı değerlerini aklama suçları ile cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, kamu barışına
karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suç-
lar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçlarından hüküm giymemiş olması,

d) Terörle Mücadele Kanununun 3 üncü maddesinde sayılan terör suçları ile 4 üncü
maddesinde sayılan terör amacı ile işlenen suçlardan veya 6 ncı maddede belirtilen suçlar ile
7/2/2013 tarihli ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun 4 üncü
maddesi uyarınca hüküm giymemiş olması,

e) Bu Kanunun 25 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan suçlardan hüküm giyme-
miş olması,

f) 13/6/1952 tarihli ve 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasın-
daki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun hükümlerine uygun sözleşme yapmış olması
ve mücbir sebepler dışında işten ayrıldığı tarihten itibaren bir aydan fazla olmamak üzere ara
vermeden çalışması,

g) Medya faaliyeti dışında ticari faaliyette bulunmaması,
şarttır.
Basın kartı talep eden süreli yayın sahipleri veya tüzel kişi temsilcileri ile radyo ve televiz-

yonların yönetim kurulu başkanlarında, kamu kurum ve kuruluşlarında basın kartı alabilecek
çalışanlarda ve yabancı basın-yayın kuruluşlarında çalışan Türk vatandaşı medya mensupla-
rından basın kartı talep edenlerde birinci fıkranın (f) ve (g) bentlerinde belirtilen şartlar aran-
maz.

Sürekli ve serbest basın kartı talep edenler ile Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ara-
cılığıyla göreve bağlı basın kartı talep edenlerde birinci fıkranın (f) bendinde belirtilen şart
aranmaz.”

MADDE 13- 5187 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“Basın kartı alabilecek yabancı medya mensuplarında aranan şartlar
EK MADDE 4- Basın kartı talep eden yabancı medya mensuplarına;
a) Medya kuruluşu tarafından görevlendirildiklerini belgelendirmeleri,
b) 28/7/2016 tarihli ve 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu uyarınca çalışma izin-

lerinin olması,
c) Bağlı bulundukları kuruluşun idare merkezinin bulunduğu ülkenin Türkiye’deki bü-

yükelçilik, elçilik veya konsolosluklarından aldıkları takdim mektubunu ibraz etmeleri,
hâlinde, karşılıklılık esası da gözetilerek Başkanlıkça basın kartı verilebilir.
31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun

4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olmayan ve geçici basın
kartı talep edenler için de 6735 sayılı Kanun uyarınca çalışma izni alınması zorunludur. Bu
fıkra kapsamında çalışma izni başvuruları 6735 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi çerçevesinde
istisnai olarak değerlendirilir.”

MADDE 14- 5187 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“Basın Kartı Komisyonu
EK MADDE 5- Komisyon;
a) Başkanlığı temsilen üç üye,
b) Basın-yayın meslek kuruluşlarının birleşerek oluşturdukları üst kuruluşlar hariç ol-

mak üzere; süreli yayın organlarının sahip ve/veya çalışanlarınca kurulan basın-yayın meslek
kuruluşlarından basın kartı sahibi en fazla üyesi bulunan meslek kuruluşu tarafından belirle-
necek bir üye,
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c) Basın-yayın meslek kuruluşlarının birleşerek oluşturdukları üst kuruluşlar hariç ol-
mak üzere; İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde bulunan en fazla basın kartı sahibi üyesi meslek
kuruluşu tarafından belirlenecek birer üye ile bu iller dışındaki illerde kurulu basın-yayın mes-
lek kuruluşlarının sahip ve/veya çalışanları tarafından kurulmuş basın-yayın meslek kuruluş-
larından en fazla basın kartı sahibi üyesi bulunan meslek kuruluşu tarafından belirlenecek bir
üye olmak üzere toplam dört üye,

ç) Sürekli nitelikte basın kartı sahipleri arasından Başkanlıkça belirlenecek dört üye,
d) Basın-yayın meslek kuruluşlarının birleşerek oluşturdukları üst kuruluşlar hariç ol-

mak üzere, ulusal düzeyde yayın yapan radyo ve/veya televizyonların yönetim kurulu başkan-
ları ve/veya gazeteci çalışanlarınca kurulmuş olan basın-yayın meslek kuruluşlarından en fazla
üyesi bulunan meslek kuruluşu tarafından belirlenecek bir üye,

e) Göreve bağlı basın kartı sahibi gazeteciler arasından Başkanlıkça belirlenecek bir
üye,

f) İşçi sendikası şeklinde faaliyet gösteren sendikalardan basın kartı sahibi üyesi en
fazla olan sendika tarafından belirlenecek iki üye,

g) İletişim Fakültesi dekanları veya basın kartı sahibi gazeteciler arasından Başkanlıkça
belirlenecek üç üye,

olmak üzere, toplam on dokuz üyeden oluşur.
Üyelerin görev süresi iki yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir.
Komisyon, başvuru sahibinin niteliklerini, mesleki çalışmalarını, eserlerini, ödüllerini

değerlendirerek basın kartı taşıyıp taşımayacağına karar verir.”
MADDE 15- 5187 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“Basın kartının iptal edileceği hâller
EK MADDE 6- Basın kartı sahibinin, ek 3 üncü maddede yer alan niteliklere sahip ol-

madığının veya bu nitelikleri sonradan kaybettiğinin anlaşılması hâlinde basın kartı Başkanlıkça
iptal edilir.

Basın kartı sahibinin, 2/1/1961 tarihli ve 195 sayılı Basın-İlân Kurumu Teşkiline Dair
Kanunun 49 uncu maddesine göre belirlenen basın ahlak esaslarına aykırı davranışlarda bu-
lunması hâlinde ihlalin mahiyeti göz önünde bulundurularak, Komisyon tarafından basın kartı
sahibi uyarılabileceği gibi basın kartının iptaline de karar verilebilir. Buna ilişkin usul ve esaslar
yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 16- 5187 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“Basın kartının iptalinin sonuçları
EK MADDE 7- Basın kartının ek 6 ncı maddenin ikinci fıkrası uyarınca iptali hâlinde,

kartın iade edildiği tarihten itibaren bir yıl geçmedikçe yeniden basın kartı verilmez.
Ek 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (ç), (d) ve (e) bentlerine aykırı duruma düşenlere,

25/5/2005 tarihli ve 5352 sayılı Adlî Sicil Kanununun 12 nci ve/veya 13/A maddeleri uyarınca
işlem tesis edildiği belirlenmedikçe yeniden basın kartı verilmez.”

MADDE 17- 5187 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“Yönetmelik
EK MADDE 8- Başkanlıkça düzenlenecek olan basın kartlarının şekli, medya kuru-

luşlarında aranacak şartlar, kontenjanlar, Komisyonun çalışma ve karar alma usulleri, başvuru
türleri ile başvuruda istenilecek belgeler Başkanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzen-
lenir.”
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MADDE 18- 5187 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 4- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce faaliyet gösteren

internet haber siteleri, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde bu Kanunda
öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce usulünce verilmiş olan basın kartları ek
3 üncü maddede yer alan şartları taşımaları kaydıyla geçerliliğini korumaya devam eder.”

MADDE 19- 2/1/1961 tarihli ve 195 sayılı Basın-İlân Kurumu Teşkiline Dair Kanunun
5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde, (b) bendinde yer alan “12” iba-
resi “14” şeklinde, (c) bendinde yer alan “Ege Üniversiteleri” ibaresi “Dokuz Eylül Üniversi-
teleri” şeklinde, “Ankara Üniversiteleri” ibaresi “Ankara Üniversitesi” şeklinde, “olmak üzere
toplam olarak 12 temsilci” ibaresi “Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan 1, Radyo ve
Televizyon Üst Kurulundan 1 olmak üzere toplam olarak 14 temsilci” şeklinde ve fıkrada yer
alan “36” ibaresi “42” şeklinde değiştirilmiş, ikinci fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek
üzere aşağıdaki cümle eklenmiş, dördüncü fıkrasında yer alan “Basın-Yayın Genel Müdürlü-
ğünde kayıtlı tüm” ibaresi “resmî ilan yayınlayan” şeklinde, “Basın-Yayın Genel Müdürlüğü-
nün” ibaresi “Genel Müdürlüğün” şeklinde değiştirilmiştir.

“a) Kurumun idaresine katılmayı kabul eden gazete ve dergi sahiplerinin kendi arala-
rında seçecekleri, satışı 100 binin üzerinde olanlardan 1, satışı 99.999-50 bin arasında olanlar-
dan 1, satışı 49.999-10 bin arasında olanlardan 1, satışı 10 binin altında olanlardan 1; resmî
ilan yayınlayan internet haber sitesi sahiplerinin kendi aralarından seçecekleri 2; İstanbul, An-
kara, İzmir dışında kalan ve resmî ilan yayınlayan Anadolu gazete sahiplerinden 3; en çok üye-
ye sahip gazeteciler sendikasından 2; İstanbul, Ankara ve İzmir’deki en fazla basın kartlı üyeye
sahip gazeteci derneklerinden l’er olmak üzere toplam olarak 14 temsilci,”
“Yeni üyeler belirlenene kadar mevcut üyelerin görevleri devam eder.”

MADDE 20- 195 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin başlığı “Gazete ve internet haber
sitelerinin listesi:” şeklinde ve birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kurum Genel Müdürlüğü, her ayın sonunda resmî ilan ve reklam verilebilecek olan
mevkuteler ile internet haber sitelerinin isimlerini ve vasıflarını ihtiva eden birer listeyi, Ku-
rumun internet siteleri üzerinden duyurur.”

MADDE 21- 195 sayılı Kanunun 45 inci maddesinden sonra gelmek üzere “Üçüncü
Kısım” ve Kısma bağlı şekilde “İnternet Haber Sitelerinde Yayınlanacak Resmî İlan ve Rek-
lamlar” ana başlığı ve aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Kapsam ve esaslar:
MADDE 45/A- Resmî Gazete’de yayımlananlar hariç olmak üzere; kanun, Cumhur-

başkanlığı kararnamesi ve yönetmelikler uyarınca yayınlatılması mecburi olan resmî ilanlar
ile 29 uncu maddenin (b) bendinde anılan daire ve teşekküller, kanun veya Cumhurbaşkanlığı
kararnamesiyle kurulan sair müesseseler veya bunların iştiraklerinin internet haber sitelerinde
yayınlatacakları ilan ve reklamlar ancak Basın-İlân Kurumu aracılığı ile yayınlanır.

Kurum aracılığıyla yayınlanan ilan ve reklamların; kopyalanması, yayınlanması, ya-
yınlattırılması ve ticari faaliyete konu edilmesi Kurumun vereceği izne bağlıdır. Bu fıkra hü-
kümlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Genel Kurul tarafından belirlenir.

Kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve yönetmeliklere göre, Cumhurbaşkanlığına
bağlı kurum ve kuruluşlar ile bakanlıklar, bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlar ile diğer
kurum ve kuruluşların kendi internet sitesinde yayını zorunlu olan ilanlarının ayrıca Basın İlân
Kurumu İlan Portalında yayınlatılması zorunludur. Bu ilanların Basın İlân Kurumu İlan Por-
talındaki yayınından ücret alınmaz.”
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MADDE 22- 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ga-
zete ve dergilerle” ibaresi “gazete, dergi ve internet haber siteleri ile” şeklinde, fıkranın (a)
bendinde yer alan “dergiye” ibaresi “dergi ya da internet haber sitesine” şeklinde ve (b) ben-
dinin ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(a) ve (b) bentlerinde yazılı hâllerde, Yönetim Kurulu Kararına karşı, kararın tebliğin-
den itibaren on gün içinde Kurum Genel Müdürlüğünün bulunduğu yerdeki Asliye Hukuk Mah-
kemesine itiraz edilebilir. Söz konusu itirazlarda basit yargılama usulü uygulanır. Bu yargılama
neticesinde verilecek karar kesindir.”

MADDE 23- 195 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“İnternet haber sitelerinde resmî ilan ve reklam yayınlayacakların sorumlulukları:
GEÇİCİ MADDE 9- İnternet haber sitelerinde resmî ilan ve reklam yayınlayacakların

taşıması gereken vasıflar ve yerine getirmesi gereken sorumluluklar ile yayına ilişkin usul ve
esaslar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde Kurum Genel Kurulu ta-
rafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 24- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigor-
tası Kanununun 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tablonun 16 ncı sırasında yer alan
“14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine” ibaresi “9/6/2004 tarihli ve 5187 sayılı Basın
Kanununa” şeklinde, tablonun 17 nci sırasında yer alan “Basın Kartı Yönetmeliğine” ibaresi
“Basın Kanununa” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 25- 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 114 üncü madde-
sinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “Elektronik satış portalında” ibaresi “Elek-
tronik satış portalı ve Basın İlân Kurumu İlan Portalında” şeklinde ve üçüncü fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş, maddeye üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş,
mevcut dördüncü fıkrasının birinci cümlesine “Gazete” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya
internet haber sitesi” ibaresi eklenmiş, mevcut beşinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

“Gazete ve internet haber sitesi ilanları Basın-İlân Kurumu aracılığıyla aşağıda belirtilen
usulde yapılır.”

“Toplam muhammen bedeli beş yüz bin Türk lirasına kadar olan satışlar için gazete ve-
ya internet haber sitesi ile ilan yapılıp yapılmayacağına icra dairesince alakadarların menfaatleri
dikkate alınarak karar verilir. Ancak;

1. Toplam muhammen bedeli beş yüz bin Türk lirasının üzerinde ve iki milyon Türk li-
rasının altında olanlar, satışın yapılacağı yerde yayınlanan resmî ilan yayınlama hakkını haiz
bir yerel gazete veya bir internet haber sitesinde ilan edilir. Satışın yapılacağı yerde resmî ilan
yayınlama hakkını haiz yerel gazete veya internet haber sitesi yönetimi bulunmaması hâlinde
ilan, icra dairesinin belirleyeceği aynı il mülki sınırları içerisinde bulunan başka bir yayın ye-
rinde resmî ilan yayınlama hakkını haiz bir yerel gazete veya bir internet haber sitesi aracılığıyla
duyurulur.

2. Toplam muhammen bedeli iki milyon Türk lirası ve üzerinde olanlar ise bir internet
haber sitesinde veya yurt genelinde dağıtılıp satışa sunulan ve ilan talebi tarihinde günlük fiilî
satışı elli bin adedin üzerinde olan resmî ilan yayınlama hakkını haiz bir gazetede yayınlatılır.

3. Gazete veya internet haber sitesinde yayınlanacak ilanlar eş zamanlı olarak Basın
İlân Kurumu İlan Portalında da duyurulur.

4. Bu madde kapsamında Basın İlân Kurumu İlan Portalında yayınlanacak ilanlardan
ücret alınmaz.
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5. Bu fıkrada yer alan parasal limitler bir önceki yılın Aralık ayındaki yıllık Üretici
Fiyat Endeksi esas alınarak Adalet Bakanlığı tarafından güncellenir ve her yıl 1 Şubat gününden
itibaren geçerli olmak üzere aynı güne kadar Resmî Gazete’de ilan edilir. Parasal limitler ola-
ğanüstü hâllerde Adalet Bakanlığının teklifi üzerine Cumhurbaşkanı kararı ile güncellenebi-
lir.”
“Şu kadar ki, gazetede, internet haber sitesinde, elektronik satış portalında veya Basın İlân Ku-
rumu İlan Portalında ilanı yapılan metindeki hatalar, ihale tarihi değiştirilmeksizin sadece elek-
tronik satış portalında ilanen düzeltilir.”

MADDE 26- 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17 nci maddesinin
birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin (a) alt bendinin birinci paragrafı aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiş, alt bendin ikinci paragrafına “Gazete” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve internet
haber sitesi” ibaresi eklenmiş ve bendin (b) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, fıkranın
(2) numaralı bendine “başka,” ibaresinden sonra gelmek üzere “bir internet haber sitesi ve”
ibaresi eklenmiş, bentte yer alan “bir” ibaresi “birer” şeklinde değiştirilmiş ve fıkranın (4) nu-
maralı bendine “başka gazeteler veya” ibaresinden sonra gelmek üzere “internet haber siteleri
ya da” ibaresi eklenmiştir.

“İhaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan bir gazete ve bir internet haber sitesinde du-
yurulur.”

“b) Gazete çıkmayan veya internet haber sitesi yönetimi bulunmayan yerlerdeki ihale-
lerin ilanı, bu fıkranın (a) bendinde yer alan süreler içinde Basın İlân Kurumu İlan Portalında
yayınlanır.”

MADDE 27- 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 13 üncü madde-
sinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “gazetelerin en az iki-
sinde” ibaresi ile (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde yer alan “gazetelerin birinde” ibareleri “bir
gazete ve bir internet haber sitesinde” şeklinde değiştirilmiş, dokuzuncu fıkrasına “aracılığıyla”
ibaresinden sonra gelmek üzere “bir internet haber sitesi ve” ibaresi eklenmiş ve onuncu fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İhalenin yapılacağı yerde gazete çıkmaması veya internet haber sitesi yönetimi bulun-
maması hâlinde ilan, aynı süreler içinde Basın İlân Kurumu İlan Portalında yayınlanır.”

MADDE 28- a) 5187 sayılı Kanunun 11 inci ve 13 üncü maddelerinin birinci fıkraları
ile 27 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarına “Basılmış eserler” ibarelerinden sonra gel-
mek üzere “veya internet haber siteleri” ibareleri, 15 inci maddesinin birinci fıkrasında “basıl-
mış eserlerde” ve 20 nci ve 21 inci maddelerinde “yaygın süreli yayınlarda” ibarelerinden sonra
gelmek üzere “ve internet haber sitelerinde” ibareleri ve 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasına
“bu yazının” ibaresinden sonra gelmek üzere “iki internet haber sitesi ile” ibaresi eklenmiştir.

b) 13/6/1952 tarihli ve 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasın-
daki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasına “gazete”
ibaresinden sonra gelmek üzere “, internet haber siteleri” ibaresi eklenmiştir.

c) 9/6/1930 tarihli ve 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanununun 2/A maddesinin bi-
rinci fıkrasına “onbeş gün önce” ibaresinden sonra gelmek üzere “bir internet haber sitesi ile”
ibaresi eklenmiş ve fıkrada yer alan “bir defa” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

ç) 2004 sayılı Kanunun 166 ncı maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan
“karar” ibaresi “bir internet haber sitesinde veya ilan talep” şeklinde değiştirilmiştir.

d) 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fık-
rasının (1) numaralı bendinde yer alan “birer gazetede ve ayrıca elektronik ortamda” ibaresi
“bir gazete ve bir internet haber sitesi ve ayrıca Basın İlân Kurumu İlan Portalında” şeklinde
değiştirilmiştir.
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e) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 104 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (3) numaralı bendinin birinci cümlesine “gazetede” ibaresinden sonra gelmek üzere
“ve bir internet haber sitesinde” ibaresi ve bendin ikinci cümlesine “gazetelerden birinde” iba-
resinden sonra gelmek üzere “ve bir internet haber sitesinde” ibaresi eklenmiştir.

f) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 47 nci maddesinin bi-
rinci fıkrasına “Resmi Gazete,” ibaresinden sonra gelmek üzere “internet haber sitesi,” ibaresi
eklenmiş ve fıkrada yer alan “gazetelerden” ibaresi “gazeteler ve Basın İlân Kurumu İlan Por-
talından” şeklinde değiştirilmiştir.

g) 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 6 ncı maddesinin birinci
fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan “mahalli gazete” ibaresi “bir mahalli gazete ve bir
internet haber sitesi” şeklinde değiştirilmiştir.

ğ) 6/10/1983 tarihli ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 6 ncı
maddesinin üçüncü fıkrasına “yerel gazeteler” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve internet ha-
ber siteleri” ibaresi eklenmiştir.

h) 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10 uncu maddesinin dör-
düncü fıkrasında yer alan “mahalli gazete çıkıyor ise, bu mahalli gazetelerden birisinde ve”
ibaresi “çıkan bir gazete ve bir internet haber sitesi ile” şeklinde ve fıkrada yer alan “bir” ibaresi
“birer” şeklinde değiştirilmiş; 19 uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “mahalli gazetede
ve” ibaresi “bir yerel gazete ve bir internet haber sitesi ile” şeklinde ve fıkrada yer alan “en az
bir defa” ibaresi “en az birer defa” şeklinde değiştirilmiştir.

ı) 24/5/1984 tarihli ve 3011 sayılı Resmî Gazetede Yayımlanacak Olan Yönetmelikler
Hakkında Kanunun 2 nci maddesine “veya” ibaresinden sonra gelmek üzere “internet haber
sitesi ya da” ibaresi eklenmiştir.

i)  21/6/1987 tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Kanununun 2 nci maddesinin üçüncü fık-
rasında yer alan “varsa yerel gazetede” ibaresi “bir yerel gazete ve bir internet haber sitesinde”
şeklinde ve 22 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “varsa yerel gazete” ibaresi “bir yerel
gazete ve bir internet haber sitesi” şeklinde değiştirilmiştir.

j) 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi
ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 7 nci maddesinin
beşinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “internet” ibaresi “bir internet haber sitesi” şek-
linde değiştirilmiştir.

k) 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 713 üncü maddesinin
dördüncü fıkrasında yer alan “gazeteyle bir defa” ibaresi “bir gazete ve bir internet haber site-
sinde” şeklinde değiştirilmiştir.

1) 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1000 inci maddesinin üçün-
cü fıkrasına “bildirmeye”, 1350 nci maddesinin birinci fıkrası ile 1384 üncü maddesinin ikinci
fıkrasına “şartıyla” ve 1385 inci maddesinin birinci fıkrasına “ilan,” ibarelerinden sonra gelmek
üzere “bir internet haber sitesi ve” ibareleri eklenmiştir.

m) 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununun
16 ncı maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan “kendi internet sitesinde veya gerekli gördüğü
diğer uygun yöntemlerle” ibaresi “kendi internet sitesi dâhil gerekli gördüğü tüm yöntemlerle
ve bir gazete veya bir internet haber sitesinde” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 29- 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa 217 nci maddesin-
den sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma
MADDE 217/A- (1) Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ül-

kenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu
barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla
cezalandırılır.
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(2) Fail, suçu gerçek kimliğini gizleyerek veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işle-
mesi hâlinde, birinci fıkraya göre verilen ceza yarı oranında artırılır.”

MADDE 30- 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 286 ncı
maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendine (6) numaralı alt bendinden sonra gelmek üzere aşa-
ğıdaki alt bent eklenmiş ve diğer alt bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“7. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma (madde 217/A),”
MADDE 31- 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Dü-

zenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun
6/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan “8 inci maddesi kapsamı dışındaki erişimin engel-
lenmesi kararlarının” ibaresi “8 ve 8/A maddeleri kapsamı dışındaki tüm içeriğin çıkarılması
ve/veya erişimin engellenmesine yönelik kararların” şeklinde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasına
“esasları” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile internetin bilinçli ve güvenli kullanımı konuları
da dâhil olmak üzere Birliğin faaliyet alanları,” ibaresi eklenmiş, altıncı ve yedinci fıkralarında
yer alan “Bu Kanunun 8 inci maddesi kapsamı dışındaki erişimin” ibareleri “Erişimin” şeklinde
değiştirilmiş, yedinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş, dokuzuncu fıkrasının birinci cümle-
sine “ücretlerden” ibaresinden sonra gelmek üzere “, bağış ve diğer faaliyet gelirlerinden” iba-
resi eklenmiş, fıkranın ikinci cümlesinde yer alan “Alınacak ücretler” ibaresi “Üyelerden alı-
nacak ücretler” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Erişim sağlayıcılar, kararların bildirimi için gerekli teknik altyapıyı kurmakla yükümlüdür.”

“(11) Birlik, içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararlarını, ilgili içerik
veya yer sağlayıcının internet sayfalarından tespit edilebilen elektronik posta adreslerine bil-
direbilir.”

MADDE 32- 5651 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent
eklenmiş, dördüncü fıkrasında yer alan “oluşturan yayınların içerik veya yer sağlayıcısının yurt
dışında bulunması halinde veya içerik veya yer sağlayıcısı yurt içinde bulunsa bile, içeriği bi-
rinci fıkranın (a) bendinin (2) ve (5) ve (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde ve (c) bendinde yazılı
suçları” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

“ç) 1/11/1983 tarihli ve 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teş-
kilatı Kanununun 27 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında yer alan suçlar.”

MADDE 33- 5651 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrasına aşağıdaki
cümleler eklenmiştir.
“Müracaatın Birlik tarafından kabulüne karşı itiraz, kararı veren hâkimliğe yapılır. İnternet si-
tesindeki yayının tümüne yönelik erişimin engellenmesi kararlarında bu fıkra hükmü uygulan-
maz.”

MADDE 34- 5651 sayılı Kanunun ek 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cüm-
lesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiş, dördüncü fıkrasına aşa-
ğıdaki cümleler eklenmiş, maddeye dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra
eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiş, teselsül neticesinde oluşan altıncı fık-
radan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiş,
teselsül neticesinde oluşan dokuzuncu fıkranın ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve bu
fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş, diğer fıkralar buna göre teselsül etti-
rilmiş, maddeye teselsül neticesinde oluşan ondördüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki
fıkralar eklenmiş, diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiş, maddeye teselsül neticesinde olu-
şan onyedinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve diğer fıkra buna göre
teselsül ettirilmiştir.
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“Temsilcinin gerçek kişi olması hâlinde bu kişinin Türkiye’de mukim ve Türk vatandaşı olması
zorunludur.”
“Türkiye’den günlük erişimin on milyondan fazla olması hâlinde; yurt dışı kaynaklı sosyal ağ
sağlayıcı tarafından belirlenen gerçek veya tüzel kişi temsilci, sosyal ağ sağlayıcının sorumlu-
lukları saklı kalmak kaydıyla teknik, idari, hukuki ve mali yönden tam yetkili ve sorumlu olup
bu temsilcinin tüzel kişi olması hâlinde doğrudan sosyal ağ sağlayıcı tarafından sermaye şirketi
şeklinde kurulan bir şube olması zorunludur.”
“Sosyal ağ sağlayıcıların Kuruma sundukları raporlar; başlık etiketleri, öne çıkarılan veya eri-
şimi azaltılan içeriklere ilişkin algoritmalarına, reklam politikalarına ve şeffaflık politikalarına
ilişkin bilgileri de içerir. Sosyal ağ sağlayıcı hesap verebilirlik ilkesine uygun şekilde hareket
etmek, Kanunun uygulanmasında şeffaflığı sağlamak, Kanunun uygulanmasına ilişkin gerekli
tüm bilgi ve belgeleri Kurum tarafından istenildiği zaman Kuruma vermekle yükümlüdür. Sos-
yal ağ sağlayıcı kullanıcılarına eşit ve tarafsız davranmakla yükümlü olup Kuruma sunulacak
raporda bu hususa ilişkin alınan tedbirlere de yer verilir. Sosyal ağ sağlayıcı, bu Kanun kapsa-
mındaki suçlara ilişkin içerikler ile başlık etiketlerinin yayınlanmamasına ilişkin kendi sistem,
mekanizma ve algoritmasında Kurumla iş birliği hâlinde gerekli tedbirleri alır ve bu tedbirlere
raporunda yer verir. Sosyal ağ sağlayıcı, kullanıcılara öneriler sunarken hangi parametreleri
kullandığına internet sitesinde açık, anlaşılır ve kolaylıkla ulaşılabilir şekilde yer vermekle yü-
kümlüdür. Sosyal ağ sağlayıcı, kullanıcılara önerdiği içeriklere ilişkin tercihleri güncelleme ve
kişisel verilerinin kullanılmasını sınırlandırma seçeneği sunma konusunda gerekli tedbirleri
alır ve bu tedbirlere raporunda yer verir. Sosyal ağ sağlayıcı, reklamlara ilişkin içerik, reklam
veren, reklam süresi, hedef kitlesi, ulaşılan kişi veya grup sayısı gibi bilgilerin yer aldığı bir
reklam kütüphanesi oluşturarak bunu internet sitesi üzerinden yayınlar ve bu hususa raporunda
yer verir.”

“(5) Türk Ceza Kanununda yer alan;
a) Çocukların cinsel istismarı (madde 103),
b) Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma (madde 217/A),
c) Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak (madde 302),
ç) Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar (madde 309, 311, 312, 313,

314, 315, 316),
d) Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk (madde 328, 329, 330, 331, 333, 334, 335,

336, 337),
suçlarına konu internet içeriklerini oluşturan veya yayan faillere ulaşmak için gerekli

olan bilgiler soruşturma aşamasında Cumhuriyet savcısı, kovuşturma aşamasında yargılamanın
yürütüldüğü mahkeme tarafından talep edilmesi üzerine ilgili sosyal ağ sağlayıcının Türki-
ye’deki temsilcisi tarafından adli mercilere verilir. Bu bilgilerin talep eden Cumhuriyet Baş-
savcılığı veya mahkemeye verilmemesi durumunda, ilgili Cumhuriyet savcısı tarafından, yurt
dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde doksan oranında
daraltılması talebiyle Ankara Sulh Ceza Hâkimliğine başvurulabilir. İnternet trafiği bant ge-
nişliğinin daraltılması kararı verilmesi hâlinde, bu karar erişim sağlayıcılara bildirilmek üzere
Kuruma gönderilir. Kararın gereği, bildirimden itibaren derhâl ve en geç dört saat içinde erişim
sağlayıcıları tarafından yerine getirilir. Sosyal ağ sağlayıcının, bu fıkra kapsamındaki yüküm-
lülüklerini yerine getirmesi hâlinde yaptırımlar kaldırılır ve Kuruma bildirilir.”

“(7) Sosyal ağ sağlayıcı, çocuklara özgü ayrıştırılmış hizmet sunma konusunda gerekli
tedbirleri alır.”
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“(10) 8 ve 8/A maddeleri kapsamındaki idari tedbirler saklı kalmak kaydıyla, bu Kanun
kapsamında Başkan tarafından verilen içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi ka-
rarının gereğinin yerine getirilmemesi hâlinde, Türkiye’de mukim vergi mükellefi gerçek ve
tüzel kişilerin, ilgili yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıya altı aya kadar reklam vermesinin
yasaklanmasına Başkan tarafından karar verilebilir, bu kapsamda yeni sözleşme kurulamaz ve
buna ilişkin para transferi yapılamaz. Reklam yasağı kararı, Resmî Gazete’de yayımlanır. Baş-
kan, reklam yasağı kararının yanı sıra içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi ka-
rarının yerine getirilmesine kadar sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde
elli oranında daraltılması için sulh ceza hâkimliğine başvurabilir. Hâkim tarafından verilen in-
ternet trafiği bant genişliğinin yüzde elli oranında daraltılmasına ilişkin kararın ilgili sosyal ağ
sağlayıcıya bildirilmesinden itibaren otuz gün içinde içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin en-
gellenmesi kararının sosyal ağ sağlayıcı tarafından yerine getirilmemesi hâlinde, sosyal ağ sağ-
layıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde doksan oranına kadar daraltılması için Başkan
tarafından sulh ceza hâkimliğine başvurulabilir. Hâkim tarafından verilen kararlar, erişim sağ-
layıcılara bildirilmek üzere Kuruma gönderilir. Kararların gereği, bildirimden itibaren derhâl
ve en geç dört saat içinde erişim sağlayıcıları tarafından yerine getirilir. Sosyal ağ sağlayıcının,
içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararının gereğini yerine getirmesi ve Ku-
ruma bildirmesi hâlinde yalnızca internet trafiği bant genişliğinin daraltılması tedbiri kaldırı-
lır.

(11) Bu Kanun kapsamında Başkan tarafından verilen idari para cezalarının yasal sü-
resinde ödenmemesi durumunun bir yıl içinde birden fazla gerçekleşmesi hâlinde, Başkan ta-
rafından yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıya Türkiye’de mukim vergi mükellefi gerçek ve
tüzel kişilerin ilgili sosyal ağ sağlayıcısına altı aya kadar yeni reklam vermesinin yasaklanma-
sına karar verilebilir, bu kapsamda yeni sözleşme kurulamaz ve buna ilişkin para transferi ya-
pılamaz. Reklam yasağı kararı, Resmî Gazete’de yayımlanır. Yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağ-
layıcının, idari para cezalarının tamamını ödemesi ve Kuruma bildirmesi hâlinde reklam yasağı
kararı kaldırılır.

(12) Bu madde uyarınca verilen reklam yasağına aykırı davranan Türkiye’de mukim
vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilere, on bin Türk lirasından yüz bin Türk lirasına kadar idari
para cezası uygulanmasına Başkan tarafından karar verilebilir.

(13) Sosyal ağ sağlayıcı, kullanıcılarının haklarının korunmasına yönelik olarak Kurum
tarafından yapılacak kullanıcı haklarına ilişkin düzenlemelere uymakla yükümlüdür.”

“(15) Sosyal ağ sağlayıcı, başlık etiketleri ve öne çıkarılan içeriklerin uyarı yöntemiyle
kaldırılması için Kurumla işbirliği içinde etkin bir başvuru mekanizması kurmakla yükümlüdür.
Sosyal ağ sağlayıcı, başlık etiketleri veya öne çıkarılan içerikler aracılığıyla ortam sağladığı
başkasına ait yayın yoluyla işlenen suçtan, kendisine hukuka aykırı içeriğin bildirilmiş ve buna
rağmen içeriğin bildiriminden itibaren derhal ve en geç dört saat içinde kaldırılmamış olması
durumunda söz konusu içerikten doğrudan sorumludur.

(16) Sosyal ağ sağlayıcı, kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokan içerikleri öğ-
renmesi ve gecikmesinde sakınca bulunması hâlinde, bu içeriği ve içeriği oluşturana ilişkin
bilgileri yetkili kolluk birimleriyle paylaşır.”

“(18) Kurum, sosyal ağ sağlayıcının bu Kanuna uyumuna ilişkin olarak sosyal ağ sağ-
layıcıdan kurumsal yapı, bilişim sistemleri, algoritmalar, veri işleme mekanizmaları ve ticari
tutumlar dâhil her türlü açıklamayı talep edebilir. Sosyal ağ sağlayıcı, Kurum tarafından talep
edilen bilgi ve belgeleri en geç üç ay içinde vermekle yükümlüdür. Kurum, sosyal ağ sağlayı-
cının bu Kanuna uyumunu sosyal ağ sağlayıcının bütün tesislerinde yerinde inceleyebilir.

(19) Sosyal ağ sağlayıcı, kamu güvenliğini ve kamu sağlığını etkileyen olağanüstü du-
rumlara ilişkin kriz planı oluşturmakla ve Kuruma bildirmekle yükümlüdür.
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(20) Bu maddenin altıncı, yedinci, onüçüncü, onaltıncı, onsekizinci ve ondokuzuncu
fıkralarındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcıya Başkan tarafından bir
önceki takvim yılındaki küresel cirosunun yüzde üçüne kadar idari para cezası verilebilir.”

MADDE 35- 5651 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 6- (1) Bu maddeyi ihdas eden Kanunun yayımı tarihinden önce

temsilci belirlemiş olan sosyal ağ sağlayıcının, ek 4 üncü maddenin birinci fıkrasında bu mad-
deyi ihdas eden Kanun ile yapılan değişiklikle getirilen yükümlülüklerini bu maddeyi ihdas
eden Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde tamamlamaması durumunda, bildirime
ve idari para cezalarına ilişkin hükümler uygulanmaksızın ek 4 üncü maddenin ikinci fıkrası
hükümleri uygulanır.”

MADDE 36- 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 3 üncü
maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“(ççç) Şebekeler üstü hizmet: İnternet erişimine sahip abone ve kullanıcılara, işletme-
cilerden veya sağlanan internet hizmetinden bağımsız olarak kamuya açık bir yazılım vasıtası
ile sunulan; sesli, yazılı, görsel iletişim kapsamındaki kişiler arası elektronik haberleşme hiz-
metlerini,

(ddd) Şebekeler üstü hizmet sağlayıcı: Şebekeler üstü hizmet tanımı kapsamına giren
hizmetleri sunan gerçek veya tüzel kişiyi,”

MADDE 37- 5809 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(14) Kurum, şebekeler üstü hizmet sunumuna ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaya,

düzenlemelerde öngörülen yükümlülükleri yerine getirmeksizin veya yetkilendirilmeksizin su-
nulan şebekeler üstü hizmetlerin sunumunun engellenmesini teminen işletmecilere yükümlülük
getirilmesi dâhil her türlü tedbiri almaya yetkilidir. Şebekeler üstü hizmet sağlayıcılar, faali-
yetlerini Türkiye’de kurdukları anonim şirket ya da limited şirket statüsündeki tam yetkili tem-
silcileri vasıtası ile Kurumca yapılacak yetkilendirme çerçevesinde yürütürler. Şebekeler üstü
hizmet sağlayıcılar, bu Kanun ve Kurumun görev alanı ile ilgili diğer kanunlarda işletmeciler
için belirlenen hak ve yükümlülüklerden, şebekeler üstü hizmet sunumunun niteliğine göre
Kurumca belirlenecek hak ve yükümlülükler açısından işletmeci olarak kabul edilir.”

MADDE 38- 5809 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(16) Bu Kanunun 9 uncu maddesine aykırı olarak düzenlemelerde öngörülen yüküm-

lülükleri yerine getirmeyen veya yetkilendirilmeksizin hizmet sunan şebekeler üstü hizmet sağ-
layıcılara bir milyon Türk lirasından otuz milyon Türk lirasına kadar idari para cezası verile-
bilir.

(17) Bu maddenin onaltıncı fıkrasında uygulanan idari para cezasını süresinde ödeme-
yen ve Kurumca yapılacak bildirimden itibaren altı ay içerisinde Kurum düzenlemelerinde ön-
görülen yükümlülükleri yerine getirmeyen veya yetkilendirilmeksizin hizmet sunan şebekeler
üstü hizmet sağlayıcısının internet trafiği bant genişliğinin yüzde doksan beşine kadar daral-
tılmasına veya ilgili uygulama veya internet sitesine erişimin engellenmesine Kurum tarafından
karar verilebilir. Erişim Sağlayıcıları Birliğine uygulanmak üzere gönderilen kararın gereği,
erişim sağlayıcılar tarafından yerine getirilir.”

MADDE 39- Bu Kanunun;
a) 20 nci, 21 inci, 22 nci, 25 inci, 26 ncı ve 27 nci maddeleri ile 28 inci maddesinin (a)

ve (b) bentleri hariç diğer bentleri 1/4/2023 tarihinde,
b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 40- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

17/10/2022
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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARI

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/535

17 Ekim 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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YÖNETMELİKLER

Tarım ve Orman Bakanlığından:
YUMURTACI TAVUKLARIN KORUNMASI İLE İLGİLİ ASGARİ 

STANDARTLARA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 22/11/2014 tarihli ve 29183 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yumurtacı
Tavukların Korunması ile İlgili Asgari Standartlara İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (c) ve (ğ) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,”
“ğ) Yetkili otorite: İl/ilçe tarım ve orman müdürlüklerini,”
MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan

“31/12/2022” ibaresi “31/12/2025” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan

“1/1/2023” ibaresi “1/1/2026” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gıda,

Tarım ve Hayvancılık Bakanı” ibaresi “Tarım ve Orman Bakanı” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 5- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

—— • ——

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığından:
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI 

HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları

Merkezi Başkanlığının (Türkiye Ulusal Ajansı), çalışma usul ve esasları ile hizmet birimleri
ve bu birimlerin görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesidir.

Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve

Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararna-
mesinin 68 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Ajans: Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığını (Türkiye

Ulusal Ajansı),
b) Avrupa Birliği Başkanı:  Dışişleri Bakanlığının bağlı kuruluşu Avrupa Birliği Baş-

kanlığının Başkanını,
c) Bakan:  Dışişleri Bakanını,
ç) Başkan: Ajans Başkanını,
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d) Genel koordinatör: Ajansta genel koordinatör olarak istihdam edilen ve kendisine
bağlı birimlerin koordinasyonundan sorumlu personeli,

e) Komisyon: Avrupa Komisyonunu,
f) Koordinatör: Başkana veya genel koordinatöre bağlı olarak program alanlarındaki

faaliyetler ile Ajansın bilişim, bütçe ve finansman, hukuk işleri, idari işler, iletişim, insan kay-
nakları, muhasebe, veri analizi, izleme, değerlendirme, denetim, satınalma ve benzeri hizmet-
lerinin yürütülmesinden ve koordine edilmesinden sorumlu birim yöneticisi olan Ajans perso-
nelini,

g) Program: Avrupa Birliği eğitim, gençlik ve spor programlarını,
ğ) Proje: Avrupa Birliği eğitim, gençlik ve spor programları kapsamında Ajansa ve/veya

Komisyona sunulacak ülke merkezli, yarı ülke merkezli ve Komisyon merkezli projeleri ve
faaliyetleri,

h) Ulusal Ajans: Avrupa Birliği eğitim, gençlik ve spor programlarından yararlanan ül-
kelerde, programların yürütülmesi amacıyla ve Komisyon ile imzalanan anlaşmaların hüküm-
leri doğrultusunda, ulusal düzeyde yetkili makamlar tarafından tesis edilmiş kuruluşu,

ı) Ulusal otorite: Avrupa Birliği eğitim, gençlik ve spor programlarından yararlanan ül-
kelerde Komisyona karşı, Ulusal Ajans tarafından programların yürütülmesini denetlemekten
ve izlemekten sorumlu yetkili makamları,

i) Yararlanıcı: Avrupa Birliği eğitim, gençlik ve spor programları kapsamında yürütülen
projelerden ve/veya bu kapsamda yapılan faaliyetlerden yararlanan kişi ve kuruluşları,

ifade eder.
Ajansın çalışma ilkeleri
MADDE 4- (1) Ajans, Ülkemizin Avrupa Birliği eğitim, gençlik ve spor programların-

dan azami düzeyde faydalanmasını sağlamak üzere yürütülen programların kurucu belgeleri
tarafından belirlenmiş öncelik ve hedeflerle, Ülkemizin plan ve programlarıyla uyumlu, ilgili
tüm kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içerisinde, verimlilik, açıklık, şeffaflık ve tarafsızlık
ilkelerine bağlı olarak faaliyet gösterir.

(2) Ajans, çalışmalarını iç mevzuatı ve Komisyon ile yapılan anlaşmaları dikkate almak
suretiyle yürütür.

İKİNCİ BÖLÜM
Ajansın Görevleri, Teşkilatı ve Birimlerinin Görev ve Yetkileri

Ajansın görevleri
MADDE 5- (1) Ajansın görevleri şunlardır:
a) Avrupa Birliği eğitim, gençlik ve spor programlarını Ülkemizde duyurmak ve tanıt-

mak.
b) Programlara katılım çalışmalarını yürütmek, koordine etmek ve izlemek.
c) Ajansın gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında Komisyona ve ulusal otoriteye raporlar

sunmak.
ç) Program uygulamaları hakkında Avrupa Komisyonu ile gerekli görüşmeleri yapmak,

uygulama sözleşmelerini imzalamak.
d) Programlar kapsamındaki ülke merkezli faaliyetleri, söz konusu faaliyetler için ya-

pılan anlaşmalar ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde idare etmek.
Ajansın teşkilatı
MADDE 6- (1) Ajans; Başkanın başkanlığında genel koordinatörlükler, koordinatör-

lükler ve denetçilerden oluşur. Ajansa verilen görevlerin yerine getirilmesini sağlamak üzere
yeterli sayıda genel koordinatör, koordinatör, uzman, uzman yardımcısı, mütercim, denetçi,
avukat, büro görevlisi, sekreter ve diğer personel istihdam edilir.

(2) Ajansın teşkilat şeması EK-1’de yer alır.

Sayfa : 16                               RESMÎ GAZETE                                 18 Ekim 2022 – Sayı : 31987



Başkan
MADDE 7- (1) Başkan, Ajansın sevk ve idaresi ile programlar için kullanılacak Avrupa

Birliği fonlarının Komisyon tarafından belirlenen program kurallarına uygun şekilde yönetil-
mesinden sorumludur. Ajansın harcama yetkilisi Başkandır. Başkan, yapılan anlaşmaların uy-
gulanmasından Avrupa Birliği Başkanına karşı sorumludur. Başkanın görev ve yetkileri şun-
lardır:

a) Ajansa verilen görevlerin yerine getirilmesiyle ilgili her türlü çalışmayı izlemek ve
değerlendirmek.

b) Ajansın, mali ve idari sorumluluklarını yerine getirebilecek yapıya ve donanıma
sahip olmasını sağlamak.

c) Ajansın uygulayacağı genel politika önerileri ile çalışma usul ve esaslarına dair ka-
rarlar almak.

ç) Avrupa Birliği fonlarının Ajans tarafından etkin ve yerinde kullanılmasını sağlamak
için gerekli tedbirleri almak.

d) Ajansın çalışma planını oluşturmak, proje tekliflerini değerlendirmek ve seçilmesi
ile ilgili usul ve esasları tespit etmek.

e) Avrupa Birliği eğitim, gençlik ve spor programlarına katılıma ilişkin engelleri ve
riskleri tespit ederek bunları ortadan kaldıracak ve/veya riskleri asgari seviyeye indirecek ted-
birleri almak.

f) Avrupa Birliği eğitim, gençlik ve spor programlarının uyumlu bir şekilde yürütülme-
sini sağlamak.

g) Komisyon ile uygulama anlaşmaları ve ülke merkezli faaliyet anlaşmaları imzalamak
ve bu anlaşmaların Ajans tarafından uygulanmasını sağlamak.

ğ) Programlar çerçevesinde Ajans tarafından yararlanıcılarla gerekli sözleşmeleri im-
zalamak ve programlardan yararlanma hakkını kazananlara hibe ödemesi yapılmasını sağla-
mak.

h) Avrupa Birliği fonlarının yönetilmesinde ve programlarının uygulanmasında ortaya
çıkabilecek çıkar çatışmalarının önlenmesi amacıyla Avrupa Birliği mevzuatı ve Komisyon ile
yapılan anlaşma hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirleri almak.

ı) Genel koordinatörlükler ve koordinatörlüklerin uyumlu, verimli, disiplinli ve düzenli
biçimde çalışmasını temin etmek.

i) Ajansta istihdam edilen ve edilecek personel ile ilgili olarak Bakana teklif sunmak.
j) Ajansı, yararlanıcılar ile Komisyon nezdinde temsil etmek, Ajansın görev alanına gi-

ren konularda söz konusu kişi ve kuruluşlarla, Komisyonla ve programlara katılan ülkelerin
programları yürüten ulusal ajanslarıyla iş birliğini sağlamak.

k) Ajans personelinin yurt içi geçici görevlendirmelerini yapmak.
l) Ajans personelinin mali, sosyal ve özlük hakları ile ilgili her türlü belgeyi hazırlamak,

onaylamak ve ilgili mercilere göndermek veya sevk etmek.
m) Ajansın faaliyetleri ile ilgili olarak, gerekli görüldüğünde teknik, mali ve hukuki

danışmanlık hizmeti almak.
(2) Başkan, gerektiğinde sınırları açıkça belirlenmek kaydıyla yetkilerinin bir kısmını

yazılı olarak astlarına devredebilir.
Genel koordinatörlükler
MADDE 8- (1) Genel koordinatörlükler, Ajansın Avrupa Birliği eğitim, gençlik ve spor

programları ile ilgili faaliyetlerini ve destek hizmetlerini yürüten ana hizmet birimleridir. Her
bir genel koordinatörlük bir genel koordinatörden, ihtiyaca göre belirlenen sayıda koordina-
törlüklerden, yeterli sayıda uzman, uzman yardımcısı ve diğer görevlilerden oluşur. Genel ko-
ordinatörlüklerin görevleri şunlardır:
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a) Koordinatörler, uzmanlar ve diğer personel arasındaki iş bölümünü yapmak ve ge-
rekli koordinasyonu sağlamak.

b) Komisyon tarafından düzenlenen resmi ve gayri resmi toplantılara iştirak etmek,
toplantılarda görüş bildirmek ve bu amaçla toplantıdan makul bir süre öncesinde görüş ve öne-
rilerin oluşturulmasını sağlamak.

c) Programlarla ilgili seminer, konferans ve eğitimlere katılım konularını organize ve
koordine etmek.

ç) Program çalışmalarının, ulusal düzeydeki eğitim, gençlik ve spor programları ile ko-
ordinasyon içinde yürütülmesini sağlamak.

d) Programların potansiyel yararlanıcılarının bilgilendirilmesi, koordine edilmesi ve
eğitimleri gibi hususları organize etmek.

e) Komisyon tarafından istenen yıllık çalışma planının hazırlanması ile ilgili çalışmaları
koordine etmek.

f) Ülke merkezli projeler ve faaliyetlerle ilgili her türlü dokümanın ve harcamanın usu-
lüne uygun ve doğru yapıldığını kontrol etmek ve gerektiğinde onaylamak.

g) Program ve proje sonuçlarının yaygınlaştırılması ile ilgili çalışmalar yapmak.
ğ) Proje başvurularının değerlendirilmesine ilişkin bağımsız dış uzman görevlendirmek

ve gerektiğinde bu dış uzmanlara ödeme yapılması ile ilgili çalışmaları yürütmek.
h) Proje başvurularını almak, değerlendirilmesini sağlamak ve değerlendirme sonuçları

hakkında karar alınmak üzere değerlendirme komitesine sunmak.
ı) Gerekli görüldüğünde proje başvurularının değerlendirilmesi aşamasında mali yeter-

liliğinin incelenmesi amacıyla tedbirler almak.
i) Başvurulardan kabul edilmiş olanların sözleşme sürecini takip etmek.
j) Her bir proje seçim dönemi için projelerin yerinde incelenmesini içeren bir plan ile

denetim planını, Ajansın izleme ve denetimden sorumlu birimi ile koordinasyon halinde oluş-
turmak.

k) Proje başvurularının mali, teknik ve idari işlemlerini kontrol etmek.
l) Birimler tarafından hazırlanan teknik ve mali raporları kontrol ve kabul etmek.
m) İnternet sayfası da dâhil, Ajansın yayınladığı tüm belgelerde genel koordinatörlük

ilgi alanına giren bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini sağlamak ve korumak.
n) Genel koordinatörlük bünyesinde bulunan programların yürütülmesine yönelik des-

tek hizmetlerinin yerine getirilmesini sağlamak.
o) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
Bilişim Koordinatörlüğü
MADDE 9- (1) Bilişim Koordinatörlüğü, bir koordinatör ve yeterli sayıda uzman, uz-

man yardımcısı ile diğer personelden oluşur ve bir genel koordinatöre bağlı olarak çalışır. Bi-
lişim Koordinatörlüğünün görevleri şunlardır:

a) Ajansın görevlerini etkin, verimli ve güvenli biçimde yerine getirebilmesini temin
etmek amacıyla gerekli bilişim sistemlerini tasarlamak, geliştirmek, yürütmek ve teknolojik
gelişmelere uyumlu olacak şekilde güncellemek.

b) Programların ve faaliyetlerin sözleşmeye ilişkin yönetimi ile mali ve idari yönetimi
için Komisyon tarafından sağlanan ortak yönetim araçlarının kullanımını ve bakımını tesis et-
mek ve desteğini sağlamak.

c) Ajansın internet ağı üzerinden bilgi akışını düzenli bir şekilde yapmak, internet sitesi
oluşturmak ve güncellenmesini sağlamak.

ç) Birimlerden gelen yazılım ihtiyaçlarını değerlendirerek gerçekleştirilmesi için plan-
lama yapmak ve projeler hazırlamak.
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d) Gelişen teknolojilerin takibini yapmak ve yeni teknolojiler aracılığı ile veri toplama
süreçlerini organize etmek.

e) Veri ambarı, veri madenciliği ve iş zekâsı çalışmaları için gerekli olan bilişim altya-
pısını kurmak.

f) Geliştirilen ve dışarıdan temin edilen yazılımların kullanıcı eğitimlerini vermek.
g) Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve e-imza kullanımını sağlamak.
ğ) Yazılımların bakım, destek, güncelleme ve uyarlama süreçlerini yönetmek.
h) Veri merkezinin tüm altyapısını planlamak, kurmak ve işletmek.
ı) Sistemin ve ağların 7 gün 24 saat kesintisiz çalışmasını sağlamak.
i) Sunuculara erişim denetimini ve ağ güvenliğini sağlamak.
j) 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi

ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili diğer
mevzuat hükümleri gereğince internet trafiğini izlemek ve kaydını tutmak.

k) Ajansın görev alanına giren konularda, müstakil veri tabanı veya Komisyon ve prog-
ramlara katılan ülkelerle ortak veri tabanları ve yazılımlar oluşturmak ve kullanılmasına ilişkin
işlemleri yürütmek.

l) Tüm bilgi sistemlerinin veri tabanı performansını ölçmek, değerlendirmek ve bakım-
larını yapmak.

m) Felaket kurtarma merkezi kurulum ve yerleşim planlarını hazırlamak, revize etmek,
kurmak ve yönetmek.

n) Bilgi güvenliği yönetim sistemini kurmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, iyileştirmek
ve geliştirmek.

o) Başkan veya ilgili genel koordinatör tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
Bütçe ve Finansman Koordinatörlüğü
MADDE 10- (1) Bütçe ve Finansman Koordinatörlüğü bir koordinatör ve yeterli sayıda

uzman, uzman yardımcısı ile diğer personelden oluşur ve bir genel koordinatöre bağlı olarak
çalışır. Bütçe ve Finansman Koordinatörlüğünün görevleri şunlardır:

a) Ajansın gelir-gider tahminlerini yapmak ve bütçesini hazırlamak.
b) Doğru mali yönetimin sağlanması amacıyla 8/5/2021 tarihli ve 31478 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Türkiye Ulusal Ajansı Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Komisyon ile
Ajans arasında imzalanan anlaşmalardan kaynaklanan sözleşme yükümlülükleri ve ülke mer-
kezli faaliyetlerin yürütülmesine ilişkin Avrupa Birliği mali mevzuatı çerçevesinde bütçe tah-
sisatını yapmak ve denetlemek.

c) Bütçe tahsisatının kullanımını takip etmek ve detaylı bir denetime elverişli analitik
bir muhasebe sistemini tesis etmek.

ç) Ajansın bütçesine, yıllık iş programına, gelir-gider kesin hesaplarına, yıllık raporuna
ve diğer raporlarına ilişkin işlemlerini yapmak, gerekli hallerde sözleşme sınırları dâhilinde
bütçe kalemleri arasında aktarma yapılmasına ilişkin çalışmaları yürütmek.

d) Bir önceki mali yıla ait konsolide edilmiş gelir tablolarını, bilançoları ve yıllık faa-
liyetleri esas alan kapsamlı mali tabloları içeren yıllık raporun hazırlanarak, en geç bir sonraki
yılın Şubat ayının sonuna kadar bilgi için ilgili yerlere gönderilmesine ilişkin çalışmaları yap-
mak ve bütçenin ibrası ile ilgili işlemleri yapmak.

e) Programlarla ilgili mali raporların zamanında Komisyona sunulmasını ve kesin mali
hesapların bağımsız ve yetkili kişi ve/veya kuruluşlar tarafından tasdik edilmesini sağlamak.

f) Ajansın hesap planları ve muhasebe kayıtlarıyla ilgili işlemleri yürütmek.
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g) Ajans gelirlerinin tahsili ve takibine ilişkin işlemleri yürütmek, nakit varlığını yö-
netmek ve muhafaza etmek.

ğ) Ajans harcamalarının ve gelirlerinin, bütçe doğrultusunda, Komisyon ile Ajans ara-
sında yapılan anlaşma metinlerinden kaynaklanan sözleşme yükümlülüklerine ve bu çerçevede
Avrupa Birliği mali mevzuatına ve ilgili iş programında belirtilen harcama usul ve esaslarına
uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak.

h) Ajansın mali işleri ile ilgili arşiv faaliyetlerini yürütmek.
ı) Planlanan işlerin bütçeye ve finansman imkânlarına uygunluğunu kontrol etmek ve

bütün harcama beyanlarının usulüne uygun şekilde düzenlenmiş olmasını sağlamak.
i) Başkan veya ilgili genel koordinatör tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
Hukuk İşleri Koordinatörlüğü
MADDE 11- (1) Hukuk İşleri Koordinatörlüğü, Başkana bağlı olarak çalışır. Hukuk

İşleri Koordinatörlüğü, bir koordinatör ve yeterli sayıda uzman, uzman yardımcısı, avukat ve
diğer personelden oluşur. Hukuk İşleri Koordinatörlüğünün görevleri şunlardır:

a) Ajansa hukuki danışmanlık yapmak, Ajansın menfaatlerini koruyucu ve anlaşmaz-
lıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak.

b) Ajansla ilgili her türlü uyuşmazlığı adli ve idari merciler ile icra dairelerinde takip
etmek, savunmak ve çözülmesi amacıyla Ajansı temsil etmek, gerektiğinde yasal yollara baş-
vurulmasına ilişkin işlemleri yürütmek.

c) Ajansın üçüncü kişilerle olan alacak, hak ve borçları hakkındaki işlemleri yürütmek.
ç) Ajansın görev alanıyla ilgili mevzuata ilişkin hazırlık ve değişiklik çalışmaları yap-

mak, programları ilgilendiren konularda diğer kurum ve kuruluşlarca hazırlanan hukuki dü-
zenlemelere yönelik Ajans görüşünü oluşturmak.

d) Ajansın görev alanına giren hususlarla ilgili mevzuatı derlemek ve değerlendirmek.
e) Hukuki konularda araştırma ve incelemeler yapmak.
f) Ajansın birimlerince talep edilen ve Başkanın uygun gördüğü konularda hukuki görüş

vermek.
g) Diğer birimler tarafından hazırlanan hukuki düzenlemeleri incelemek ve ilgili bi-

rimlere görüş bildirmek.
ğ) Ajansın yapacağı sözleşmeler ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak.
h) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
İdari İşler Koordinatörlüğü
MADDE 12- (1) İdari İşler Koordinatörlüğü bir koordinatör, yeterli sayıda uzman, uz-

man yardımcısı ve diğer personelden oluşur ve bir genel koordinatöre bağlı olarak çalışır. İdari
İşler Koordinatörlüğünün görevleri şunlardır:

a) Ajansın genel arşiv hizmetlerini yapmak.
b) Ajansın hizmetleri için gerekli araç, gereç, malzeme, gayrimenkul ve diğer ihtiyaç

ve hizmetleri kiralamak ve satın alınması ile ilgili hazırlık, talep ve gerçekleştirme işlemlerini
yürütmek.

c) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, tamir, güvenlik, ulaşım ve yemek gibi hizmetleri
sağlamak.

ç) Genel evraka ilişkin işlemleri ve arşivleme faaliyetlerini yürütmek.
d) Ajansa ait demirbaş kayıtlarını ve diğer kayıtları tutmak.
e) Santral ve danışma hizmetlerini yürütmek.
f) Başkan veya ilgili genel koordinatör tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
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İletişim Koordinatörlüğü
MADDE 13- (1) İletişim Koordinatörlüğü, bir koordinatör ve yeterli sayıda uzman,

uzman yardımcısı ile diğer personelden oluşur ve bir genel koordinatöre bağlı olarak çalışır.
İletişim Koordinatörlüğünün görevleri şunlardır:

a) Ajansın kurumsal iletişim kapsamındaki faaliyetlerini yürütmek.
b) Programlardan yararlanma düzeyinin ve yararlanıcı çeşitliliğinin artırılması için

programların hedef kitlesindeki kişi ve kurumları tespit ve analiz etmek,  çeşitli iletişim kanal-
ları kullanılarak programların tanıtımı ile programlara başvuru aşamasına kadar olan bilgilen-
dirme, yönlendirme, destek süreçleri de dâhil olmak üzere gerekli çalışmaları genel koordina-
törlükler ve koordinatörlükler ile iş birliği içerisinde yapmak.

c) Programlar kapsamında uygulanmakta olan veya uygulanmış projelerin sonuçlarının
yaygınlaştırılması ve kullanılması konusunda iyi uygulama olacak projelerin belirlenmesi ile
ilgili çalışmaları ve seminer, etkinlik, sektörel toplantı, fuar, yerinde izleme, kurum ve kuru-
luşlarla görüşmeler gibi faaliyetleri yürütmek.

ç) Genel koordinatörlükler ve koordinatörlükler ile iş birliği içerisinde, programlara
ilişkin bilgiler ile proje sonuçlarının yaygınlaştırılması ve sonuçların kullanımına yönelik bil-
gileri içeren basılı, görsel, işitsel ve dijital tanıtım, bilgilendirme, yaygınlaştırma dokümanları
ile diğer uygun içerik ve malzemeleri hazırlamak, oluşturmak ve üretimlerini sağlamak.

d) Ajansın sosyal medya hesaplarını yönetmek.
e) Çağın gereklerine uygun olarak yeni medyayı da içeren iletişim araçlarını kullan-

mak.
f) Komisyonun programlar hakkında düzenlediği bilgilendirme etkinlikleri ile iletişim,

yaygınlaştırma ve sonuçların kullanımı ile ilgili düzenlediği toplantı, seminer, bilgilendirme
gibi çalışmalara katılım olmasını sağlamak.

g) Ajansın kişi, kurum, kuruluş ve basın organlarıyla ilişkilerini yürütmek.
ğ) Ajansın faaliyetleri hakkındaki görsel ve yazılı medyayı izlemek, derlemek ve de-

ğerlendirmek, Başkan tarafından gerekli görülenler için cevap hazırlamak.
h) Ajansın faaliyetleriyle ilgili olarak Başkanın izni ve talimatıyla kamuoyunu bilgi-

lendirmek.
ı) Ajansın faaliyetleri ile ilgili olarak kamuoyundan gelen talepleri Başkana iletmek.
i) Başkan veya ilgili genel koordinatör tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü
MADDE 14- (1) İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü bir koordinatör, yeterli sayıda uz-

man, uzman yardımcısı ve diğer personelden oluşur ve bir genel koordinatöre bağlı olarak ça-
lışır. İnsan Kaynakları Koordinatörlüğünün görevleri şunlardır:

a) Ajansın iş ve insan kaynakları planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları
yapmak.

b) Ajanstaki personelin görevlerini ve iş tanımlarını hazırlamak.
c) Ajansın hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlayacak per-

sonel sayılarını tespit etmek üzere iş yükü analizlerini yapmak.
ç) Ajansın iş akışının rasyonel bir şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması için üstle-

nilen görevler ile bunların dağılımı ve kaynakların kullanılış şekilleri ve metotları konusunda
inceleme ve araştırmalar yapmak.

d) Ajansın organizasyon yapısını kaliteli hizmet yürütülmesini sağlayacak düzeyde ge-
liştirmeye yönelik çalışmaları yapmak.
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e) Performans değerlendirme kriterleri tespitine yönelik çalışmalar yapmak ve kriterleri
güncellemek, bu çerçevede hizmet içi eğitim verilmesini sağlamak.

f) Ajans bünyesinde görev yapan personelin sözleşme, görevde yükselme, görevlendir-
me, izin, özlük işlemleri gibi personel ile ilgili her türlü hizmeti yürütmek.

g) Ajans personelinin ücretleri, sağlanacak sosyal ve mali yardımlarla ilgili hususlarda
araştırma ve çalışmalar yapmak.

ğ) Personelin seçilme usul ve esasları, disiplin ve sicil amirlerinin tespiti ile personele
ilişkin diğer mevzuat çalışmalarını yürütmek ve uygulanmasını sağlamak.

h) Ajans personelinin ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin sağlık hizmetlerinden
yararlanmalarını sağlamak.

ı) Ajans personeli özlük dosyaları ile ilgili arşivleme hizmetlerini yapmak.
i) Başkan veya ilgili genel koordinatör tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
İzleme ve Denetim Koordinatörlüğü
MADDE 15- (1) İzleme ve Denetim Koordinatörlüğü, bir koordinatör ve yeterli sayıda

uzman, uzman yardımcısı ile diğer personelden oluşur ve Ajans Başkanına bağlı olarak çalışır.
İzleme ve Denetim Koordinatörlüğünün görevleri şunlardır:

a) Hibe desteği alan projelerin program kurallarına uygun şekilde yürütülmesi için pro-
jelerin izlenmesi, yerinde kontrolü, denetimi ve benzeri faaliyetleri, program birimleri ve ge-
rektiğinde Bütçe ve Finansman Koordinatörlüğü ile iş birliği halinde gerçekleştirmek.

b) Projelerin izlenmesi, yerinde kontrolü ve denetimine ilişkin rehber ve dokümanları
hazırlamak, analiz ve değerlendirme çalışmalarını yapmak.

c) Projelerin kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalara katkı sağlamak.
ç) İletişim Koordinatörlüğü ve program birimleri ile eşgüdüm halinde tespit edilen ön-

celikli hedef gruplarına, devam etmekte olan projelerin izleme ve denetim faaliyetlerinden elde
edilen sonuçlar doğrultusunda, kaliteli proje hazırlama konusunda gerekli yardım ve desteği
sağlamak.

d) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
Program Koordinatörlükleri
MADDE 16- (1) Program Koordinatörlükleri, Avrupa Birliğinin eğitim, gençlik ve spor

alanlarındaki programlarının yürütülmesi için gençlik çalışmaları, gençlik hareketlilik, mesleki
eğitim, okul eğitimi, yetişkin eğitimi ve yükseköğretim koordinatörlükleri ile programların ge-
rektirmesi durumunda kurulması gerekebilecek koordinatörlükleri kapsar. Her bir koordina-
törlük, bir koordinatör ve yeterli sayıda uzman, uzman yardımcısı ile diğer personelden oluşur
ve bir genel koordinatöre bağlı olarak çalışır. Koordinatörlüklerin görevleri şunlardır:

a) Görev alanına giren faaliyetleri yürütmek ve ilgili her türlü çalışmayı koordine et-
mek.

b) Programlar ve faaliyetler hakkında seçim kıstasları, başvuru süreci ve yararlanma
konularında ilgili taraflara bilgi sağlamak.

c) Komisyon tarafından düzenlenen resmi ve gayri resmi toplantılara iştirak etmek ve
toplantılarda görüş bildirmek, bu amaçla toplantıdan makul bir süre öncesinde görüş ve öneri-
lerin oluşturulmasını sağlamak.

ç) Programlarla ilgili seminer, konferans ve eğitimlere katılım konularını organize ve
koordine etmek.

d) Faaliyet alanına ilişkin yıllık çalışma planı ile genel koordinatörlük tarafından istenen
diğer çalışma planlarını hazırlamak.

e) Faaliyet alanına ilişkin hibe desteği başvurularının tüm işlemlerini, Komisyon tara-
fından sağlanan yönetim araçlarında tutmak.
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f) Komisyon tarafından belirlenen esaslara göre proje başvurularının mali yeterliliğini
incelemek.

g) Faaliyet alanı kapsamındaki başvuruların teknik ve/veya ön değerlendirilmesi ile il-
gili her türlü çalışmayı sonuçlandırmak.

ğ) Kabul edilen veya reddedilen başvuruların kabul edildiğine ve reddedildiğine dair
gerekçeli bildirim yapmak.

h) Faaliyet alanı kapsamında desteklenmek üzere seçilen başvuru sahipleri ile hibe söz-
leşmesi yapılmasına yönelik her türlü çalışmayı sonuçlandırmak.

ı) Hibe desteği verilen projelerin Komisyon tarafından belirlenen esaslara göre işlem-
lerini takip etmek.

i) Hibe desteği verilen projelerin izlenmesi, teknik kontrolü, raporlanması ve değerlen-
dirilmesi ile ilgili her türlü çalışmayı sonuçlandırmak.

j) Faaliyet alanı ile ilgili örnek projeler konusunda kurumsal çalışmalara ve potansiyel
proje başvurusu sahiplerine destek sağlamak.

k) Özellikle başarılı projelerin sonuçlarının yurt içinde ve yurt dışında yaygınlaştırıl-
masına, İletişim Koordinatörlüğü ile iş birliği içinde destek vermek.

l) Devam etmekte olan projelerin yerinde incelenmesi kapsamında İzleme ve Denetim
Koordinatörlüğü ile koordinasyon içinde çalışmak.

m) Faaliyet alanı kapsamındaki projeler ve faaliyetler hakkında istatistik ve raporlama
çalışmalarına Veri Analizi Koordinatörlüğü ile iş birliği içinde katkı sağlamak.

n) Faaliyet alanlarının tanıtımı ile ilgili broşürlerin ve süreli yayınların hazırlanması
çalışmalarını İletişim Koordinatörlüğü ile iş birliği halinde koordine etmek.

o) İnternet sayfası da dâhil, Ajansın yayınladığı tüm belgelerde programla ilgili bilgi-
lerin güncelliğini sağlamak.

ö) Başkan veya ilgili genel koordinatör tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
Satınalma Koordinatörlüğü
MADDE 17- (1) Satınalma Koordinatörlüğü, bir koordinatör ve yeterli sayıda uzman,

uzman yardımcısı ile diğer personelden oluşur ve bir genel koordinatöre bağlı olarak çalışır.
Satınalma Koordinatörlüğünün görevleri şunlardır:

a) 10/11/2012 tarihli ve 28463 sayılı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Sa-
tınalma Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat doğrultusunda harcama birimleri adına ilgili bi-
rimlerin, ihtiyaçları olan mal, hizmet ve yapım işleri ile ilgili satınalma işlemlerini yerine ge-
tirmek.

b) Alım işlemlerinin tamamlanması akabinde gerekli evrakları harcama birimlerine tes-
lim etmek.

c) Harcama birimleri adına, iş bitiminde, teminatların iadesini ve isteklilerin iş deneyim
belgelerini düzenlemek.

ç) Başkan veya ilgili genel koordinatör tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
Veri Analizi Koordinatörlüğü
MADDE 18- (1) Veri Analizi Koordinatörlüğü, bir koordinatör ve yeterli sayıda uzman,

uzman yardımcısı ile diğer personelden oluşur ve Ajans Başkanına bağlı olarak çalışır. Veri
Analizi Koordinatörlüğünün görevleri şunlardır:

a) Programlara başvuranlar, hibe desteği alan yararlanıcılar ve katılımcılar için bir takip
sistemi geliştirmek, takip sistemindeki sonuçları kayıt altına almak, analiz etmek ve program-
lara yönelik değerlendirme ve etki analizi çalışmaları düzenlemek, yararlanıcılara yönelik genel
araştırmalar yapmak.
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b) Ajans faaliyetleri ile ilgili diğer bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, istatistiki
kayıt işlemlerini yapmak, analiz etmek ve yorumlamak.

c) Programlara yönelik diğer kurum ve kuruluşlar veya gerçek kişiler tarafından talep
edilen istatistiki verileri, kurumun veri paylaşımı konusundaki politikalarına ve kişisel verilerin
korunmasına yönelik Avrupa Birliği Komisyonunun ve ülke mevzuatlarının gerekliliklerine
uygun olarak hazırlamak ve paylaşmak.

ç) İş programı, yıllık rapor ve benzeri raporları diğer ajans birimleri ile birlikte hazır-
lamak, raporların hazırlanmasında gerekli koordinasyonu sağlamak, iş programı kapsamında
belirlenen hedefleri takip etmek ve kurum içi raporlama yapmak.

d) Proje yönetim sürecinde Avrupa Birliği Komisyonu sistemlerinde takip edilmesi ge-
reken prosedürleri izlemek, süreçte yaşanan gecikmeleri veya hatalı uygulamaların tespit edi-
lerek ilgili birimlere raporlama yapmak.

e) Görev alanı ile ilgili konularda diğer ulusal ajanslarla gerçekleştirilecek iş birliği
kapsamında yürütülecek proje ve faaliyetlere katılım sağlamak.

f) Ülke ihtiyaçlarına ve kalkınma programlarına destek sağlayacak saha araştırmaları,
sektörel analiz çalışmaları da dâhil olmak üzere, Ajansın görev alanıyla ilgili araştırma ve ge-
liştirme faaliyetlerini yürütmek.

g) Ajansın risk yönetimi sürecine katkı sağlamak.
ğ) Ajansa mali katkı ve hibe desteği sağlayacak projelere yönelik çalışmaları yürütmek.
h) Ajans tarafından yürütülen programlara yönelik politika yapıcı otoriteler ile iş birli-

ğini sağlamak, politikaları takip ederek raporlamak ve programlardan elde edilen sonuçların
politika yapıcılar ve paydaşlarla paylaşılmasına yönelik faaliyetleri planlamak.

ı) Ajansın görev alanına giren konularda Avrupa Birliği Komisyonu başta olmak üzere
diğer kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanan raporlara katkı sağlamak.

i) Ajans birimlerince yapılan her türlü toplantı, dokümantasyon hazırlama, sunum, de-
ğerlendirme, politika belirleme gibi çalışmalarda gerekli veri desteğini sağlamak.

j) Ajans tarafından ihtiyaç duyulan belgelerin çevirilerini yapmak, yapılan çevirilerin
uygunluğunu denetlemek ve ilgili altyapı ve envanter çalışmalarını yürütmek.

k) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
Denetçiler
MADDE 19 - (1) Başkana bağlı olarak çalışan denetçiler iç denetim, inceleme, ön in-

celeme ve soruşturma faaliyetini yerine getirirler. Denetçilerin görevleri şunlardır:
a) Ajansın tüm birimlerinin çalışmaları ve işlemleriyle ilgili olarak denetim, inceleme,

ön inceleme ve soruşturma işlemlerini yapmak.
b) Ajansın faaliyet ve işlemlerinin ilgili kanun,  tüzük, yönetmelik ve diğer düzenle-

melere uygunluğunu denetlemek.
c) Ajansın iç kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak.
ç) Ajansın risk yönetimini yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 20- (1) 14/1/2004 tarihli ve 25346 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avrupa

Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 21 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 22- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Prog-

ramları Merkezi Başkanı yürütür.
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Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
SİGORTACILIK VERİLERİNİN TOPLANMASI, SAKLANMASI VE 

PAYLAŞILMASINA DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik; özel hukuk tüzel kişileri, kamu kurum ve kuruluşları,

kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile bilgi merkezle-
rinden sigortacılık verilerinin  elde edilmesi, saklanması, kullanılması gibi sigortacılık verileri
üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme; bu verilerin sigorta, reasürans ve sigortacılık faali-
yetinde bulunan emeklilik şirketleri ile Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme
Kurumunca belirlenecek diğer kişi ve kuruluşlarla paylaşılmasına dair usul ve esasları düzen-
lemektedir.

Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun

31/A ve 31/B maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Eksper: 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu kapsamında faaliyet gös-

teren sigorta eksperini,
b) Kanun: 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununu,
c) Kurum: Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,
ç)  Merkez: Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezini,
d) Özellikli kuruluşlar: Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği ve

nezdindeki alt kuruluşları, Emeklilik Gözetim Merkezi, Doğal Afet Sigortaları Kurumu, Tarım
Sigortaları Havuzu ile sigortacılık ve özel emeklilik alanında faaliyet gösteren kurum ve kuru-
luşları,

e) Üye kuruluşlar: Merkezin veri paylaşımında bulunduğu ilgisine göre sigorta, reasü-
rans ve emeklilik şirketlerini, 

f) Yetkili kullanıcı: Genel veri tabanında yer alan verilere sınırlı şekilde erişim yetkisi
tanınan, ilgisine göre üye kuruluş ve özellikli kuruluş yetkilileri, sigorta acenteleri, sigorta ve
reasürans brokerleri, sigorta eksperleri ile diğer kişi ve kuruluşları,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Sigortacılık Verilerinin Toplanması
Sigortacılık verisi 
MADDE 4- (1) Sigorta sözleşmelerine, sigorta sözleşmesine taraf olan sigorta ettiren

ve sigorta şirketlerine, sigorta sözleşmesinden doğrudan veya dolaylı menfaat sağlayan sigor-
talı, lehtar ve diğer üçüncü kişilere ilişkin veriler ile yanlış sigorta uygulamaları dahil olmak
üzere risk değerlendirmesine esas tüm veriler, sigortacılık verisidir.

Genel veri tabanı
MADDE 5- (1) Sigortacılık verileri, özel hukuk tüzel kişileri ile kamu kurum ve kuru-

luşlarından, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşlarından, il-
gili mevzuatla kurulmuş diğer bilgi merkezlerinden Merkez tarafından toplanarak genel veri

Sayfa : 26                               RESMÎ GAZETE                                 18 Ekim 2022 – Sayı : 31987



tabanında tutulur. Söz konusu kurum ve kuruluşlar, Merkez tarafından talep edilen verileri Ka-
nunun 31/B maddesi uyarınca vermekle yükümlüdür. Özel kanunlarında açıkça yer almadıkça
bu kapsamdaki veri paylaşımı için Merkezden ücret talep edilemez. 

(2) Genel veri tabanı, birinci fıkrada sayılan kurum ve kuruluşlardan toplanan tüm üre-
tim, hasar, yanlış sigorta uygulamaları verileri ile Merkez nezdinde tutulan diğer tüm verileri
içerir.

(3) Sigorta, reasürans ve sigortacılık faaliyetinde bulunan emeklilik şirketleri, Merkeze
üye olmak ve genel veri tabanını güncel tutmakla yükümlüdür.

(4) Genel veri tabanında yer alan sigortacılık verileri, yetkili kullanıcılar tarafından
Merkez sistemlerine iletilir.

(5) Hayat grubu ve hayat dışı grubu sigortalar aktüerya raporları ile eksperler tarafından
düzenlenen ekspertiz raporları, genel veri tabanında tutulur.

Üretim verileri 

MADDE 6- (1) Üye kuruluşlar; tüm sigortalara ilişkin poliçe üretimlerini, Merkezden
alınan referans numarası ile gerçekleştirmek ve poliçelerde bu numaralara yer vermekle yü-
kümlüdür. 

(2) Üye kuruluşlar, sigorta sözleşmelerine ilişkin üretim verilerini eş zamanlı olarak
Merkeze iletmekle yükümlüdür.

Hasar verileri

MADDE 7- (1) Üye kuruluşlar, eksper görevlendirmeyecek olsalar dahi kendilerine
iletilen tüm ihbarlar için Merkezden alınan referans numarası ile dosya açmakla yükümlüdür.

(2) Üye kuruluşlar, güncel muallâk tazminat verilerini gün sonuna kadar, diğer hasar
verilerini eş zamanlı olarak Merkeze iletmek ve gerekmesi halinde güncellemekle yükümlüdür.
Yargı mercilerinde verilen kararlar doğrultusunda hasar verilerinin değişmesi halinde genel
veri tabanında gerekli güncellemeler üye kuruluş tarafından yapılır.

(3) Eksperler, raporlarını Kurumca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde Merkez
sistemlerine aktarmak, üye kuruluşlar ise ihbardan ödemenin sonuçlanmasına kadar hasara iliş-
kin bilgi ve belgeleri eksiksiz olarak Merkeze iletmekle yükümlüdür.

Yanlış sigorta uygulamaları verileri

MADDE 8- (1) Üye kuruluşlar, özellikli kuruluşlar ile diğer kaynaklardan elde edilen
yanlış sigorta uygulamaları verileri, Merkez tarafından oluşturulan veri tabanında tutulur.

(2) Merkez, yanlış sigorta uygulamalarına ilişkin sistemde, veri girişi, değiştirilmesi ve
kaldırılmasına dair süreçlerin yürütülmesini, tanımlanmasını ve kontrol noktalarının oluşturul-
masını sağlar.

Tahkim sistemi verileri

MADDE 9- (1) Kanunun 30 uncu maddesi çerçevesinde oluşturulan tahkim sistemi ile
sigortacılık verilerinin paylaşılmasına ve tahkim verilerinin genel veri tabanına dahil edilmesine
ilişkin usul ve esaslar, Kurum tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sigortacılık Verilerinin Paylaşımı

Genel veri paylaşım kuralları

MADDE 10- (1) Sigortacılık verileri, Kanunun 31/B maddesi çerçevesinde Merkez ta-
rafından üye kuruluşlarla paylaşılır.
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(2) Üye kuruluşlar dışındaki kurum, kuruluş ve veri merkezleri ile veri paylaşımları,
Kurumun onayına istinaden Merkez tarafından imzalanan protokoller aracılığıyla gerçekleşti-
rilir. Bu protokoller kapsamında veri paylaşımı, ilgili platformlar veya kısa mesaj, mobil uy-
gulama, çağrı merkezi gibi iletişim kanalları yoluyla sağlanabilir. Kamu yararının söz konusu
olması şartıyla Kurumca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde Merkez, veri paylaşımını
belirli bir ücret karşılığında yapabilir.

(3) Merkez, elde ettiği verileri, başka verilerle eşleştirilerek dahi kimliği belirli veya
belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek şekilde anonim hale getirerek yayımla-
yabilir.

Yanlış sigorta uygulamalarına ilişkin verilerin paylaşımı
MADDE 11- (1) Yanlış sigorta uygulamalarına ilişkin veriler, üye kuruluşların, özellikli

kuruluşların ve Kurum tarafından belirlenen ilgili diğer kişi ve kuruluşların erişimine açılır. 
(2) Özel mevzuatında açıkça yer almadıkça yanlış sigorta uygulamalarına ilişkin veriler,

birinci fıkrada sayılanlar dışındaki kişilerle paylaşılamaz. 
Sigorta eksperleri ile veri paylaşımı
MADDE 12- (1) Hasar dosyası için eksper atanması ve atamanın Merkeze iletilmesini

müteakip eksper, ilgili maddi varlıkların ve tarafların geçmiş poliçe ve hasar verilerine erişebilir.
Kesin ekspertiz raporunun Merkez sistemlerine kaydedilmesi ile eksperin ilgili verilere erişim
yetkisi, raporda değişiklik yapılması veya ek rapor tanzimi hariç olmak üzere sona erer. 

(2) Eksper, tanzim ettiği ekspertiz raporlarına genel veri tabanından erişebilir. 
(3) Merkez, görevlendirildikleri dosyalar ve görev süreleri ile sınırlı olarak motorlu

araç sigortalarına ilişkin tazminat hesaplamalarında kullanılmak üzere uyuşmazlığa dahil olan
motorlu araçların ve tarafların geçmiş poliçe ve hasar verilerini Sigorta Tahkim Komisyonu
hakemleri tarafından görevlendirilen eksper bilirkişilerin erişimine açar. 

Yetkili kullanıcılar ile veri paylaşımı
MADDE 13- (1) Genel veri tabanında yer alan verilere erişim tanınacak yetkili kulla-

nıcılar ve münhasıran çalışma konuları ile ilgili olmak üzere erişebilecekleri verilerin içeriği,
Kurumun onayına istinaden Merkez tarafından belirlenir.

(2) Erişim kurallarını ihlal eden yetkili kullanıcıların sisteme erişimleri, Merkez Yöne-
tim Komitesi kararına istinaden Kurumun onayıyla sınırlandırılır. İhlalin süreklilik göstermesi
halinde ise ilgililerin sisteme erişim yetkileri, Merkez Yönetim Komitesi kararına istinaden
Kurumun onayıyla kaldırılır. Yetkili kullanıcıların sisteme erişim yetkilerinin sınırlandırılması
veya kaldırılması halinde bu durum, Merkez tarafından ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilir. 

(3) Merkez, durumun aciliyetine ve önemine istinaden yetkili kullanıcıların sisteme eri-
şim yetkilerini derhal askıya almaya yetkilidir. Askıya alma işlemini müteakip beş iş günü için-
de ikinci fıkra hükümleri yerine getirilir. 

(4) İkinci ve üçüncü fıkralar kapsamında erişim yetkisi sınırlandırılan, kaldırılan veya
askıya alınan yetkili kullanıcının eksper ya da bilirkişi olması halinde ilgili süre zarfında ken-
disine Merkez sistemleri üzerinden görevlendirme yapılmaz.

Diğer kişiler ile veri paylaşımı
MADDE 14- (1) Merkez, sigorta sözleşmeleri ile ilgili poliçe ve hasar verilerinden Ku-

rumca uygun görülenleri, gerekli kimlik doğrulamasının sağlanması ya da hak sahipliğinin is-
patlanması şartıyla ilgili diğer kişilerin erişimine sunar. 

(2) Genel veri tabanında yer alan verilere ilişkin diğer talepler, kullanım amacı bildiril-
mek şartıyla Merkez Yönetim Komitesi tarafından karara bağlanır. Bu verilerin içeriği Kurum
tarafından belirlenir.
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(3) Bu madde kapsamında paylaşılacak veriler için ücret belirlenmesine veya bunların
ücretsiz olarak sağlanmasına Merkez Yönetim Komitesi tarafından karar verilir. Münhasıran
çalışma konuları ile ilgili olmak üzere 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi
ve Kontrol Kanununa ekli cetvellerde yer alan kamu kurum ve kuruluşlarına bu madde kapsa-
mında sağlanan hizmet ücrete tabi değildir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sigortacılık Verilerinin Kullanılması

Temel amaçlar
MADDE 15- (1) Sigortacılık verileri, aşağıdaki amaçlar doğrultusunda kullanılır:
a) Sigortacılık sektöründe kamu gözetimi, denetimi ve ekonomik güvenliğin sağlan-

masına ve sağlık hizmetleri finansmanının planlanmasına katkıda bulunmak.
b) Sigorta uygulamalarını takip etmek, sigorta branşlarında uygulama birliğini sağla-

mak.
c) Zorunlu sigortaların takibini yapmak. 
ç) Yanlış sigorta uygulamalarının önlenmesine katkıda bulunmak. 
d) Sigortalılık oranlarının artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak.
e) Sigortacılık sektörüne ilişkin güvenilir istatistikler üretilmesini sağlamak.
f) Sigorta puanını hesaplamak.
Merkezin veri kullanımı
MADDE 16- (1) Genel veri tabanında yer alan veriler, Merkez tarafından aşağıdaki

amaçlar doğrultusunda kullanılır:
a) Üye kuruluşlardan gelen güncel üretim, hasar ve tazminat verilerini genel veri taba-

nında yer alan veriler ile ilişkilendirmek.
b) Zorunlu sigortaların takibi ve tespiti amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği

yapmak.
c) Motorlu araç işletenlere ve sürücülere ilişkin verileri almak, bunları genel veri taba-

nında yer alan veriler ile ilişkilendirmek, ilgili mevzuat kapsamında kamu kurum ve kuruluşları
ile paylaşmak, kaza tespit tutanaklarına ilişkin bilgilerin tutulduğu bir veri tabanı oluşturmak.

ç) Türkiye Cumhuriyeti sınırlarından giriş yapan yabancı plakalı araçlar ve Türkiye
Cumhuriyeti sınırlarından çıkış yapan Türkiye’de kayıtlı motorlu araçların üçüncü şahıs mali
sorumluluk sigortası sözleşmelerine ilişkin verileri tutmak.

d) Üye kuruluşların sağlık ve hastalık branşlarında tanzim ettikleri ve yürürlükte olan
poliçeleri için yapacakları risk değerlendirme süreçlerinde ekonomik güvenliğin sağlanmasının
ve sağlık hizmetleri finansmanının planlanmasının sağlıklı şekilde yürütülebilmesini teminen
sigortalıya ait geçmiş poliçe verilerini üye kuruluşlarla paylaşmak.

e) Üye kuruluşların karşılıklı rücu alacaklarına yönelik mahsuplaşma platformu kur-
mak.

Sigorta puanı
MADDE 17- (1) Yanlış sigorta uygulamaları dahil risk değerlendirmesine esas sigor-

tacılık verileri ile diğer kaynaklardan elde edilen veriler doğrultusunda sigorta puanı hesapla-
ması Merkez tarafından yapılır. 

(2) Sigorta puanının hesaplanması, saklanması, değiştirilmesi, kullanılacağı sigorta
branşları ve diğer kurum ve kuruluşlarla paylaşımı ile risk değerlendirmesinde kullanılmasına
ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Merkezin Sigortacılık Verilerine İlişkin Faaliyetleri

Veri olgunluğu ölçümü
MADDE 18- (1) Merkez, üye kuruluşlardan temin ettiği verilerin doğru, eksiksiz, tutarlı

ve zamanında iletilmesini ve bu verilerin kalitesinin artırılmasını teminen veri olgunluğunun
ölçümü için puanlama metotları geliştirir, verinin bu metotlara uyumluluğunu tespit ederek pu-
anlar ve bunları Kuruma raporlar. Bu raporlara istinaden Kurum, Merkez sistemlerine erişim
ve verilerden yararlanma yetkilerinin sürekli kaldırılması dahil her türlü tedbiri uygulayabilir. 

Raporlama
MADDE 19- (1) Merkez, Kurum tarafından belirlenen metot ve biçimde üye kuruluş-

lara, özellikli kuruluşlara ve yetkili kullanıcılara ilişkin raporlar hazırlar ve bunları güvenli or-
tamlar üzerinden Kuruma iletir; raporlarda mevzuata aykırı olduğu tespit edilen uygulamaları
da Kuruma bildirir.

(2) Merkez, ticari sırların ve kişisel verilerin korunması hakkının ihlal edilmemesi kay-
dıyla, üye kuruluşların ve özellikli kuruluşların talebi üzerine özel bilgi raporları üretebilir; bu
raporları eş zamanlı olarak Kurumun da erişimine açar. 

(3) Merkez, görev ve faaliyetleri kapsamında elde ettiği verileri, anonim hale getirerek
raporlar, hazırlar ve bunları yayımlar.

(4) Merkez, Kurum tarafından iletilen veri ve raporlama taleplerini öncelikli olarak so-
nuçlandırır.

Bilgilendirme 
MADDE 20- (1) Merkez, kamunun, üye kuruluşların, özellikli kuruluşların, yetkili kul-

lanıcıların, sigortalıların ve diğer hak sahiplerinin bilgilendirilmesine yönelik çalışmalar ya-
par.

(2) Merkez, ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar ile doğrudan veya dolaylı iletişim kurarak
anket, inceleme, araştırma ve benzeri çalışmalar yapabilir; yaptığı istatistikî çalışmaların so-
nuçları hakkında kamuyu bilgilendirir.

Teknik altyapı uygunluğunun sınanması
MADDE 21- (1) Merkez, üye kuruluşların teknik altyapılarının yeterliliğini, gözetim

ve denetime uygunluğunu sınama ve değerlendirme işlemlerini yürütür; veri paylaşımında ak-
sama olmaması için üye kuruluşların teknik altyapı eksikliklerinin giderilmesine yönelik gerekli
uyarılarda bulunur; süreklilik arz eden aksaklıkları Kuruma bildirir.

Diğer faaliyetler
MADDE 22- (1) Kurum tarafından Merkezin görev ve yetki alanı çerçevesinde talep

edilen her türlü uygulama ve çalışma, ayrıca bir işleme gerek olmaksızın münhasıran Merkez
tarafından yerine getirilir.

ALTINCI BÖLÜM
Sorumluluk ve Bilgi Verme Yükümlülüğü

Sorumluluk
MADDE 23- (1) Üye kuruluşlar, özellikli kuruluşlar ile yetkili kullanıcılar, Merkezle

sağlıklı veri paylaşımı gerçekleştirilmesi için gereken altyapıyı oluşturmak, Merkez tarafından
sistemsel değişikliklerin yapılması durumunda bu değişikliklere uyum sağlamak ve talep edilen
her türlü bilgi ve belgeyi gecikmeksizin sunmakla yükümlüdür.
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(2) Üye kuruluşlar, özellikli kuruluşlar ile yetkili kullanıcılar, Merkeze verileri doğru,
eksiksiz, tutarlı ve zamanında aktarmakla yükümlüdür. Üye kuruluşlar, özellikli kuruluşlar ile
yetkili kullanıcıların bu madde kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesinden veya
aktarılan verilerin üçüncü şahıslar ile paylaşılmasından kaynaklanan bir zararın doğması se-
bebiyle Merkez tarafından tazminat ödenmesi halinde Merkez, ilgililere rücu edebilir.

(3) Genel veri tabanında yer alan ve paylaşılan veriler için veri sahibinin açık rızası
veya onayı aranan hallerde veri sahibinden açık rıza veya onayın alınmasından ve aydınlatma
yükümlülüğünün yerine getirilmesinden veri alışverişi yapan muhatap üye kuruluş, özellikli
kuruluş ve yetkili kullanıcı ile veri sahibinin muhatabı diğer kurum ve kuruluşlar sorumludur.
Yanlış sigorta uygulamalarına taraf kişi ve kuruluşlara ait verilerin genel veri tabanına kayde-
dilmesi ve ilgili mevzuat çerçevesinde kurum ve kuruluşlarla bu verilerin paylaşılmasında veri
sahibinin açık rızası veya onayı aranmaz.

(4) Merkez, veri sistemlerinde yaşanan sistemsel hata ya da aksaklıklardan ve kayıtlı
verilerin güvenliğinden sorumludur. Sistemsel hata veya aksaklıkların yaşanması durumunda
Merkez, sorunun derhal giderilmesini ve ilgisine göre üye kuruluşların, özellikli kuruluşların
veya yetkili kullanıcıların en geç bir iş günü içinde konuya ilişkin olarak bilgilendirilmesini
sağlamakla yükümlüdür.

Bilgi verme yükümlülüğü
MADDE 24- (1) Üye kuruluşlar ile özellikli kuruluşlar, Merkez tarafından istenen ve

genel veri tabanının işleyişi için gerekli olan tüm bilgileri, doğru, eksiksiz ve tutarlı olarak
Merkeze iletmekle yükümlüdür. Kurum, gerek görmesi halinde verilerin şekli ve içeriğine iliş-
kin sınırlamalar getirebilir.

(2) Üye kuruluşlar, zamanında aktarılmayan ve eksik veya hatalı olarak aktarıldığı Mer-
kez tarafından tespit edilen verileri, Merkezin bildirimi üzerine gecikmeksizin düzeltmek ve
en geç bir iş günü içinde düzeltme yapılan verileri Merkeze iletmek zorundadır. Süresi içinde
verileri düzeltmeyen üye kuruluşların ve özellikli kuruluşların Merkez sistemlerine erişim yet-
kisi, Kurumca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde üç iş gününe kadar kaldırılır. Bu sürenin
sonunda veri düzeltilmemişse erişim yetkisi kaldırma işlemi, düzeltme yapılana kadar tekrar-
lanır. 

(3) Bu madde kapsamında bilgi verme yükümlülüğünün yerine getirilmemesi, 7/8/2007
tarihli ve 26606 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şir-
ketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi
kapsamında değerlendirilir.

Gizlilik
MADDE 25- (1) Bu Yönetmelik kapsamında veri paylaşımına dahil olan tüm kurum

ve kuruluşların unvanına bakılmaksızın ilgili tüm çalışanları, görevleri dolayısıyla haiz olduk-
ları sigortacılık verilerine ilişkin bilgi ve belgeleri gerek görevleri süresince gerekse görevleri
sona erdikten sonra hiçbir şekilde kullanamaz; üçüncü şahıslarla paylaşamaz ve yayımlayamaz.
Merkez tarafından bu madde kapsamında olup uhdesinde kamu görevi bulunmayan kişilerden
Kurumun uygun göreceği bir gizlilik taahhütnamesi alınır.

(2) Birinci fıkradaki hükümler, anılan kurum ve kuruluşlar adına bilişim, donanım, ağ
hizmetleri, çağrı merkezi ve doğrudan satış gibi hizmetleri sağlayan kuruluşları da kapsar. 

(3) Bu maddeyi ihlal eden kişiler hakkında, Kanunun 31/B maddesinin altıncı fıkrası
uygulanır.
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YEDİNCİ BÖLÜM
Sigortacılık Verilerine İlişkin Talepler 

Bilgi edinme talebi
MADDE 26- (1) Veri sahipleri, yanlış sigorta uygulamalarına ilişkin veriler dışında

kalan ve genel veri tabanında yer alan kendilerine ait veriler hakkında Merkezden bilgi isteye-
bilir. Merkez, bilgi edinme taleplerini onbeş gün içinde karşılar; bu sürenin yeterli olmaması
durumunda süre bir defalığına onbeş gün uzatılır. Merkez, veri sahibinin başvurusundan itibaren
en geç otuz gün içerisinde bilgi edinme talebini yanıtlamak zorundadır. 

(2) Merkez, bilgi edinme taleplerinde kimlik doğrulaması yapabilir veya hak sahipliğini
ya da yetkiyi gösterir bilgi ve belgeleri isteyebilir.

Verilerin değiştirilmesi talebi
MADDE 27- (1) Genel veri tabanında yer alan verilerin eksik veya yanlış olduğu id-

diasıyla veri sahibi tarafından Merkeze başvurulması halinde Merkez, başvuruyu inceleyerek
gerekmesi halinde veri sahiplerinin taleplerinin on günlük kesin süre içinde ilgili üye kuruluşa
iletilmesine karar verir. Başvurunun ilgili kuruluşa iletilmesi halinde bu kuruluş, kendisine ile-
tilen talebi on günlük kesin süre içinde inceler; incelemenin akabinde talebin kabulüne karar
vererek verileri düzeltip Merkeze düzeltme işlemini bildirir veya talebin reddine karar vererek
gerekçeli açıklamasıyla birlikte ret kararını Merkeze iletir. Merkez, ilgili kuruluşun kararının
kendisine iletilmesinden veya on günlük kesin sürenin sona ermesinden sonra on günlük kesin
süre içinde veri sahibine başvurusunun sonucu hakkında bilgi verir. Talebin kabulü halinde
Merkez, verilerin düzeltilip düzeltilmediğini kontrol ederek 24 üncü maddenin ikinci fıkrası
kapsamında gerekli işlemleri yürütür.

(2) Merkez, birinci fıkrada düzenlenen sürelere uymayan üye kuruluşları, aylık olarak
Kuruma raporlar. Bu raporlara istinaden Kurum, Merkez sistemlerine erişim ve verilerden ya-
rarlanma yetkilerinin kaldırılması dahil her türlü tedbiri uygulayabilir.

(3) Yanlış sigorta uygulamaları verilerine ilişkin talep ve itirazlarda bu madde uygu-
lanmaz; anılan talep ve itirazlar, ilgili mevzuat çerçevesinde sonuçlandırılır. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Kişisel verilerin korunması
MADDE 28- (1) Bu Yönetmelik kapsamında yürütülen kişisel veri işleme faaliyetle-

rinde, 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile bu Kanuna da-
yanılarak yürürlüğe konulan mevzuatta yer alan usul ve esaslara uyulması zorunludur.

Geçiş takvimi
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Merkez, Kurumun uygun görüşü üzerine 6 ncı maddenin bi-

rinci fıkrasının ve 7 nci maddenin birinci fıkrasının uygulamaya koyulmasına ilişkin olarak
dokuz ayı geçmemek üzere; 6 ncı maddenin ikinci fıkrasının ve 7 nci maddenin ikinci fıkrasının
uygulamaya koyulmasına ilişkin olarak bir yılı geçmemek üzere branş ya da üye kuruluş ba-
zında geçiş takvimi yayımlar. 

(2) Gerek görülmesi halinde 6 ncı maddenin ikinci fıkrasının ve 7 nci maddenin ikinci
fıkrasının uygulamaya koyulmasına ilişkin olarak yayımlanacak geçiş takvimi, Sigortacılık ve
Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu kararına istinaden en fazla bir yıl uzatılabi-
lir.

Yürürlük
MADDE 29- (1) Bu Yönetmelik 18/10/2022 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 30- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenle-

me ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.
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Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığından:
ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALAN 

KILAVUZLUĞU HAKKINDA YÖNETMELİK 

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri 

Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, 19/6/2014 tarihli ve 6546 sayılı Çanakkale Savaşları

Gelibolu Tarihi Alanı Hakkında Bazı Düzenlemeler Yapılmasına Dair Kanunun yürürlüğe gir-
diği tarihte, 9/8/1983 tarihli ve 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu uyarınca Tarihi Alanda alan
kılavuzu kimliğine sahip olanların kimliklerinin süresi sona erinceye kadar görev yapabilme-
lerine, kimliklerinin süresi sona erenlere ihtiyaç duyulması halinde yeniden alan kılavuzluğu
kimliği verilmesine, yeni alan kılavuzlarının belirlenmesine, Tarihi Alanda görev yapacak alan
kılavuzlarının çalışma esasları ve ücretleri ile eğitim, izleme, değerlendirme, denetleme ve di-
siplin işlemlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 6546 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesine dayanı-

larak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Acenta: 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları

Birliği Kanununda tanımlanan seyahat acentasını,
b) Alan kılavuzu: Başkanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara göre Başkanlıkça

düzenlenen kurs ve sınav sonucunda başarılı olan ve yetkilendirilen, ziyaretçilere Tarihi Alan
ve Çanakkale Savaşları ile ilgili bilgi veren gerçek kişiyi,

c) Alan kılavuzu adayı: Alan kılavuzu olarak eğitilmek üzere kursa katılan kişiyi,
ç) Alan kılavuzluğu bilgi sistemi: Alan kılavuzluğu hizmetinin kalitesinin arttırılması,

geliştirilmesi, izlenmesi ve Tarihi Alana gelen ziyaretçiler ile ilgili istatistiki bilgilerin elde
edilmesi amacıyla Başkanlık tarafından elektronik ortamda hazırlanan sistemi,

d) Alan kılavuzluğu hizmeti: Tarihi Alanda, ziyaretçi yönetiminin sağlanması amacı ile
bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde tanımlanan alan kılavuzları tarafından verilen hiz-
meti,

e) Alan Yönetimi ve Tanıtımı Grup Başkanlığı: 6546 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin
beşinci fıkrasında belirtilen görevleri yapmakla yükümlü Başkanlık hizmet birimini,

f) Bakan: Kültür ve Turizm Bakanını,
g) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,
ğ) Başkan: Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanını,
h) Başkanlık: Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığını,
ı) Eğitici: Düzenlenecek kurslarda eğitici olarak görev yapmak üzere Başkanlık tara-

fından belirlenen kişileri,
i) Gelişim semineri: Alan kılavuzluğu hizmetinin kalitesinin arttırılması ve geliştirilmesi

amacıyla alan kılavuzlarına yönelik düzenlenen hizmet içi semineri,
j) Kanun: 19/6/2014 tarihli ve 6546 sayılı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı

Hakkında Bazı Düzenlemeler Yapılmasına Dair Kanunu,
k) Kaynak değerleri: Tarihi Alan sınırları dâhilinde kalan doğal, kültürel ve tarihi kaynak

değerlerini,
l) Kimlik kartı: Alan kılavuzluğu yapmaya hak kazanmış kişilere verilen kimliği,
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m) Kurs: Alan kılavuzluğuna yönelik bilgi, beceri ve davranış kazandırmak amacıyla
belirli dönemlerde ilan edilerek düzenlenecek eğitim programını,

n) Paket tur: 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda
yer alan paket turu,

o) Tarihi Alan: 6546 sayılı Kanuna ekli harita ve koordinat listesinde sınırları belirtilen
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanını,

ö) Tur: Tarihi Alanın, tarihi, doğal, kültürel, turistik değerlerinden en az birini tanıtma
ve ulaştırmayı birlikte kapsayan, bu hizmetlerin dahil olduğu tek bir fiyatla satılan veya satış
taahhüdü yapılan ve hizmeti yirmi dört saatten kısa bir süreyi kapsayan ticari faaliyeti,

p) Turist Rehberi: 7/6/2012 tarihli ve 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanununda
tanımlanan turist rehberini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Alan Kılavuzluğu Kimlik Kartı Verilmesine İlişkin Esaslar

Alan kılavuzluğu kurslarının açılması
MADDE 4- (1) Başkanlık, Tarihi Alanda ihtiyaç duyulması halinde, kaynak değerleri-

nin korunması, tanıtılması, Tarihi Alana gelen ziyaretçilere gerekli bilgilerin verilmesi maksadı
ile ziyaretçi yönlendirme ve bilgilendirme faaliyetleri için yeni alan kılavuzu yetiştirilmesine
yönelik kurslar düzenleyebilir.

(2) Tarihi Alanda yeni alan kılavuzlarına ihtiyaç olup olmadığı, tarihi alana gelen ziya-
retçi yoğunluğu ve talepler dikkate alınarak Başkanlık tarafından bir rapor ile tespit edilir.

(3) Başkanlık tarafından hazırlanan rapor ve kurs açılmasına ilişkin teklif Bakanlığın
onayına sunulur. Kurs açılmasına ilişkin teklifin Bakan tarafından onaylanması halinde kursun
açılması ile ilgili iş ve işlemler Başkanlık tarafından yürütülür.

Kursların duyurulması 
MADDE 5- (1) Kurs duyuruları en az otuz gün öncesinden Başkanlığın internet say-

fasında yayımlanır.
(2) Duyurularda; açılacak kursa başvuru koşulları, kursa ilk defa katılacaklar için ihtiyaç

duyulan alan kılavuzu sayısı, kursun tarihi, başvuru başlangıç ve bitiş tarihi, süresi, yeri, ücreti,
başvurusunun yapılacağı yer ile kursa başvuru için gerekli diğer belgelere yer verilir.

(3) Kart yenileme kursuna, kart geçerlilik süresi bitenler ve ilanda belirtilen başvuru
koşullarını taşıyanlar başvurabilir. Kursa katılacak aday sayısı öngörülemediği takdirde duyu-
rularda alan kılavuzu sayısı belirtilmeyebilir.

Kurs başvuruları 
MADDE 6- (1) Alan kılavuzluğu kursuna katılacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) En az lise ve dengi okul mezunu olmak.
c) Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.
ç) Arazi şartlarında görev yapmaya engel hali bulunmamak.
d) Başvuru tarihi itibarıyla Çanakkale il sınırları içerisinde en az 1 yıldır ikamet ediyor

olmak.
e) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı 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, gü-
veni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suç-
tan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçları ile 21/7/1983 tarihli ve
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefetten mahkum olmamak.
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f) Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna
karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya il-
tisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

g) Kamu görevlisi olmamak.
Kurs başvurusu için gerekli belgeler
MADDE 7- (1) Kurslara katılmak isteyenler;
a) Adli sicil kaydı,
b) T.C. kimlik kartı fotokopisi,
c) 4 adet vesikalık fotoğraf,
ç) Öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı, noter tarafından tasdik edilmiş sureti

veya Başkanlıkça onaylanmış sureti,
d) İkametgâh belgesi, 
e) Duyuruda yayınlanan formatta müracaat formu,
ile birlikte duyurulan süre içerisinde Başkanlığa başvururlar.
(2) Kursa katılmak isteyenler varsa yabancı dil belgesi ve destekleyici diğer belgeleri

de ekleyebilirler.
(3) Yabancı dilde hizmet vermek isteyen adayların, başvuru yılı içerisinde, Ölçme, Seç-

me ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavından
hizmet vereceği yabancı dilde en az (C) düzeyinde puan aldığını gösteren veya Ölçme, Seçme
ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca buna denk kabul edilen bir belgeyi Başkanlığa ibraz et-
meleri zorunludur. 

(4) Başkanlık ihtiyaç duyması halinde başka belgeler de isteyebilir.
(5) Kurs başvurusu; ilanda belirtilen adrese şahsen elden yapılır, ilanda belirtilen süre

içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.
(6) Kursa katılmak üzere başvuruda bulunan aday adaylarının müracaat formları ve eki

belgeler Başkanlıkta 5 yıl süre ile muhafaza edilir.
(7) Kursa kabul edilmeyenler ile yapılan sınavda başarılı olamayanların başvuru bel-

geleri arasında ibraz edilmiş olan öğrenim belgesi ile yabancı dil düzeyini gösterir belgenin
aslı veya noter tarafından tasdik edilmiş suretleri ilgilisinin muhafaza süresi içerisinde Baş-
kanlığa yazılı müracaatı ile iade edilebilir.

Ön inceleme komisyonu
MADDE 8- (1) Ön inceleme komisyonu, kurslara katılmak için müracaat eden adaylar

ile kimlik kartının süresi dolan alan kılavuzlarının başvuru koşulları ile başvuru belgelerini in-
celemek üzere Başkanlık tarafından oluşturulur. Komisyon, müracaatların bu Yönetmelik hü-
kümlerine uygun olarak değerlendirilmesi hususunda görevli ve yetkilidir.  

(2) Ön inceleme komisyonu Başkanlık tarafından belirlenen biri komisyon başkanı ol-
mak üzere toplam üç üyeden oluşur. Komisyona ayrıca üç yedek üye seçilir.

(3) Komisyon üye tamsayısıyla toplanır ve oyçokluğu ile karar alır.
(4) Ön inceleme komisyonu, öngörülen süre içerisinde yapılan başvuruları inceleyerek

kursa katılacak adaylarda aranan şartların mevcut olup olmadığını tespit eder. Aranan şartlardan
herhangi birini taşımadığı tespit edilen veya belgesi eksik adayların başvurusu reddedilir. Ara-
nılan nitelikleri taşıyan, belgelerini eksiksiz ibraz eden ve ilanda belirtilen sayıda aday tutanakla
belirlenir ve Başkanlık tarafından internet sitesinde ilan edilir. 

(5) Ön inceleme komisyonunun aldığı kararlara karşı yapılacak itirazlar, Başkanlık in-
ternet sitesinde duyuru yapıldığı günü takip eden 5 gün içerisinde Başkanlığa yazılı olarak ya-
pılır. İtiraz süresinin son gününün resmi tatil gününe rastlaması halinde, süre tatili takip eden
ilk iş günü çalışma saati sonunda biter. Süresinde yapılmayan itirazlar geçersiz sayılır.
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Kursa kabul
MADDE 9- (1) Kursa katılmak üzere müracaat edenlerin başvuruları ve belgeleri 6 ncı

maddedeki şartları taşıması ve 7 nci maddedeki belgelerin tamamlanması yönüyle Başkanlıkça
oluşturulacak ön inceleme komisyonu tarafından incelenir. 6 ncı maddedeki şartları taşıyanlar
ve 7 nci maddedeki belgeleri eksiksiz sunanlar kursa katılım hakkını elde eder. Kursa katılmaya
hak kazananların listesi Başkanlığın internet sayfasında ilan edilir.

(2) Kursa katılmaya hak kazandığı ilan edilenler, ilanda belirtilen süre içerisinde ve
ilanda belirtilen banka hesabına Başkanlık tarafından belirlenen kurs katılım ücretini yatırmak
zorundadırlar. Kurs katılım ücretini süresinde yatırmayanlar kursa katılım haklarını kaybederler.
Kurs katılım ücreti her kurs dönemi için Başkanlıkça yeniden belirlenir.

(3) Kursun başlamasından sonra kursa katılmaya hak kazananlardan alınan katılım üc-
reti kursun iptal edilmesi dışında her ne sebeple olursa olsun iade edilmez.

(4) Başkanlık gerekçelerini belirtmek koşuluyla kurs süreci başlamadan ya da devam
ederken kursu iptal etme hakkına sahiptir. Bu durumda başvuru sahiplerine ödemiş oldukları
kurs ücretleri iade edilir.

Eğitim programı
MADDE 10- (1) Kurslara yönelik eğitim programının içeriği, süresi, eğitimde görev

alacak eğiticilerin kimler olacağı, kurs ücretleri ile benzer diğer konular Başkanlık tarafından
belirlenir. Başkanlık bu hususlarda üniversitelerin ilgili bölümleri, kamu kurum ve kuruluşları,
eğitim kurumları ve uzman kişiler ile işbirliği yapabilir, hizmet satın alabilir. Başkanlık perso-
neli de bu eğitimlerde görevlendirilebilir. Başkanlık personelinin eğitimlerde görevlendirilmesi
halinde ayrıca ücret ödenmez.

(2) Eğitime katılacak alan kılavuzu adaylarının derslere devam etmeleri zorunludur.
(3) Alan kılavuzu adaylarına verilen kurslarla ilgili eğitim içerikleri Başkanlık tarafın-

dan yazılı, görsel veya işitsel metotlar ile raporlanarak kayıt altına alınır.
Sınav Komisyonu
MADDE 11- (1) Sınav Komisyonu, yazılı ve sözlü sınavları yapmak üzere Başkanlık

tarafından oluşturulur. Sınav komisyonu Başkanlık tarafından belirlenen biri komisyon başkanı
olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Komisyonun iki üyesi kurs programında görev alan
eğiticilerden, üçü Başkanlık personelinden teşekkül eder. Ayrıca biri eğitici, biri Başkanlık per-
soneli olmak üzere iki yedek üye belirlenir.

(2) Sınavın yapılması, sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve itirazların incelenerek
karara bağlanması komisyon tarafından yapılır.

(3) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar, sonuçların Başkanlık internet sitesinde duyu-
rulduğu günü takip eden 5 gün içerisinde Başkanlığa yazılı olarak yapılır. İtiraz süresinin son
gününün resmî tatil gününe rastlaması halinde, süre tatili takip eden ilk iş günü çalışma saati
sonunda biter. Süresinde yapılmayan itirazlar geçersiz sayılır.

(4) Komisyon üye tamsayısıyla toplanır ve oyçokluğu ile karar alır.
(5) Komisyonun başkan ve üyeleri; boşanmış olsalar dahi eşlerinin, üçüncü dereceye

kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) sıhri hısımlarının veya
evlatlıklarının katıldığı sınavda görev alamazlar.

(6) Komisyonun sekretarya hizmetlerini Alan Yönetimi ve Tanıtım Grup Başkanlığı
yürütür.

Sınavın yapılması, puan ve başarı sıralamasının belirlenmesi
MADDE 12- (1) Kurs süresinin bitiminde alan kılavuzu adaylarının başarı durumlarının

ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı bir sınav yapılır. 
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(2) Alan kılavuzu adayları; kursta verilen bilgilere yönelik 100 puan üzerinden yazılı
ölçme sınavına tabi tutulurlar. Yazılı sınavda 60 puanın altında kalanlar sözlü sınava katıla-
mazlar.

(3) Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar, Alanla ilgili bilgilerin doğru aktarılması,
ziyaretçilerin doğru yönlendirilmesi, ziyaret programının planlanması ve uygulanması, temsil
kabiliyeti ve davranışları, ifade yeteneği ve muhakeme gücü konularını ölçen ve Tarihi Alan
bilgisini temel alan 100 puan üzerinden sözlü sınava tabi tutulurlar. Sözlü sınavdan 60 puanın
altında kalanlar yazılı ve sözlü sınav ortalamasına bakılmaksızın elenir.

(4) Adayların başarılı sayılabilmeleri için yazılı sınav ve sözlü sınavdan alacakları pu-
anların ortalaması 70 ve üzeri puan olmalıdır.

(5) Puanı en yüksek olandan başlamak üzere 5 inci maddeye göre ilan edilen alan kıla-
vuzu sayısı kadar aday asıl kazanan olarak belirlenir. Komisyon ayrıca asıl kazanan sayısının
en fazla dörtte biri oranında yedek aday belirleyebilir. Sınav sonucu belirlenen asıl ve yedek
kazanan listesi Başkanın onayı ile kesinleşir ve Başkanlığın web sitesinden duyurulur.

(6) Kart yenileme kursu sonucunda yapılacak sınavlarda ise yedek aday belirlenmez.
Nihai başarı listesi Başkanın onayı ile kesinleşir ve Başkanlığın web sitesinden duyurulur.

(7) Asıl adayların ve kart yenileme kursu sonucu başarılı olanların sonuç ilanını takip
eden 20 gün içerisinde, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi uyarınca arazi şartlarında
görev yapmaya engel hali bulunmadığına dair tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınmış
sağlık kurulu raporuyla beraber alan kılavuzu kimliğini teslim almak üzere Başkanlığa müracaat
etmeleri gerekir. Süresi içinde sağlık raporunu Başkanlığa iletmeyen ve kartını almak üzere
müracaat etmeyenlerin yerlerine başarı sıralamasına göre yedek adaylar çağrılır.

(8) Yedek adayların hakları ilan tarihini takip eden 1 ay için geçerli olup daha sonraki
sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez.

Kimlik kartlarının hazırlanması
MADDE 13- (1) Sınav sonucunda başarılı olan alan kılavuzu adaylarının listesinin

Başkan tarafından onaylanmasını takiben başarılı olan her bir alan kılavuzu için alan kılavuz-
luğu kimlik kartı düzenlenir.  Kimlikler her yıl farklı renk veya tasarımlarda olmak üzere Baş-
kanlık tarafından yenilenir.

(2) Alan kılavuzluğu kimliği almaya hak kazananların bilgi, belge ve ilgili diğer evrak-
ları Başkanlık tarafından kaydedilerek kişi özlük dosyasında saklanır.

Kimlik kartlarının geçerlilik süresi ve iptali
MADDE 14- (1) Başkanlık tarafından yapılan sınavın geçerlilik süresi beş yıldır. Ya-

pılan sınav sonucunda Başkanlık tarafından verilen kimlik kartının geçerlilik süresi de beş yıl-
dır.

(2) Alan kılavuzlarından kursa kabul şartlarını taşıyan ve kimlik kartının geçerlilik sü-
resi sona erenler yukarıda belirtilen hükümler kapsamında kart yenileme kursuna tabi tutularak
sınava alınır ve başarılı bulunanlara yeni alan kılavuzu kimlik kartı verilir.

(3)  Alan kılavuzlarına verilen kimlik kartları sadece Tarihi Alandaki kılavuzluk hizmeti
için geçerlidir. Başka maksatla veya başka alanda kullanılamaz.

(4) Kimlik kartının kaybolması durumunda; yerel bir gazetede yayımlanan kayıp ilanı
belgesi ve yeni kimlik kartı bedelinin ödendiğine dair dekontun başvuru dilekçesi ekinde Baş-
kanlığa ibrazı ile ilgilisine yeni kart verilir.

Kimlik kartlarının güncellenmesi
MADDE 15- (1) Kimlik kartları her takvim yılı için farklı renk veya tasarımlar kulla-

nılmak üzere Başkanlık tarafından Ocak ayında yenilenir.
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(2) Başkanlık tarafından belirlenecek kart yenileme ücreti her yıl 4/1/1961 tarihli ve
213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan
edilen yeniden değerleme oranından az olmamak kaydıyla arttırılarak, izleyen takvim yılının
başından itibaren yürürlüğe girmek üzere Başkanlık tarafından ilan edilir.

(3) Yenilenen kimlik kartları, takvim yılının başından başlayarak sadece bir takvim yılı
için Alan Kılavuzluğu hizmetinde kullanılır.

(4) Kimlik kartının 3 yıl üst üste yenilenmemesi halinde alan kılavuzluğu kimliği iptal
edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Alan Kılavuzlarının Çalışma Esasları ve Ücretlendirme

Çalışma esasları ve disiplin cezaları
MADDE 16- (1) Bu Yönetmelik kapsamında hizmet veren alan kılavuzları Tarihi Alan

sınırları dışında görev yapamazlar. Kimlik kartlarını başka bir amaç için kullanamazlar.
(2) Alan kılavuzları, ziyaretçileri aldıkları ilk noktada genel bir bilgilendirme yapar, bu

kapsamda Tarihi Alanı ve Başkanlığı kısaca tanıtır, Başkanlık tarafından dağıtımı talep edilen
tanıtım materyalleri dağıtılır ve uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verir.

(3) Alan kılavuzu, etkinlik sırasında kendisine gerekli olabilecek malzeme, alet, dona-
nım, kıyafet, ilkyardım çantası ve benzeri malzemeleri yanında bulundurmak zorundadır.

(4) Tarihi Alandaki alan kılavuzluğu hizmetleri, uygulamaları ve sonuçlarından alan
kılavuzları Başkanlığa karşı doğrudan sorumludur. 

(5) Alan kılavuzları çalışmaları süresince Başkanlık tarafından öngörülen kılık ve kı-
yafetle görev yaparlar. Alan kılavuzlarının hizmetleri süresince bu kıyafetleri kullanması Baş-
kanlık tarafından izlenir. Alan kılavuzlarının giyecekleri kılık ve kıyafetler Başkanlık tarafından
belirlenir ve tasarlanır. 

(6) Alan kılavuzları, Başkanlıkça belirlenen kılık ve kıyafeti görev alanları ve görev
süreleri haricinde üzerlerinde taşıyamazlar.

(7) Alan kılavuzları görevleri esnasında bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar dı-
şında da Bakanlık ve Başkanlık tarafından yayımlanan tebliğ, tamim ve talimatlara uymak zo-
rundadır. Başkanlık tarafından hizmeti talep edilen alan kılavuzu, Başkanlığın bu talebini yerine
getirmekle yükümlüdür. Mazereti Başkanlıkça kabul edilmeyen alan kılavuzları hakkında 16 ncı
maddenin on dokuzuncu fıkrasında belirtilen disiplin hükümleri uygulanır. Başkanlık bu talebi
bir takvim yılında beş defayı geçmemek üzere her bir alan kılavuzu için isteyebilir. Alan kıla-
vuzları Tarihi Alanın manevi değerleri ile verilen hizmetin onur ve itibarıyla bağdaşmayan her-
hangi bir faaliyet veya eylemde bulunamaz.

(8) Alan kılavuzu, etkinlik sırasında Tarihi Alanın kaynak değerlerini ve biyolojik çe-
şitliliğini tehdit edecek davranışları önlemek zorundadır. Alan kılavuzu ve ziyaretçiler tarafın-
dan etkinlik sırasında doğaya ve Tarihi Alana zarar verecek hiçbir davranışta bulunulamaz. Ta-
rihi Alandan kültür ve tabiat varlığı, yaban hayvanı, bitki, çiçek, fidan, çiçek soğanı, meyve,
dal, kök, taş, toprak, kalıntı ve benzeri materyal toplanamaz ve çıkartılamaz. Alan kılavuzları
kendisinin önderlik ettiği ziyaretçiler de dâhil olmak üzere Tarihi Alana zarar verici tüm olum-
suzlukları mümkünse önlemeye, mümkün değil ise olumsuzluğa sebep olan kişiler hakkında
gerekli rapor veya tutanakları düzenleyerek derhal kolluk kuvvetlerine ve Başkanlığa bildir-
mekle yükümlüdür.

(9) Alan kılavuzları çalışmaları sırasında kimliklerini göğüs hizasında gözle görülür bir
şekilde taşımak zorundadır.

(10) Alan kılavuzları, Tarihi Alan içindeki lokanta, satış stantları, müze ve benzeri yer-
leri işletenlerden komisyon alamaz veya ziyaretçileri doğrudan ilgili tesise yönlendirip menfaat
ilişkisi kuramaz.
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(11) Alan kılavuzları alanın kaynak değerlerini doğru anlatmak, ziyaretçileri doğru bil-
gilendirmek zorundadır. Ziyaretçilerin bilgilendirilmesi amacıyla alan kılavuzlarınca kullanı-
lacak tanıtıcı ve yönlendirici kitap, broşür, afiş, harita ve benzeri bilgilendirici materyaller Baş-
kanlık tarafından hazırlanır veya hazırlatılır. Başkanlık tarafından hazırlanan/hazırlatılanların
veya uygun görülenlerin dışında materyal kullanılması yasaktır.

(12) Alan kılavuzlarının çalışmaları sırasında çevreyi rahatsız edecek şekilde yüksek
sesle anlatım yapmaları, ses sistemi, megafon ve benzeri aletleri kullanarak bilgilendirme hiz-
meti vermeleri yasaktır.

(13)  Ziyaretçi ve etkinlik düzenleyen acentaların karşılanması için Başkanlık tarafından
belirlenen yerler dışında bekleme yapılması, Tarihi Alandaki ziyaretçi guruplarının ziyaretin
engellenmesi sonucu doğuracak fiilerde bulunulması yasaktır.

(14) Alan kılavuzları Tarihi Alan içinde tanıtımlarına yönelik afiş ve pankart asamaz,
reklam panosu yapamaz, el ilanı ve broşür dağıtamazlar. Tanıtım, reklam, broşür, ilan ve afişleri
ile profesyonel kartvizitlerinde Başkanlığın kurumsal logosunu ve adını kullanamazlar. 

(15) Alan kılavuzları, katılacakları her türlü tur ve etkinlikle ilgili verileri Başkanlığın
belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde Başkanlığa iletmek zorundadır.

(16) Alan kılavuzları sundukları hizmet karşılığı, taban ücret tarifesinde belirlenen üc-
retin altında ücret talep edemez, hizmet alan taraf ile müştereken imzalanmış hizmet sözleş-
mesini yapmadan hizmet ifa edemez.

(17) Alan kılavuzları herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını
hedef tutan bir davranışta bulunamazlar. Görevlerini yerine getirirken din, dil, ırk, cinsiyet, si-
yasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayrım yapamazlar. Hiçbir şekilde siyasi ve ideo-
lojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamazlar.

(18) İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu, on birinci,
on ikinci, on üçüncü, on dördüncü, on beşinci ve on altıncı fıkralarda belirtilen düzenlemelere
aykırı hareket ettiği Başkanlıkça tespit edilenler yazılı olarak uyarılır. Yapılan uyarıya rağmen
aykırılığa devam ettiği tespit edilenlerin kimlik kartlarına Başkanlıkça üç ay süre ile el konulur.
Bu fıkralarda sayılan düzenlemelere 3 üncü kez aykırı hareket ettiği tespit edilenlerin ise kimlik
kartları iptal edilir ve bu kişilere yeniden kimlik kartı verilmez.

(19) Birinci, onuncu ve on yedinci fıkralarda belirtilen düzenlemelere aykırı hareket
ettiği Başkanlıkça tespit edilenler yazılı olarak uyarılır. Yapılan uyarıya rağmen aykırılığa de-
vam ettiği tespit edilenlerin kimlik kartları iptal edilir ve bu kişilere yeniden kimlik kartı ve-
rilmez.

(20) Bu madde kapsamında kimlik kartları iptal edilenler yeni alan kılavuzluğu kimliği
verilmesi için açılan kurslara da kabul edilmezler.

Alan kılavuzluğu bilgi sistemi
MADDE 17- (1) Alan kılavuzluğu hizmetinin kalitesinin arttırılması, geliştirilmesi, iz-

lenmesi ve Tarihi Alana gelen ziyaretçiler ile ilgili istatistiki bilgilerin elde edilmesi amacıyla
Başkanlık tarafından alan kılavuzluğu bilgi sistemi oluşturulur.

(2) Tarihi Alanda hizmet veren alan kılavuzları katılacakları her tur ve etkinlikle ilgili
bilgileri ve ziyaretçilere dair istatistikleri Başkanlığa bildirir. Başkanlık; verileri, ziyaretçi ista-
tistiklerini tutar ve alan kılavuzlarına dair iş ve işlem sayısını gösterir listeyi takip eder. Bu
maddeye aykırı davranan alan kılavuzları hakkında 16 ncı maddenin on dokuzuncu fıkrasına
göre işlem yapılır. 

(3) Alan kılavuzluğu hizmetine ihtiyaç duyanlar, Başkanlık web sitesinde yayımlanacak
olan ve güncel alan kılavuzu listesi aracılığıyla hizmet almak istedikleri alan kılavuzunu seçe-
bilirler.
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(4) Başkanlık, alan kılavuzlarına yönelik kimlik kontrolü ile alan kılavuzluğu hizmetinin
belirlenen çalışma usul ve esaslarına uygunluğunun denetimi hususlarında yetkilidir. Alan kı-
lavuzları, Başkanlığın yapacağı izleme ve istatistik çalışmalarına yönelik talimatlara uymak
zorundadır.

Ücretlendirme
MADDE 18- (1) Alan kılavuzlarının taban ücret tarifesi, Alan Yönetimi ve Tanıtımı

Grup Başkanlığının teklifi üzerine Başkanlık tarafından net ücret üzerinden belirlenir. Taban
ücret tarifesi her yıl 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci
maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranından az olmamak
kaydıyla artırılarak en geç aralık ayında, izleyen takvim yılının başından itibaren yürürlüğe
girmek üzere Başkanlığın internet sayfasında ilan edilir.

(2) Alan kılavuzları, yazılı sözleşme yapmaksızın ve taban ücret tarifesinde belirlenen
ücretin altında alan kılavuzluğu hizmeti sunamazlar.

(3) Tarihi Alana gelen ziyaretçi alan kılavuzu hizmeti aldığı andan itibaren saate bağlı
olmaksızın bir günlük alan kılavuzu ücretini ödemekle yükümlüdür..

(4) Alan kılavuzluğu hizmeti Tarihi Alanda alan kılavuzları tarafından serbest meslek
erbabı veya 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak icra edilebilir.

(5) Acentaya bağlı çalışan alan kılavuzlarının 16 ncı maddeye göre yapacakları yazılı
sözleşme acenta ile yapılır.

(6) Acentalar, kendilerine bağlı çalışan alan kılavuzlarına ilişkin işe başlama ve ayrılma
hallerini derhal ve bunlara ilişkin bilgi ve belgeleri her istendiğinde Başkanlığa bildirir.

(7) Alan kılavuzları verecekleri hizmetin içeriğini gösterir tur programını, hizmet kar-
şılığı belirlenen ücreti ve turla ilgili detayları ihtiva eden, hizmet alan taraf ile müştereken im-
zalanmış yazılı sözleşmeyi yapmak zorundadır. Talep edilmesi durumunda sözleşmenin bir ör-
neği Başkanlığa ibraz edilir.

(8) 6546 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında yabancı
dilde hizmet veren alan kılavuzları için taban ücret tarifesinde belirlenen ücret geçerlidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İzleme, Değerlendirme ve Denetleme

İzleme ve değerlendirme
MADDE 19- (1) Alan kılavuzlarının izlenmesinden Başkanlık sorumludur.
(2) Alan kılavuzlarının katıldığı tur ve etkinlikler Başkanlık tarafından alan kılavuzluğu

bilgi sistemi üzerinden raporlanarak değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda alan kıla-
vuzlarının eksiklikleri, eğitim ihtiyaçları ve benzeri boşluklar tanımlanarak bu eksikliklerin ta-
mamlanması için Başkanlık gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar.

(3) Alan kılavuzluğu hizmetinin kalitesinin arttırılması ve geliştirilmesi amacıyla ihtiyaç
duyulması halinde Başkanlık tarafından gelişim seminerleri düzenlenebilir. Başkanlık semi-
nerlere katılım koşullarını belirleyerek seminerden en az 7 gün önce web sitesinde duyurur.
Seminer ve eğitim faaliyetinin içeriğine göre katılım zorunluluğu bulunup bulunmadığı duyu-
ruda açıkça belirtilir. 

(4) Seminerde zorunlu katılım şartı aranıyorsa, katılımına engel teşkil eden sağlık raporu
veya Başkanlık tarafından kabul edilecek geçerli bir mazereti olduğunu belgelemeksizin gelişim
seminerine katılmayan alan kılavuzları hakkında 16 ncı maddenin on sekizinci fıkrasına göre
işlem yapılır. 

(5) Başkanlık tarafından başarılı olduğu tespit edilen alan kılavuzları, alan kılavuzluğu
eğitimlerinde eğitici olarak görevlendirilebilir.
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Denetleme
MADDE 20- (1) Başkanlık, alan kılavuzlarının görevlerini bu Yönetmelikte tanımlanan

usul ve esaslar ile mevzuat hükümlerine uygun olarak yapıp yapmadığı konusunda denetleme
yetkisine sahiptir. Başkanlık bu denetleme yetkisini görevlendireceği personel eliyle yürütür.

Disiplin Kurulu
MADDE 21- (1) Bu Yönetmelikte yer alan disiplin cezalarının uygulanmasına dair ge-

rekli araştırma, soruşturma, inceleme ve karar işlemlerinin yürütülmesi amacıyla Başkanlık ta-
rafından bir disiplin kurulu oluşturulur. Kurul, üç yıl süreyle görev yapmak üzere Başkanlık
personeli arasından seçilen 3 asıl ve 2 yedek üyeden oluşur.  Disiplin Kurulu tarafından alınan
kararlar Başkanın onayı ile kesinleşir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Düzenleme yetkisi
MADDE 22- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması sırasında doğacak tereddüt ve anlaş-

mazlıklar ile uygulamaya ilişkin aksaklıkları gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye, ilke
ve standartları belirlemeye ve uygulama birliğini sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapmaya,
bu hususta gerekli her türlü bilgi ve belgeyi istemeye Başkanlık yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 23- (1) 26/3/2017 tarihli ve 30019 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ça-

nakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Kılavuzluğu Hizmeti ile Alan Kılavuzlarına İlişkin Usul
ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 24- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 25- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan

Başkanı yürütür.
—— • ——
TEBLİĞLER

Hazine ve Maliye Bakanlığından:
MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 78)
(HARCAMALARIN ELEKTRONİK ORTAMDA GERÇEKLEŞTİRİLMESİ)

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Tebliğ, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin harcama

süreçlerinin elektronik ortamda yürütülmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.
(2) Merkezi yönetim kapsamında olmamakla birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığınca

geliştirilen uygulamalar üzerinden işlem yapan kamu idareleri de bu Tebliğ hükümlerine tabi-
dir.

Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanunun 33 üncü ve ek 4 üncü

maddeleri ile 26/6/2018 tarihli ve 30460 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bütünleşik Kamu
Mali Yönetim Bilişim Sistemi Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak
hazırlanmıştır.
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Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını,
b) Bakanlık uygulamaları: Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi (BKMYBS)

kapsamında Bakanlık tarafından geliştirilen bilişim uygulamalarını,
c) e-İmza: Başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağ-

lantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi,
ç) Harcama birimi: Kamu idaresi bütçesinde ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi

bulunan birimi,
d) Harcama yetkilisi: Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst

yöneticisini, bütçelerinde harcama birimleri sınıflandırılamayan idareler ile harcama yetkililerin
belirlenmesinde güçlük bulunan idarelerde üst yöneticiyi ya da üst yöneticinin belirleyeceği
kişilerden Bakanlıkça uygun görülenleri veya ödenek gönderme belgesiyle harcama yetkisi
verilen birim yöneticilerini,

e) Kanıtlayıcı belge: İlgili mevzuatına göre, kamu harcamalarının belirlenmiş usul ve
esaslara uygun olarak yapıldığına ve gerçekleştirildiğine ilişkin, görevlendirilmiş kişi veya ko-
misyonlarca düzenlenip onaylanan ve ÖEB’nin eki belgeyi,

f) Ödeme emri belgesi (ÖEB): Kamu idarelerinin bütçelerinden yapılacak ödemeler ve
diğer ödemelere ilişkin bilgiler ile bu süreçte görevli ve sorumlu olanların onay veya imzala-
rının bulunduğu ve ekinde gerçekleştirme belgelerinin yer aldığı, muhasebe işlem fişine ek-
lenmesi zorunlu belgeyi,

g) Taşıyıcı belge: Uygulamalar arasında belge taşımaya imkân sağlayan yapısal dosya
formatı belirlenmiş belgeyi,

ğ) Yapısal dosya formatı: Verilerin dosya içerisinde belli bir düzende dizilmiş olması
nedeniyle yazılımlar aracılığıyla kolayca işlenebilen elektronik dosya formatlarını,

h) Yapısal olmayan dosya formatı: Dosya içerisindeki verilerin belli sabit bir düzende
olmaması nedeniyle bilgisayar dilleri ile işlenmesi zor olan formatları,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Harcama türü ve alt türlerinin belirlenmesi
MADDE 4- (1) Bakanlık, bütçe yapısı ve sınıflandırması, gerçekleştirme usulü ve hesap

planları doğrultusunda BKMYBS kapsamında geliştirilen uygulamalarda kullanılan harcama
tür ve alt türleri ile alt tür bazında elektronik ortamda bulunan kanıtlayıcı belgelerden ÖEB’ye
eklenecek olanları belirleyebilir.

Bakanlık uygulamaları üzerinden ÖEB ve kanıtlayıcı belgelerin hazırlanması ve
muhasebeye iletilmesi

MADDE 5- (1) Ortak veri tabanında rol bazlı veri girişi yapılarak gerçekleştirme iş-
lemleri tamamlanır. ÖEB, Bakanlık uygulamalarında oluşturularak rol bazlı gerçekleştirme gö-
revlilerince sistem üzerinden onaylanır, harcama yetkilisi tarafından e-imza ile imzalanır. Sü-
reçte rol alan gerçekleştirme görevlilerinin Bakanlık uygulamaları üzerinde yaptıkları işlemlerin
kayıtları veri tabanında tutulur. ÖEB’yi imzalamakla yükümlü tutulan gerçekleştirme görevli-
sinin sistem üzerindeki onayı mali sorumluluk açısından imza hükmündedir. 

(2) Bakanlık uygulamaları üzerinde hazırlanan, yapısal dosya formatı belirlenmiş olan
kanıtlayıcı belgeler, ÖEB’ye elektronik ortamda eklenir. Kullanıcıların uygulama üzerinde yap-
tıkları işlemlerin kayıtları veri tabanında tutulur. 
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(3) Bakanlık uygulamaları dışında bir uygulama üzerinde hazırlanan, yapısal dosya for-
matı belirlenmiş kanıtlayıcı belgeler, elektronik ortamda Bakanlık uygulamalarına iletilir ve
ÖEB’ye elektronik ortamda eklenir. Kullanıcıların Bakanlık uygulamaları dışında bir uygulama
üzerinde yaptığı işlemlerin kayıtları ilgili veri tabanında tutulur.

(4) Yapısal olmayan dosya formatlı kanıtlayıcı belgelerden e-imzalı olmayanlar taratı-
larak, e-imzalı olanlar elektronik ortamda ÖEB’ye eklenir.

(5) Bakanlık uygulamaları dışında bir uygulama üzerinde hazırlanan kanıtlayıcı belgeler
yapısal dosya formatı Bakanlıkça belirlenmiş taşıyıcı belge kullanılarak Bakanlık uygulama-
larına iletilebilir. Kullanıcıların Bakanlık uygulamaları dışında geliştirilen uygulama üzerinde
yaptığı işlemlerin kayıtları ilgili veri tabanında tutulur.

(6) Harcama yetkilisi tarafından e-imza kullanılarak imzalanan ÖEB ve kanıtlayıcı bel-
geler, elektronik ortamda muhasebe birimine iletilir.

Bakanlık uygulamaları dışındaki sistemler üzerinden ÖEB ve kanıtlayıcı belgelerin
hazırlanması ve muhasebeye iletilmesi

MADDE 6- (1) Bakanlık uygulamaları dışındaki sistemler üzerinden ÖEB ve kanıtla-
yıcı belgelerin elektronik ortamda oluşturulması ve Bakanlık muhasebe uygulamasına gönde-
rilmesi işlemlerinde bu Tebliğin 5 inci maddesinin hükümleri uygulanır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Muhafaza, İbraz ve Sayıştay Erişimi

Muhafaza
MADDE 7- (1) ÖEB ve kanıtlayıcı belgeler elektronik ortamda muhafaza edilir. 
(2) Taranarak elektronik ortama taşınan ıslak imzalı kanıtlayıcı belgelerin muhafaza

sorumluluğu harcama birimlerindedir.
İbraz
MADDE 8- (1) ÖEB ve kanıtlayıcı belgelerin yetkili birimlere ibrazı harcama birim-

lerinin sorumluluğundadır.
Sayıştay erişimi
MADDE 9- (1) Elektronik ortamda harcama sürecinin yürütüldüğü uygulamalar Sa-

yıştay’ın erişimine açılır. 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler 
Belgeler arasındaki uyuşmazlık
MADDE 10- (1) Bakanlık uygulamaları dışındaki uygulamalar ile Bakanlık uygula-

malarında yer alan belgeler arasında uyuşmazlık olması durumunda Bakanlık kayıtları esas
alınır.

Yetki
MADDE 11- (1) Bakanlık;
a) ÖEB’ye eklenecek kanıtlayıcı belgelerden yapısal dosya formatına dönüştürülecek

olanları ve bu belgelerin yapısal formatını belirlemeye ve birden fazla kanıtlayıcı belge için
yapısal formatta tek bir belge belirlemeye,

b) Bu Tebliğ kapsamında belirtilen iş ve işlemlere ilişkin hususları teknik ve/veya uy-
gulama kılavuzları ile belirlemeye,

c) İşlemlerin zorunlu sebeplerle, bu Tebliğ kapsamında elektronik ortamda yürütüle-
memesi halinde idare ve/veya işlem bazında bu Tebliğ hükümlerini uygulatmamaya,

ç) Bu Tebliğin uygulanması sırasında ortaya çıkacak tereddütleri gidermeye,
yetkilidir.
Yürürlük
MADDE 12- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.
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Ticaret Bakanlığından:
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2022/28)
Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 30/10/2021 tarihli ve 31644 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/49) ile
Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 7019.11.00.00.00, 7019.12.00.00.00, 7019.19.10.00.00,
7019.19.90.00.00, 7019.31.00.00.00, 7019.90.00.10.00 ve 7019.90.00.30.00 gümrük tarife ista-
tistik pozisyonları altında sınıflandırılan “cam elyafı takviye malzemeleri (boru ve tüplerin izo-
lasyonuna mahsus kokiller ve mahfazalar hariç; taşlama ve kesici disklerde kullanılan delikli
disk şeklindeki cam dokuma hariç)” ürünü ithalatına yönelik başlatılan ve Ticaret Bakanlığı
İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamam-
lanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin

Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli
ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında
Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu Tebliğde geçen;
a) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyeti’ni,
b) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,
c) GTP: Gümrük tarife pozisyonunu,
ç) Kurul: İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunu,
d) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,
e) Yönetmelik: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,
ifade eder.
Karar
MADDE 4- (1) Yürütülen soruşturma sonucunda, mevcut önlemin yürürlükten kalk-

ması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin
muhtemel olduğu saptanmıştır. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütü-
lerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren Bilgilendirme Ra-
poru Ek’te yer almaktadır.

(2) Bu çerçevede, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun ka-
rarı ile 3/11/2016 tarihli ve 29877 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Reka-
betin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/48) ile yürürlükte olan dampinge karşı ön-
lemin, Yönetmeliğin 42 nci maddesi çerçevesinde aşağıdaki tabloda gösterilen biçimde uygu-
lanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.
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Uygulama

MADDE 5- (1) Gümrük idareleri, 4 üncü maddede GTP’si, eşya tanımı ve menşe ül-

kesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma gi-

riş rejimi kapsamındaki ithalatında karşısında gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemi

tahsil ederler.

(2) Bilgilendirme Raporunda soruşturma konusu ürün ve benzer ürün ile ilgili açıkla-

malar genel içerikli olup uygulamaya esas olan TGTC’de yer alan GTİP ve 4 üncü maddede

yer alan tabloda belirtilen eşya tanımıdır.

(3) Önleme tabi ürünün TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda ve/veya tanımında ya-

pılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

(4) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu Tebliğ kapsamındaki

önlem, yürürlük tarihinden itibaren 5 yıl sonra yürürlükten kalkar.

(5) Yönetmeliğin 35 inci maddesi uyarınca bu Tebliğ kapsamındaki önlemin sona er-

me tarihinden önce bir nihai gözden geçirme soruşturması başlatıldığı takdirde önlem, soruş-

turma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

Yürürlük

MADDE 6- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 17/10/2022

Karar No : 2022/ÖİB-K-68

Konu : Taşınmaz Satışı

—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 17/10/2022

Karar No : 2022/ÖİB-K-69

Konu : Taşınmaz Satışı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

MENKUL KIYMET TESİSİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

(SAYI: 2022/28)

MADDE 1- 10/6/2022 tarihli ve 31862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Menkul

Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yüzde 3’tür”

ibaresi “yüzde 5’tir” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 2- Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir. 

“(2) Mevduat ve katılım bankalarının tabi oldukları muhasebe standartları ve kayıt dü-

zeni esas alınarak Merkez Bankasınca belirlenen usul ve esaslara göre bankalarca gerçek ve

tüzel kişi için hesaplanacak Türk lirası mevduat/katılım fonunun toplam mevduat/katılım fonu

içindeki payına göre ilave olarak menkul kıymet tesis edilir. Gerçek ve tüzel kişi için ayrı ayrı

hesaplanan oranlardan herhangi biri;

a) Yüzde 50,00’ın altında kalan bankalar için 7 puan, 

b) Yüzde 50,00 ile yüzde 60,00 arasında olan bankalar için 2 puan,

menkul kıymet tesis oranına ilave edilir.

(3) Gerçek veya tüzel kişi için Türk lirası mevduat/katılım fonu payı hesaplanamayan

bankalarda Merkez Bankasınca belirlenen usul ve esaslar dikkate alınır.”

MADDE 3- Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici 4 üncü madde eklenmiştir.

“Menkul kıymet tesis oranı artışına ilişkin geçiş dönemi uygulaması

GEÇİCİ MADDE 4- (1) Bu maddeyi ihdas eden Tebliğ ile Tebliğin 6 ncı maddesinin

birinci fıkrası kapsamında menkul kıymet tesis oranında yapılan 2 puanlık artış üzerinden he-

saplanan tutarın 28/10/2022 hesaplama tarihinde üçte biri, 25/11/2022 hesaplama tarihinde

üçte ikisi dikkate alınır.”

MADDE 4- Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici 5 inci madde eklenmiştir.

“İlave menkul kıymet tesisine ilişkin geçiş dönemi uygulaması 

GEÇİCİ MADDE 5- (1) Bu maddeyi ihdas eden Tebliğ ile Tebliğin 6 ncı maddesinin

ikinci ve üçüncü fıkralarında yapılan değişiklik kapsamında hesaplanan tutarın 30/12/2022 he-

saplama tarihinde üçte biri, 27/1/2023 hesaplama tarihinde üçte ikisi dikkate alınır.”

MADDE 5- Bu Tebliğin 2 nci ve 4 üncü maddeleri 30/12/2022 tarihinde, diğer mad-

deleri ise 28/10/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yü-

rütür.
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
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İLÂN BÖLÜMÜ  
YARGI İLÂNLARI 

Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 12563 

—— • —— 
Finike Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 12584 
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Manavgat 4. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 12351 

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

 
 12495 
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Kemer 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 12492 

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

 
 12582 

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

 
 12583 
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Kemer 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 12554 

—— • —— 
Gaziosmanpaşa 7. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 12557 

—— • —— 
Gaziosmanpaşa 18. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 12527 
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İslahiye 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 12561 
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İslahiye 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
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 12562 
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Ankara 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 12482 

—— • —— 
Ankara 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 12483 

—— • —— 
Ankara 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 12484 
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Ankara 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 12585 

—— • —— 
Ankara 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 12580 

—— • —— 
Ankara 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 12481 
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Çanakkale 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 12548 

—— • —— 
Diyarbakır 11. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 12625 
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Adalet Bakanlığı İskenderun Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden: 

 
 12626 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

DİKİLİ AĞAÇLAR AÇIK ARTIRMALI ELEKTRONİK İHALE YÖNTEMİ İLE 
SATILACAKTIR 

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü Sütçüler Orman İşletme Müdürlüğünden: 
Kanun Kapsamı : 2886 
Bölge Müdürlüğü : Isparta OBM // İşletme Müdürlüğü : Sütçüler OİM 
İhale Tarihi : 28.10.2022 // İhale Saati : 14:00 

Sıra 
No 

Şefliği Cinsi 
Bölme 

No 
P.No Adet m³/Ster 

Muhammen 
Bedeli TL 

Geçici 
Teminat TL

1 
KARADAĞ 

OİŞ 

İbreli 
Dikili 
Ağaç 

79/61 120 15627 6.988,006 1.156,00 242.344,00 

 TOPLAM    15627 6.988,006 1.156,00 242.344,00 

1) İşletme Müdürlüğümüz tarafından yukarıda belirtilen tarih, saat ve adreste tabloda 
belirtilen Dikili Ağaçlar Açık Artırmalı Elektronik ihale yöntemi ile satılacaktır. 

2) İhale ile ilgili ayrıntılı bilgi https://esatis.ogm.gov.tr/ ve https://www.ogm.gov.tr 
adreslerinden temin edilmelidir.  

3) Teminat tutarını Banka yolu ile gönderecekler için Hesap No: TR3600010003 
88377180255001 Açıklamaya Müşteri VKN veya TCKN ile teminat yatırılmak istenen Parti No 
belirtilmelidir. 

İrtibat İçin: 
Adres : Birlik Mah. Atatürk Cad. No: 76 SÜTÇÜLER/ISPARTA 
Telefon : 0(246) 351 2020 
E-Posta : sutculerisl@ogm.gov.tr 
 12545/2-1 
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1 ADET VERİ TABANI AKTİVİTE İZLEME YAZILIMI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ihtiyacı 1 adet Veri Tabanı 

Aktivite İzleme Yazılımı Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip 

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

satın alınacaktır. 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

firmaların, şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik 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, 25.10.2022 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgelerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu 

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

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

gereğince istisna kapsamındadır. 

Talep Takip No: BSC21HDY3Z 12571/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

1- İHALENİN KONUSU: 

Tapunun Şahinbey İlçesi Burçkarakuyu Mahallesinde bulunan, aşağıda ada, parsel 

numarası, tapu alanı, imar durumu, m² rayiç bedeli, toplam muhammen bedeli ve geçici teminat 

tutarı belirtilen taşınmazın satışı işidir. 

 

Mahalle Ada 
Parse

l 
Alan İmar Planı 

m² Rayiç 

Bedeli 

Muhammen 

Bedeli TL 

Geçici 

Teminat TL 

Burçkarakuy

u 

886

2 
1 

47.576,0

8 

Konut 

(E:1.15 

Yençok:6 

Kat) 

1.000,00 

TL 

47.576.080,00 

TL 

1.428.000,00 

TL 

 

2- İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ: 

İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maDdesine göre Kapalı Teklif Usulü ile 

yapılacaktır. 

3- İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ: 

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihaleye ait şartnameyi, Gaziantep Büyükşehir 

Belediyesinin web adresinden (https://www.gaziantep.bel.tr/tr/ihaleler) temin edeceklerdir. Çıktısı 

alınan şartname, ihaleye teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanarak ihale dosyasına 

konulacaktır. 

İhale şartname bedeli 250,00.-TL olup, bu bedel Belediyemiz veznesine veya 

Belediyemizin aşağıda iban numarası belirtilen hesabına yatırılabilecektir. 

4- GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR: 

İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, istekli oldukları taşınmazla ilgili geçici 

teminatı, Türkiye Vakıflar Bankası TR22 0001 5001 5800 7290 4046 01 IBAN nolu Belediyemiz 

banka hesabına yatırabileceği gibi bankalar veya özel finans kurumlarından alacakları, süresiz 

banka teminat mektubu da sunabilirler. 

5- İHALENİN SAATİ, YERİ VE EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ: 

Söz konusu yerin ihalesi 02.11.2022 Çarşamba günü saat 15.00’de Gaziantep Büyükşehir 

Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümence) yapılacaktır. 

İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istenilen belgelerle birlikte İhale İşleri Şube 

Müdürlüğüne 02.11.2022 Çarşamba günü saat 12.00’ye kadar sıra alındılar karşılığında vermeleri 

ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. 

6- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI: 

- İhaleye konu olan taşınmazın bulunduğu bölgede TOKİ ve Gazi Konut Gazi Konut İnş. 

San. Taah. Ve Tic. A. Ş. tarafından sosyal konut üretimine dair proje ve inşaat çalışmaları devam 

etmektedir. Bu bölgede yapılmakta olan toplu konut sisteminin devamının sağlanabilmesi 
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amacıyla ihale yolu ile satış işlemine konu olan taşınmaza ihale ilan tarihinden önce Gaziantep İl 

sınırları içerisinde konut üretimine yönelik kurulmuş en az 100(yüz) üyeden oluşan kooperatifler 

başvurabileceklerdir. 

7- İSTENİLEN BELGELER: 

Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır. 

A. İÇ ZARF 

Teklif mektubundan oluşur. Teklif Mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel 

kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul 

edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan 

herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler 

reddedilecektir. 

Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisine konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine 

isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli 

tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir. 

B. DIŞ ZARF 

Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir, 

a) Teklif mektubunu içeren iç zarf, 

b) Gerçek kişiler için Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (Nüfus 

Müdürlüğü’nden veya e-Devlet ‘ten temin edilecek), 

c) Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermesi ve telefon numarası 

bildirmesi, 

ç) Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (İhale 

tarihinin olduğu yıla ait olacak) 

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, 

e) Vekaleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter 

tasdikli vekaletname ile imza sirküsü, 

f) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname, 

g) Şartnamenin satın alındığına dair makbuzun aslı, 

ğ) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka 

teminat mektubu, 

h) Belediyemize borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış) 

ı) İhaleye katılacak kooperatifin konut üretimine yönelik kurulmuş kooperatif olduğuna 

dair belge ve üye sayısının en az 100 (yüz) kişi olduğuna dair belge 

C. DIŞ ZARFIN KAPATILMASI 

Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine 

isteklinin adı-soyadı ve açık adresi ve teklifi ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarfta 

olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin mühürlenip imzalanması gerekmektedir. 

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur. 12368/1-1 
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HEK/HURDA MALZEME VE EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ 

TAŞITLARIN MÜBADELE İLANI 

Hatay İl Emniyet Müdürlüğünden: 

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü kuvvesine kayıtlı iken ekonomik ömrünü tamamlamış 

durumda bulunan (9) adet değişik cins ve modelde taşıtlar ile 45 kalem hurda demirbaş malzeme, 

(2000 Kg Demir, 125 Kg Alüminyum, 25 Kg Bakır,500 Kg plastik, 6500 kg pirinç) 4645 sayılı 

Kanunun 4. Maddesine istinaden çıkartılan Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve 

Malzemelerin Satış, Hibe, Hek ve Hurda Durum ve İşlemleri İle Hizmet Satışına Dair 

Yönetmeliğin 38. Maddesi uyarınca mübadele usulü ile ihale edilecektir. 

1- İdarenin; 

Adı   : Hatay İl Emniyet Müdürlüğü 

Adresi : Laskiye Cad. N. 8 Defne HATAY 

Telefon numarası : 0326 2239215-6920 

Faks numarası : 0326 2239202 

Elektronik posta adresi      : hataysatinalma@egm.gov.tr 

2- Mübadelenin; 

a) Yapılacağı Yer        : Emniyet Müdürlüğü 2. Kat Eğitim salonu (Laskiye Cad. 

N. 8 Defne HATAY) 

b) Tarihi ve saati : 31.10.2022 günü Saat: 14.00 

3- Mübade konusu malın; 

a) İdare tarafından verilecek  

Malın niteliği, türü ve miktarı  : Ekonomik ömrünü tamamlamış (9) dokuz adet değişik 

marka modelde taşıt ile kullanılmaz hurda durumunda 

bulunan muhtelif malzeme olan Demir, Alüminyum, 

Bakır, Plastik, Pirinçlerin mübadelesi yapılacaktır. 

b) İdare tarafından alınacak 

Malın niteliği, türü ve miktarı  :  -3 Adet Ford Tourneo Courier Deluxe kısa 1.5 L dci 

100 PS Deluxe Beyaz Dizel.  

      -1 Adet Liugong CPCD30 Marka Dizel Foklift  

      -8 Adet Samsung Galaxy M12 64 GB (cam koruyucu 

ve kılıfı ile birlikte teslim edilecektir) ile açık artırma 

usulü ile mübadele edilecektir. Mübadele karşılığı 

alınacak taşıtların teknik özellikleri mübadele 

şartnamesinde belirtilmiştir. 

4- Teslim Etme ve Teslim Alma Yeri: 

a) Mübadelede teklif edilen taşıt ve malzemeler Hatay Emniyet Müdürlüğü Laskiye Cad. 

N. 8 Defne HATAY adresine teslim edilecektir. 

b) Teslim edilecek Hek Araçlar ve Hurdalar Emniyet Müdürlüğümüz Polis evi ve eski 

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü (Kavaslı) yerleşkesinin içinde bulunan Destek Hizmetleri Şube 

Müdürlüğü Ulaştırma Büro Amirliği hizmet binasının bahçesinde teslim alınacaktır. 

c) Teslim Etme Tarihi: Mübadele karşılığı alınacak olan taşıtlar, mübadele kararının 

tebliğinden itibaren (30) iş günü içinde teslim edilecektir. 
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d) Teslim Alma Tarihi: Mübadelesi yapılan taşıtlar ile diğer malzemeler mübadele 

karşılığı olan taşıtların teslim edildiği günü izleyen (15) iş günü içerisinde yüklenici tarafından 

bulunduğu yerden teslim alınması zorunludur. 

5- Mübadele karşılığı verilecek olan malın tahmini bedeli 1.631.925,00 TL alınacak malın 

tahmini bedeli 1.633.400,00 TL olarak belirlenmiştir. 

6- Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler: 

Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler; 

a) Mübadele şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun Teklif Mektubu, 

b) Mübadele şartnamesinde belirlenen Geçici Teminata ilişkin standart forma uygun idare 

tarafından verilecek mala ait tahmini bedelin %3’ünden (49.002,00 TL) az olmamak üzere kendi 

belirleyecekleri tutarda geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki 

teminatların saymanlık yada muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzların 

geçerlilik süresi 20/12/2022 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir. Dekont 

havale eden banka tarafından imzalı şekilde olacaktır. İnternet veya mobil bankacılık kabul 

edilmeyecektir.  

c) Tebligat adresini gösterir belge 

d) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletnamesi, 

tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri, Gerçek kişi olması halinde, 

noter tasdikli imza beyannamesi 

e) 3713 sayılı Terörle Mücadele kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan 

dolayı hükümlü bulunmadığına dair; 

1) Gerçek kişi olması halinde kendisinin, 

2) Tüzel kişi olması halinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca anonim şirket ise 

yönetim kurulu üyelerinin, Limited şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, 

kolektif şirket ise ortaklarının tamamının, komandit şirkette komandite ortakların hepsinin, 

komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilen ortakların, kooperatiflerde 

yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı 

birimlerden alınacak Adli Sicil Belgesi istenir. 

7- Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

8- Mübadele şartnamesi hazırlanmış olup, Mübadele dokümanı Emniyet Müdürlüğü 

Destek Hizmetleri Şube Md. Laskiye Cad. N. 8 Defne HATAY adresinde görülebilir ve 

Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatırılan 200.00 TL karşılığı aynı adresten temin 

edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

9- Teklifler, 31.10.2022 günü Saat 14.00’a kadar Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Destek 

Hizmetleri Şube Md. Defne/HATAY adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

10- Mübadele işlemi, isteklilerin mübadele komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak 

belirtmeleri suretiyle açık artırma usulü ile gerçekleştirilecektir. 

11- Sözleşme yapılacaktır. Ancak sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin 

eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve teminat 

yatırılması zorunlu değildir. 
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12- Bu işin tamamına teklif verilecek olup kısmi teklif verilmeyecektir. 

13- Mübadelede verilecek mallar ilan tarihinden itibaren ve mübadele tarihinden bir gün 

öncesine kadar mesai günlerinde 08:30 ile 16:30 saatleri arasında bu ilanın 4. maddesinin b 

bendinde belirtilen adreste görülebilir. 

14- Tekliflerin geçerlilik süresi, mübadele tarihinden itibaren en az (60) takvim gün 

olmalıdır. 

15- Mübadeleye katılan istekliler mübadelesi yapılacak taşıtları ve Hek/Hurda 

malzemeleri yerinde gördükten sonra teklif vereceklerdir. Mübadeleye katılan ve teklif veren 

herkes mübadelesi yapılacak taşıtları ve Hek/Hurda malzemeleri görmüş sayılır. 

16- Mübadele konusu taşıtların ve Hek/Hurda malzemelerin bedelleri yaklaşık olarak 

hesaplanmıştır, mübadeleye teklif veren istekli tüm şartları kabul etmiş sayılır. 

17- İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

Mübadele konusu taşıtın özellikleri 

S.N PLAKA CİNSİ MARKA MODEL DURUMU 

1 31A0091 
OTOMOBİL 

RENAULT CLİO 2007 
EKONOMİK ÖMRÜNÜ 

TAMAMLAMIŞ 

2 31A1317 
OTOMOBİL 

HONDA CİTY 2007 
EKONOMİK ÖMRÜNÜ 

TAMAMLAMIŞ 

3 31A1318 
OTOMOBİL 

HONDA CİTY  2007 
EKONOMİK ÖMRÜNÜ 

TAMAMLAMIŞ 

4 31A1319 
OTOMOBİL 

HONDA CİVİC  2007 
EKONOMİK ÖMRÜNÜ 

TAMAMLAMIŞ 

5 31A0302 
KAMYONET 

FORD CONNECT  2005 
EKONOMİK ÖMRÜNÜ 

TAMAMLAMIŞ 

6 31A0429 
OTOMOBİL 

RENAULT MEGANE 2007 
EKONOMİK ÖMRÜNÜ 

TAMAMLAMIŞ 

7 31A0732 
KAMYONET 

FİAT DOBLO 2014 
EKONOMİK ÖMRÜNÜ 

TAMAMLAMIŞ 

8 31A0128 
KAMYONET 

FORD CONNECT  2008 
EKONOMİK ÖMRÜNÜ 

TAMAMLAMIŞ 

9 31A0508 
KAMYONET 

FORD CONNECT  2012 
EKONOMİK ÖMRÜNÜ 

TAMAMLAMIŞ 

HEK-HURDA MALZEMELER 

S.NO MALIN CİNSİ KG DURUMU

1 DEMİR  2000 KG 

2 ALÜMİNYUM 125 KG 

3 BAKIR 25 KG 

4 PLASTİK 500 KG 

5 PİRİNÇ 6500 KG 

    12543/1-1 



Sayfa : 100 RESMÎ GAZETE 18 Ekim 2022 – Sayı : 31987 

 

OKSİJEN VE ASETİLEN REGÜLATÖRÜ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

Oksijen ve Asetilen Regülatörü temini 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesinin 

(g) bendi kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet Alımları ve 

Yapım İşleri İle İlgili Yönetmelik’in 19. maddesine göre “Pazarlık Usulü” ihale edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1- İdarenin 

a) Adı : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı 

b) Adresi : Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak 

Sokak No:2 67090 Zonguldak 

c) Telefon ve Faks Numarası : 0372 259 47 79 – 0372 251 19 00 

ç) İhale Dokümanının Görülebileceği  

    ve Satın Alınabileceği Yer : 1-TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No:125 

ZONGULDAK 

  2-TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat 

Cd.) 68. Sokak No: 22 Bahçelievler/ANKARA 

d) Tekliflerin verileceği yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif Alma 

Birimi Mithat Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. 

No:125 ZONGULDAK 

e) Elektronik Posta Adresi : ebru.hacioglu@taskomuru.gov.tr 

2- İhale Konusu Alımın/ Hizmetin 

a) Dosya No : 2224110 

b) IKN : 2022 / 1087990 

c) Niteliği, Türü, Miktarı : Mal alımı - Oksijen ve Asetilen Regülatörü -         

2 kalem 

ç) Teslim Yeri / İşin Yapılacağı Yer : TTK Makina İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene 

ve Tesellüm Şube Müdürlüğü / Zonguldak 

d) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığının idare tarafından 

yüklenicinin kendisine veya tebligat için 

gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının 

tebliğinden itibaren teslim süreleri başlayacaktır. 

e) Teslim Tarihi/ İşin Süresi : İşe başlanmasını müteakip 30 takvim günüdür. 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : TTK Satınalma Dairesi Dairesi Başkanlığı Mithat 

Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 

ZONGULDAK 

b) Tarih ve saati : 02.11.2022 Çarşamba günü saat : 15:00 

4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 

Uygulanacak Kriterler : 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 
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4.1.1 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 

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri veya sicil 

tasdiknamesi 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

4.1.2. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.3. İdari Şartname eki standart forma uygun geçici teminat mektubu veya idari 

şartname 29.1. maddede belirtilen teminatlar, 

4.1.4. İdari Şartnamenin 7.3 ve 7.4 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Alım 

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde Şartname ekinde yer alan standart forma uygun 

iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. Alt Yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.1.9.Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge, 

4.1.10. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında 

gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 

Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 

şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 

tevsik eden belge, 

4.1.11. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan 

yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi. 

4.2.İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde İş ortaklığının her bir ortağı 

tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması 

zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan 

belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin 

sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, 
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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 (ı) 

bendindeki belgeyi de sunması zorunludur. 7.1 inci maddenin (i) bendinde belge istenilmesi 

durumunda her iki ortağında belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur. 

5- Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin taşıması Gereken 

Kriterler 

5.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

6- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ile teknik şartnamede sunulması gerektiği 

belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 

6.1. Basınç düşürücüler TS EN ISO 2503 Uygunluk Belgesine sahip olacaktır. Belgeler 

teklifle birlikte verilecektir. 

7- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük 

olanıdır. 

8- Bu ihalede kısmi teklif verilemeyecektir. 

9- Bu ihaleye yerli istekliler katılabilecektir. Ayrıntılı bilgiye idari şartnameden 

ulaşılabilir 

10- İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, 

ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

11-Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar TTK Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Teklif Alma Birimi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da 

gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye 

alınmaz 

12- Fiyat avantajı uygulanması. 

12.1. Bu ihalede fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

14- Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim 

günüdür. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

15- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

16- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 

16.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

16.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

17- Diğer hususlar: 

İlan olunur. 12524/1-1 
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REDÜKTÖR ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

Redüktör temini 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri İle İlgili 

Yönetmelik’in 17. maddesine göre “Açık İhale Usulü” ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı 

bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1- İdarenin 

a) Adı : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı 

b) Adresi : Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak 

Sokak No:2 67090 Zonguldak 

c) Telefon ve Faks Numarası : 0372 259 47 67 – 0372 251 19 00 

ç) İhale Dokümanının Görülebileceği  

    ve Satın Alınabileceği Yer : 1-TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No:125 

ZONGULDAK 

  2-TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat 

Cd.) 68. Sokak No: 22 Bahçelievler/ANKARA 

d) Tekliflerin verileceği yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif Alma 

Birimi Mithat Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. 

No:125 ZONGULDAK 

e) Elektronik Posta Adresi : ibrahim.onder@taskomuru.gov.tr 

2- İhale Konusu Alımın/ Hizmetin 

a) Dosya No : 2221109 

b) IKN : 2022 / 1085924 

c) Niteliği, Türü, Miktarı : Mal alımı - Redüktör - 1 kalem 

ç) Teslim Yeri / İşin Yapılacağı Yer : TTK Makina İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene 

ve Tesellüm Şube Müdürlüğü / Zonguldak 

d) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığının idare tarafından 

yüklenicinin kendisine veya tebligat için 

gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının 

tebliğinden itibaren teslim süreleri başlayacaktır. 

e) Teslim Tarihi/ İşin Süresi : İşe başlanmasını müteakip 60 takvim günüdür. 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : TTK Satınalma Dairesi Dairesi Başkanlığı Mithat 

Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 

ZONGULDAK 

b) Tarih ve saati : 02.11.2022 Çarşamba günü saat : 15:00 

4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 

Uygulanacak Kriterler : 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir 

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

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri veya sicil 

tasdiknamesi 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

4.1.2. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.3. İdari Şartname eki standart forma uygun geçici teminat mektubu veya idari 

şartname 29.1. maddede belirtilen teminatlar, 

4.1.4. İdari Şartnamenin 7.3 ve 7.4 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Alım 

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde Şartname ekinde yer alan standart forma uygun 

iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. Alt Yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.1.9. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge, 

4.1.10. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında 

gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 

Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 

şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 

tevsik eden belge, 

4.1.11. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan 

yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi. 

4.2.İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde İş ortaklığının her bir ortağı 

tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması 

zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan 

belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin 

sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, 

bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt 

edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler 
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topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (ı) 

bendindeki belgeyi de sunması zorunludur. 7.1 inci maddenin (i) bendinde belge istenilmesi 

durumunda her iki ortağında belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur. 

5- Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin taşıması Gereken 

Kriterler 

5.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

6- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ile teknik şartnamede sunulması gerektiği 

belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 

6.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

7- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük 

olanıdır. 

8- Bu ihalede kısmi teklif verilemeyecektir. 

9- Bu ihaleye yerli istekliler katılabilecektir. Ayrıntılı bilgiye idari şartnameden 

ulaşılabilir 

10- İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, 

ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

11- Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar TTK Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Teklif Alma Birimi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da 

gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye 

alınmaz 

12- Fiyat avantajı uygulanması. 

12.1. Bu ihalede Yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 fiyat avantajı 

uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif 

ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur. 

Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı, Mal Alımı İhaleleri Uygulama 

Yönetmeliğinin 61 inci maddesi esas alınarak hesaplanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

14- Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim 

günüdür. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

15- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

16- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 

16.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

16.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

17- Diğer hususlar: 

İlan olunur. 12525/1-1 
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1600 TON RAY SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğünden: 

Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğünün İhtiyacı Olan 800 Ton 49E1 (R260) ve 800 Ton 

60E1 (R260) Olmak Üzere Toplam 1600 Ton Rayın Teknik Şartnameye Göre Alımı Yapılacaktır. 

İhale Kayıt No : 2022/1095326 

1- İdarenin: 

a) Adresi  : TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü 

     Merkez/Çankırı 

b) Telefon ve Faks Numarası  : 0376 213 02 31 - 213 02 28 - 29 

c) Elektronik Posta Adresi  : makasfabrikasi@hotmail.com 

2- İhale Konusu Malın  

 Adı ve Miktarı : 800 TON 49E1 (R260) VE 800 TON 60E1 (R260) 

OLMAK ÜZERE TOPLAM 1600 TON RAYIN 

TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI 

3- İhalenin Yapılacağı Yer : TCDD İŞLETMESİ ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI 

MÜDÜRLÜĞÜ 

4- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

belirtilmiştir. 

5- Tekliflerin TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

İhale Komisyonu bürosuna 08.11.2022 günü saat 14.30’ a kadar verilmiş veya gelmiş olması 

şarttır. 

6- İhale dokümanı TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu bürosunda ve www.tcdd.gov.tr adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası 

Müdürlüğü Muhasebe Şefliğinden doküman satış bedeli olan KDV DAHİL 500 TL’nin T.C. 

Ziraat Bankası Kamu Kurumsal Şubesi TR83 0001 0017 4507 0385 5751 34 iban nolu hesaba 

yatırıldığını gösterir dekontla temin edebilirler. 

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

8- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 

    12572/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Ankara İli Etimesgut Belediye Başkanlığından: 

 
 12564/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12657/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12658/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12659/1-1 

  



18 Ekim 2022 – Sayı : 31987 RESMÎ GAZETE Sayfa : 119 

 

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

 
 12660/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12661/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12662/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12663/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12664/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12665/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12666/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12667/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12668/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12669/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12670/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12671/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12672/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12673/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12674/1-1 

  



Sayfa : 134 RESMÎ GAZETE 18 Ekim 2022 – Sayı : 31987 

 

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

 
 12675/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12676/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12677/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12678/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12679/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12680/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12681/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12682/1/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12682/2/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12683/1/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12683/2/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12683/3/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12683/4/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12683/5/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12684/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12568/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12566/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12567/1-1 
 

  



Sayfa : 152 RESMÎ GAZETE 18 Ekim 2022 – Sayı : 31987 

 

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

İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, 141 pafta, 879 ada, 114 parsel üzerindeki 1490449 YİBF (E 

Blok) nolu inşaatı denetimini üstlenen 1897 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Misa Teknik 

Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 23. İdare 

Mahkemesinin 20.09.2022 tarihli ve E.2022/778-K.2022/1677 sayılı kararı ile “dava konusu 

işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 16.02.2022 tarihli ve 31752 sayılı Resmî Gazete ilanı ile 

Misa Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan idarî işlem 06.10.2022 tarihli ve 

4725067 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 12558/1/1-1 

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

09.05.2022 tarihli ve 3605511 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile hakkında işlem tesis 

edilen, ASV Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin sorumlu denetim elemanı Osman KARA (Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Mimar, Denetçi No:4935, Oda Sicil No:19863) tarafından Bakanlığımız 

aleyhine açılan davada, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesinin 07.09.2022 

tarihli ve Y.D. İtiraz No:2022/866 sayılı kararı ile " dava konusu işlemin yürütmesinin 

durdurulmasına " hükmedildiğinden, 12.05.2022 tarihli ve 31833 sayılı Resmî Gazete ilanı ile 

Osman KARA hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin yürütülmesi 06.10.2022 tarihli ve 

4734054 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 12558/2/1-1 

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

İstanbul İli, Şişli İlçesi, 1740 ada, 9 parsel üzerindeki 1307228 YİBF nolu inşaatı 

denetimini üstlenen Damga Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı olan Mustafa 

HACIOSMANOĞLU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:24587, Oda Sicil No: 

68232) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 

22.09.2022 tarihli ve E.2021/970-K.2022/1719 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” 

hükmedildiğinden, 08.05.2021 tarihli ve 31478 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Mustafa 

HACIOSMANOĞLU hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin, kuruluş ortaklığına ilişkin kısmı 

11.10.2022 tarihli ve 4738544 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 12558/3/1-1 

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

25.03.2022 tarihli ve 3283262 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile hakkında işlem tesis 

edilen, Yapınet Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin sorumlu denetim elemanı Yasemin TUNA (Proje ve 
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Uygulama Denetçisi, Mimar, Denetçi No: 9409, Oda Sicil No: 16370) tarafından Bakanlığımız 

aleyhine açılan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 20.09.2022 tarihli ve E.2022/1361 sayılı 

kararı ile "dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına" hükmedildiğinden, 03.04.2022 

tarihli ve 31798 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Yasemin TUNA hakkında tesis edilmiş olan idarî 

işlemin yürütülmesi 11.10.2022 tarihli ve 4762100 sayılı Makam Olur’u durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 12558/4/1-1 

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

25.03.2022 tarihli ve 3283262 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile hakkında işlem tesis 

edilen, Yapınet Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin sorumlu denetim elemanı Arif Nafiz AKÖZ (Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Mimar, Denetçi No: 9551, Oda Sicil No: 11867) tarafından Bakanlığımız 

aleyhine açılan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 20.09.2022 tarihli ve E.2022/1936 sayılı 

kararı ile "dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına" hükmedildiğinden, 03.04.2022 

tarihli ve 31798 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Arif Nafiz AKÖZ hakkında tesis edilmiş olan idarî 

işlemin yürütülmesi 13.10.2022 tarihli ve 4764391 sayılı Makam Olur’u durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 12558/5/1-1 

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

İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, 141 pafta, 879 ada, 114 parsel üzerindeki 1490444 YİBF (B 

Blok) nolu inşaatı denetimini üstlenen 1897 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Misa Teknik 

Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 23. İdare 

Mahkemesinin 20.09.2022 tarihli ve E.2022/774-K.2022/1676 sayılı kararı ile “dava konusu 

işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 16.02.2022 tarihli ve 31752 sayılı Resmî Gazete ilanı ile 

Misa Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan idarî işlem 13.10.2022 tarihli ve 

4771924 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 12558/6/1-1 

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

İstanbul İli, Şişli İlçesi, 1740 ada, 9 parsel üzerindeki 1307224 YİBF nolu inşaatı 

denetimini üstlenen Damga Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı olan Mustafa 

HACIOSMANOĞLU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:24587, Oda Sicil No: 

68232) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 

22.09.2022 tarihli ve E.2021/969-K.2022/1718 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” 

hükmedildiğinden, 08.05.2021 tarihli ve 31478 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Mustafa 
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HACIOSMANOĞLU hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin, kuruluş ortaklığına ilişkin kısmı 

13.10.2022 tarihli ve 4772591 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 12558/7/1-1 

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

İstanbul İli, Şişli İlçesi, 1740 ada, 9 parsel üzerindeki 1307219 YİBF nolu inşaatı 

denetimini üstlenen Damga Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı olan Mustafa 

HACIOSMANOĞLU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:24587, Oda Sicil No: 

68232) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 

22.09.2022 tarihli ve E.2021/968-K.2022/1720 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” 

hükmedildiğinden, 08.05.2021 tarihli ve 31478 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Mustafa 

HACIOSMANOĞLU hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin, kuruluş ortaklığına ilişkin kısmı 

13.10.2022 tarihli ve 4774432 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 12558/8/1-1 

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

İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, 141 pafta, 879 ada, 114 parsel üzerindeki 1490439 YİBF (A 

Blok) nolu inşaatı denetimini üstlenen 1897 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Misa Teknik 

Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 23. İdare 

Mahkemesinin 20.09.2022 tarihli ve E.2022/772-K.2022/1679 sayılı kararı ile “dava konusu 

işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 16.02.2022 tarihli ve 31752 sayılı Resmî Gazete ilanı ile 

Misa Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan idarî işlem 14.10.2022 tarihli ve 

4789051 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 12558/9/1-1 

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

İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, 141 pafta, 879 ada, 114 parsel üzerindeki 1490448 YİBF (D 

Blok) nolu inşaatı denetimini üstlenen 1897 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Misa Teknik 

Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 23. İdare 

Mahkemesinin 20.09.2022 tarihli ve E.2022/776-K.2022/1678 sayılı kararı ile “dava konusu 

işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 16.02.2022 tarihli ve 31752 sayılı Resmî Gazete ilanı ile 

Misa Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan idarî işlem 14.10.2022 tarihli ve 

4789529 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 12558/10/1-1 
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İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu’nun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 

yürürlükteki ilgili maddelerine göre “Devamlı statüde” öğretim üyesi alınacaktır. 

Başvurular ilanın Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde Profesör 

ve Doçent kadroları için Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları ve Planlama Daire Başkanlığına, 

Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe şahsen yapılacaktır. İlanda 

belirtilen kadrolara başvuru için gerekli belge ve bilgilere üniversitemizin web sayfası 

www.medipol.edu.tr den ulaşılabilir. 
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Prof. 
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Üyesi 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp Bilimleri 

Bölümü 

Halk Sağlığı 
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Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp Bilimleri 

Bölümü 

İç Hastalıkları 

Anabilim Dalı 

Hematoloji Alanında Yandal 

Uzmanlık Yapmış Olmak 
1 

Doç. 

Dr. 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp Bilimleri 

Bölümü 

İç Hastalıkları 

Anabilim Dalı 

Alanında Doçent Unvanına 

Sahip Olmak 
1 

Doç. 

Dr. 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp Bilimleri 

Bölümü 

İç Hastalıkları 

Anabilim Dalı 

Nefroloji Yandal Uzmanlığı 

Yapmış Olmak 
1 

Doç. 

Dr. 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp Bilimleri 

Bölümü 

İç Hastalıkları 

Anabilim Dalı 

Alanında Uzmanlık Yapmış 

Olmak 
3 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp Bilimleri 

Bölümü 

İç Hastalıkları 

Anabilim Dalı 

Endokrinoloji Yandal 

Uzmanlığı Yapmış Olmak 
1 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp Bilimleri 

Bölümü 

İç Hastalıkları 

Anabilim Dalı 

Gastroentoloji Yandal 

Uzmanlığı Yapmış Olmak 
1 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp Bilimleri 

Bölümü 

Kardiyoloji 

Anabilim Dalı 

Alanında Doçent Unvanına 

Sahip Olmak 
1 

Prof. 

Dr. 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp Bilimleri 

Bölümü 

Kardiyoloji 

Anabilim Dalı 

Alanında Doçent Unvanına 

Sahip Olmak 
1 

Doç. 

Dr. 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp Bilimleri 

Bölümü 

Nöroloji 

Anabilim Dalı 

Alanında Uzmanlık Yapmış 

Olmak 
2 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri Bölümü 

Anesteziyoloji 

ve 

Reanimasyon 

Anabilim Dalı 

Alanında Doçent Unvanına 

Sahip Olmak 
1 

Prof. 

Dr. 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri Bölümü 
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ve 

Reanimasyon 

Anabilim Dalı 

Alanında Uzmanlık Yapmış 

Olmak 
1 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri Bölümü 
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Cerrahisi 

Anabilim Dalı 

Alanında Doçent Unvanına 

Sahip Olmak 
2 

Doç. 

Dr. 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri Bölümü 

Genel Cerrahi 

Anabilim Dalı 

Alanında Doçent Unvanına 

Sahip Olmak 
1 

Doç. 

Dr. 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri Bölümü 

Göz Hastalıkları 

Anabilim Dalı 

Alanında Doçent Unvanına 

Sahip Olmak 
2 

Prof. 

Dr. 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri Bölümü 

Göz Hastalıkları 

Anabilim Dalı 

Alanında Doçent Unvanına 

Sahip Olmak 
1 

Doç. 

Dr. 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri Bölümü 

Göz Hastalıkları 

Anabilim Dalı 

Alanında Uzmanlık Yapmış 

Olmak 
1 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri Bölümü 

Kadın 

Hastalıkları ve 

Doğum 

Anabilim Dalı 

Alanında Doçent Unvanına 

Sahip Olmak 
1 

Prof. 

Dr. 
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Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri Bölümü 

Kadın 

Hastalıkları ve 

Doğum 

Anabilim Dalı 

Alanında Uzmanlık Yapmış 

Olmak 
1 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri Bölümü 

Kulak Burun 

Boğaz 

Hastalıkları 

Anabilim Dalı 

Alanında Doçent Unvanına 

Sahip Olmak 
1 

Doç. 

Dr. 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri Bölümü 

Üroloji Anabilim 

Dalı 

Alanında Uzmanlık Yapmış 

Olmak 
2 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Uluslararası Tıp 

Fakültesi 

Temel Tıp Bilimleri 

Bölümü 

Histoloji ve 

Embriyoloji 

Anabilim Dalı 

Alanında Doçent Unvanına 

Sahip Olmak 
1 Doç. 

Uluslararası Tıp 

Fakültesi 

Dahili Tıp Bilimleri 

Bölümü 

Sualtı Hekimliği 

ve Hiperbarik 

Tıp Anabilim 

Dalı 

Alanında Uzmanlık Yapmış 

Olmak 
1 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Uluslararası Tıp 

Fakültesi 

Cerrahi Tıp 

Bilimleri Bölümü 

Kadın 

Hastalıkları ve 

Doğum 

Anabilim Dalı 

Perinotoloji Yandal 

Uzmanlığı Yapmış Olmak 
1 

Doç. 

Dr. 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 

Klinik Bilimler 

Bölümü 

Restoratif Diş 

Tedavisi 

Anabilim Dalı 

Alanında Doçent Unvanına 

Sahip Olmak 
2 

Prof. 

Dr. 

Eczacılık Fakültesi 
Eczacılık Meslek 

Bilimleri Bölümü 

Farmasötik 

Kimya Anabilim 

Dalı 

Alanında Doçent Unvanına 

Sahip Olmak 
2 

Prof. 

Dr. 

Mühendislik ve 

Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

Bölümü 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

(İngilizce) 

Matematik Alanında Doçent 

Unvanına Sahip Olmak 
1 

Prof. 

Dr. 

Mühendislik ve 

Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Elektrik Elektronik 

Mühendisliği 

Bölümü 

Elektrik 

Elektronik 

Mühendisliği 

Programı 

(İngilizce) 

Alanında Doçent Unvanına 

Sahip Olmak 
1 Doç. 

Güzel Sanatlar 

Tasarım ve 

Mimarlık Fakültesi 

Mimarlık Bölümü 
Mimarlık 

Programı 

Alanında Doçent Unvanına 

Sahip Olmak 
1 Doç. 

Hukuk Fakültesi 
Özel Hukuk 

Bölümü 

Medeni Hukuk 

Anabilim Dalı 

İlgili Alanda Doktora Yapmış 

Olmak 
1 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Hukuk Fakültesi 
Özel Hukuku 

Bölümü 

Milletlerarası 

Özel Hukuk 

Anabilim Dalı 

İlgili Alanda Doktora Yapmış 

Olmak 
1 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
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Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
Hemşirelik Bölümü 

Hemşirelik 

Programı 

Ruh Sağlığı ve Psikiyatri 

Hemşireliği Alanında Doktora 

Yapmış Olmak 

1 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
Hemşirelik Bölümü 

Hemşirelik 

Programı 

(İngilizce) 

Hemşirelik Alanında Doktora 

Yapmış Olmak, Hemşirelik 

Esasları Alanında 

Çalışmaları Olmak 

1 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

Eğitim Fakültesi 
Eğitim Bilimleri 

Bölümü 

Rehberlik ve 

Psikolojik 

Danışmanlık 

Programı 

(İngilizce) 

Alanında Doçent Unvanına 

Sahip Olmak 
1 

Doç. 

Dr. 

İşletme ve Yönetim 

Bilimleri Fakültesi 

Uluslararası 

Ticaret ve 

Finansman Bölümü 

Uluslararası 

Ticaret ve 

Finansman 

Programı 

Uluslararası Ticaret Alanında 

Doçent Unvanına Sahip 

Olmak 

1 
Prof. 

Dr. 

İşletme ve Yönetim 

Bilimleri Fakültesi 

Yönetim Bilişim 

Sistemleri Bölümü 

Yönetim Bilişim 

Sistemleri 

Programı 

Üretim ve Operasyon 

Yönetimi Alanında Doçent 

Unvanına Sahip Olmak 

1 
Doç. 

Dr. 

İşletme ve Yönetim 

Bilimleri Fakültesi 

Havacılık Yönetimi 

Bölümü 

Havacılık 

Yönetimi 

Programı 

İlgili Alanlarda Doktora 

Yapmış Olmak, Havacılık 

Yönetimi Alanında En Az İki 

Dönem Ders Vermiş Olmak 

1 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

İnsan ve Toplum 

Bilimleri Fakültesi 

Siyaset Bilimi ve 

Kamu Yönetimi 

Bölümü 

Siyaset Bilimi 

ve Kamu 

Yönetimi 

Programı 

Kamu Hukuku Alanında 

Doktora Yapmış Olmak 
1 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

İletişim Fakültesi 

Halkla İlişkiler ve 

Reklamcılık 

Bölümü 

Halkla İlişkiler 

ve Reklamcılık 

Programı 

Halkla İlişkiler Alanında 

Doçent Unvanına Sahip 

Olmak 

1 
Doç. 

Dr. 

İletişim Fakültesi 

Halkla İlişkiler ve 

Reklamcılık 

Bölümü 

Halkla İlişkiler 

ve Reklamcılık 

Programı 

(İngilizce) 

Medya Çalışmaları Alanında 

Doktora Yapmış Olmak 
1 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

İletişim Fakültesi 

Halkla İlişkiler ve 

Reklamcılık 

Bölümü 

Halkla İlişkiler 

ve Reklamcılık 

Programı 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım 

Alanında Doktora Yapmış 

Olmak 

1 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

İletişim Fakültesi 
Radyo Televizyon 

Sinema Bölümü 

Radyo 

Televizyon 

Sinema 

Programı 

İletişim Alanında Doktora 

Yapmış Olmak 
1 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Meslek 

Yüksekokulu 
İnşaat Bölümü 

İnşaat 

Teknolojisi 

Programı 

Metalurji ve Malzeme 

Mühendisliği Alanında 

Doktora Yapmış Olmak 

1 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
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Sosyal Bilimler 

Meslek 

Yüksekokulu 

Dış Ticaret Bölümü 
Dış Ticaret 

Programı 

İktisat Alanında Doktora 

Yapmış Olmak 
1 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Sosyal Bilimler 

Meslek 

Yüksekokulu 

Finans Bankacılık 

ve Sigortacılık 

Bölümü 

Maliye 

Programı 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası 

İlişkiler Alanında Doktora 

Yapmış Olmak 

1 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

Sosyal Bilimler 

Meslek 

Yüksekokulu 

Yabancı Diller ve 

Kültürler Bölümü 

Uygulamalı 

İngilizce 

Çevirmenlik 

Programı 

Çeviri Bilimi Alanında 

Doktora Yapmış Olmak 
2 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Üniversitemiz Akademik Birimlerine Öğretim Üyesi olarak atanmak için başvuracak 
adayların; 

*657 sayılı Devlet Memurları Kanun’un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları, 
*Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin 

onaylanmış olması gerekmektedir. 
*Doçent kadrosuna Profesörler, Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Profesör ve kadro 

unvanı Doçent olanlar müracaat edemez. 
Başvuru dilekçesi ve YÖK formatlı CV için: 
*(https://medipol.edu.tr/universite/genel-sekreterlik/insan-kaynaklari-ve-planlama-

dairesi), “Formlar” sekmesinden başvuru dilekçe örneği ve YÖK formatlı özgeçmiş alınabilir.) 
Yukarıda belirtilen şartları taşıyan; 
Profesör kadrosuna başvuracak adayların; başvuracağı bölüm/anabilim dalını belirttiği 

başvuru Dilekçesine; Yayın Listesinin de olduğu YÖK formatlı Özgeçmiş, Lisans, Yüksek 
Lisans, Doktora/Uzmanlık Belgesi, Doçentlik Belgesi, (tüm diploma ve belgeler e-Devlet’ten 
alınmalıdır, e-Devletten alınamayan lisans diploması ve lisans diploması haricindeki diğer 
diplomaların/belgelerin asıllarının getirilmesi halinde üniversitemizce “aslı gibidir” 
yapılabilecektir.), Profesörlükte işe başlama yazısı (Yükseltilerek atama yapılacaklar için gerek 
bulunmamaktadır), Yabancı dil belgesi veya eşdeğerliliği kabul edilen bir yabancı dil sınav sonuç 
belgesi, Kimlik fotokopisi ile 4 (dört) adet fotoğrafı içeren belgeleri fiziki bir dosya olarak ve 
ayrıca diplomalar, varsa denklik belgeleri, bilimsel çalışma ve yayınları ile yayın listesini 
kapsayan belgelerini (YÖK formatlı CV) içeren 6 (altı) takım dosya veya 6 (altı) adet flash bellek 
içinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları ve Planlama Daire Başkanlığına başvurmaları 
gerekmektedir. Adaylar, bu başvurularında Doçentlik unvanını aldıktan sonraki yayınlarından 
birini başlıca araştırma eseri olarak gösterir. 

Doçent kadrosuna başvuracak adayların; başvuracağı bölüm/anabilim dalını belirttiği 
başvuru Dilekçesine; Yayın Listesinin de olduğu YÖK formatlı Özgeçmiş, Lisans, Yüksek 
Lisans, Doktora/Uzmanlık Belgesi, Doçentlik Belgesi, (tüm diploma ve belgeler e-Devlet’ten 
alınmalıdır, e-Devletten alınamayan lisans diploması ve lisans diploması haricindeki diğer 
diplomaların/belgelerin asıllarının getirilmesi halinde üniversitemizce “aslı gibidir” 
yapılabilecektir.), Yabancı dil belgesi veya eşdeğerliliği kabul edilen bir yabancı dil sınav sonuç 
belgesi, Kimlik fotokopisi ile 4 (dört) adet fotoğrafı içeren belgeleri fiziki bir dosya olarak ve 
ayrıca diplomalar, varsa denklik belgeleri, bilimsel çalışma ve yayınları ile yayın listesini 
kapsayan belgelerini (YÖK formatlı CV) içeren 4 (dört) takım dosya veya 4 (dört) adet flash 
bellek içinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları ve Planlama Daire Başkanlığına başvurmaları 
gerekmektedir. 
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Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; başvuracağı bölüm/anabilim 

dalını belirttiği başvuru Dilekçesine; Yayın Listesinin de olduğu YÖK formatlı Özgeçmiş, Lisans, 

Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık Belgesi, (tüm diploma ve belgeler e-Devlet’ten alınmalıdır, e-

Devletten alınamayan lisans diploması ve lisans diploması haricindeki diğer diplomaların/ 

belgelerin asıllarının getirilmesi halinde üniversitemizce “aslı gibidir” yapılabilecektir.), Yabancı 

dil belgesi veya eşdeğerliliği kabul edilen bir yabancı dil sınav sonuç belgesi, Kimlik fotokopisi 

ile 4 (dört) adet fotoğrafı içeren belgeleri fiziki bir dosya olarak ve ayrıca diplomalar, varsa 

denklik belgeleri, bilimsel çalışma ve yayınları ile yayın listesini kapsayan belgelerini (YÖK 

formatlı CV) içeren 4 (dört) takım dosya veya 4 (dört) adet flash bellek içinde İlgili 

Dekanlıklara/Müdürlüklere başvurmaları gerekmektedir. 

İlandaki kadrolara başvuran adayların durumları ilgili mevzuat gereğince oluşturulacak 

jüriler tarafından değerlendirilecek, bilimsel çalışmaları yeterli görülenlerin ilgili Yönetim 

Kurullarında uygun görülmesi halinde, birim amirlerinin teklifi, Rektörlük Makamı ve Mütevelli 

Heyetince onaylanmasından sonra sözleşme gerçekleştirilmektedir. Belirtilen şartları taşımayan 

ve başvuru süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. 

İrtibat - Başvuru Adresi: 

- Rektörlük (İnsan Kaynakları ve Planlama Daire Başkanlığı) 

İstanbul Medipol Üniversitesi, Kuzey Yerleşkesi, A Blok, Kavacık Mah. Ekinciler Cad. 

No: 19 Kavacık Kavşağı- Beykoz 34810 İstanbul 

Tel: 444 85 44 

- Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 

- Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 

İstanbul Medipol Üniversitesi, Kuzey Yerleşkesi, C Blok, Kavacık Mah. Ekinciler Cad. 

No: 19 Kavacık Kavşağı- Beykoz 34810 İstanbul 

Tel: 444 85 44 

- Diş Hekimliği Fakültesi 

- Tıp Fakültesi 

- Uluslararası Tıp Fakültesi 

- Eczacılık Fakültesi 

- Eğitim Fakültesi 

- Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 

- Hukuk Fakültesi 

- İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 

- İletişim Fakültesi 

- İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi 

- Sağlık Bilimleri Fakültesi 

İstanbul Medipol Üniversitesi, Kavacık Güney Yerleşkesi, Göztepe Mah. Atatürk Cad. 

No: 40/16 Beykoz 34810 İstanbul 

Tel: 444 85 44 

-Meslek Yüksekokulu 

İstanbul Medipol Üniversitesi, Cibali Mah. Atatürk Bulvarı, No: 27 Unkapanı 34083 

Fatih/İstanbul 

     12553/1-1 
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Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 
DÜZELTME İLANI 

14.10.2022 tarihli ve 31983 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan, 
Üniversitemizin çeşitli birimlerine öğretim üyesi alımına ilişkin duyurunun tablo kısmında 573 
nolu ilanın açıklama kısmında yer alan metin sehven hatalı yazıldığından, aşağıdaki gibi 
düzeltilmiştir. 
İlan 

No 
Birimi Bölümü 

Anabilim 

Dalı 

Kadro 

Unvanı 

Kadro 

Derecesi 

Kadro 

Adedi 
Açıklama 

573 
Fen 

Fakültesi 

Moleküler 

Biyoloji ve 

Genetik 

Moleküler 

Hücre 

Biyolojisi 

Profesör 1 1 

Doçentliğini biyoloji 

alanında almış olmak. 

Briyofit sistematiği 

(morfotaksonomi ve 

moleküler), vejetasyonu ve 

ekolojisi konuları üzerine 

çalışmalar yapmış olmak. 

    12573/1-1 
—— • —— 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 
DÜZELTME İLANI 

14.10.2022 tarihli ve 31983 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan, 
Üniversitemizin çeşitli birimlerine öğretim elemanı alımına ilişkin duyurunun tablo kısmında 
ALES Puan Türü sehven hatalı yazıldığından, aşağıdaki gibi düzeltilmiştir. 

İlan 

No 
Birimi Bölümü 

Anabilim 

Dalı 

Kadro 

Unvanı 

Kadro 

Der. 

Kadro 

Adedi 

ALES 

Puanı 

ALES 

Puan 

Türü 

Yabancı 

Dil 

Puanı 

Açıklama 

591 

İktisadi 

ve İdari 

Bilimler 

Fakültesi 

Çalışma 

Ekonomisi 

ve 

Endüstri 

İlişkileri 

Yönetim 

ve 

Çalışma 

Sosyolojisi 

Arş. 

Gör. 
6 1 70 

Eşit 

Ağırlık 
50 

Çalışma 

Ekonomisi ve 

Endüstri İlişkileri 

Bölümü Lisans 

ve Yüksek 

Lisans mezunu 

olup ilgili alanda 

doktora yapıyor 

olmak (2547 

sayılı Kanunun 

50/d maddesine 

göre atama 

yapılacaktır). 

592 

İktisadi 

ve İdari 

Bilimler 

Fakültesi 

Yönetim 

Bilişim 

Sistemleri 

Yönetim 

Bilişim 

Sistemleri 

Arş. 

Gör. 
6 1 70 

Eşit 

Ağırlık 
50 

İlgili alanda 

yüksek lisans 

yapıyor olmak 

(2547 sayılı 

Kanunun 50/d 

maddesine göre 

atama 

yapılacaktır). 

    12574/1-1 
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Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansından: 
PERSONEL ALIM İLANI 

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, 4 No.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kalkınma 
Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; TR82 Bölgesinin (Çankırı, Sinop, 
Kastamonu illeri) kalkınmasına ve gelişmesine hizmet etmek ve katkıda bulunmak isteyen, 
dinamik çalışabilen, yaratıcı ve analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, 
iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına kolay uyum sağlayabilen ve 
seyahat engeli olmayan 2 (iki) Uzman Personel alımı gerçekleştirecektir. Ajans merkezi 
Kastamonu ili olup Çankırı ve Sinop illerinde de faaliyet göstermektedir. Sınavda başarılı olanlar, 
Ajans Genel Sekreterliğinin uygun göreceği bu illerin birinde çalışmayı kabul edeceklerdir. 

Başvuru ve Sözlü Sınav Tarihleri 

Başvuru Tarihleri 07/11/2022 – 18/11/2022 

Sözlü Sınava Katılacakların 
İlan Tarihi 

25/11/2022 

Sözlü Sınav Tarihleri Daha sonra duyurulacaktır. 

Sınav Başvuru Adresi 

Adaylar, ilana e-Devlet - Kuzey Anadolu 
Kalkınma Ajansı - Kariyer Kapısı Kamu İşe 
Alım veya Kariyer Kapısı 
https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr 
adresinden başvurabileceklerdir. 

Sınav Yeri 

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 
Kuzeykent Mah. Kayın Sk. No: 9 
Merkez/KASTAMONU 
E-mail: bilgi@kuzka.gov.tr 

İlan ve Sınav Sonuçlarının 
Duyurulacağı Adres 

www.kuzka.gov.tr 

1. İşe Alınmada Aranan Genel Şartlar 
Uzman Personel pozisyonu için başvuran tüm adayların aşağıda belirtilen genel şartları 

sağlamaları gerekmektedir; 
a) Türk vatandaşı olmak, 
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
c) Affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlarla, irtikâp, rüşvet, 

hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya 
şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve 
alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü 
bulunmamak, 

d) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak, 
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 
f) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini 

yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. 
2. Uzman Personel İçin Aranan Asgari Şartlar 
2.1. KPSS Puanı İle Başvuracak Adaylar Bakımından; 
a) Adayların, en az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya 

bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki 
yükseköğretim kurumlarından Tablo 1’de belirtilen bölümlerden lisans düzeyinde mezun 
olmaları, 
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b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2021 veya 2022 yıllarında yapılan 
Kamu Personeli Seçme Sınavından mezun oldukları öğrenim dalları itibarıyla Tablo 1’de 
gösterilen ilgili puan türlerinden son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan en az 80 (seksen) 
puan almış olmak, 

c) Adayların, sınav son başvuru tarihinden önceki 5 (beş) yıl içinde İngilizce dilinden 
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından 
bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari (C) 
düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye son başvuru tarihi itibarıyla sahip 
olmak (YÖK DİL puanı kabul edilmeyecektir). 

2.2. KPSS Puanı Aranmaksızın İş Tecrübesiyle Başvuracak Adaylar Bakımından; 
a) Adayların, en az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya 

bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki 
yükseköğretim kurumlarından Tablo 1’de belirtilen bölümlerden lisans düzeyinde mezun 
olmaları, 

b) Adayların, sınav son başvuru tarihinden önceki 5 (beş) yıl içinde İngilizce dilinden 
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından 
bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari (C) 
düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye son başvuru tarihi itibarıyla sahip 
olmak (YÖK DİL puanı kabul edilmeyecektir), 

c) Kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki konularda en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı 
olarak çalışmış olmak ve bunu SGK hizmet dökümü ve çalışma belgesi ile belgelemek, başvuru 
tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak. 

• Planlama, programlama, • Proje üretimi, tasarımı ve yönetimi, 
• Strateji geliştirme, strateji yönetimi, • İzleme ve değerlendirme, 
• Tanıtım, danışmanlık, • Şehircilik ve çevre, 
• Araştırma-geliştirme, • Bilgi ve iletişim teknolojileri, 
• Finansman, • İnsan kaynakları yönetimi, 
• Uluslararası ticaret. 
Tablo 1 

Mezuniyet Alanları ve Taban Puanları

Bölümler 2021-2022 KPSS 
Puan Türü 

KPSS 
Taban 
Puanı/ilgili alan 
tecrübesi *

YDS/ 
e-YDS 
Taban Puanı

Alınacak 
Uzman Sayısı 

İşletme, İktisat, 
İstatistik 

İşletme –  
P23 
İktisat - P22 
İstatistik – 
P12/P13

80 Puan 
veya 
Asgari 5 
yıl 

70 2 (iki) 

Şehir ve Bölge 
Planlama, 
Endüstri 
Mühendisliği, 
Gıda 
Mühendisliği, 
Su Ürünleri 
Mühendisliği, 
Balıkçılık 
Teknolojisi 
Mühendisliği 

P1/P2/P3 

TOPLAM 2 (iki) 
Uzman
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*Aday, başvuru formunda KPSS veya iş deneyimi türlerinden yalnızca bir tanesini 

seçmek zorundadır. 

2.3.  Uzman Personel Adayları İçin Tercih Nedenleri 

Adayların, aşağıda belirtilen alanların birinde veya bir kaçında bilgi ve deneyim sahibi 

olmaları ve bunu belgelemeleri, tercih sebebi olacaktır; 

a) Ajansın faaliyet alanlarıyla ilgili konularda (ihracat, yatırım promosyonu, rekabetçilik, 

kümelenme, kent pazarlaması, şehir tanıtım ve markalaşma, girişimcilik, planlama, fizibilite 

hazırlama, proje yönetimi, sosyal politikalar, gıda işleme, balıkçılık, tarım politikası vb.) bilgi ve 

deneyim sahibi olmak, 

b) Yukarıda belirtilen öğrenim dallarından veya bunlarla ilgili alanlarda yüksek lisans 

veya doktora derecesine sahip olmak, 

c) İngilizce dışında ikinci yabancı dil belgesine sahip olmak, 

d) Avrupa Birliği destek mekanizmaları ve uygulamaları konularında çalışmış olmak. 

3. Başvuru Şartlarına İlişkin Bazı Açıklamalar 

• Yabancı dil sınav eşdeğerlikleri; ÖSYM’nin https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/ 

2021/GENEL/esdegerlikdokuman06042021.pdf internet sitesi linkinde yayınlanan Yabancı Dil 

Sınavları Eşdeğerlikleri tablolarından sınav başvuru tarihi itibarıyla güncel olanına göre 

değerlendirilecektir. 

• Daha önce yurt dışında çalışmış ve/veya üniversite eğitimini yurt dışındaki 

üniversitelerde İngilizce olarak tamamlamış olmak muafiyet sebebi değildir. Tüm adayların 

başvuru sırasında yukarıda belirtilen yabancı dil yeterlilik şartlarını sağlamaları gerekmektedir.  

• Tablo 1’de yer alan bölümler dışındaki bölümlerden veya yurt dışındaki üniversitelerin 

denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlemeye 

alınabilmesi için e-Devlet başvurusu sırasında "Diğer Belgelerimiz" aşaması altında bulunan 

"Denklik Gösterir Belge" alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir. 

• e-Devletteki mezuniyet bilgileri hatalı veya eksik olan adaylar başvurusu sırasında 

"Diğer Belgelerimiz" aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına “ Lisans 

Mezuniyet Belgesi”, “Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi” ve “Doktora Mezuniyet Belgesi” 

alanlarına mezuniyetlerini gösterir doküman(lar)ı yüklemeleri gerekmektedir.  

• Başvurulan pozisyon için ilanda tercih nedeni olarak belirtilen bilgi, deneyim ve/veya 

sertifikayı belgelendirmek gerekir. Bu tercih sebebine dair birden fazla belgeye sahip olmak bu 

alanın adayın toplam puanlamasındaki ağırlığını değiştirmez. 

• İş tecrübesi ile başvuracak uzman personel adayları için, tecrübelerine ilişkin olarak, 

hangi görevi hangi unvan ile yürütmekte/yürütmüş olduğuna dair SGK hizmet dökümü ve ilgili iş 

yerlerinden alınmış onaylı çalışma belgeleri birlikte sunulmalıdır. 

4. Başvuru Şekli, Tarihi ve Yeri  

Başvurular, 07/11/2022 tarihinden başlayarak 18/11/2022 tarihi saat 23.59'a kadar e-

Devlet – Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı- Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı 

https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinde bulunan Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 

sınav başvuru bağlantısından yapılacaktır.  

Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup ilanda belirtilen şartlara uygun 

olmayan başvurular ile elden, e-posta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul 

edilmeyecektir. 
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Tablo 2 

Elektronik ortamda yapılacak başvurularda adaylar için hazırlanan kontrol listesi 

 Belge Uzman Personel 

1 Özgeçmiş ve Fotoğraf ✓ 

2 

Diploma ya da Mezuniyet Belgesi (e-Devletteki mezuniyet 
bilgilerinin hatalı veya eksik olması durumunda yüklenecektir. 
Adaylar e-Devlet başvurusu sırasında "Diğer Belgelerimiz" 
aşaması altında bulunan “Lisans Mezuniyet Belgesi”, “Yüksek 
Lisans Mezuniyet Belgesi” ve “Doktora Mezuniyet Belgesi” 
alanlarına mezuniyetlerini gösterir doküman(lar)ı yüklemeleri 
gerekmektedir.) 

✓ 

3 

KPSS’ye girme şartı aranmaksızın iş tecrübesi ile başvuracak 
uzman personel adayları için, tecrübelerine ilişkin olarak, hangi 
görevi hangi unvan ile yürütmekte/yürütmüş olduğuna dair hizmet 
dökümü ve ilgili iş yerlerinden alınmış onaylı yazılar 

✓ 

4 

ÖSYM Başkanlığı Tarafından Eşdeğerliliği Kabul Edilen Yabancı 
Dil Sınavı Belgesi (ÖSYM Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit 
Sınavı (YDS) harici sınav belgesi beyanı yapılması durumunda 
yüklenecektir.) 

✓ 

5 
Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, muaf veya erteletmiş 
olduğunu gösteren belgeler 

✓ 

6 Tercih sebeplerini taşıdığını gösterir belgeler  ✓ 

Başvuruya eklenen bilgi ve belgelerin doğru ve gerçeğinin aynısı olduğunu başvuru sahibi 

kabul ve beyan etmiş sayılır. 

5. Başvuruların Değerlendirilmesi 

Ajansa yapılan başvuruların sıralaması, KPSS puanı, YDS puanı ve ilanda belirtilen diğer 

tercih alanları bakımından Tablo 3’te belirtilen değerlendirme kriterleri doğrultusunda Genel 

Sekreterlikçe yapılır. Alınması planlanan personel sayısının beş katı aday puan sıralaması 

listesinden yarışma sınavına katılmak üzere belirlenir ve Ajansın ilan panosunda ve internet 

sitesinde ilan edilir. Ayrıca, adaylar sonuçlarını Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi. 

cbiko.gov.tr) üzerinden görüntüleyebilecektir. Değerlendirme sonucu puanı son sıradaki aday ile 

eşit olan adaylar da yarışma sınavına davet edilir. Ancak, bu hükme göre sınava katılabileceği 

tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı 

tespit edilenler ile gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı 

belirlenen kişiler yarışma sınavına alınmaz. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz 

sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa 

dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet 

Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. 

Sınav başvurularına ilişkin olarak yapılan itirazlar, yarışma sınavına katılmaya hak 

kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 5 (beş) gün içerisinde yapılır. Yönetim Kurulu Başkanı 

tarafından itiraz tarihinden itibaren beş gün içinde belirlenecek üç kişilik bir komisyon tarafından 

en geç bir hafta içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin zorunlu kılması halinde en fazla 

on beş güne kadar uzatılabilir. 
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Tablo 3 

Yarışma Sınavı Başvuruları İçin Değerlendirme Kriterleri 

Uzman Personel İçin Puanlama Kriterleri 
Puanlamadaki 

Ağırlığı (%) 

KPSS Puanı (KPSS Puanıyla Başvuran Adaylar İçin) 

40 Deneyim Yılı (İş Tecrübesiyle Başvuran Adaylar İçin 

Belgelenmek Kaydıyla)* 

YDS Puanı 40 

Yüksek Lisans 4 

Doktora 8 

İkinci Yabancı Dil Bilgisi** 4 

Belirli Konularda Bilgi, Deneyim ve/veya Sertifika*** 4 

*5 yıl ve üzerindeki deneyim süresi dikkate alınır. (5 yıl için sınav ilanında belirlenen 

KPSS alt limiti puanı ve ilave her bir yıl için 100 puana tamamlayacak şekilde 2 puan 

verilir.)  

**İkinci yabancı dile ilişkin sınav ilanında belirtilen asgari YDS veya eşdeğerliliği 

bulunan sınav puanları dikkate alınır. 

*** Başvurulan pozisyon için ilanda tercih nedeni olarak belirtilen bilgi, deneyim 

ve/veya sertifikayı belgelendirmek gerekir. Bu tercih sebebine dair birden fazla belgeye 

sahip olmak bu alanın adayın toplam puanlamasındaki ağırlığını değiştirmez. 

6. Sınavın Şekli, Yeri ve Tarihi 

Sınav, sözlü yarışma sınavı şeklinde yapılacaktır. Başvurular, Genel Sekreterlikçe başvuru 

şartları bakımından değerlendirildikten sonra sözlü yarışma sınavına katılabilecek adayların 

isimleri ile sınava ilişkin tarih ve yer bilgileri, 25/11/2022 tarihinden itibaren Ajansın internet 

sitesi olan www.kuzka.gov.tr ve https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr sayfasında ilan 

edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Yarışma sınavı, Ajansın Merkez Hizmet Binasının bulunduğu, Kuzeykent Mah. Kayın Sk. 

No:9 Merkez/KASTAMONU adresinde yapılacak olup, sınav tarihi daha sonra Ajansın internet 

sayfasından duyurulacaktır. Ayrıca, adaylar sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden 

görüntüleyebilecektir. 

Ajans Genel Sekreterliği, son başvuru tarihinin süresini uzatmaya veya sınav tarihini 

değiştirmeye yetkilidir. Olabilecek bu tür değişiklikler, Ajansın www.kuzka.gov.tr internet 

adresinden duyurulacaktır. Adaylar sınava ilişkin değişiklikleri Kariyer Kapısı üzerinden 

görüntüleyebilecektir. 

Sözlü yarışma sınavına hak kazanan tüm adayların, sınav yer ve saatinde nüfus cüzdanı, 

pasaport veya sürücü kimlik belgesi ile üzerinde T.C. Kimlik Numarası bulunan ve özel 

kanunlarında resmi kimlik hükmünde olduğu açıkça belirtilen kimlik belgeleri ile hazır 

bulunmaları gerekmektedir.  

7. Yarışma Sınavının Yapılışı 

a) Sınav ilanında belirtilen şartları taşıyan ve başvurusunu istenilen belgelerle zamanında 

yapan adaylar yarışma sınavına alınırlar. 

b) Yarışma Sınavı, Genel Sekreterin başkanlığında, Yönetim Kurulunca öğretim üyeleri 

arasından belirlenecek iki asil ve bir yedek ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca görevlendirilen 

iki asil ve bir yedek olmak üzere toplam beş kişilik sınav kurulu tarafından yapılır. 
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c) Sınav Kurulu, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi 
birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve 
temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin 
mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı 
not verir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri 
adaylardan ister. 

8. Değerlendirme 
a) Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu 

gösterir. Sınav başarı notu yüz puan üzerinden 70 (yetmiş)’tir. Ancak, sınavda başarılı olanların 
sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere 
sıralama yapılarak boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. 
Yarışma sınavında yetmişin üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için 
kazanılmış hak teşkil etmez. 

b) Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar 
arasından boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan 
durumlarda asıl adayların göreve başlamaması veya göreve başladıktan sonra söz konusu 
pozisyonun altı ay içinde herhangi bir nedenle boşalması halinde, yedek adaylar sırasına göre 
istihdam edilir. Bunlar hakkında Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri 
aynen uygulanır. 

c) Sınav öncesinde adayların Kalkınma Ajanslarında ve belirtilen pozisyonlarda 
çalışmaya uygunluğunu tespit etme amacıyla bir ön test yapılabilecektir. 

9. Sonuçların Duyurulması 
a) Genel Sekreterlikçe sınav sonuçları, Sınav Kurulu tarafından sonuçların kendisine 

intikal ettirildiği tarihten sonra yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini takiben Ajansın 
internet sitesinde ilan edilecektir. Sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte kazanan 
adaylara yazılı olarak bildirilir. 

10. Görevlendirme 
a) Sınavı kazananların, kendileriyle belirsiz süreli iş sözleşmesi yapılması ve Ajanstaki 

pozisyonlarda görevlendirilmesi işlemlerinin yapılabilmesi için, ilgililerin göreve başlama 
çağrısının kendilerine tebliğ edildiği günü müteakip 15 gün içerisinde Genel Sekreterliğe 
müracaat etmeleri gerekir. 

b) Yapılan tebligata rağmen, Ajans tarafından kabul edilebilir ve belgeyle ispatı mümkün 
bir makul sebep olmaksızın 15 gün içerisinde müracaat etmeyenler ile tebligat adreslerinde 
bulunmamaları nedeniyle kendilerine tebligat yapılamadığı için bu süre içinde müracaat 
edememiş olanların görevlendirilmesi yapılmaz. Belgeyle ispatı mümkün bir makul sebep 
nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aşamaz. 

c) Giriş sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda 
bulunduğu ya da Ajansta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan 
adayların görevlendirme onayları derhal iptal olunarak ve sözleşmeleri feshedilerek kendileri 
hakkında gerekli yasal işlemler yapılır. 

11.  Ücretlendirme 
Ajansta görev yapacak uzman ve destek personele ilişkin ücretler ve diğer sosyal haklar 

ilgili mevzuatta belirtilen limitler dâhilinde Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu 
tarafından belirlenecektir. Ayrıca, sendika üyesi personele Toplu İş Sözleşmesi ile ilave mali ve 
sosyal haklar sağlanmaktadır. 

Kamuoyuna ilanen duyurulur. 
    12422/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



18 Ekim 2022 – Sayı : 31987 RESMÎ GAZETE Sayfa : 187 

 

 
 

 12533/3/1-1 



Sayfa : 188 RESMÎ GAZETE 18 Ekim 2022 – Sayı : 31987 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 

 12533/4/1-1 



18 Ekim 2022 – Sayı : 31987 RESMÎ GAZETE Sayfa : 189 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 190 RESMÎ GAZETE 18 Ekim 2022 – Sayı : 31987 

 

 



18 Ekim 2022 – Sayı : 31987 RESMÎ GAZETE Sayfa : 191 

 

 



Sayfa : 192 RESMÎ GAZETE 18 Ekim 2022 – Sayı : 31987 

 

 



18 Ekim 2022 – Sayı : 31987 RESMÎ GAZETE Sayfa : 193 

 

 
 12533/5/1-1 



Sayfa : 194 RESMÎ GAZETE 18 Ekim 2022 – Sayı : 31987 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



18 Ekim 2022 – Sayı : 31987 RESMÎ GAZETE Sayfa : 195 

 

 



Sayfa : 196 RESMÎ GAZETE 18 Ekim 2022 – Sayı : 31987 

 

 
 12533/6/1-1 



18 Ekim 2022 – Sayı : 31987 RESMÎ GAZETE Sayfa : 197 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 12534/1-1 



Sayfa : 198 RESMÎ GAZETE 18 Ekim 2022 – Sayı : 31987 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



18 Ekim 2022 – Sayı : 31987 RESMÎ GAZETE Sayfa : 199 

 

 
 

 12535/1-1 



Sayfa : 200 RESMÎ GAZETE 18 Ekim 2022 – Sayı : 31987 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



18 Ekim 2022 – Sayı : 31987 RESMÎ GAZETE Sayfa : 201 

 

 
 

 12536/1-1 



Sayfa : 202 RESMÎ GAZETE 18 Ekim 2022 – Sayı : 31987 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



18 Ekim 2022 – Sayı : 31987 RESMÎ GAZETE Sayfa : 203 

 

 
 

 12537/1-1 



Sayfa : 204 RESMÎ GAZETE 18 Ekim 2022 – Sayı : 31987 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 
 

 12538/1-1 



18 Ekim 2022 – Sayı : 31987 RESMÎ GAZETE Sayfa : 205 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 
 

 12539/1-1 
 



Sayfa : 206 RESMÎ GAZETE 18 Ekim 2022 – Sayı : 31987 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 12518/1/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 12518/2/1-1 

  



18 Ekim 2022 – Sayı : 31987 RESMÎ GAZETE Sayfa : 207 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 12518/3/1-1 

  



Sayfa : 208 RESMÎ GAZETE 18 Ekim 2022 – Sayı : 31987 

 

 



18 Ekim 2022 – Sayı : 31987 RESMÎ GAZETE Sayfa : 209 

 



Sayfa : 210 RESMÎ GAZETE 18 Ekim 2022 – Sayı : 31987 

 



18 Ekim 2022 – Sayı : 31987 RESMÎ GAZETE Sayfa : 211 

 



Sayfa : 212 RESMÎ GAZETE 18 Ekim 2022 – Sayı : 31987 

 



18 Ekim 2022 – Sayı : 31987 RESMÎ GAZETE Sayfa : 213 

 



Sayfa : 214 RESMÎ GAZETE 18 Ekim 2022 – Sayı : 31987 

 



18 Ekim 2022 – Sayı : 31987 RESMÎ GAZETE Sayfa : 215 

 



Sayfa : 216 RESMÎ GAZETE 18 Ekim 2022 – Sayı : 31987 

 



18 Ekim 2022 – Sayı : 31987 RESMÎ GAZETE Sayfa : 217 

 



Sayfa : 218 RESMÎ GAZETE 18 Ekim 2022 – Sayı : 31987 

 



18 Ekim 2022 – Sayı : 31987 RESMÎ GAZETE Sayfa : 219 

 



Sayfa : 220 RESMÎ GAZETE 18 Ekim 2022 – Sayı : 31987 

 



18 Ekim 2022 – Sayı : 31987 RESMÎ GAZETE Sayfa : 221 

 



Sayfa : 222 RESMÎ GAZETE 18 Ekim 2022 – Sayı : 31987 

 



18 Ekim 2022 – Sayı : 31987 RESMÎ GAZETE Sayfa : 223 

 

 



Sayfa : 224 RESMÎ GAZETE 18 Ekim 2022 – Sayı : 31987

Sayfa

1

14

15
15

26
33

41
44

61

62

63

65

83
93
115

208

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN
7418 Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2022/535)

YÖNETMELİKLER
–– Yumurtacı Tavukların Korunması ile İlgili Asgari Standartlara İlişkin

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türkiye Ulusal Ajansı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
–– Sigortacılık Verilerinin Toplanması, Saklanması ve Paylaşılmasına Dair

Yönetmelik
–– Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Kılavuzluğu Hakkında Yönetmelik

TEBLİĞLER
–– Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 78) (Harcamaların

Elektronik Ortamda Gerçekleştirilmesi)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/28)
–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 17/10/2022 Tarihli ve 2022/ÖİB-K-68 ve 69

Sayılı Kararları
–– Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

(Sayı: 2022/28) 

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 28/9/2022 Tarihli ve E: 2019/22, K: 2022/106 Sayılı

Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 5/7/2022 Tarihli ve 2019/19788 Başvuru Numaralı

Kararı

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

Senetlerinin Günlük Değerleri


