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YÖNETMELİKLER

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN SINIFLANDIRILMASI VE KAYITLARININ 

TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 2/3/2019 tarihli ve 30702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Müte-

ahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmeliğin 5 inci mad-

desinin ikinci fıkrasında yer alan “ve tek bir yapıya” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı

maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(12) 13/10/2021 tarihli ve 31627 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Binaların Yıkıl-

ması Hakkında Yönetmeliğe göre yıkım ruhsatı düzenlenip yıkım planı aranmayan yıkım işle-

rinde müteahhit aranmaz.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(11) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak başvurular; gerekli altyapı oluşturulduğun-

da, aşağıda belirtilen esaslar dahilinde elektronik ortamda alınabilir:

a) YAMBİS üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde, işlem yapanlar tarafından “kulla-

nıcı adı ve şifresi” veya “e-imza” ya da Bakanlıkça belirlenecek diğer kimlik doğrulaması yön-

temlerinden biri kullanılır.

b) Başvuru sahiplerine ait, yetki belge numarası ve yeterliğe ilişkin bilgiler, ilgili kurum

ve kuruluşların sistemlerinin veri paylaşımına imkân vermesi durumunda; Müdürlükler tara-

fından YAMBİS üzerinden sorgulanarak teyit edilir. Yapılan sorgulama sonucunda gerekli bil-

giler YAMBİS’e aktarılır. Hangi bilgilerin sorgulanabileceği Bakanlık tarafından belirlenerek

YAMBİS üzerinden duyurulur. Bu durumda, başvuru sahipleri tarafından bu bilgilere ilişkin

belge sunulmaz.

c) YAMBİS’te kayıtlı gerçek ve tüzel kişiler ile ilgili olarak YAMBİS üzerinden elde

edilen bilgiler, sadece sağlanma amacı ile sınırlı olarak kullanılır ve hiçbir şekilde üçüncü ki-

şilere aktarılamaz.

ç) Başvuru sahiplerinin; mevzuatın uygulanması amacıyla YAMBİS üzerinden Bakan-

lıkça belirlenen yönlendirmelere uymaları ve istenen her türlü veri girişini eksiksiz, doğru ve
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güncel olarak yapmaları gerekir. İstenen veri girişlerinin eksik veya hatalı yapıldığının anla-

şılması halinde; eksiklik veya hata giderilinceye kadar, başvuru sahiplerine yönelik olarak Ba-

kanlık tarafından gerekli görülen kısıtlamalar yapılabilir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent ek-

lenmiştir.

“f) 2/12/2019 tarihinden sonra 5 inci maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendine göre vakıf

ve dernekler tarafından yapılan işler ile aynı fıkranın (c), (ç), (d) ve (e) bentlerine göre yapılan

işlerden elde edilen iş deneyimleri bu fıkra kapsamında kullanılamaz.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 14/A maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “otuzbeşi”

ibaresi “yirmibeşi” olarak, “1/2’si” ibaresi “1/3’ü” olarak değiştirilmiş; aynı maddenin dör-

düncü fıkrasının (a) bendinin 1 numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı bendin

2 numaralı alt bendinde yer alan “olmak üzere” ibaresinden sonra gelen “2” ibaresi “1”olarak,

aynı alt bentte yer alan “110” ibaresi “90” olarak değiştirilmiş; aynı fıkranın (b) bendinin 1 nu-

maralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı bendin 2 numaralı alt bendinde yer alan

“1 adet 110 HP yükleyici,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış; beşinci fıkranın (a) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“1) İş deneyim miktarı, en az birisi yüksekliği 26,50 m’yi geçen herhangi bir yapının

yıkımı olmak üzere, 120.000 m2 yapı inşaat alanını geçmesi.”

“1) İş deneyim miktarı, en az birisi yüksekliği 13,50 m’yi geçen herhangi bir yapının

yıkımı olmak üzere, 35.000 m2 yapı inşaat alanını geçmesi.”

“a) Y3 grubundakiler; bina yüksekliği 16,50 m’yi geçmeyen binaların,”

“(7) Yıkım işleri için ortaklık veya geçici grup yetki belge numarası verilmez.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan

“31/12/2022” ibaresi “31/12/2023” olarak ve aynı maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendinde

yer alan  “31/12/2022” ibaresi “31/12/2023”olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Bazı yeterliklerin uygulanması

GEÇİCİ MADDE 4- (1) 14/A maddesine göre Y3 grubu için yapılan başvurularda, pul-

verize su ile toz bastırma sistemine ilişkin bildirimler 31/12/2023 (bu tarih dâhil) tarihine kadar

yapılabilir.”

MADDE 7- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8- Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı

yürütür.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
RÜZGAR KAYNAĞINA DAYALI ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARININ 

TEKNİK DEĞERLENDİRMESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 20/10/2015 tarihli ve 29508 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Rüzgar
Kaynağına Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönet-
meliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı, rüzgâr kaynağına dayalı olarak
yapılan önlisans veya lisanssız elektrik üretim faaliyeti için yapılan başvuruların teknik değer-
lendirmeleri ile önlisans, üretim lisansı veya lisanssız üretim faaliyeti başvuruları kapsamındaki
tadil talepleri hakkındaki değerlendirmelerin yapılmasına yönelik usul ve esasları belirlemek-
tir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Bağdaşmaz alan: Önlisans veya üretim lisansına derç edilmiş santral sahaları, arazi

uygulamalı lisanssız elektrik üretimi faaliyeti başvuruları kapsamında Genel Müdürlük tara-
fından uygun bulunmuş santral sahaları, santral sahası değişikliği talepleri kapsamında uygun
bulunan ve geçerliliği devam eden santral sahaları ve YEKA Yönetmeliği kapsamında ilan edi-
len aday yenilenebilir enerji kaynak alanlarını/yenilenebilir enerji kaynak alanlarını, 

b) Bağlantı bölgesi: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafın-
dan belirlenen ve il ya da illerin sınırlarını kapsayan bölgeyi,

c) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını, 
ç) Birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisi: Birleşik yenilenebilir elektrik üretim te-

sisini, birleşik elektrik üretim tesisini, destekleyici kaynaklı elektrik üretim tesisini ve birlikte
yakmalı elektrik üretim tesisini,

d) EPDK: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu, 
e) Genel Müdürlük: Enerji İşleri Genel Müdürlüğünü,
f) Kullanılamaz alan: Bakanlık resmi internet sayfasında duyurulan ve üzerinde santral

sahası bulundurulamayacak özelliklerdeki alanları, 
g) LÜY: 12/5/2019 tarihli ve 30772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piya-

sasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğini,
ğ) Önlisans: Elektrik enerjisi üretim faaliyetinde bulunmak isteyen tüzel kişilere, üretim

tesisi yatırımlarına başlamaları için gerekli onay, izin, ruhsat ve benzerlerinin alınabilmesi için
verilen belirli süreli izni, 

h) RES: Rüzgâr enerjisi santralini,
ı) RÖİ: Rüzgâr ölçüm istasyonunu,
i) Santral sahası: Ek-1’de belirtilen yöntemlere göre belirlenen alanı,
j) SSKGY (Santral Sahası Kurulu Güç Yoğunluğu): Santral sahası içerisinde yer alan

rüzgâr türbinlerinin MWm cinsinden toplam mekanik güçlerinin santral sahasının toplam düz-
lemsel yüzölçümüne bölünmesi ile elde edilen MWm/km2 cinsinden değeri,

k) Şebeke işletmecisi: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünü,
elektrik dağıtım şirketlerini veya dağıtım lisansı sahibi organize sanayi bölgesi tüzel kişiyi,

l) TDR: Önlisans veya LÜY kapsamındaki başvurular için Genel Müdürlük tarafından
Ek-2/Lahika-1 veya Ek-2/Lahika-2’deki formata göre düzenlenen teknik değerlendirme rapo-
runu,  

m) TEA: RES’lerin haberleşme, seyrüsefer, radar ve diğer sistemlere olası etkileşiminin
belirlenmesi amacıyla yapılan teknik etkileşim analizini,

n) UTM koordinatı: “Universal Transversal Mercator” izdüşümünde altı derecelik dilim
esasına göre verilen koordinatı (ED50 Datum),
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o) Üretim lisansı: Elektrik piyasasında faaliyet göstermek isteyen tüzel kişiye EPDK
tarafından verilen izin belgesini,

ö) Yardımcı kaynak: Rüzgâr kaynağı dışında kullanılan diğer enerji kaynaklarını,
p) Yardımcı kaynak ünite alanı: Yardımcı kaynağın güneş olması halinde güneş enerji-

sine dayalı elektrik üretim tesisine ait santral sahası, diğer kaynaklar olması halinde ise bu kay-
naklardan elektrik enerjisinin üretildiği ünitelerin yer aldığı ünite alanını, 

r) YEKA: Yenilenebilir enerji kaynak alanlarını, 
s) YEKA Yönetmeliği: 9/10/2016 tarihli ve 29852 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliğini,
ş) YEPDİS: Bakanlık tarafından işletilen Yenilenebilir Enerji Projeleri Değerlendirme

ve İzleme Sistemini,
ifade eder.”
MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“Rüzgâr kaynağına dayalı önlisans başvurularının teknik değerlendirmesi
MADDE 4- (1) Teknik değerlendirmesi talep edilen önlisans başvurusu için Ek-3’te

yer alan bilgilerin tamamı EPDK tarafından Genel Müdürlüğe gönderilir.
(2) Genel Müdürlüğe gönderilen bilgilerde aşağıda belirtilen durumlardan herhangi bi-

rinin tespit edilmesi halinde önlisans başvurusunun teknik değerlendirmesi uygun bulunmaz
ve bu durum EPDK’ya bildirilir:

a) Ek-3’te tanımlanmış olan bilgilerden herhangi birinin eksik ve/veya hatalı olması
veya belirtildiği şekilde düzenlenmemiş olması.

b) Önlisans başvurusunda belirtilen santral sahasının Ek-1’de yer alan Yöntem-1’e göre
belirlenmemiş olması. 

c) SSKGY değerinin 3 MWm/km2 değerinden küçük olması. 
ç) Elektrik depolama tesisi kurulması taahhüt edilen başvurular hariç, önlisans başvu-

rusunda  belirtilen RÖİ’lerin Ek-4’te yer alan yönteme göre santral sahası üzerinde ve/veya
santral sahasını temsil edecek yerlerde bulunmaması.

d) Önlisans başvurusunda belirtilen santral sahasının tamamının kullanılamaz alan veya
bağdaşmaz alan içerisinde bulunması.

e) Önlisans başvurusunda belirtilen santral sahasının herhangi bir kullanılamaz alan ve-
ya bağdaşmaz alan ile kesişmesi halinde, kesişmeye konu olmayan alan içerisinde olacak şe-
kilde ve sadece burada yer alan rüzgâr türbinlerine göre bu Yönetmelikte belirtilen usul ve
esaslara uygun yeni bir santral sahasının belirlenemeyecek olması. 

f) Önlisans başvurusunda belirtilen rüzgâr türbinlerinden herhangi birinin Ek-5’te yer
alan yönteme göre başka bir tüzel kişiye ait santral sahasında bulunan ve geçerliliği devam
eden bir TDR’de yer alan veya Genel Müdürlük tarafından düzenlenen uygunluk yazısına konu
rüzgâr türbinini/türbinlerini etkileyen koordinatlarda olması.

g) YEKA Yönetmeliği kapsamında Bakanlık ile sözleşme imzalayan tüzel kişiler tara-
fından yapılan önlisans başvuruları hariç olmak üzere, önlisans başvurusunda belirtilen santral
sahasının emniyet bandında rüzgâr türbini bulunması.

ğ) Önlisans başvurusunun, YEKA Yönetmeliği kapsamında rüzgâr enerjisine dayalı
olarak Resmî Gazete’de yayımlanan bir yarışma ilanı kapsamında belirtilen herhangi bir bağ-
lantı bölgesi ile kesişmesi veya çakışması ve bu önlisans başvurusunun, yarışma ilan tarihi ile
ilan sonrasında tahsis edilecek alanların Resmî Gazete’de YEKA olarak ilan edilmesine kadar
geçen süre içerisinde yapılmış olması.

(3) Bu Yönetmelik ve eklerinde belirtilen usul ve esaslara göre teknik değerlendirmesi
uygun bulunan önlisans başvurusu için Ek-2/Lahika-1 formatına göre düzenlenen TDR
EPDK’ya gönderilir.

(4) Teknik değerlendirmesi uygun görülerek EPDK’ya gönderilen TDR’ye ait önlisans
başvurusunun, gerçekleştirilen yarışma veya diğer kapasite tahsisleri sonucunda başvuru kap-
asitesinden daha az miktarda bağlantı hakkı kazanması halinde başvurunun teknik değerlen-
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dirmesi yeniden yapılır. Bu amaçla Ek-3’te yer alan bilgi formu, kazanılan bağlantı kapasitesi
dikkate alınarak santral sahası köşe koordinatları ilk başvuruda belirtilen santral sahası içeri-
sinde kalacak şekilde ve mevcut ve/veya yeni rüzgâr türbin bilgilerine göre yeniden düzenle-
nerek EPDK tarafından Genel Müdürlüğe gönderilir. 

(5) Önlisans başvurusunun bağlantı yarışmasına gireceği bağlantı bölgesi, başvuruda
belirtilen santral sahasının alansal olarak en fazla yer kapladığı ilin bulunduğu bölgedir. Alan-
ların eşitliği halinde en fazla rüzgâr türbini bulunan ilin bulunduğu bölge bağlantı bölgesi olarak
belirlenir.

(6) Elektrik depolama tesisi kurmayı taahhüt eden tüzel kişi tarafından yapılan önlisans
başvurusu kapsamında, başvuru sahibi tüzel kişi tarafından kurulması taahhüt edilen elektrik
depolama tesisine ait kurulu gücün Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde belirlenen limit-
lerin dışında olması halinde başvurunun teknik değerlendirmesi uygun bulunmaz. 

(7) Elektrik depolama tesisi kurmayı taahhüt eden tüzel kişiler tarafından yapılan önli-
sans başvurularının teknik değerlendirmesi kapsamında Genel Müdürlüğe gönderilen bilgi for-
munda RÖİ bilgisi aranmaz.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“Önlisans ve/veya üretim lisansı tadil taleplerinin değerlendirmesi
MADDE 5- (1) Önlisans veya üretim lisansında yer alan ünite sayısı, ünite güçleri,

ünite koordinatları, santral sahası köşe koordinatları, toplam kurulu güç bilgileri ile ünitelere
ait kule yükseklikleri, rüzgâr türbini rotor kanat çapları, elektrik depolama tesislerine ait güç
veya konum bilgilerinin değiştirilmesi yönündeki tadil talepleri kapsamında yapılan başvuru-
ların uygunluğu ile ilgili değerlendirmenin yapılabilmesi amacıyla Ek-3’te yer alan bilgi formu
EPDK tarafından Genel Müdürlüğe gönderilir. 

(2) Önlisans veya üretim lisansında yer alan ünite sayısı, ünite güçleri, ünite koordi-
natları, toplam kurulu güç bilgileri ile ünitelere ait kule yükseklikleri, rüzgâr türbini rotor kanat
çapları, elektrik depolama tesislerine ait güç veya konum bilgilerinin değiştirilmesi yönündeki
tadil taleplerine ilişkin olarak aşağıda belirtilen kriterlerin tamamının sağlanması halinde Genel
Müdürlük tarafından uygunluk yazısı düzenlenerek EPDK’ya gönderilir:   

a) Bilgi formunda yer alan ünite koordinatlarının ve/veya elektrik depolama tesisi ye-
rinin ilgili santral sahasının emniyet bandı dahil olmak üzere önlisans veya üretim lisansına
derç edilmiş santral sahası içerisinde bulunması.  

b) Bilgi formunda yer alan rüzgâr türbini bilgileri kullanılarak Ek-5’te yer alan yönteme
göre komşu santral sahalarındaki rüzgâr türbinlerinin etkilenmediğinin tespit edilmesi veya et-
kilenmesi durumunda ilgili komşu santral sahası sahibi gerçek veya tüzel kişiyi temsil ve ilzama
yetkili temsilcilerinden noter onaylı müsaadesinin alınmış olması. 

(3) Önlisans veya üretim lisansında yer alan santral sahasının mevcut haliyle kesişme-
yecek şekilde değiştirilmesine yönelik tadil başvuruları için aşağıda belirtilen kriterlerin tama-
mının sağlanması halinde Genel Müdürlük tarafından uygunluk yazısı düzenlenerek EPDK’ya
gönderilir: 

a) Talep edilen yeni santral sahasının Ek-1’de yer alan Yöntem-1’e uygun olması.
b) Talep edilen yeni santral sahasının kullanılamaz alan ve/veya bağdaşmaz alan ile ke-

sişmemesi veya bu tür alanlar içerisinde bulunmaması.  
c) Talep edilen yeni santral sahasına ait SSKGY değerinin, önlisans başvurusu kapsa-

mında EPDK’ya gönderilen ilk TDR’de belirtilen SSKGY değerine eşit veya bu değerden bü-
yük olması. 

ç) Talep edilen yeni santral sahası içerisinde yer alan (emniyet bandı dahil) rüzgar tür-
binlerinden herhangi birinin Ek-5’te belirtilen yönteme göre komşu santral sahalarındaki rüzgar
türbinlerini etkilememesi veya etkilemesi durumunda ilgili komşu santral sahası sahibi gerçek
veya tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili temsilcilerinden noter onaylı müsaadesinin alınmış
olması.
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(4) Önlisans veya üretim lisansında yer alan santral sahasının mevcut haliyle kesişecek
şekilde değiştirilmesine yönelik tadil başvuruları için aşağıda belirtilen kriterlerin tamamının
sağlanması halinde Genel Müdürlük tarafından uygunluk yazısı düzenlenerek EPDK’ya gön-
derilir:

a) Talep edilen yeni santral sahasının kullanılamaz alan ve/veya bağdaşmaz alan ile ke-
sişmemesi veya bu tür alanlar içerisinde bulunmaması.  

b) Talep edilen yeni santral sahasına ait SSKGY değerinin, önlisans başvurusu kapsa-
mında EPDK’ya gönderilen ilk TDR’de belirtilen SSKGY değerine eşit veya bu değerden bü-
yük olması. 

c) Talep edilen yeni santral sahası içerisinde yer alan (emniyet bandı dahil) rüzgâr tür-
binlerinden herhangi birinin Ek-5’te belirtilen yönteme göre komşu santral sahalarındaki rüzgâr
türbinlerini etkilememesi veya etkilemesi durumunda ilgili komşu santral sahası sahibi gerçek
veya tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili temsilcilerinden noter onaylı müsaadesinin alınmış
olması.

(5) Önlisans veya üretim lisansına derç edilmiş rüzgâr türbinlerini birbirlerine veya şalt
merkezine bağlayan ve santral sahası dışında yer alan her nevi kablo, kablo kanalı, yer altı
kablo ve havai enerji iletim/dağıtım hatlarının geçtiği güzergahların mevcut santral sahası içe-
risine dahil edilmesinin istenmesi halinde santral sahası değişikliği talep edilebilir. Bu tür tadil
başvurularının uygunluğu hakkında değerlendirmenin yapılabilmesi amacıyla Ek-3’te yer alan
bilgi formu EPDK tarafından Genel Müdürlüğe gönderilir. Bu kapsamda talep edilen yeni sant-
ral sahasının değerlendirmesinde; dördüncü fıkrada yer alan tüm kriterler ile birlikte her nevi
kablo, kablo kanalı, yer altı kablo ve havai enerji iletim/dağıtım hatlarının geçtiği güzergahların
azami 30 (otuz) metre genişliğinde olması ve talep edilen yeni santral sahasının önlisans veya
üretim lisansına işlenmiş santral sahası ile bütünleşik olması şartlarının tamamı aranır.  

(6) Önlisans veya üretim lisansında yer alan santral sahasının değiştirilmesine yönelik
olarak talep edilen yeni santral sahasının YEKA Yönetmeliği kapsamında bağlantı hakkı ya-
rışması yapılan bir bağlantı bölgesi veya bağlantı bölgesinin azami 30 (otuz) kilometre geniş-
letilmesiyle elde edilecek alanla kesişmesi/çakışması durumunda değişiklik talebinin, ilgili
YEKA yarışması tarihinden itibaren yarışma kapsamında önerilen aday YEKA’ların Bakanlık
tarafından ilan edilmesine kadar geçen süre içerisinde değerlendirmesi yapılmaz. 

(7) Bu maddenin ikinci ve dördüncü fıkraları kapsamındaki tadil başvurularına ilişkin
olarak önlisans veya üretim lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından verilebilecek noter onaylı mü-
saade yazısı EPDK tarafından, lisanssız üretim faaliyeti gerçekleştirmek üzere bağlantı anlaş-
masına çağrı mektubu gönderilmiş gerçek veya tüzel kişiler tarafından verilebilecek noter onay-
lı müsaade yazısı ise tadil talebinde bulunan önlisans veya üretim lisansı sahibi tüzel kişi tara-
fından Genel Müdürlüğe sunulur. Noter onaylı müsaade yazısının tüzel kişilerce verilmesi ha-
linde, tüzel kişinin yetkili temsilcilerinin adı, soyadı, temsil ve ilzama dair yetkilerinin açıkça
belirtildiği sicil tasdiknamesi veya noter onaylı vekâletnameleri, temsil ve ilzam için yetkiyi
verenlere ait imza beyannameleri ile sicil tasdiknamelerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı
örnekleri bulundurulur. Lisanssız üretim faaliyeti gerçekleştirmek üzere bağlantı anlaşmasına
çağrı mektubu gönderilen gerçek veya tüzel kişilerce verilebilecek noter onaylı müsaade yazı-
sının ekinde lisanssız üretim faaliyetine konu taşınmazlara ait noter onaylı tapular ve üzerinde
santral sahası köşe koordinatlarının yazıldığı ve genel vaziyet planının yer aldığı lisanslı harita
kadastro bürosu (LİHKAB) veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi yer
alır.

(8) Bu madde kapsamında Genel Müdürlük tarafından EPDK’ya gönderilen uygunluk
yazılarına istinaden EPDK tarafından alınan önlisans ve/veya üretim lisansı tadil kararları,
karar tarihinden itibaren 20 (yirmi) iş günü içerisinde Genel Müdürlüğe gönderilir.”
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MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“LÜY kapsamında yapılan başvurular ile tadil taleplerinin değerlendirilmesi
MADDE 6- (1) Rüzgâr kaynağına dayalı olarak LÜY kapsamında yapılan başvuru için

talep edilen bağlantı kapasitesinin ilgili şebeke işletmecisi tarafından olumlu bulunması halinde
başvurunun teknik değerlendirmesinin yapılması amacıyla Bakanlık resmi internet sayfasında
duyurulan bilgi ve belgeler ilgili şebeke işletmecisi tarafından YEPDİS’e girilir.  

(2) LÜY kapsamında yapılan başvuru için gönderilen bilgi ve belgelerin değerlendiril-
mesi sonucunda aşağıda belirtilen durumlardan herhangi birinin tespit edilmesi halinde baş-
vurunun teknik değerlendirmesi uygun bulunmaz: 

a) Bakanlık internet sayfasında duyurulan bilgi ve belgelerin YEPDİS’e eksik veya ha-
talı girilmiş olduğunun tespit edilmesi halinde ilgili uygunsuzlukların Genel Müdürlük tara-
fından verilen süre içerisinde giderilmemesi.

b) Başvuruda belirtilen rüzgâr türbinlerinin kullanılamaz alan veya YEKA Yönetmeliği
kapsamında ilan edilen aday YEKA/YEKA içerisinde bulunması. 

c) Başvuruda belirtilen santral sahasının Ek-1’de yer alan Yöntem-2’ye uygun olma-
ması.

ç) Başvuruda belirtilen rüzgâr türbinlerinin başka gerçek veya tüzel kişilere ait ve ge-
çerliliği devam eden herhangi bir TDR’de yer alan rüzgâr türbininin rüzgârını Ek-5’te yer alan
yönteme göre etkilemesi.  

d) Birden fazla rüzgâr türbini bulunan LÜY kapsamındaki başvurular için SSKGY de-
ğerinin 3 MWm/km2 değerinden az olması.

e) Başvuruda belirtilen herhangi bir rüzgâr türbini veya santral sahasının tamamı veya
bir kısmının, üzerinde santral sahası köşe koordinatlarının yazıldığı ve genel vaziyet planının
yer aldığı lisanslı harita kadastro bürosu (LİHKAB) veya harita mühendisi onaylı koordinatlı
aplikasyon krokisinde belirtilen taşınmazlara ait sınırların dışında olması. 

(3) Rüzgâr kaynağına dayalı olarak yapılan LÜY başvurusunun uygun bulunması ha-
linde Ek-2/Lahika-2 formatına göre hazırlanan TDR, Bakanlık resmi internet sayfasında ya-
yımlanır ve başvurunun uygun bulunduğu hususu ilgili şebeke işletmecisi ve başvuru sahibine
bildirilir. Başvuru sahibi tarafından, TEA başvurusunun yapıldığı kuruma 30 (otuz) gün içeri-
sinde başvuru yapıldığının Genel Müdürlüğe bildirilmesi halinde TDR’nin onaylı hali ilgili şe-
beke işletmecisine gönderilir.   

(4) LÜY kapsamında yapılan bir başvuruda yer alan herhangi bir rüzgâr türbininin,
Ek-5’te yer alan yönteme göre farklı gerçek veya tüzel kişilere ait TDR düzenlenmiş bir rüzgâr
türbinini olumsuz etkilediğinin belirlenmesi durumunda bu olumsuzluktan etkilenen gerçek
veya tüzel kişi tarafından verilebilecek izinler dikkate alınmaz ve bu tür başvurular için TDR
düzenlenmez.

(5) Rüzgâr kaynağına dayalı olarak yapılan LÜY kapsamındaki başvurular için Genel
Müdürlük tarafından uygun bulunarak ilgili şebeke işletmecisine gönderilen TDR’lerde yer
alan ünite gücü, ünite koordinatı, rotor kanat çapı, kule yüksekliği, santral sahası köşe koordi-
natı ve benzeri bilgilerin değiştirilmesine yönelik talepler için ilk TDR’de yer alan SSGKY
değerinin azaltılmaması ve bu Yönetmelik ve eklerinde belirtilen ilgili usul ve esaslara göre
uygun bulunması şartıyla TDR revize edilir.

(6) Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrası hük-
mü saklı kalmak kaydıyla, önlisans veya üretim lisansı başvurusuna konu santral sahası içeri-
sinde lisanssız elektrik üretimi başvurusu yapılamaz ve yapılması halinde ilgili başvuru iade
edilir.

(7) Genel Müdürlük tarafından TDR düzenlenen bir başvuru için; bağlantı anlaşmasına
çağrı mektubunun gönderildiği tarih, proje onaylarının yapıldığı tarih, bağlantı anlaşmasının
imzalandığı tarih ve tesis kabulünün yapıldığı tarih, ilgili tarihi takip eden 15 (on beş) gün içe-
risinde ilgili şebeke işletmecisi tarafından YEPDİS’e işlenir.”
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MADDE 6- Aynı Yönetmeliğe 6 ncı maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde
eklenmiştir.

“Diğer hususlar
MADDE 6/A- (1) Rüzgâr kaynağına dayalı olarak düzenlenen önlisans veya üretim li-

sansının birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisine dönüştürülmesi kapsamında yapılan tadil
başvuruları için yardımcı kaynağın türüne göre varsa ilgili mevzuatı kapsamında teknik değer-
lendirme yapılır. Yardımcı kaynağa dayalı tesise ait yardımcı kaynak ünite alanının rüzgâr kay-
nağına dayalı önlisans veya üretim lisansına derç edilmiş santral sahası içerisinde olması ve
yardımcı kaynağın türüne göre ilgili teknik değerlendirme mevzuatında yer alan usul ve esas-
ların sağlanması halinde Genel Müdürlük tarafından uygunluk yazısı düzenlenerek EPDK’ya
gönderilir. 

(2) Önlisans veya üretim lisansını haiz bir tesisin birden çok kaynaklı elektrik üretim
tesisi olacak şekilde değiştirilmesi yönündeki taleplerde rüzgâr kaynağına dayalı tesisin santral
sahası, talep edilen yardımcı kaynak ünite alanı için bağdaşmaz alan olarak değerlendirilmez.

(3) Rüzgâr kaynağına dayalı önlisans veya üretim lisansı verilmiş bir tesisin, yardımcı
kaynağı güneş enerjisi olacak şekilde birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisine dönüştürül-
mesi yönündeki talepler kapsamında; güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisine ait santral
sahasının rüzgâr kaynağına dayalı tesisin santral sahası ile kesişim halinde veya bu santral sa-
hasının dışında olacak şekilde sınırları ile birleşik konumda olabilir.  Bu tür santral sahası de-
ğişiklik taleplerinin teknik değerlendirmesinde Ek-1’de yer alan Yöntem-1’de belirtilen azami
1.000 (bin) metre değeri dikkate alınmaz.

(4) Rüzgâr kaynağı dışında birleşik elektrik üretim tesisi ile birleşik yenilenebilir elek-
trik üretim tesisi için yapılan önlisans veya üretim lisansı başvuruları ile önlisans veya üretim
lisansı verilmiş bir tesisin, yardımcı kaynağı rüzgâr enerjisi olacak şekilde birden çok kaynaklı
elektrik üretim tesisine dönüştürülmesi yönündeki talepler kapsamında; rüzgâr enerjisine dayalı
elektrik üretim tesisine ait santral sahasının değerlendirilmesinde Ek-1’de yer alan Yöntem-3
uygulanır.

(5) Önlisans veya LÜY kapsamındaki başvurular ile tadil talepleri kapsamında yapılan
başvurularda belirtilen herhangi bir rüzgâr türbininin Ek-6’da yer alan yönteme göre belirlenen
seyrüsefer etkileşim alanlarında yer alması halinde; rüzgâr enerji santrallerinin kurulmasının
haberleşme, seyrüsefer, radar ve diğer sistemlere olan etkileşimi konusunda alınması gereken
teknik etkileşim izni kararının olumsuz sonuçlanabileceği hususu Genel Müdürlük tarafından
düzenlenecek TDR’de veya uygunluk yazısında belirtilir.

(6) Elektrik depolama tesisi kurmak amacıyla yapılan önlisans başvuruları ile önlisans
veya üretim lisansı tadil başvurularında belirtilen elektrik depolama tesisinin kurulacağı sahanın
rüzgâr kaynağına dayalı santral sahası içerisinde yer alması zorunludur.

(7) Rüzgâr enerjisine dayalı elektrik üretim tesislerinin teknik değerlendirmesi ile ilgili
diğer hususlar ve Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği kapsamında yapılan birden çok kaynaklı
elektrik üretim tesisleri ile ilgili iş ve işlemlere ilişkin hususlar Genel Müdürlük tarafından ha-
zırlanan ve Bakanlık resmi internet sitesinde duyurulan usul ve esaslar ile belirlenir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 7/A maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
“(2) 4/10/2016 tarihinden itibaren bu fıkranın yayımlandığı tarihe kadar yapılan önlisans

başvuruları ile YEKA Yönetmeliği kapsamında 20/7/2022 tarihine kadar sözleşme imzalayan
tüzel kişiler tarafından yapılan önlisans başvuruları için aranan asgari SSKGY değeri; 2,0
MWm/km2’dir.” 

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 
MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin Ek-1, Ek-2, Ek-3, Ek-4 ve Ek-5’i ekteki şekilde de-

ğiştirilmiş ve aynı Yönetmeliğe ekteki Ek-6 eklenmiştir. 
MADDE 11- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 12- Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.
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İçişleri ve Adalet Bakanlığından:
ARAÇLARIN SATIŞ, DEVİR VE TESCİL HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1- 31/1/2018 tarihli ve 30318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araçların
Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (b) bendinin; (26) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı
bendin (32) numaralı alt bendinde yer alan “Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı” ibaresi “Sa-
nayi ve Teknoloji Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

“26) Özel Amaçlı Taşıt: Özel amaçla insan veya eşya taşımak için imal edilmiş olan ve
itfaiye, ambulans (SC), naklen yayın ve kayıt (radyo, sinema, televizyon), kütüphane, motorlu
karavan (SA), tekerlekli sandalye ile binilebilen (SH), römork karavan (SE), seyyar vinçler
(SF), özel grup (SG) ve dolly (SJ), zırhlı araç (SB), araştırma, cenaze nakil araçları (SD), mobil
numune alma aracı ile bozuk veya hasara uğramış taşıt ve araçları çekmek, taşımak veya kal-
dırmak gibi özel işlerde kullanılan araçtır.” 

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(3) Türkiye Noterler Birliğince ARTES verilerinin kamu kurum ve kuruluşları ile ger-
çek/tüzel kişilerle yapılacak paylaşımlarına esas olacak protokollerin uygulanmasına ilişkin
teknik hususlar Emniyet Genel Müdürlüğünün uygun görüşü alınarak Türkiye Noterler Birli-
ğince belirlenir.”

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

“(1) Cumhurbaşkanlığı araçlarından kendilerince belirlenenler ile Milli İstihbarat Teş-
kilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı,
diplomatik ve konsüler misyonlar ile uluslararası kuruluşlar ve bunların diplomatik ve konsüler
muafiyeti bulunan mensuplarının araçlarına ve güvenlik gerekçesiyle İçişleri Bakanının onayıyla
kapsama alınacak araçlara dair her türlü tescil işlemi ile belge ve plakalarını verme işlemi,
araçların özel tahsisli plaka işlemleri ve tüm sivil plaka işlemleri, haciz, rehin, ihtiyati tedbir
gibi kısıtlayıcı şerhlerin araç kayıtlarına işlenmesi, kaydedilmesi ve kaldırılması gibi işlemler
Emniyet Genel Müdürlüğü ve bağlı trafik tescil kuruluşlarınca yapılır, araç tescil belgesi ve
plaka basım talep belgesi verilir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(3) Tescili yapılan araçlara, sahiplerine ve sonradan araç üzerinde yapılan her türlü
değişikliklere ilişkin bilgiler tescile yetkili olanlar tarafından elektronik ortamda kaydedilir.
Haciz, rehin, ihtiyati tedbir gibi kısıtlayıcı şerhlerin, bu şerhe karar veren kurum/kuruluş/birim
tarafından elektronik sistemle aracın sicili üzerine işlenememesi halinde, şerhler bildirimi alan
ve ilgilisine göre aracın tesciline yetkili noterler veya Emniyet Genel Müdürlüğü trafik tescil
kuruluşlarınca bilgisayar kayıtlarına işlenir, buna dair belge arşivlenerek muhafaza edilir. Araç
tescil belgesine bu şerhlere ilişkin kayıt konulmaz. Aracın, bildirimi alan kurumun tesciline
tabi olmaması halinde, bildirim tescile yetkili ilgili kuruma iletilir ve ayrıca bildirimde bulunana
bilgi verilir.”

“(16) Tescil işlemlerinde; gerçek kişiler için Kimlik Paylaşımı Sisteminden elde edilen
yerleşim yeri adresi, tüzel kişiler için ticaret sicil gazetesinde yayımlanan adresi, kuruluşu ti-
caret sicil gazetesinde yayımlanmak suretiyle yapılması zorunlu olmayan tüzel kişilikler için
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ise tüzük veya diğer ilgili resmi kayıt belgelerinde belirtilen adresi esas alınır. Yabancılar ve
asıl ikametgâhları yurt dışında olan Türk vatandaşları için tescile esas adres bilgisi İçişleri Ba-
kanlığı ile Türkiye Noterler Birliği tarafından müştereken belirlenir.

(17) İlk tescili yapılacak olan veya daha önce tescilli iken müsadere ve tasfiye gibi ne-
denlerle kaydı daimi olarak kapatıldıktan sonra yetkili kurum veya kuruluşlarca satışı yapılan
araçların alıcısı adına tescili yapılmadan, trafikten çekme veya hurda işlemi yapılmaz.

(18) Kira, intifa gibi şahsi veya ayni haklara ilişkin bilgiler başvuru üzerine ilgisine
göre noterler veya Emniyet Genel Müdürlüğü trafik tescil kuruluşları tarafından araç sicil ka-
yıtlarına işlenebilir.

(19) 34 üncü maddenin dördüncü fıkrası kapsamında belirlenen harf gruplarında yapı-
lacak araç tescilinde ilgili kurum/kuruluştan temin edilecek belgenin ibraz edilmesi halinde iş-
lem tesis edilir.

(20) Resmi taşıt olarak tescil edilecek araçlar ile diğer kamu tüzel kişilerine ait araçların
tescili, aracın tahsis edildiği merkez veya taşra teşkilatları adına vergi numaraları esas alınarak
yapılır.

(21) 2918 sayılı Kanun kapsamında kayıtlarında trafikten men şerhi bulunan araçların
satış, devir ve tescil işlemlerine ilişkin diğer kurallar Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türkiye
Noterler Birliğince müştereken belirlenir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(2) Tescil işlemleri sonrasında araç tescil belgeleri ilgisine göre noterler veya Emniyet
Genel Müdürlüğü trafik tescil kuruluşları tarafından düzenlenir ve araç tescil belgesine ilişkin
değerli kâğıt bedeli ilgilisinden tahsil edilir. Noterlerce tahsil edilen değerli kâğıt bedelleri
18/1/1972 tarihli ve 1512 sayılı Noterlik Kanununun 119 uncu maddesi uyarınca ilgili vergi
dairesine beyan edilerek ödenir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin başlığı “Engelli araçlarının tescili”
şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(9) Tüzel kişi adına kayıtlı araçların engelli kullanımına tahsis edilmesi ve engelli kul-
lanımına uygun tertibat takıldığının belgelendirilmesi şartıyla kullanım şekli “engelli aracı”
olarak tescil edilebilir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin on üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle
eklenmiş ve aynı maddenin on beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Bu fıkra kapsamında yapılan tescil işlemlerinde tescil tarihi olarak satışın kesinleşme tarihi
esas alınır.”

“(15) 1/5/2010 tarihinden önce noterler tarafından satış veya devri yapılan araçların
alıcısı adına tescil edilmemiş olması halinde satıcının noter satış sözleşmesi ile birlikte herhangi
bir noterliğe veya ilgili kamu kurum veya kuruluşlarının araç sahibini gösteren belge ile birlikte
Türkiye Noterler Birliğine başvurusu üzerine bu araçlar alıcıları adına re’sen tescil edilir.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığının” ibaresi “Hazine ve Ma-
liye Bakanlığının” şeklinde ve dördüncü fıkrasında yer alan “belgelendirilip noterler tarafından
tescil” ibaresi “belgelendirilip tescil” şeklinde değiştirilmiştir.

“(1) Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelikte belirtilen şekillerde ya-
pılan her türlü teknik değişiklik ile aracın rengine ilişkin değişiklikler, değişiklik sonrası aracın
muayenesinin yapılmış olması koşuluyla değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren otuz
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gün içinde ilgisine göre herhangi bir notere veya Emniyet Genel Müdürlüğü trafik tescil kuru-
luşuna başvuru yapılarak ARTES’e/Emniyet Genel Müdürlüğü bilgi sistemine işlenir. İlgili de-
ğişiklik araç tescil belgesinde yer alan bilgilerden herhangi birini değiştiriyor ise yeni araç
tescil belgesi basılır. Montaj uygunluk raporu düzenlenerek değişiklik yapılan araçlardan geçerli
muayenesi olanlar için yeniden muayene istenmez. 

(2) Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komu-
tanlığı ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına ait özel amaçlı taşıtlar ile kamu düzeninin
sağlanmasında kullanılmak üzere tasarımlanmış ve imal edilmiş bu kurumlara ait diğer taşıtlar
üzerinde yapılan teknik değişikliklerde Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik
kapsamında düzenlenmesi gereken belgeler aranmaz. İlgili birimlerin veya teknik değişikliği
yaptırdıkları firmaların yetkili mühendisleri tarafından düzenlenen teknik belgeye göre işlem
yapılır.” 

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “yazılı
beyanının ya da belgenin ibrazı” ibaresi “belgenin ibrazı” şeklinde değiştirilmiş ve aynı mad-
denin dördüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Ancak, 8/1/2018 tarihli ve 30295 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yö-
netmeliği kapsamında "A, B, C, D, L, M, N ve P" türü yetki belgesi sahiplerinin faaliyetlerinde
kullanacakları araçların yetki belgesi ve taşıt kartlarına ilişkin elektronik sistem üzerindeki ka-
yıtlarında bulunan unvan veya kısa unvanların araç tescil belgesi ve tescil kayıtlarına işlenme
zorunluluğu aranmaz.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Geçici trafik belgeleri ve geçici plakaların verilme ve kullanma esasları
MADDE 24- (1) Bir yerden diğer bir yere götürülme, üst yapı tadilatı ve seri tadilat

yapılması, prototip veya yol testi, gösteri yapılması gibi nedenlerle geçici olarak trafiğe çıka-
rılacak araçlar ile ithal ve ihraç edilen araçlara, geçici belgenin cinsine uygun harcın yatırılmış
olması şartıyla ve ilgili maddelerindeki usul ve esaslara uygun olarak ilgisine göre noterler
veya Emniyet Genel Müdürlüğü trafik tescil kuruluşları tarafından geçici trafik belgesi verilir.
Geçici trafik belgesi ve geçici plakaları ARTES’e/Emniyet Genel Müdürlüğü bilgi sistemine
işlenir. 

(2) Bu belgeler, geçici plakaları ile birlikte kullanılır.
(3) Geçici trafik belgesi ve geçici tescil plakalarının başka araçta veya belirlenen nite-

liklere aykırı olarak kullanılması, geçici trafik belgesi ve geçici plaka alınan aracın belirlenen
süre dışında sürülmesi veya şartlara aykırı taşımacılık yapıldığının tespiti halinde, belge ve
plakalar geri alınarak araç trafikten men edilir. Geri alınan belge ve plakalar ile varsa A Geçici
Trafik Belgesi Düzenleme Yetki Belgesinin iptal edilmesi için ilgili tescil kuruluşuna bildirimde
bulunulur. 

(4) A Geçici Trafik Belgesi Düzenleme Yetki Belgesi ile C, D ve F geçici trafik belge-
sine istinaden düzenlenecek "G" ve "T" plakalar 80000-99999 arasındaki rakamlardan oluşur. 

(5) Askeri kullanıma yönelik olarak imal, ithal veya ihraç edilecek olan ve tip onayı
bulunmayan lastik tekerlekli araçların prototip yol testi izin işlemleri ile bu işlemlere ilişkin
usul ve esaslar Savunma Sanayii Başkanlığınca belirlenir. Ayrıca, Karayolları Trafik Yönet-
meliğinin 128 inci maddesinde belirtilen ağırlık ve boyutları aşan araçlar için karayolu üzerin-
deki köprü ve sanat yapılarının durumunun göz önünde tutulması, trafik güvenliğinin tehlikeye
düşürülmemesi ve belirlenen güzergâh üzerinde gerekli güvenlik tedbirleri ile bu tedbirlerin
prototip yol testini yapacak gerçek/tüzel kişilerce alınmasına ilişkin hususlara usul ve esaslarda
yer verilir.
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(6) A Geçici Trafik Belgesi Düzenleme Yetki Belgesi ile geçici trafik belgesi ve geçici
tescil plakalarına ilişkin bilgiler (sürücü, belge geçerlilik süresi, sigorta, araç, güzergâh ve ben-
zeri) Türkiye Noterler Birliğince oluşturulacak sistem üzerine kaydedilerek elektronik ortamda
üretilir ve bu bilgiler sistem üzerinden anlık olarak Emniyet Genel Müdürlüğü ile paylaşılır.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 25- (1) A Geçici Trafik Belgesi Düzenleme Yetki Belgesi;
a) Prototip veya yol testi yapılacak araçlar için imalatçı veya ithalatçı firmalar, otomotiv

konusunda araştırma yapan kurum, kuruluş veya teknik hizmet kuruluşlarına "T" harf grubu
plakalı,

b) Fabrika, depo, gümrük satış yeri, teşhir yeri, bayi ve benzeri yerler arasında sürülecek
araçların nakli amacıyla imalatçı veya ithalatçı firmalar, bu firmaların yetki verdiği araç satı-
cılığı yapan bayiler ile taşıma işleri organizatörlüğü yapanlara, üst yapı tadilatı ve seri tadilat
işlemi yapan firmalara; yurt dışından satın alınan veya yurt dışına satılan araçların karayolla-
rında sürülerek götürülmesi veya getirilmesi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından uluslar-
arası ve yurt içi taşıma işleri organizatörlüğü yetki belgesi almış olan gerçek ve tüzel kişilere
"G" harf grubu plakalı, 

olarak bir yıl süre ile verilen belgedir.
(2) A Geçici Trafik Belgesi Düzenleme Yetki Belgesinde birden fazla plaka verilemez.

Ancak firmalar birden fazla yetki belgesi için müracaat edebilirler.
(3) A Geçici Trafik Belgesi Düzenleme Yetki Belgesine istinaden düzenlenen A Geçici

Trafik Belgesi ve bu belge ile kullanılan "G" plakanın geçerlilik süresi; aynı il sınırları içeri-
sinde yirmi dört saat, şehirlerarası ve uluslararası yollarda aracın götürüleceği yerin uzaklığına
göre en fazla altı gündür. Bu plakaya sahip araçların A Geçici Trafik Belgesinde belirtilen gü-
zergâh dışında kullanılması ve bu araçlarla yük ve yolcu taşınması yasaktır.

(4) A Geçici Trafik Belgesi Düzenleme Yetki Belgesine istinaden düzenlenen A Geçici
Trafik Belgesi ve bu belge ile kullanılan "T" plakalar en fazla otuz gün süreli olarak düzenlenir
ve geçici trafik belgesinde belirtilen güzergâh dışında kullanılamaz. 

(5) "G" ve "T" plakalar için kullanılan A Geçici Trafik Belgesi, A Geçici Trafik Belgesi
Düzenleme Yetki Belgesi bulunan firmalarca iki suret olarak düzenlenir. Bir sureti üç yıl süre
ile saklanır. Bu belgeler yetkililerce her zaman denetlenebilir.

(6) Bu belge ve plakalar, A Geçici Trafik Belgesi Düzenleme Yetki Belgesinin ilgili fir-
maca onaylanmış fotokopisi ve her araç için cinslerine göre geçici plakaya bağlı olarak yaptı-
rılmış zorunlu mali sorumluluk sigortası ile birlikte geçerlidir. 

(7) A Geçici Trafik Belgesi Düzenleme Yetki Belgesinin süresi sonunda yeniden talep
edilmesi halinde, önceden verilmiş yetki belgesi ile plakaların iadesi zorunludur. Süresi biten
yetki belgesi ile önceden tahsis edilmiş plakalar iade edilmedikçe yenisi verilmez.

(8) A Geçici Trafik Belgesi Düzenleme Yetki Belgesi başvurusu herhangi bir notere ya-
pılır. Başvuru sırasında;

a) Talep edenlerin her türlü hukuki ve mali sorumluluğu kabul ettiklerini ve yetki bel-
gesini hangi amaçla kullanacaklarını belirtmeleri,

b) Gerekli harcın ödenmesi,
c) Taşıma işleri organizatörlüğü yapanlar için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından ilgili

yetki belgesinin alınmış olması, 
ç) Tip onayı bulunan ve yol testi yapılacak araçlar için ilgili firmanın ülkemizde yetkili

distribütörü olduğuna dair belgenin ibrazı,
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d) Otomotiv tip onay mevzuatı kapsamında yer alan prototip veya tip onayı bulunmayan
yol testi yapılacak araçlar için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı veya Bakanlığın tip onay belge-
lendirme işlemleri kapsamında yetkilendirdiği kuruluştan alınmış izin belgesi olması,

e) İthal araçlar için satış sonrası hizmet yeterlilik belgesinin bulunması,
gerekir.
(9) "G" harf gruplu plaka için müracaat edenlerden;
a) İmalatçılar için ülkemizde söz konusu aracın yetkili imalatçısı,
b) İthalatçılar ile bayiler için ise söz konusu firmaların ülkemizde yetkili distribütör

veya yetkili bayisi,
olduğuna dair belgenin ibrazı zorunludur.
(10) Prototip veya yol testi amacıyla "T" plaka verilen araçlar, hiçbir şekilde taşıma sı-

nırı üstünde yükleme yapılmamak üzere, yüklü olarak da test edilebilirler. Gerektiğinde Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığından izin alınmak şartıyla teknik açıdan müsaade edilen yükle yükle-
nebilirler. Bu araçlarda, sürücünün dışında gereği kadar ek sürücü ve uzman bulunabilir.

(11) A Geçici Trafik Belgesi Düzenleme Yetki Belgesi ile geçici trafik belgelerinin dü-
zenlenmesine ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak Türkiye Noterler Bir-
liği tarafından belirlenir.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “her-
hangi bir noter tarafından altı gün süre ile” ibaresi “gideceği güzergâha göre en fazla altı güne
kadar” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “başvu-
rusu üzerine herhangi bir noter tarafından” ibaresi “başvurusu üzerine gideceği güzergâha göre
en fazla” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Yurt dışına götürülebilmesi veya yurt dışından ülkemize getirilebilmesi için tra-
fikten çekilmiş araçlara da D Geçici Trafik Belgesi verilebilir.”

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrasında yer alan
“Adalet, İçişleri ve Dışişleri Bakanlığı ile Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkan-
lığınca” ibaresi “Adalet, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Yük motosikletleri ile 26/1/2017 tarihli ve 29960 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan İki veya Üç Tekerlekli Araçların ve Dört Tekerlekli Motosikletlerin Tip Onayına
Yönelik Araçların Yapısı ve Genel Gereklilikleri Hakkında Yönetmelik (AB/44/2014)’e uygun
olarak 1/1/2020 tarihinden sonra üretilmiş dört tekerlekli motosikletler (L6-L7) ile diğer mo-
torlu araçlara; biri ön, diğeri arkada yerden 30 ila 120 santimetre yükseklikte araç boyuna ek-
senine dik olacak şekilde iki adet,”

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) bendinde
yer alan “dörtlü” ibaresi “beşli” olarak değiştirilmiştir.  

MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Plastik dışındaki plakalar, tabakasında 10x10 mm’lik bir alana sığacak şekilde ya-
tay 100 mm ve dikey 50 mm aralıkla tekrar eden kare kutucuklar içinde ay ve yıldız  ve TR
güvenlik işaretleri bulunan (Ek-5/N)  yansıtıcılı folyo ile kaplanır. Ayrıca il kodu ile harf grubu
arasındaki alanda plakaya ait bilgilerin doğrulanmasını sağlamak üzere 15x15 mm ebadında
kare kod ve plakanın basıldığı yıl ile başlayan ve 12 puntoda 12 haneli seri numarası yer alır
(Ek-5/O). Güvenlik işaretleri, tescil plakalarının sahtelerinin veya kopyalarının yapılmasına
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engel olmak amacıyla reflektif üst tabakanın imalatı aşamasında reflektif tabakanın içinde ay-
rılmaz bir bütün olarak imal edilir. Güvenlik işaretleri; fiziksel ve kimyasal yollarla çıkarıla-
mayacak, fotoğraf, fotokopi, baskı, hologram ve diğer görüntü işlemleri ile benzer şekilde üre-
tilemeyecek, güvenlik işaretleri takılı tescil plakası üzerinde aracın yaklaşık 1.8 metre önünde
veya arkasında ayakta durulduğunda ve 30 derecelik bir açı ile bakıldığında görülebilir, 1 met-
reden fazla yaklaşıldığında ya da 4 metreden fazla uzaklaşıldığında Ek-8 ve Ek-8/A’da şema
ile gösterildiği şekilde görülemeyecek nitelikte olacaktır.”

MADDE 18- Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1)
numaralı alt bendinde yer alan “Başbakanlık” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı” şeklinde değiştiril-
miş, (ç) bendinde yer alan “Başbakanlık ve bakanlık müsteşarları,” ibaresi yürürlükten kaldı-
rılmış,  (f) bendinde yer alan “Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının” ibaresi “Milli İstihbarat
Teşkilatı Başkanlığının” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

“(3) Sivil plakaların tahsisine ait bilgiler bilgisayar kayıtlarına işlenir. Kiralama, kulla-
nıma bırakma/bırakılma, intifa veya tahsis edilme yöntemi ile kullanılan araçlara sivil plaka
tahsisi yapılabilmesi için bu hususa ilişkin bilgilerin sisteme eklenmiş olması gerekmektedir.”

MADDE 19- Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(4) Bu madde kapsamında tescil plakalarının değiştirilmesi işlemleri sırasında araca

ait mevcut tescil plakaları geri alınır ve iptal edilir.”
MADDE 20- Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci ve beşinci fıkraları aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “noter tarafından”
ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) İlgili kolluk birimi kayıtlarına hırsızlık veya güveni kötüye kullanma suçları ne-
deniyle arandığına dair şerh işlenmiş olmak şartıyla; araç sahiplerinin, kanuni temsilcilerinin,
vekillerinin veya kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişilerce yetkilendirilen kişilerin başvu-
rusu üzerine araçların tescil kaydı ilgisine göre herhangi bir noter veya Emniyet Genel Mü-
dürlüğü trafik tescil kuruluşu tarafından kapatılabilir.”

“(5) Bu madde kapsamında kaydı kapatılan aracın bulunması, ARTES’te yer alan araca
ait aranma bildiriminin kaldırılmış olması ve trafikten çekilecek veya hurdaya ayrılacaklar
hariç olmak üzere aracın tespit muayenesinin yapılması halinde araç sahibinin başvurusu üze-
rine, kapatılan tescil kaydı bulunma tarihi itibarıyla yeniden açılır ve talep edilmesi halinde
araç tescil belgesi düzenlenir. Bu durum elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığına, elek-
tronik ortamda bildirimin mümkün olmaması halinde ise en geç on beş iş günü içinde yazılı
olarak ilgili vergi dairesine bildirilir.”

MADDE 21- Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

“ç) Tescil plakasının birinin veya her ikisinin çalınması veya her ikisinin kaybolması
ve bu durumun ilgili kolluk birimi kayıtlarına işlenmesi halinde, araca Türkiye Noterler Birliği
tarafından belirlenen listelerdeki harf ve rakam gruplarından sıra esasına göre yeni bir tescil
plakası verilir. Mevzuat gereği bir adet tescil plakası bulunan araçların plakasının kaybolması
halinde de bu hükümler uygulanır. Çalınması veya kaybolması nedeniyle başka harf/rakam
grubu ile değiştirilen tescil plakalarının sistemde ne kadar süre ile tutulacağına ilişkin hususlar
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir.

d) Tescil plakasının birinin kaybolması durumunda ilgili kolluk birimi kayıtlarına, pla-
kanın kaybolduğu bilgisi işlenir. Başvuru üzerine ilgilisine göre noterler veya Emniyet Genel
Müdürlüğü trafik tescil kuruluşları tarafından ilgiliye aynı harf ve rakam grubuna göre plaka
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basım talep belgesi verilir. Aynı harf ve rakam grubuna sahip plakanın iki defa kaybolması ha-
linde Türkiye Noterler Birliği tarafından belirlenen listelerdeki harf ve rakam gruplarından sıra
esasına göre yeni bir tescil plakası verilir.”

MADDE 22- Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Motor veya şasi numaralarının sonradan vurma olduğu tespit edilip, adli makam-
larca yapılan değerlendirme sonucunda sahibine teslim edilen aracın motor ve şasi numaraları
hakkında 47 nci madde hükümleri uygulanır.”

MADDE 23- Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “araçların
sahibine iade tarihi itibariyle ise tescil kaydı” ibaresi “araçların tescil kayıtları, araçların sahi-
bine iadesi halinde ilgilisinin müracaatı üzerine iade tarihi itibarıyla” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 24- Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “hur-
daya çıkarılır” ibaresi “başvuru tarihi itibarıyla hurdaya çıkarılır” şeklinde değiştirilmiş ve aynı
maddenin üçüncü ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Hurdaya çıkarma işleminin yapılması ile araca ait tescil plakası geri alınır ve iptal
edilir. Araç tescil belgesi, üzerine “Hurdaya Çıkarılmıştır” şerhi işlenerek araç sahibine veri-
lir.”

“(9) Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik kapsamında araç
kayıttan düşme ve bertaraf formu düzenlenerek ilgili birimlere teslim edilmiş olan araçlar hariç
olmak üzere, hatalı olarak hurdaya ayrılan araçların tescil kaydı, ilgili resmi kurum/kuruluş
veya araç sahibi tarafından yapılan başvuru üzerine hurdaya ayrıldığı tarih itibarıyla yeniden
açılır ve beşinci fıkrada belirtilen usule uygun işlem yapılır.”

MADDE 25- Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrası ve ikinci fıkrasının
(b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Ekonomik ömrünü doldurma ya da tahsis edildiği hizmet konusunun kalmaması
nedenleriyle resmi taşıtların satışı veya devri yapılmadan önce, taşıtın maliki olan kurum tara-
fından ilgisine göre noterlerde veya Emniyet Genel Müdürlüğü trafik tescil kuruluşunda tra-
fikten çekme veya hurdaya çıkarma işlemi yaptırılması zorunludur.” 

“b) Ekonomik ömrünü doldurduğundan ya da tahsis edildiği hizmet konusunun kalma-
masından dolayı satışı veya devri öngörülen taşıtlar için trafikten çekme işlemi yapılır. Bu ta-
şıtlar; muayenesi yaptırılmak ve tescil için gerekli diğer belgeler de istenilmek suretiyle, satış
veya devir işlemini yapan kurum veya kuruluş tarafından düzenlenmiş olan belge esas alınarak,
alıcısı adına tescil edilir. Trafikten çekilmiş taşıtları satın alanlar, bir ay içinde noterlerde adla-
rına tescil ettirmek zorundadırlar. Bu şekilde tescil edilen araçlara mevcut plaka numaralarının
kullanılmasının mümkün olmadığı durumlarda yeni bir plaka numarası tahsis edilir.”

MADDE 26- Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 27- Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin başlığı “Basılı kağıt ve tescil pla-

kalarının basımı, dağıtımı ve veri paylaşımı” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin birinci fık-
rasının (b) bendine aşağıdaki alt bent ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“4) Plaka basımında kullanılacak kalıplar; harf ve rakam gruplarının plaka üzerinde
Ek-5, Ek-5/A, Ek-5/A1, Ek-5/B, Ek-5/B1, Ek-5/C, Ek-5/C1, Ek-5/D, Ek-5/D1, Ek-5/E, Ek-5/E1,
Ek-5/F, Ek-5/F1, Ek-5/G, Ek-5/G1, Ek-5/G2, Ek-5/H, Ek-5/H1, Ek-5/H2, Ek-5/J, Ek-5/J1,
Ek-5/J2, Ek-5/K, Ek-5/K1, Ek-5/K2, Ek-5/L, Ek-5/M, Ek-5/N ve Ek-5/O’da belirlenen yerler
ile genişlik, yükseklik, çizgi kalınlığı ve aralıklarına ait ölçülere uygun olacak şekilde Türkiye
Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu tarafından üretilir/ürettirilir ve bağlı kuruluşlarına da-
ğıtılır.”
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“d) Tescil plakalarının basımı/dağıtımı ve plaka basım talep belgelerine ilişkin bilgiler
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu veri tabanında tutulur. Bu bilgiler Emniyet
Genel Müdürlüğü ile anlık olarak paylaşılır.”

MADDE 28- Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.  

“(1) Noterlik Kanununun 112 nci maddesi uyarınca belirlenen ücret uygulanmaksızın,
araç tescil hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler veya araç sahiplerinin talebi üzerine sicil kayıtla-
rından çıkarılarak verilen belgeler için noterler tarafından 55 TL maktu ücret alınır.”

“(4)  Birinci fıkra gereğince alınması gereken ücret her yıl, bir önceki yıla ilişkin olarak
4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri
uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında, takvim yılı başından geçerli olmak
üzere artırılmak suretiyle uygulanır.”

MADDE 29- Aynı Yönetmeliğin ek 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“EK MADDE 1- (1) Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal  ve ticareti suçu ile göçmen

kaçakçılığı suçuna karıştığından bahisle elkonulan araçlardan, 42 nci madde kapsamında kaydı
kapatılmış olanlar dahil olmak üzere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı onayı
ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlı-
ğının geçici kullanımına bırakılması durumunda; ülkemizde veya yabancı bir ülkede tescil kay-
dı olup olmadığına bakılmaksızın ve başka bir belge aranmadan bu araçlara Emniyet Genel
Müdürlüğü tarafından geçici trafik belgesi ve tescil plakası verilir.

(2) 1/2/2017 tarihli ve 29966 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Savunma veya
İç Güvenlik Hizmetleriyle Doğrudan İlgili Silah, Mühimmat, Araç ve Gereç ile Sarf Malze-
mesinin Tahsisine İlişkin Yönetmelik kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel
Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığına tahsis edilen araçlara Emniyet Genel Mü-
dürlüğü tarafından geçici trafik belgesi ve tescil plakası verilir. 

(3) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar İçişleri Bakanlığınca belirlenir.”
MADDE 30- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.
“Yurt dışına çıkarılacak araçların kaydının kapatılması 
EK MADDE 2- (1) Satış, devir veya geçici kullanım gibi nedenlerle yurt dışına çıka-

rılmak istenen araçların kayıtları, ilgililerin başvurusu üzerine kapatılır ve gümrük idaresine
ibraz edilmek üzere aracın teknik bilgilerini de içeren ilişiğinin kesildiğine dair belge verilir.

(2) Kayıt kapatma işleminin yapılması için; aracın kaydının kapatılmasında sakınca bu-
lunmadığına dair ilgili vergi dairesinden alınacak belgenin ibrazı veya motorlu taşıtlar vergisi,
gecikme faizi, gecikme zammı, vergi cezası, trafik idari para cezası, 6001 sayılı Kanunun
30 uncu maddesine göre verilen idari para cezaları ile geçiş ücreti borcu bulunmadığının ilgili
vergi dairesinden elektronik ortamda yapılacak sorgu ile anlaşılması ve araç kayıtlarında haciz,
rehin, tedbir gibi kısıtlayıcı şerhlerin bulunmaması gerekir.

(3) Kaydı kapatılan araca ait tescil plakaları geri alınır ve iptal edilir. “Kaydı Kapatıl-
mıştır” şerhi işlenen tescil belgesi araç sahibine verilir.

(4) Bu madde kapsamında kaydı kapatılan araçlara talep halinde 27 nci maddede belir-
tilen şartları sağlamak kaydıyla D geçici trafik belgesi ve geçici plaka düzenlenir.

Afetlerde kaybolan veya bulunduğu yerden alınamayan/çıkarılamayan araçların kayıt-
larının kapatılması

EK MADDE 3- (1) Afet nedeniyle kaybolan veya kullanılamaz duruma gelerek bulun-
duğu yerden alınması/çıkarılması mümkün ya da ekonomik olmayan araçların sahipleri, kanuni
temsilcileri, vekilleri veya tüzel kişilerce yetkilendirilen kişilerce; yetkili kurumlardan afete
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ilişkin olarak alınacak belgenin ibrazı halinde ilgili kolluk birimi kayıtlarına gerekli bilgi işlenir.
Bu araçların kayıtları; muayeneye tabi tutulmadan olay tarihi itibarıyla ilgisine göre noterler
veya Emniyet Genel Müdürlüğü trafik tescil kuruluşları tarafından kapatılır.

(2) Tescil kayıtlarında haciz, rehin, tedbir vb. şerh bulunan araçların kayıtları trafikten
çekme, kayıtlarında herhangi bir şerh bulunmayan araçların kayıtları ise hurda olarak kapatılır.
Kayıtlarında yakalama kararı bulunan araçlar için işlem yapılmaz.

(3) Resmi araçlar da dâhil olmak üzere bu madde kapsamındaki işlemler ilgisine göre
43 üncü ve 44 üncü maddeler hükümlerine göre yürütülür ancak 44 üncü maddenin ikinci fık-
rasındaki şartlar aranmaz.”

MADDE 31- Aynı Yönetmeliğin geçici 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“Türkiye Noterler Birliği veya İçişleri Bakanlığının” ibaresi  “İçişleri Bakanlığının (Emniyet
Genel Müdürlüğü)” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 32- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Tescil plakaları geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 8- (1) İki veya Üç Tekerlekli Araçların ve Dört Tekerlekli Motosik-

letlerin Tip Onayına Yönelik Araçların Yapısı ve Genel Gereklilikleri Hakkında Yönetmelik
(AB/44/2014)’e uygun olarak 1/1/2020 tarihinden sonra üretilmiş mevcut tescilli L6 ve L7
sınıfı dört tekerlekli motosikletlere 1/1/2024 tarihine kadar 32 nci maddenin birinci fıkrasının
(c) bendi kapsamında ikinci tescil plakası takılır.”

MADDE 33- Aynı Yönetmeliğe Ek-5/N’den sonra gelmek üzere ekte yer alan Ek-5/O
eklenmiştir.

MADDE 34- Bu Yönetmeliğin;
a) 17 nci, 27 nci ve 33 üncü maddeleri 1/1/2024 tarihinde,
b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 35- Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı ile İçişleri Bakanı birlikte yü-

rütür.

29 Aralık 2022 – Sayı : 32058                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 41



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNDEN ALINACAK MUAYENE VE DAMGALAMA

ÜCRET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 8/2/1989 tarihli ve 20074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü ve Ölçü
Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 3- Bu Yönetmelik; uzunluk, alan, hacim, ağırlık ölçüleri, tartı aletleri, areomet-
reler, hububat muayene aletleri, elektrik, su, gaz ve ısı sayaçları, su haricindeki sıvıların ölçüm
sistemleri, su satış pompaları, taksimetreler, naklimetreler, akım ve gerilim ölçü transformatörleri,
egzoz gazı emisyon ölçme cihazları, takograf cihazları,  motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı
ölçümünde kullanılan cihazlar, sıkıştırılmış ve sıvılaştırılmış doğal gaz sayaçları, hız ihlal tespit
donanımları ile demiryolu yük ve sarnıçlı vagonlarının ilk, periyodik ve stok muayeneleri sonunda
damgalanan veya damga yerine belge verilenler ile elektrik, su ve gaz sayaçları tamir ve ayar is-
tasyonlarının ilk ve periyodik muayenelerinden alınacak ücretleri kapsar.

Birinci fıkrada belirtilen ölçü ve ölçü aletlerinden aşağıda verilen ücretler alınır:
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Genel Muayene ücreti, ortalama hız ölçüm donanımının koridor uzunluğunun ölçülmesi

ve giriş ile çıkış kesimlerinin birlikte çalışabilirliğine ve ölçüm doğruluğuna ilişkin genel kont-

roller için alınacak ücrettir. Donanım Muayenesi ücreti ise çok şeritli ortalama hız ölçüm do-

nanımlarında, Genel Muayene ücretine ilave olarak koridor giriş ve çıkışındaki her bir şeritte

bulunan donanımların münferit kontrolleri için ayrı ayrı alınacak ücrettir.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik 1/1/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Ticaret Bakanlığından:
ELEKTRONİK TİCARET ARACI HİZMET SAĞLAYICI VE ELEKTRONİK 

TİCARET HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK 

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, etkin ve adil rekabet ortamının tesis edilmesini

ve elektronik ticaretin gelişiminin sağlanmasını teminen elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı
ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcıların faaliyet ve denetimleri ile bunlar arasındaki ticari
ilişkilerin düzenlenmesine yönelik usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı ve elektronik

ticaret hizmet sağlayıcıların yükümlülüklerini, elektronik ticarette haksız ticari uygulamaları,
hukuka aykırı içeriği, aracılık sözleşmesini, elektronik ticaret lisansını ve elektronik ticaretle
ilgili diğer hususları kapsar.

(2) 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği
Kanunu, 14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu, 28/3/2001 tarihli ve
4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu, 19/10/2005 tarihli ve 5411
sayılı Bankacılık Kanunu, 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu, 21/11/2012 ta-
rihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri
Kanunu, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 20/6/2013 tarihli ve 6493
sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para
Kuruluşları Hakkında Kanun ve 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Ka-
nunuyla kuruluş ve faaliyetleri düzenlenen ve bu kanunlara göre yetkilendirilerek münhasıran
yetkilendirildikleri konularda faaliyet gösterenler ile 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans
Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde tanımlananlar ile bunların verdiği yetki dâhilinde
münhasıran şans ve bahis oyunları alanında faaliyet gösterenler bu Yönetmeliğin uygulanma-
sında elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı veya elektronik ticaret hizmet sağlayıcı kabul
edilmez.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 23/10/2014 tarihli ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin

Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 9 uncu, 11 inci, 13 üncü, ek 2 nci ve ek 4 üncü maddeleri
ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 446 ncı
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alıcı: Elektronik ticarete konu mal veya hizmeti satın alan ya da satın alma amacıyla

hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,
b) Aracılık hizmeti: Elektronik ticaret pazar yerinde elektronik ticaret işlemlerinin ger-

çekleştirilmesi ve siparişin teslimi amacıyla elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı tarafından
elektronik ticaret hizmet sağlayıcı veya alıcıya sunulan her türlü hizmeti,

c) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,
ç) Dâhili iletişim sistemi: Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcının aracılık hizmeti

sunduğu elektronik ticaret hizmet sağlayıcılarla elektronik ticaret pazar yerindeki her türlü ile-
tişimini kolay ve ücretsiz sağlamak üzere oluşturduğu sistemi,
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d) Ekonomik bütünlük: Bir kişinin, bir ticaret şirketinin doğrudan veya dolaylı olarak
paylarının en az yüzde yirmi beşine ya da oy haklarının çoğunluğuna veya onu yönetebilecek
kararları alabilecek payına sahip olmasını, şirket sözleşmesi uyarınca yönetim organında karar
alabilecek çoğunluğu oluşturan sayıda üyeyi seçme hakkını haiz olmasını, kendi oy haklarının
yanında bir sözleşmeye dayanarak tek başına veya diğer pay sahipleriyle birlikte oy haklarının
çoğunluğunu oluşturmasını, bir ticaret şirketini sözleşmeye bağlı olarak hâkimiyeti altında bu-
lundurmasını veya bu hâllere bağlı olarak bu kişiyle bağlantılı tüm ticaret şirketleri ve bu kişiye
ait işletmeler arasındaki ilişkiyi ya da pay sahibi olup olmadıklarına bakılmaksızın birden fazla
ticaret şirketinin aynı kişi veya kişiler tarafından yönetilmesini,

e) Elektronik ticaret: Fizikî olarak karşı karşıya gelmeksizin, elektronik ortamda ger-
çekleştirilen çevrim içi iktisadî ve ticari her türlü faaliyeti,

f) Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı (ETAHS): Elektronik ticaret pazar yerinde
elektronik ticaret hizmet sağlayıcıların mal veya hizmetlerinin teminine yönelik sözleşme ya-
pılmasına ya da sipariş verilmesine imkân sağlayan aracı hizmet sağlayıcıyı,

1) Orta ölçekli ETAHS: Bir takvim yılındaki net işlem hacmi on milyar Türk lirasının
üzerinde olan ETAHS’leri,

2) Büyük ölçekli ETAHS: Bir takvim yılındaki net işlem hacmi otuz milyar Türk lira-
sının ve iptal ve iadeler hariç işlem sayısı yüz bin adedin üzerinde olan ve orta ölçekli
ETAHS’ler için bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülükleri de haiz ETAHS’leri,

3) Çok büyük ölçekli ETAHS: Bir takvim yılındaki net işlem hacmi altmış milyar Türk
lirasının ve iptal ve iadeler hariç işlem sayısı yüz bin adedin üzerinde olan ve orta ve büyük
ölçekli ETAHS’ler için bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülükleri de haiz ETAHS’leri,

g) Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS): ETHS ve ETAHS’lerin kayıt altına alın-
ması, elektronik ticaret verilerinin toplanması, bu verilerin işlenerek istatistiki bilgilerin üre-
tilmesi amacıyla Bakanlık tarafından oluşturulan ve Kanun kapsamında kayıt ve bildirim ya-
pılabilmesine imkân sağlayan bilgi sistemini,

ğ) Elektronik ticaret hacmi: ETAHS ve ETHS’lerin net işlem hacimleri toplamını,  
h) Elektronik ticaret hizmet sağlayıcı (ETHS): Elektronik ticaret pazar yerinde ya da

kendine ait elektronik ticaret ortamında mal veya hizmetlerinin teminine yönelik sözleşme ya-
pan ya da sipariş alan hizmet sağlayıcıyı,

1) Orta ölçekli ETHS: Bir takvim yılındaki net işlem hacmi on milyar Türk lirasının ve
iptal ve iadeler hariç işlem sayısı on milyon adedin üzerinde olan ETHS’leri,

2) Büyük ölçekli ETHS: Bir takvim yılındaki net işlem hacmi otuz milyar Türk lirasının
ve iptal ve iadeler hariç işlem sayısı on milyon adedin üzerinde olan ve orta ölçekli ETHS’ler
için bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülükleri de haiz ETHS’leri,

3) Çok büyük ölçekli ETHS: Bir takvim yılındaki net işlem hacmi altmış milyar Türk
lirasının ve iptal ve iadeler hariç işlem sayısı on milyon adedin üzerinde olan ve orta ve büyük
ölçekli ETHS’ler için bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülükleri de haiz ETHS’leri,

ı) Elektronik ticaret ortamı: Elektronik ticaret faaliyetinde bulunulan internet sitesi, mo-
bil site veya mobil uygulama gibi platformları,

i) Elektronik ticaret pazar yeri: ETAHS’nin aracılık hizmetini sunduğu elektronik ticaret
ortamını,

j) Kanun: 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunu,
k) Kayıtlı elektronik posta (KEP): Elektronik iletilerin gönderimi ve teslimatı da dâhil

olmak üzere kullanımına ilişkin hukukî delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şeklini,
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l) Merkez adresi: Tacir için ticaret siciline tescilli adresi, esnaf ve sanatkâr için esnaf
siciline tescilli iş yeri adresini, sabit iş yeri olmayanlar ile tacir veya esnaf ve sanatkâr olma-
yanlar için ise yerleşim yeri adresini,

m) Merkezî Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) numarası: MERSİS tarafından verilen özel
algoritma ile üretilmiş tekil numarayı,

n) Meslek odası: 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile
Odalar ve Borsalar Kanunu ile 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Ku-
ruluşları Kanununa tabi odaları, 

o) Net işlem hacmi: İptal ve iadeler hariç olmak üzere, ETAHS için aracılık hizmeti
sunduğu elektronik ticaret pazar yerleri, ETHS için ise elektronik ticaret pazar yeri niteliğini
haiz olmayan kendine ait elektronik ticaret ortamları üzerinden belirli bir dönemde yapılan
sözleşme ve verilen siparişler için düzenlenmesi gereken nihai fatura veya fatura yerine geçen
belge değerleri toplamını,

ö) Onaylanmış elektronik iletişim adresi: ETHS tarafından ETAHS’ye beyan edilen ve
ETAHS tarafından doğrulanan telefon numarası ve elektronik posta adresini, 

p) Toplam satış hasılatı: ETAHS veya ETHS’nin elektronik ticaret ve elektronik ticaret
dışındaki satışlarından elde ettiği hasılatlar toplamını,

r) Uygulama programlama arayüzü: Farklı yazılımların birbirleri üzerinde tanımlanmış
servisleri kullanabilmesi ve aralarında veri alışverişi yapabilmesi için belirli koşul ve kurallar
çerçevesinde oluşturulmuş arayüzü,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Bilgi Verme ve Sipariş

ETHS’nin bilgi verme yükümlülüğü
MADDE 5- (1) ETHS, kendine ait elektronik ticaret ortamının ana sayfasında doğrudan

ulaşılabilecek şekilde “iletişim” başlığı altında aşağıdaki bilgileri eksiksiz olarak bulundurur:
a) Tacir için ticaret unvanı, MERSİS numarası ve merkez adresi; esnaf ve sanatkâr için

adı ve soyadı, vergi kimlik numarası ve merkez adresi.
b) KEP adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası ve varsa işletme adı ile tescilli

markası.
c) Mensubu olduğu meslek odası, meslekle ilgili davranış kuralları ve bunlara elektronik

olarak ne şekilde ulaşılabileceğine ilişkin bilgiler.
(2) Elektronik ticaret pazar yerinde satış yapan ve tacir veya esnaf ve sanatkâr olan

ETHS, ETAHS tarafından kendine tahsis edilen alanda aşağıdaki bilgileri eksiksiz olarak bu-
lundurur:

a) Ticaret unvanı, işletme adı veya tescilli marka bilgilerinden en az biri.
b) KEP adresi.
c) Esnaf ve sanatkâr için vergi kimlik numarası, tacirler için MERSİS numarası.
(3) Elektronik ticaret pazar yerinde satış yapan ve tacir veya esnaf ve sanatkâr olmayan

ETHS, ETAHS tarafından kendine tahsis edilen alanda ad, soyad ve merkez adresinin bulun-
duğu il bilgisine yer verir.

(4) Elektronik ticaret pazar yerinde satış yapan ETHS, merkez adresini, elektronik posta
adresini ve telefon numarasını ETAHS’ye bildirmekle yükümlüdür.
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(5) ETHS, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarda belirtilen bilgilerdeki değişikliklere
ilişkin güncellemeleri yaparak buna ilişkin bildirimi değişikliğin gerçekleştiği tarihi izleyen
günün sonuna kadar dâhili iletişim sistemi üzerinden ETAHS’ye iletmekle yükümlüdür. 

(6) Elektronik ticaret pazar yerinde satış yapan ETHS, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı
Vergi Usul Kanunu kapsamında düzenlemesi gereken belgelere, ETAHS tarafından oluşturulan
alan aracılığıyla alıcının erişebilmesini sağlar.

ETAHS’nin bilgi verme ve doğrulama yükümlülüğü
MADDE 6- (1) ETAHS, elektronik ticaret pazar yerinin ana sayfasında doğrudan ula-

şılabilecek şekilde “iletişim” başlığı altında aşağıdaki bilgileri eksiksiz olarak bulundurur:
a) Tacir için ticaret unvanı, MERSİS numarası ve merkez adresi; esnaf ve sanatkâr için

adı ve soyadı, vergi kimlik numarası ve merkez adresi.
b) KEP adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası ve varsa işletme adı ile tescilli

markası.
c) Mensubu olduğu meslek odası, meslekle ilgili davranış kuralları ve bunlara elektronik

olarak ne şekilde ulaşılabileceğine ilişkin bilgiler.
(2) ETAHS, elektronik ticaret pazar yerinde faaliyet gösteren ETHS’ye ilişkin 5 inci

maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan bilgilerin, kendisine tahsis edilen alanda gös-
terilebilmesi ve güncellenebilmesi için gerekli teknik imkânları sağlar. 

(3) ETAHS, 5 inci maddenin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen ETHS’ye
ait tanıtıcı bilgileri, ilgili kurumların erişime açık elektronik sistemlerinden, bunun mümkün
olmaması halinde ise ETHS’den temin ettiği belgeler üzerinden doğrular. Tanıtıcı bilgilerini
doğrulamadığı ETHS’ye aracılık hizmeti sunamaz. ETAHS, aracılık hizmeti sunduğu
ETHS’nin tanıtıcı bilgilerinin güncelliğini sağlamakla yükümlüdür. Bu amaçla her takvim yı-
lının ilk üç ayı içinde ETHS’nin tanıtıcı bilgilerinin doğruluğunu kontrol eder. Bu bilgilerin
güncel olmadığını tespit etmesi durumunda ETHS’ye dâhili iletişim sistemi üzerinden bildi-
rimde bulunur ve en fazla üç iş günü süre vererek bilgilerin güncellenmesini sağlar. Verilen
süre içinde tanıtıcı bilgilerini güncellemeyen ETHS’ye bu bilgileri güncelleyene kadar yalnızca
mevcut siparişlere ilişkin aracılık hizmeti sunabilir.

(4) ETAHS, onaylanmış elektronik iletişim adresinin ve üçüncü fıkraya göre doğruladığı
merkez adresinin kendisinde bulunduğuna ilişkin bilgiye ETHS’ye tahsis ettiği alanda yer ve-
rir.

(5) ETAHS, kamu kurum ve kuruluşlarının kendisiyle doğrudan iletişim kurmasına im-
kân sağlayacak en az bir gerçek veya tüzel kişiyi irtibat noktası olarak belirler ve bu kişinin
iletişim bilgilerini ETBİS üzerinden Bakanlığa bildirir.

İşlem rehberi
MADDE 7- (1) ETAHS ve kendine ait elektronik ortamda satış yapan ETHS, elektronik

ticaret ortamının ana sayfasında doğrudan ulaşılabilecek şekilde “işlem rehberi” başlığı altında
aşağıdaki bilgileri güncel olarak bulundurur: 

a) Sözleşmenin kurulabilmesi için mal ve hizmetin seçilmesi, teslimat ve ödeme bilgi-
lerinin girilmesi ile siparişin onaylanması gibi gerekli aşamaları gösterir şekilde teknik adım-
lar.

b) Sözleşmenin elektronik ortamda saklanıp saklanmayacağı ile bu sözleşmeye alıcının
daha sonra aynı ortamda erişiminin mümkün olup olmayacağı ve bu erişimin ne kadar süreyle
sağlanacağına ilişkin bilgi.

c) Alıcının siparişi vermeden önce veri girişindeki hatalarını belirleyebilmesi ve düzel-
tebilmesi amacıyla özet sipariş formu ile geri al gibi teknik araçların sunulacağına ilişkin bil-
gi.
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ç) Alıcıyla arasında uyuşmazlık çıkması halinde varsa alternatif uyuşmazlık çözüm me-
kanizmaları.

Siparişe ilişkin yükümlülükler
MADDE 8- (1) ETAHS ve kendine ait elektronik ticaret ortamında faaliyet gösteren

ETHS;
a) İkinci el malların ayrı kategoride satışa sunulmasını,
b) Siparişin onaylanması aşamasında ve ödeme bilgilerinin girilmesinden önce, vergi

ve teslimat masrafları da dâhil olmak üzere alıcının ödeyeceği toplam bedelin ve sözleşmenin
diğer şartlarının alıcı tarafından açıkça görülmesini,

c) Mal veya hizmetin toplam bedeli, fiyatın hesaplanma usulü ve teslimat masrafları
önceden belirlenemiyorsa buna ilişkin ek masrafların ödenebileceği bilgisini,

ç) Alıcının siparişi onaylamasından önce veri girişindeki hatalarını belirleyebilmesi ve
düzeltebilmesi amacıyla özet sipariş formu ile geri al gibi teknik araçları,

d) Sözleşme hükümlerinin, alıcı tarafından yeniden görülebilmesi, basılı bir şekilde
kullanılabilmesi ve saklanabilmesi amacıyla söz konusu hususların alıcıya fiziki veya elektronik
ortamda temin edilmesini,

sağlar.
Siparişin teyidi
MADDE 9- (1) ETAHS ve kendine ait elektronik ortamda faaliyette bulunan ETHS si-

parişi aldığını, işlemin yapıldığı elektronik ticaret ortamı üzerinden ve ayrıca elektronik posta,
kısa mesaj veya telefon araması gibi araçlardan en az biriyle gecikmeksizin alıcıya bildirir.

(2) Sipariş ve siparişin alındığının teyidi, tarafların söz konusu beyanlara erişiminin
mümkün olduğu anda gerçekleşmiş sayılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Hukuka Aykırı İçerik ve Haksız Ticari Uygulamalar

Hukuka aykırı içerik
MADDE 10- (1) Diğer kanunlarda aksine hüküm bulunmadıkça ETAHS, ETHS tara-

fından sunulan içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı hususlardan so-
rumlu değildir. 

(2) ETAHS, ETHS tarafından sunulan içeriğin hukuka aykırı olduğundan haberdar ol-
ması hâlinde, bu içeriği kırk sekiz saati geçmemek üzere gecikmeksizin yayımdan kaldırarak
hukuka aykırı hususu ETHS’ye ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına gerekçesiyle bildirir.

(3) Hukuka aykırı içeriğin 24 üncü madde çerçevesinde hazırlanan mevzuata uygunluk
raporu kapsamında ETAHS tarafından tespit edilmesi veya yargı mercilerinin hukuka aykırı
içeriğe ilişkin kararının ETAHS’ye bildirilmesi gibi durumların yanı sıra Bakanlığın ya da
görev alanlarına giren konularda diğer kamu kurum ve kuruluşlarının hukuka aykırı içerik bil-
diriminde bulunması durumunda ETAHS’nin hukuka aykırı içerikten haberdar olduğu kabul
edilir.

Elektronik ticarette haksız ticari uygulamalar
MADDE 11- (1) Elektronik ticarette haksız ticari uygulamada bulunulamaz.

ETAHS’nin, aracılık hizmeti sunduğu ETHS’nin ticari faaliyetlerini önemli ölçüde bozan, ma-
kul karar verme yeteneğini azaltan veya belirli bir kararı almaya zorlayarak normal şartlarda
taraf olmayacağı bir ticari ilişkinin tarafı olmasına sebep olan uygulamalarının haksız olduğu
kabul edilir.
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(2) Aşağıda belirtilenler her durumda haksız ticari uygulama sayılır:
a) Mal veya hizmet satışı karşılığında ETHS’ye yapılması gereken ödemenin en geç,

ürün satış bedelinin ETAHS’nin tasarrufuna girdiği ve siparişin alıcıya ulaştığı tarihten itibaren
beş iş günü içinde bedelin tamamını içerecek şekilde yapılmaması.

b) ETAHS tarafından satış fiyatında tek taraflı değişiklik yapılması dâhil olmak üzere,
ETHS’nin kampanyalı mal veya hizmet satışına zorlanması. 

c) ETHS ile olan ticari ilişkinin koşullarının, yazılı şekilde veya elektronik ortamda ya-
pılan aracılık sözleşmesiyle belirlenmemesi, bu sözleşmenin açık ve anlaşılır olmaması veya
bu sözleşmenin sonradan ETHS tarafından erişilebilecek şekilde dâhili iletişim sisteminde sak-
lanmaması.

ç) ETHS’nin aleyhine olacak şekilde aracılık sözleşmesi hükümlerinde geçmişe yönelik
veya tek taraflı değişiklik yapılması ya da buna imkân sağlayan herhangi bir hükme aracılık
sözleşmesinde yer verilmesi.

d) Herhangi bir hizmet verilmediği veya verilen hizmetin türü ve hizmet bedelinin tutar
ya da oranı aracılık sözleşmesinde belirtilmediği hâlde ETHS’den bedel alınması. 

e) Aracılık sözleşmesinde herhangi bir nesnel ölçüte yer verilmediği hâlde ya da kamu
kurumlarına veya adli mercilere başvuruda bulunulduğu gerekçesiyle ETHS’nin sıralama ya
da tavsiye sisteminde geriye düşürülmesi, ETHS’ye sunulan hizmetin kısıtlanması, askıya alın-
ması veya sonlandırılması.

f) ETAHS tarafından ETHS’nin önceden onayı alınmaksızın, 7/11/2013 tarihli ve 6502
sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda belirtilen sürelerin üzerinde cayma hakkı sü-
releri belirlenmesi.

g) ETAHS tarafından ETHS’lere, kendi ürün ve faaliyetleri hakkında gerçek dışı veya
yanıltıcı açıklama ve bildirimde bulunulması. 

(3)  İkinci fıkranın (a) bendinin uygulanmasında, ETAHS’nin ekonomik bütünlük içinde
bulunduğu ödeme hizmeti sağlayıcısına yapılan ödemeler ETAHS’ye yapılmış kabul edilir.

(4) İkinci fıkranın (a) bendinin uygulanmasında; 
a) ETAHS’nin, aracılık hizmetinden kaynaklanan muaccel alacaklarını ya da adli veya

idari merci kararlarına istinaden ETHS adına yaptığı ödeme tutarlarını mahsup ederek ETHS’ye
ödeme yapması durumunda ürün satış bedelinin tamamının ödendiği,

b) Taksitli satışlarda yalnızca vadesi gelen taksitin ödenmesi durumunda ilgili taksit tu-
tarının eksiksiz ödendiği,

c) ETAHS’nin ödeme hizmeti sağlayıcısıyla yaptığı üye iş yeri anlaşmasındaki bloke
süresinden önce ürün satış bedelini maliyetini üstlenmek suretiyle serbest kullanımına alması
durumunda bu bedelin anlaşmadaki bloke süresinin sonunda, üye iş yeri anlaşmasıyla bloke
süresi belirlenmemiş olması durumunda ise serbest kullanımına geçtiği gün ETAHS’nin tasar-
rufuna girdiği,

kabul edilir.
(5) ETAHS’nin, hukuka aykırı faaliyetlerin önlenmesi ve mevzuattan kaynaklanan yü-

kümlülüklerin yerine getirilmesi gibi amaçlarla ETHS’ye yapacağı ödemeleri ertelemesi veya
askıya alması durumunda ikinci fıkranın (a) bendi uygulanmaz.

(6) Büyük ve çok büyük ölçekli ETAHS, ETHS’nin ticari ilişkilerini, alternatif kanal-
lardan aynı ya da farklı fiyattan mal veya hizmet sunmasını ya da reklam yapmasını kısıtlaya-
maz, herhangi bir kişiden mal veya hizmet teminine zorlayamaz. Buna imkân sağlayan herhangi
bir hükme aracılık sözleşmesinde yer veremez.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakkı İhlali

Fikri ve sınai mülkiyet hakkı ihlaline yönelik şikâyet başvurusu
MADDE 12- (1) Fikri ve sınai mülkiyet hakkı ihlaline yönelik şikâyet başvurusu dâhili

iletişim sistemi, noter veya KEP aracılığıyla aşağıda belirtilen hususları içerecek şekilde
ETAHS’ye yapılır:

a) Türk Patent ve Marka Kurumunca düzenlenen hak sahipliğini gösterir tescil belgesi
veya Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen bandrol formu ya da 5/12/1951 tarihli ve 5846
sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamındaki meslek birlikleri bakımından faaliyet bel-
gesi.

b) Şikâyette bulunanın gerçek kişi olması halinde adı, soyadı, T.C. kimlik numarası,
adres bilgileri, e-posta adresi ve varsa KEP adresi; tüzel kişi olması halinde unvanı, adres bil-
gileri, e-posta adresi, varsa KEP adresi ve vekil sıfatıyla şikâyette bulunulması halinde vekalet
verenin ve vekilin anılan bilgileri ile vekilin temsile yetkili olduğunu gösterir belge.

c) Şikâyet konusu ürünün fikri ve sınai mülkiyet hakkını ihlal ettiğine dair gerekçe ve
deliller.

ç) Şikâyete konu ürünü gösterir internet adresi.
d) Şikâyet başvurusu kapsamında sunulan bilgi ve belgelerin gerçeğe aykırı olması du-

rumunda başvuru sahibinin doğacak zararlardan sorumlu olduğuna dair beyanı.
(2) ETAHS, birinci fıkrada belirtilen hususları içermeyen başvuruları işleme almaz ve

başvuru sahibini eksiklikler konusunda bilgilendirir.
(3) ETAHS, şikâyet başvurusunun kendisine ulaşmasından itibaren kırk sekiz saati geç-

memek üzere gecikmeksizin şikâyete konu ürünü yayımdan kaldırarak durumu ETHS’ye ve
hak sahibine bildirir. ETHS’ye yapılan bildirimde şikâyet başvurusuna itiraz yöntemleri belir-
tilir.

(4) Bu madde kapsamındaki bildirim ve bilgilendirmeler dâhili iletişim sistemi üzerin-
den yapılabilir.

Şikâyet başvurusuna itiraz
MADDE 13- (1) Fikri ve sınai mülkiyet hakkı ihlaline yönelik şikâyet başvurularına

itiraz;
a) İtirazda bulunanın adı, soyadı veya unvanı ile yetkili temsilci veya vekil sıfatıyla iti-

razda bulunulması halinde bunların ad ve soyadları ile temsile yetkili olduklarını gösterir bel-
geyi,

b) İtirazın gerekçeleri, yayımdan kaldırılan ürünün şikâyette bulunanın fikri ve sınai
mülkiyet haklarını ihlal etmediğine dair belge ve delilleri,

c) Ürünün orijinal olduğunu ispatlamaya elverişli fatura veya fatura yerine geçen bel-
geler, kendisinden başlayarak geriye doğru fikri ve sınai mülkiyet hakkı sahibini veya hak sa-
hibinin verdiği yetkiyle ürünü piyasaya sunmuş kişileri gösterir sözleşme, sair belge ve delilleri, 

ç) Başvuru sahibinin, itiraz başvurusu kapsamında sunulan bilgi ve belgelerin gerçeğe
aykırı olması durumunda doğacak zararlardan sorumlu olduğuna dair beyanını,

içerecek şekilde dâhili iletişim sistemi, noter veya KEP aracılığıyla ürünü yayımdan
kaldırılan ETHS tarafından ETAHS’ye yapılır.

(2) ETAHS, birinci fıkrada belirtilen hususları içermeyen itiraz başvurularını işleme
almaz ve başvuru sahibini eksiklikler konusunda bilgilendirir.
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Şikâyet başvurusunun sonuçlandırılması
MADDE 14- (1) ETHS’nin itirazında haklı olduğunun 13 üncü madde kapsamında su-

nulan bilgi ve belgelerden açıkça anlaşılması halinde ETAHS, şikâyete konu ürünü itiraz baş-
vurusunun kendisine ulaşmasından itibaren en geç yirmi dört saat içinde yeniden yayımlar ve
durumu hak sahibi ile ETHS’ye gecikmeksizin bildirir.

(2) ETAHS, fikri ve sınai mülkiyet hakkı ihlalini ispatlayıcı yeni belgeler sunulmadıkça,
aynı ürün ve iddiaya ilişkin şikâyet başvurularını işleme almaz ve bu durumu başvuru sahibine
bildirir.

(3) ETAHS tarafından yapılacak inceleme yalnızca ETHS’den temin edilen bilgi ve
belgelerin incelenmesi ile sınırlıdır.

(4) İlgililerin genel hükümlere göre adli ve idari mercilere başvurma hakları saklıdır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Aracılık Sözleşmesi

Aracılık sözleşmesinin asgari unsurları 
MADDE 15- (1) ETAHS ile ETHS arasındaki ticari ilişkinin koşulları yazılı şekilde

veya elektronik ortamda yapılan aracılık sözleşmesiyle belirlenir. Aracılık sözleşmesi asgari
olarak;

a) ETHS’ye sunulan aracılık hizmeti bilgilerini, 
b) Aracılık hizmetinin kısıtlanmasını, askıya alınmasını veya sonlandırılmasını gerek-

tiren durumlar ile bunlara ilişkin süreçleri,
c) ETHS’den talep edilen hizmet bedellerine ve bu bedellerin hangi durum ve şartlarda

farklılaşacağına veya güncelleneceğine ilişkin bilgileri,
ç) Mal veya hizmetlerin sıralanmasında ya da alıcıya tavsiye edilmesinde kullanılan

parametreleri, birden çok parametre varsa bunlar arasındaki öncelik sıralamasını ve sıralamayı
etkilemek amacıyla doğrudan veya dolaylı bir bedel ödenmesi halinde bu durumun sıralama
üzerindeki etkilerini,

d) ETHS’ye yapılacak ödemelerin süresini,
e) Dâhili iletişim sistemine erişim ve bu sistemin işleyişi ile ilgili bilgileri,
f) Aracılık sözleşmesinin ETHS tarafından kolayca erişilebilir şekilde dâhili iletişim

sisteminde saklanacağına ilişkin bilgiyi,
g) 6502 sayılı Kanun kapsamında belirlenen cayma hakkı süresinin üzerinde bir süre

belirlenmesi halinde buna ilişkin bilgiyi,
ğ) Fikri ve sınai mülkiyet hakkının sahipliğinin ispatı ile bu hakkın kullanımına ve hak

ihlaline ilişkin alınan önlemlere dair bilgileri,
h) Aracılık hizmetinin sunulması sırasında ETHS’nin faaliyetleri dolayısıyla elde edilen

verilere, sözleşme ilişkisinin sona ermesinin ardından ETHS’nin erişiminin olup olmayacağına
ve erişimin ne kadar süreyle sağlanacağına ilişkin bilgiyi,

içerir.
(2) Orta, büyük ve çok büyük ölçekli ETAHS tarafından yapılacak aracılık sözleşme-

sinde birinci fıkrada yer alan bilgilere ek olarak aşağıdaki hususlara yer verilir:
a) 21 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan bilgileri ETHS’nin bedelsiz

ve etkin şekilde taşımasına ve aracılık sözleşmesinin süresi içinde bu verilere erişim sağlama-
sına teknik imkân sunacağına ilişkin bilgi. 

b) ETHS’nin veriye erişim ve veri taşıma taleplerinin alıcı bilgileri anonimleştirilerek
on beş gün içinde karşılanacağına ilişkin bilgi.
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(3) ETAHS, birinci fıkranın (ç) bendi uygulanırken arama sonuçlarının manipüle edil-
mesi yoluyla alıcının aldatılmasına ya da zararına neden olacak algoritmalara veya herhangi
bir bilgiye aracılık sözleşmesinde yer vermek zorunda değildir.

Aracılık sözleşmesi hükümlerinin ETAHS tarafından değiştirilmesi
MADDE 16- (1) ETAHS, aracılık sözleşmesi değişikliğine ilişkin bildirimi dâhili ile-

tişim sistemi ve ayrıca onaylanmış elektronik iletişim adresi üzerinden ETHS’ye yapar. 
(2) ETAHS tarafından daha uzun bir süre belirlenmemiş olması durumunda sözleşme

değişiklikleri bildirim tarihinden itibaren on beş günlük sürenin sonunda uygulamaya konulur.
Bu süre, ETHS tarafından teknik geliştirme yapılmasını gerektiren haller ile komisyon oranla-
rının ve diğer hizmet bedellerinin artırılması, aracılık hizmetinin kısıtlanması, askıya alınması
veya sonlandırılması, ETHS’ye yeni cezai şart getirilmesi, hak ve menfaat dengesinin ETHS
aleyhine bozulması gibi sonuçlar doğuran hallerde otuz gündür. 

(3) ETHS, otuz günlük sürenin sonunda uygulamaya konulacak sözleşme değişiklikle-
rinde, bu sürenin sona ermesinden önce dâhili iletişim sistemi üzerinden bildirimde bulunarak
aracılık sözleşmesini tazminatsız feshedebilir. Fesih, fesih bildiriminin yapıldığı tarihten iti-
baren sonuç doğurur.

Aracılık hizmetinin kısıtlanması, askıya alınması ve sonlandırılması
MADDE 17- (1) ETAHS, aracılık sözleşmesinde yer verilen nesnel ölçütler hariç olmak

üzere aracılık hizmetini kısıtlayamaz, askıya alamaz veya sonlandıramaz. 
(2) ETAHS, aracılık sözleşmesinde belirtilen aracılık hizmetinin kısıtlanması, askıya

alınması veya sonlandırılmasını gerektiren durumların varlığı halinde gerekçelerini açık ve an-
laşılır şekilde belirterek ETHS’den açıklama talep eder ve açıklamasını sunması için ETHS’ye
en az üç iş günü süre verir. 

(3) ETHS’nin açıklamalarının yetersiz olması veya ETHS tarafından açıklama sunul-
maması halinde ETAHS, aracılık hizmetini kısıtlayabilir, askıya alabilir veya sonlandırabilir.
Bu durumda kararını, ETHS’nin açıklamasının kendisine ulaştığı tarihten itibaren yedi iş günü
içinde veya açıklama sunulmaması halinde açıklama için verilen üç iş gününün sonunda
ETHS’ye bildirir. 

(4) Sonlandırmaya ilişkin bildirimin yapıldığı tarihte aracılık sözleşmesi feshedilmiş
sayılır. 

(5) Aracılık hizmetinin kısıtlanması, askıya alınması veya sonlandırılması durumunda
ETHS, aracılık sözleşmesine ve hukuka uygun olması kaydıyla yalnızca mevcut siparişlerine
ilişkin iş ve işlemleri yürütür.

(6) ETAHS’nin kısıtlama veya askıya alma kararını kaldırması ya da aracılık hizmetine
son verdiği ETHS ile yeniden aracılık sözleşmesi yapması halinde, ETHS’nin daha önce erişim
sağladığı elektronik ticaret pazar yerine ilişkin bilgilere yeniden erişim sağlamasına gecikmek-
sizin imkân tanır.

(7) Mevzuattan kaynaklanan sebeplerle veya kamu düzenini ilgilendiren, gecikmesinde
sakınca bulunan ya da dolandırıcılık, veri ihlali veya diğer siber güvenlik risklerini içeren du-
rumlarda aracılık hizmeti derhal kısıtlanabilir, askıya alınabilir veya sonlandırılabilir. Kısıtlama,
askıya alma ve sonlandırmanın gerekçesi ETHS’ye gecikmeksizin bildirilir.

(8) Bu madde kapsamında ETAHS’nin bildirimleri, dâhili iletişim sistemi üzerinden
ve ayrıca onaylanmış elektronik iletişim adreslerinden biri vasıtasıyla, ETHS’nin açıklaması
ise dâhili iletişim sistemi üzerinden yapılır.
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ALTINCI BÖLÜM 
Yükümlülükler

Dâhili iletişim sistemi
MADDE 18- (1) ETAHS, ETHS tarafından yapılan başvuruları dâhili iletişim sistemi

üzerinden alır. Bu Yönetmelikte aksi belirtilmedikçe, ETHS tarafından sistem üzerinden yapılan
başvurular, başvurunun alındığı tarihten itibaren on beş gün içinde sonuçlandırılır ve sonuç
sistem üzerinden ETHS’ye bildirilir. 

(2) ETAHS, sözleşmeye taraf olan ETHS’nin kolayca erişebileceği şekilde aracılık söz-
leşmesini dâhili iletişim sisteminde saklar.

(3) ETAHS, dâhili iletişim sisteminde yer alan bilgilerin Bakanlıkça görevlendirilen
personel tarafından görüntülenebilmesine yönelik teknik imkân sunar.

ETAHS’nin markalı ürününün satışı
MADDE 19- (1) ETAHS, üreticisinin kim olduğuna bakılmaksızın kendisinin veya

ekonomik bütünlük içinde bulunduğu kişilerin markasını taşıyan ya da marka kullanım hakkını
haiz olduğu malları, aracılık hizmeti sunduğu elektronik ticaret pazar yerlerinde satışa sunamaz
veya bu malların satışına aracılık edemez. 

(2) Birinci fıkrada belirtilen malların farklı elektronik ticaret ortamlarında satışa sunul-
ması halinde bu ortamlar arasında erişim imkânı sunamaz ve birbirinin tanıtımını yapamaz. 

(3) Birinci fıkra;
a) Toplam satış hasılatının yarısından fazlasını elektronik ticaret dışındaki satışlarından

elde eden kişilerin markasını taşıyan veya marka kullanım hakkını haiz olduğu mallar,
b) Dergi ve gazete gibi süreli yayınlar ile donanım ve yazılımları münhasıran elektronik

kitapların dijital kopyalarının okunması, dinlenmesi ve kullanılmasına imkân sağlayan cihaz-
lar,

hakkında uygulanmaz. 
Çevrim içi arama motorlarında tanıtım ve erişim imkânı
MADDE 20- (1) ETAHS veya ETHS, yazılı şekilde ya da elektronik ortamda önceden

olumlu irade beyanlarını almadan ekonomik bütünlük içinde bulunmadığı kişilerin ETBİS’e
kayıtlı alan adlarının münhasıran ana unsurunu oluşturan tescilli markalarından oluşan anahtar
kelimelere reklam vererek çevrim içi arama motorlarında pazarlama ve tanıtım faaliyetinde
bulunamaz.

(2) Birinci fıkrada belirtilen ihlale ilişkin şikâyet başvurusu, hak sahibi ETAHS veya
ETHS tarafından Bakanlığın KEP adresine aşağıdaki belgelerle birlikte yapılır:

a) ETBİS’e kayıtlı alan adının ana unsurunu oluşturan tescilli markaya ait marka tescil
belgesi.

b) 18/1/1972 tarihli ve 1512 sayılı Noterlik Kanununun 198/A maddesi kapsamında
hizmet veren Türkiye Noterler Birliği Bilişim Sistemi üzerinden düzenlenen ihlali kanıtlayıcı
belgeleri gösterir e-tespit tutanağının noter onaylı sureti. 

(3) İkinci fıkranın (b) bendi kapsamında mobil veya benzeri arayüzler için Türkiye No-
terler Birliği Bilişim Sistemi üzerinden tespit sağlanamaması halinde ihlale ilişkin kanıtlayıcı
belgelerin noter onaylı sureti şikâyet başvurusuna eklenir. 

(4) İhlalin tespiti halinde Bakanlık, ilgili ETAHS veya ETHS’ye ihlalin sona erdiril-
mesine yönelik bildirimde bulunur. 

(5) Bakanlıkça yapılan bildirimin kendilerine ulaşmasını izleyen yirmi dört saat içinde
ETAHS ve ETHS ihlali ortadan kaldırmak ve Bakanlığa bu konuda bilgi vermekle yükümlü-
dür.
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(6) Orta, büyük ve çok büyük ölçekli ETAHS ve orta, büyük ve çok büyük ölçekli
ETHS, net işlem hacmine dâhil edilen elektronik ticaret ortamları hariç olmak üzere, kendine
veya ekonomik bütünlük içinde bulunduğu kişilere ait elektronik ticaret ortamları arasında eri-
şim imkânı sunamaz ve bu ortamlarda birbirinin tanıtımını yapamaz.

Veri kullanımı ve paylaşımı
MADDE 21- (1) Orta, büyük ve çok büyük ölçekli ETAHS aşağıdaki hususlara uy-

makla yükümlüdür:
a) Kamuya açık veriler hariç olmak üzere, ETHS veya alıcıdan elde ettiği verileri, yal-

nızca aracılık hizmetinin sunulması ve geliştirilmesi amacıyla kullanır. 
b) Aracılık hizmetinden elde ettiği verileri, kendisinin ETHS olduğu durumda veya

ekonomik bütünlük içinde bulunduğu ETHS’ler üzerinden diğer ETHS’lerle rekabet ederken
kullanamaz.

c) ETHS’nin aşağıdaki verileri bedelsiz ve etkin şekilde taşımasına ve aracılık sözleş-
mesinin süresi içinde bu verilere erişim sağlamasına teknik imkân sunar: 

1) ETHS tarafından satışa sunulan ürünlerin satış ve iade verileri, özellikleri, açıkla-
maları ve görselleri; bu ürünlere ilişkin soru, cevap ve değerlendirmeleri.

2) ETAHS tarafından elde ediliyor olması halinde; dönemsel, özel gün, kategori ve ürün
bazlı en çok tercih edilen ürün verileri, alıcıların cinsiyet, yaş grubu, il ve ilçe dağılımı ile satın
alma gün ve saat verileri, ETHS’nin performansına ilişkin değerlendirme puanı.

3) ETAHS tarafından ETHS’nin ürünü için verilen ve elektronik ticaret pazar yerinde
yer alan ürünleri ayırt etmeye yarayan tekilleştirilmiş numarayı.

(2) Birinci fıkranın (c) bendi kapsamında taşınan veriler, kaynak verinin ilk olarak oluş-
turulduğu elektronik ticaret pazar yerinin unvan veya markasına yer verilerek yayımlanır.

(3) Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen değerlendirme puanının taşınmasında
ETAHS, kendi sisteminde farklı bir derecelendirme yapıyor olsa dahi performans değerlendir-
me puanını beşli bareme uygun hale getirmekle ve beşli baremdeki tam sayıyı takiben virgül
ve iki haneye yer vermekle yükümlüdür. 

(4) ETHS’ye birinci fıkranın (c) bendi kapsamında veri taşıma imkânı sunan orta, büyük
ve çok büyük ölçekli ETAHS, ETHS’ye ait verilerin taşınabilmesi ve depolanabilmesi için uy-
gulama programlama arayüzü oluşturur.

(5) ETHS’nin veriye erişim ve veri taşıma talepleri ETAHS tarafından on beş gün içinde
ve alıcı bilgileri anonimleştirilerek karşılanır.

Pay devri bildirim yükümlülüğü
MADDE 22- (1) Orta, büyük ve çok büyük ölçekli ETAHS ile orta, büyük ve çok büyük

ölçekli ETHS aşağıdaki hususlara uymakla yükümlüdür:
a) 6362 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca borsada kayden izlenen paylar hariç

olmak üzere, şirket ortaklarının şirket içi yüzde beş ve katlarına ulaşan pay devir veya edinim-
lerini, bu oranlara ulaşılmasını sağlayan devrin veya edinimin pay defterine işlendiği tarihten
itibaren bir ay içinde ETBİS’e bildirir.

b) Şirket kurması, kurulmuş şirketin paylarını devralması veya bu payları devretmesi
hâlinde, kuruluşta kuruluşun ticaret siciline tescilinden, devirde ise devrin pay defterine işlen-
diği tarihten itibaren bir ay içinde bu işlemleri ETBİS’e bildirir.

Bağımsız denetim
MADDE 23- (1) Orta, büyük ve çok büyük ölçekli ETAHS ile orta, büyük ve çok büyük

ölçekli ETHS aşağıdaki hususlara uymakla yükümlüdür:
a) Sermaye Piyasası Kurulunca 6362 sayılı Kanuna göre yetkilendirilen bağımsız de-

netim kuruluşuna bir önceki takvim yılına ilişkin denetim yaptırır ve denetim raporunu her tak-
vim yılının nisan ayı içinde Bakanlığa gönderir. 
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b) Bağımsız denetim raporunda asgari olarak; ETAHS’nin veya ETHS’nin faaliyetle-
rine, yönetim ve organizasyon yapısına, mevcut pay sahipleri ve bunların pay oranları ile işti-
raklerine ve iştirakleri nezdindeki pay oranlarına, ekonomik bütünlük içinde bulunduğu kişi
bilgilerine, tescilli marka bilgisi ile ETAHS veya ETHS’ye ait elektronik ticaret ortam bilgile-
rine, finansal tablolarını içerecek şekilde finansal durumuna, 30 uncu ve 31 inci maddelerde
belirtilen yükümlülüklere uyumuna yer verilir.

c) Bağımsız denetim raporunda (b) bendinde sayılanlara ek olarak büyük ve çok büyük
ölçekli ETAHS’nin ya da büyük ve çok büyük ölçekli ETHS’nin 28 inci ve 29 uncu maddelerde
belirtilen yükümlülüklere uyumuna, bu eşiklerin altında kalanların ise reklam ve indirim har-
camalarına yer verilir.

Mevzuata uygunluk raporu
MADDE 24- (1) Orta, büyük ve çok büyük ölçekli ETAHS, ETHS tarafından sağlanan

içerikle ilgili olarak Kanuna, 6502 sayılı Kanuna, 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Ve-
rilerin Korunması Kanununa, 5846 sayılı Kanuna, 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Sınai Mül-
kiyet Kanununa ve bu Kanunlara dayanılarak yürürlüğe konulan düzenlemelere aykırı hususları
tespit etmek amacıyla her yıl inceleme yapar ve bu incelemeye ilişkin rapor hazırlayarak izleyen
takvim yılının nisan ayı içinde Bakanlığa sunar. Bu raporda, aykırılığın konusu ve ilgili mev-
zuatı, bunlara ilişkin tespit yöntemleri ile alınan tedbirlere yer verir.

Ödeme hizmeti
MADDE 25- (1) Çok büyük ölçekli ETAHS elektronik ticaret pazar yerlerinde, çok

büyük ölçekli ETHS ise elektronik ticaret ortamlarında aşağıdaki hususlara uymakla yüküm-
lüdür:

a) 23/2/2006 tarihli ve 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu kapsamında
kredi kartıyla yapılan kredili ödeme işlemleri ile diğer ödeme işlemleri hariç olmak üzere, eko-
nomik bütünlük içinde bulunduğu bankaların ya da 6361 sayılı Kanun kapsamındaki şirketlerin,
kredi verme işlemleri dâhil sundukları her türlü hizmetin gerçekleştirilmesine ilişkin faaliyette
bulunmasına imkân sağlayamaz. 

b)  Ekonomik bütünlük içinde bulunduğu 6493 sayılı Kanun kapsamındaki elektronik
para kuruluşlarınca ihraç edilen elektronik paraların kabulüne ilişkin faaliyette bulunulmasına
imkân sağlayamaz.

c) 6493 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının (h) bendi ile 18 inci mad-
desinin beşinci fıkrası uyarınca 6493 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan araçlarla ilgili hiz-
metler sunamaz veya ekonomik bütünlük içinde bulunduğu kişilerce bu hizmetlerin sunulma-
sına imkân sağlayamaz. Bu hüküm, alıcıların elektronik ticaret pazar yeri üzerinden yönlendi-
rilmesiyle 22/8/2020 tarihli ve 31221 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yenilenmiş Ürünlerin
Satışı Hakkında Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren yenileme merkezleri tarafından ya-
pılan satın alma işlemleri karşılığında ETAHS tarafından alıcılara sağlanan puan, kupon, hediye
çeki ve benzeri imkânlar hakkında uygulanmaz.

(2) Birinci fıkra, ETAHS’nin net işlem hacmine dâhil edilen ETAHS’ler ile bunların
ekonomik bütünlüğü içinde bulunup elektronik ticaret pazar yerinde faaliyet gösteren ETHS’ler
hakkında da uygulanır.

Posta ve taşımacılık hizmetleri 
MADDE 26- (1) Çok büyük ölçekli ETAHS, aracılık hizmeti sunduğu elektronik ticaret

pazar yerlerindeki satışlar, kendisinin ETHS olarak yaptığı satışları ile elektronik ticaret dışın-
daki satışları hariç olmak üzere, 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu kap-
samında eşya taşımacılığı, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma ve Altyapı Alanına İlişkin
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Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 27/8/2022 tarihli ve 31936 sa-
yılı Resmî Gazete’de yayımlanan giren Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği kapsamında
taşıma işleri organizatörlüğü ve 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu kap-
samında posta hizmet sağlayıcılığı faaliyetlerinde bulunamaz. 

(2) Ekonomik bütünlük içinde bulunan ETAHS’lerin net işlem hacimleri ile işlem sa-
yıları toplamının çok büyük ölçekli ETAHS için öngörülen eşiklerin üzerinde olması hâlinde,
bu ETAHS’lerin her biri hakkında birinci fıkra uygulanır.

İlan hizmeti
MADDE 27- (1) Çok büyük ölçekli ETAHS ve çok büyük ölçekli ETHS, mal veya

hizmet ilanlarının yayımlanmasına elektronik ortam sağlaması hâlinde, aynı ortamda mal veya
hizmet teminine yönelik sözleşme yapılmasına ya da sipariş verilmesine imkân sağlayamaz.
Bu hizmetlerin, kendisi veya ekonomik bütünlük içinde bulunduğu kişiler tarafından farklı
elektronik ortamlarda verilmesi hâlinde bu ortamlar arasında erişim imkânı sunamaz ve birbi-
rinin tanıtımını yapamaz.

(2) Birinci fıkra, Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik kapsamında faaliyet
gösteren yenileme merkezlerine sunulan listeleme ve erişim hizmetleri hakkında uygulanmaz. 

YEDİNCİ BÖLÜM
Reklam ve İndirim Bütçesi

Reklam bütçesi
MADDE 28- (1) Yazılı, işitsel ve görsel medya, dijital mecra, sosyal medya veya açık

ya da kapalı alanlarda veya tanınmış kişi gibi iletişime elverişli her türlü araç kullanılarak ya-
pılan; mal ve hizmetlerin çevrim içi veya çevrim dışı mecralarda tanıtılması, görünürlüğünün
artırılması ya da erişiminin kolaylaştırılması, alıcıların satın alma veya kiralama kararlarının
etkilenmesi, söz konusu mal ve hizmetlere erişimin kolaylaştırılması amacıyla gerçek veya tü-
zel kişilere doğrudan ya da dolaylı ekonomik menfaat sağlanması gibi sponsorluk faaliyetleri
dahil tanıtım ve pazarlama iletişimi bu Yönetmeliğin uygulanmasında reklam kabul edilir.

(2) ETAHS ve ETHS tarafından birinci fıkra kapsamında yapılan harcamalar, Kanunun
ek 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinin uygulanmasında reklam harcamasıdır. 

(3) Büyük ve çok büyük ölçekli ETAHS, net işlem hacminin aynı takvim yılına ilişkin
on iki aylık ortalama Tüketici Fiyat Endeksi değişim oranı uygulanmış tutarının otuz milyar
Türk liralık kısmı için bu tutarın yüzde ikisine, otuz milyar Türk lirasının üzerindeki kısmı için
ise bu tutarın binde üçüne kadar reklam harcamasını izleyen takvim yılında yapabilir.

(4) Üçüncü fıkraya göre hesaplanan tutar, net işlem hacmine dâhil edilen ETAHS’ler
ile bunların ekonomik bütünlüğü içinde bulunup elektronik ticaret pazar yerinde faaliyet gös-
teren ETHS’lerin yıllık toplam reklam bütçesini oluşturur. Bu bütçe, ETAHS ve ETHS’ler ara-
sında net işlem hacmine katkıları oranında paylaştırılır.

(5) Dördüncü fıkraya göre paylaştırılan reklam bütçeleri, bir takvim yılının üçer aylık
dönemlerinde en fazla dörtte biri oranında kullanılabilir.

(6) Büyük ve çok büyük ölçekli ETHS, net işlem hacminin aynı takvim yılına ilişkin
on iki aylık ortalama Tüketici Fiyat Endeksi değişim oranı uygulanmış tutarının otuz milyar
Türk liralık kısmı için bu tutarın yüzde ikisine, otuz milyar Türk lirasının üzerindeki kısmı için
ise bu tutarın binde üçüne kadar reklam harcamasını izleyen takvim yılında yapabilir. Buna
göre hesaplanan tutar, ETHS’nin yıllık toplam reklam bütçesidir. Bu bütçe, bir takvim yılının
üçer aylık dönemlerinde en fazla dörtte biri oranında kullanılabilir. 
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(7) Büyük ve çok büyük ölçekli ETAHS’nin ya da büyük ve çok büyük ölçekli
ETHS’nin ekonomik bütünlüğü içinde bulunup bu eşiklerin altında kalan ve ETAHS’nin net
işlem hacmine dâhil edilmeyen ETHS, ETAHS ve ekonomik bütünlük içinde bulunup mal veya
hizmet ilanlarının yayımlanmasına elektronik ortam sağlayanların her birinin reklam bütçesi,
Kanunun ek 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendine göre hesaplanan reklam bütçesinin
yüzde yirmisinden fazla olamaz.

(8) Üçüncü ve altıncı fıkralara göre hesaplanan reklam bütçelerinin yüzde yirmi beşine
kadar yapılan sponsorluk harcamaları bu bütçelere dâhil edilmez.

(9) ETAHS’nin, aracılık hizmeti sunduğu ETHS’lere veya üçüncü kişilere, kendi lehine
sonuç doğuracak şekilde reklam yaptırmak suretiyle reklam bütçesini aşması durumunda,
ETAHS tarafından Bakanlığı yanıltmaya yönelik iş ve işlemlerle reklam harcaması yapıldığı
kabul edilir. 

(10) ETAHS, reklam harcamalarını tek düzen hesap planında “Pazarlama Satış ve Da-
ğıtım Giderleri” ana hesabının altında “Reklam Giderleri” hesabı kullanılarak muhasebeleşti-
rir.

(11) Bir takvim yılına ilişkin reklam bütçesinin kullanılmayan kısmı izleyen dönemlere
veya yıllara devredilemez.

İndirim bütçesi
MADDE 29- (1) ETAHS’nin alıcı ve ETHS’ler, ETHS’nin ise alıcılar adına katlandığı

maliyetler, bunlara sağlanan promosyon, ödül, puan, kupon, hediye çeki ve benzeri imkânlar
ile diğer ekonomik menfaatler indirim bütçesi içinde değerlendirilir. Bu kapsamda, aşağıda be-
lirtilenlerin her durumda indirim olduğu kabul edilir:

a) Kullanıldığı yerden bağımsız olarak, alıcı veya ETHS’ye sağlanan promosyon, ödül,
kupon, hediye çeki, indirim kodu ve ücretsiz ürünlerin maddi değeri.

b) Ödeme iadeleri hariç olmak üzere, alıcının bir ödeme hizmeti sağlayıcısı nezdindeki
ödeme hesabına, ön ödemeli kartına, elektronik ticaret ortamındaki hesabına yatırılan veya bir
ödeme hizmeti sağlayıcısı vasıtasıyla yapılan ödeme tutarı.

c) Taksitli satışlarda ETAHS veya ETHS’nin anlaşmalı olduğu ödeme hizmeti sağlayı-
cısı vasıtasıyla alıcıya uygulanacak vade farkı bedeline ETAHS’nin katlanması halinde katla-
nılan vade farkı bedeli.

ç) Sosyal medya veya diğer mecralar üzerinden bir aracı vasıtasıyla veya ETAHS tara-
fından alıcıyla paylaşılan indirim kodu üzerinden sağlanan indirim tutarı.

d) Çoklu satın alma işlemlerinde sağlanan indirim tutarı.
e) Bir malın satın alınması karşılığında ücretsiz sunulan ürünlerin maddi değeri.
f) Ücretsiz kargo sağlanması halinde kargo bedeli.
g) Bir takvim yılında kargo ve lojistik işletmecilerine gönderim bedeli olarak ödenen

toplam tutarın, ETHS’ye daha düşük yansıtıldığı hallerde iki tutar arasındaki fark.
ğ) Mal ve hizmet kategorisi veya ETHS'nin işlem tutarı ve sayısı gibi ölçütler çerçeve-

sinde belirlenen gruplar düzeyinde komisyon ve diğer hizmet bedellerinde yapılan genel indi-
rimler veya deprem, yangın ve sel gibi afetlerde dayanışma ve yardımlaşma amacıyla ETHS
olarak faaliyet gösterilen durumlarda komisyon ve diğer hizmet bedellerinde yapılan indirimler
hariç olmak üzere, bulunduğu gruba göre ETHS'den tahsil edilmesi gerekirken tahsil edilmeyen
hizmet bedelleri. 

(2) Büyük ve çok büyük ölçekli ETAHS aşağıdaki hususlara uymakla yükümlüdür:
a) Net işlem hacminin aynı takvim yılına ilişkin on iki aylık ortalama Tüketici Fiyat

Endeksi değişim oranı uygulanmış tutarının otuz milyar Türk liralık kısmı için bu tutarın yüzde
ikisine, otuz milyar Türk lirasının üzerindeki kısmı için ise bu tutarın binde üçüne kadar indirim
imkanını izleyen takvim yılında sunabilir. 
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b) (a) bendine göre hesaplanan tutar, ETAHS ve ekonomik bütünlük içinde bulunduğu
kişiler tarafından elektronik ticaret pazar yerindeki alıcı ve ETHS’lere yapılabilecek toplam
indirim bütçesini oluşturur.

c) Toplam indirim bütçesi, takvim yılının üçer aylık dönemlerinde en fazla dörtte biri
oranında kullanılabilir.

(3) Büyük ve çok büyük ölçekli ETHS aşağıdaki hususlara uymakla yükümlüdür:
a) Net işlem hacminin aynı takvim yılına ilişkin on iki aylık ortalama Tüketici Fiyat

Endeksi değişim oranı uygulanmış tutarının otuz milyar Türk liralık kısmı için bu tutarın yüzde
ikisine, otuz milyar Türk lirasının üzerindeki kısmı için ise bu tutarın binde üçüne kadar indirim
imkanını izleyen takvim yılında sunabilir. 

b) (a) bendine göre hesaplanan tutar, ETHS tarafından elektronik ticaret ortamındaki
alıcılara yapılabilecek toplam indirim bütçesini oluşturur.

c) (a) bendine göre hesaplanan tutar, her bir takvim yılının üçer aylık dönemlerinde en
fazla dörtte biri oranında kullanılabilir. 

(4) Büyük ve çok büyük ölçekli ETAHS’nin ya da büyük ve çok büyük ölçekli
ETHS’nin ekonomik bütünlüğü içinde bulunup bu eşiklerin altında kalan ve ETAHS’nin net
işlem hacmine dâhil edilmeyen ETHS, ETAHS ve ekonomik bütünlük içinde bulunup mal veya
hizmet ilanlarının yayımlanmasına elektronik ortam sağlayanların her birinin indirim bütçesi,
Kanunun ek 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendine göre hesaplanan indirim bütçesinin
yüzde yirmisinden fazla olamaz.

(5) ETAHS’nin bu madde kapsamındaki indirimleri, tek düzen hesap planında “Satış
İskontoları” hesabının altında “Elektronik Ticaret İndirimleri” hesabı kullanılarak muhasebe-
leştirilir.

(6) Bir takvim yılına ilişkin indirim bütçesinin kullanılmayan kısmı izleyen dönemlere
veya yıllara devredilemez.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Elektronik Ticaret Lisansı

Elektronik ticaret lisansı başvuru süreci
MADDE 30- (1) Bir takvim yılındaki net işlem hacmi on milyar Türk lirasının ve iptal

ve iadeler hariç işlem sayısı yüz bin adedin üzerinde olan ETAHS, büyük ölçekli ve çok büyük
ölçekli ETAHS ile orta, büyük ve çok büyük ölçekli olup toplam satış hasılatının yarısından
fazlasını elektronik ticaret satışlarından elde eden ETHS, faaliyetine devam edebilmek için Ba-
kanlıktan lisans almak ve lisansını yenilemek zorundadır. 

(2) Lisans alma başvurusu, hadlerin aşıldığı yılı izleyen takvim yılının, lisans yenileme
başvurusu ise eşikler aşıldığı sürece her takvim yılının mart ayı içinde ETBİS üzerinden yapı-
lır.

(3) Lisans ücreti Bakanlığın internet sitesinde ilan edilen hesap numarasına peşin olarak
yatırılır. Tahsil edilen tutarlar genel bütçeye gelir kaydedilir.

(4) Lisans ücretinin ödendiğine dair belge, lisans alma veya yenileme başvurusu sıra-
sında ETBİS’e yüklenir. 

Elektronik ticaret lisansı başvurusunun sonuçlandırılması
MADDE 31- (1) Lisans alma ve yenileme başvurusu on beş gün içinde sonuçlandırılır.

Lisans başvurusunda bulunan ETAHS ve ETHS bu süre içinde elektronik ticaret faaliyetine
devam edebilir. Lisans ücretinin ödendiğine dair belgenin Bakanlığa sunulması halinde başka
bir şart aranmaksızın lisans verilir veya yenilenir. 
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(2) Elektronik ticaret lisansı, ETAHS ve ETHS’ye ait bölümde ETBİS üzerinden ya-
yımlanır. 

(3) ETAHS’nin bir takvim yılında gerçekleşen net işlem hacminin;
a) On milyar Türk lirası ile yirmi milyar Türk lirası arasında olması hâlinde on milyar

Türk lirasını aşan kısmının on binde üçü,
b) Yirmi milyar Türk lirası ile otuz milyar Türk lirası arasında olması hâlinde (a) ben-

dine göre hesaplanan tutara ilave olarak, yirmi milyar Türk lirasını aşan kısmının binde beşi,
c) Otuz milyar Türk lirası ile kırk milyar Türk lirası arasında olması hâlinde (a) ve (b)

bentlerine göre hesaplanan tutarlara ilave olarak, otuz milyar Türk lirasını aşan kısmının yüzde
biri,

ç) Kırk milyar Türk lirası ile elli milyar Türk lirası arasında olması hâlinde (a), (b) ve
(c) bentlerine göre hesaplanan tutarlara ilave olarak, kırk milyar Türk lirasını aşan kısmının
yüzde beşi,

d) Elli milyar Türk lirası ile elli beş milyar Türk lirası arasında olması hâlinde (a), (b),
(c) ve (ç) bentlerine göre hesaplanan tutarlara ilave olarak, elli milyar Türk lirasını aşan kıs-
mının yüzde onu,

e) Elli beş milyar Türk lirası ile altmış milyar Türk lirası arasında olması hâlinde (a),
(b), (c), (ç) ve (d) bentlerine göre hesaplanan tutarlara ilave olarak, elli beş milyar Türk lirasını
aşan kısmının yüzde on beşi,

f) Altmış milyar Türk lirası ile altmış beş milyar Türk lirası arasında olması hâlinde
(a), (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerine göre hesaplanan tutarlara ilave olarak, altmış milyar Türk
lirasını aşan kısmının yüzde yirmisi,

g) Altmış beş milyar Türk lirasının üzerinde olması hâlinde (a), (b), (c), (ç), (d), (e) ve
(f) bentlerine göre hesaplanan tutarlara ilave olarak, altmış beş milyar Türk lirasını aşan kıs-
mının yüzde yirmi beşi,

oranında lisans ücreti ödenir.
(4) Bu maddedeki eşiklerin aşılıp aşılmadığının tespitinde, ETAHS ile ekonomik bü-

tünlük içinde bulunan ETAHS’lerin net işlem hacimleri ve işlem sayıları dikkate alınır. Net iş-
lem hacimleri ve işlem sayıları toplamının, on milyar Türk lirasının ve iptal ve iadeler hariç iş-
lem sayısı yüz bin adedin üzerinde olması halinde, bu ETAHS’lerin her biri lisans alma ve ye-
nileme başvurusunda bulunur. Lisans ücreti, ETAHS’lerden, bunların elektronik ticaret pazar
yerlerinde bir önceki takvim yılında gerçekleşen net işlem hacimleri oranında tahsil edilir.

(5) Bu maddede belirtilen parasal eşikler her yıl ETBİS verileri kullanılarak hesaplanan
elektronik ticaret hacminin yıllık değişim oranına göre artırılır. Artırımın yapıldığı tarihten ön-
ceki takvim yılına ilişkin net işlem hacmine uygulanacak bu eşikler ile elektronik ticaret hac-
minin yıllık değişim oranı en geç şubat ayı içinde Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir.

(6) Lisans ücretinin hesaplanmasında, ETAHS ve ekonomik bütünlük içinde bulunduğu
ETAHS’lerin elektronik ticaret pazar yerleri üzerinden yurt dışına yapılan satışlar ile ETHS’nin
kendine ait elektronik ticaret ortamları üzerinden yurt dışına yaptığı satışlar hesaba dâhil edil-
mez.

(7) Bu madde, münhasıran ETAHS’nin markasını taşıyan ürünlerin bayilik ve acentelik
gibi sözleşmeler kapsamında satışa sunulduğu elektronik ticaret pazar yerleri hakkında uygu-
lanmaz.
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DOKUZUNCU BÖLÜM
Denetim ve Çeşitli Hükümler

Denetim
MADDE 32- (1) Bakanlık, bu Yönetmelik kapsamında denetim yapmaya ve denetim

sonuçlarını açıklamaya yetkilidir.
(2) Bakanlıkça denetimle görevlendirilen personel, bu Yönetmelik kapsamında Bakan-

lık yetkisine giren hususlarla ilgili her türlü bilgi, belge ve defterler ile elektronik kayıtları is-
temeye, bunları incelemeye ve örneklerini almaya, ilgililerden yazılı ve sözlü bilgi almaya yet-
kilidir. İlgililer istenilen bilgi, belge ve defterler ile elektronik kayıtlarını, bunların örneklerini
noksansız ve gerçeğe uygun olarak vermek, yazılı ve sözlü bilgi taleplerini karşılamak ve ge-
rekli yardım ve kolaylığı göstermekle yükümlüdür.

(3) Bakanlık, denetim sırasında çözümü özel uzmanlık veya teknik bilgi gerektiren du-
rumlarda bilirkişi görevlendirebilir.

Çeşitli hükümler
MADDE 33- (1) Bu Yönetmelik kapsamında net işlem hacmi, işlem sayısı ve toplam

satış hasılatının hesaplanması ile 28 inci ve 29 uncu maddelere göre hesaplanan tutarların kul-
lanılmasında yurt dışına yönelik işlemler dikkate alınmaz. 

(2) Orta, büyük ve çok büyük ölçekli ETAHS ile orta, büyük ve çok büyük ölçekli
ETHS hakkında, 11 inci ve 20 nci maddelerin altıncı fıkraları, 21 inci maddenin birinci fıkra-
sının (a) ve (b) bentleri, 22 nci madde, 28 inci ve 29 uncu maddeler bu niteliğin kazanıldığı
yılı izleyen takvim yılı başından itibaren uygulanır. 15 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) ve
(b) bentlerine, 21 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendine, aynı maddenin ikinci, üçüncü,
dördüncü ve beşinci fıkralarına, 23 ila 27 nci maddelere orta, büyük ve çok büyük ölçekli
ETAHS ile orta, büyük ve çok büyük ölçekli ETHS niteliğinin kazanıldığı yılı izleyen takvim
yılının ilk üç ayı içinde uyum sağlanır. Çok büyük ölçekli ETAHS niteliği kazanılıp kazanıl-
madığının tespitinde yüzde beşin altındaki had aşımları dikkate alınmaz. Herhangi bir takvim
yılında hadlerin altında kalan ETAHS hakkında, bu durum devam ettiği sürece Kanunun ek 2 nci
maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları uygulanmaz.

(3) Orta, büyük ve çok büyük ölçekli ETAHS ile orta, büyük ve çok büyük ölçekli
ETHS tanımında ve 28 inci maddenin üçüncü ve altıncı fıkraları ile 29 uncu maddenin ikinci
ve üçüncü fıkralarının (a) bentlerinde yer alan parasal eşikler, ETBİS verileri kullanılarak her
yıl hesaplanan elektronik ticaret hacminin yıllık değişim oranına göre artırılır. Artırımın yapıl-
dığı tarihten önceki takvim yılına ilişkin net işlem hacmine uygulanacak bu eşikler ile elektro-
nik ticaret hacminin yıllık değişim oranı en geç şubat ayı içinde Bakanlığın internet sitesinde
ilan edilir. 

(4) 5 inci maddenin altıncı fıkrası, 6 ncı maddenin üçüncü fıkrası, 11 inci maddenin al-
tıncı fıkrası, 15 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri, 19 ila 29 uncu maddeler ve
33 üncü maddenin dokuzuncu fıkrası münhasıran ETAHS’nin markasını taşıyan ürünlerin ba-
yilik ve acentelik gibi sözleşmeler kapsamında satışa sunulduğu elektronik ticaret pazar yerleri
hakkında uygulanmaz.

(5) 20 nci, 22 nci, 23 üncü, 25 inci, 27 nci, 28 inci, 29 uncu, 30 uncu ve 31 inci maddeler
toplam satış hasılatının yarısından fazlasını elektronik ticaret dışındaki satışlardan elde eden
ETHS’ler hakkında uygulanmaz.

(6) ETHS ve ETAHS, Kanun kapsamındaki iş ve işlemlerine ilişkin bilgi, belge, defter
ve elektronik kayıtlarını, iş veya işlemin gerçekleştiği tarihten itibaren on yıl süreyle saklar ve
bunları talebi halinde Bakanlığa sunar.

(7) Abonelik sözleşmesinin kamu hizmetlerinin tek noktadan sunulduğu ortak kamu
elektronik platformu üzerinden kurulması halinde ispat yükü ve elektronik ticaret işlemlerine
ilişkin elektronik kayıtların saklanması ve talep olması halinde bu kayıtların Bakanlığa sunul-
masında yükümlülük ETHS’ye aittir.
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(8) ETAHS, elektronik ticaret pazar yerlerinde satışına aracılık ettiği malların sipariş
bilgilerinin ETHS’ye eş zamanlı iletilmesine ve stok bilgilerinin güncellenmesine yönelik
ETHS ile gerekli entegrasyonu sağlamakla yükümlüdür.

(9) ETAHS, ETHS’nin  213 sayılı Kanun kapsamında düzenlemesi ve alıcının erişimine
sunması gereken belgeye, satışın yapıldığı elektronik ticaret pazar yerinde yer verebilmesine
imkân sağlar.

(10) Bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklere, Bakanlığı yanıltmaya yönelik iş ve
işlemlerle aykırı davranılması halinde Kanunun 12 nci maddesinin beşinci fıkrası uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 34- (1) 26/8/2015 tarihli ve 29457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elek-

tronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik yürür-
lükten kaldırılmıştır.

İntibak süreci
GEÇİCİ MADDE 1- (1) 7/7/2022 tarihi itibarıyla;
a) Aracılık hizmeti sunduğu elektronik ticaret pazar yerlerinde kendisinin veya ekono-

mik bütünlük içinde bulunduğu kişilerin markasını taşıyan veya kullanım hakkını haiz olduğu
malları satışa sunan veya satışına aracılık eden elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılar
19 uncu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında, 

b) 5411 sayılı Kanun kapsamında banka veya 6493 sayılı Kanun kapsamında elektronik
para kuruluşu olarak yetkilendirilen işletmelerin ekonomik bütünlük içinde bulunduğu ETAHS
ve ETHS’ler 25 inci maddede,

c) 4925 sayılı Kanun kapsamında eşya taşımacılığı faaliyetinde bulunan işletmeler, 655
sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği kapsamında
taşıma işleri organizatörü veya 6475 sayılı Kanun kapsamında posta hizmet sağlayıcı olarak
yetkilendirilen işletmelerin ekonomik bütünlük içinde bulunduğu ETAHS’ler 26 ncı maddenin
birinci fıkrasında,

yer alan yükümlülüklere 1/1/2024 tarihine kadar uyum sağlar. 
(2) 1/1/2023 tarihinden önce yapılan ve bu tarihten itibaren altı ay içinde bu Yönetme-

liğe uygun hâle getirilmeyen aracılık sözleşmelerinin ilgili hükümleri geçersizdir.
(3) ETHS’nin ve ETAHS’nin 30 ve 31 inci maddeler kapsamındaki lisans alma yüküm-

lülüğü 1/1/2025 tarihinden itibaren yerine getirilir.
(4) Bu Yönetmelikte dâhili iletişim sistemi üzerinden yapılması öngörülen işlemler

1/7/2023 tarihine kadar elektronik posta gibi teknik araçlarla yapılabilir. 
(5) ETAHS, 1/1/2023 tarihinden önce aracılık hizmeti sunduğu ETHS’ler bakımından

6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan doğrulama yükümlülüğünü 1/1/2024 tarihine kadar
yerine getirir.

Yürürlük 
MADDE 35- (1) Bu Yönetmeliğin;
a) 18 inci maddesi 1/7/2023 tarihinde,
b) 28 inci ve 29 uncu maddeleri 2022 takvim yılına ilişkin net işlem hacimlerine de uy-

gulanmak üzere 1/1/2023 tarihinde,  
c) 21 inci maddesi ile 31 inci maddesinin beşinci fıkrası 1/1/2024 tarihinde,
ç) Diğer hükümleri 1/1/2023 tarihinde,
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 36- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU MESLEK PERSONELİ 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 3/9/2015 tarihli ve 29464 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji Pi-
yasası Düzenleme Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkra-
sının (d), (e) ve (k) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent ek-
lenmiştir.

“d) Tez Değerlendirme Komisyonu: Enerji uzman yardımcısı tarafından hazırlanan tezi
inceleyen ve değerlendiren komisyonu,

e) Giriş Sınavı Komisyonu: Giriş sınavını gerçekleştiren sınav komisyonunu,”
“k) YDS/e-YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını/Elektronik Yabancı Dil

Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,”
“l) Yeterlik sınav komisyonu: Yeterlik sınavını gerçekleştiren komisyonu,”
MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi ve

üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“Uzman yardımcılığı giriş sınavı; yazılı ve sözlü sınavdan oluşur.”

“(3) Yazılı sınavın tümü ya da bir bölümü, klasik ve/veya test usulünde yapılabilir. Baş-
kan tarafından uygun görüldüğü takdirde yazılı sınavın bir kısmı ya da tamamı ÖSYM’ye, üni-
versitelere veya bu konuda uzmanlaşmış diğer kamu kurum ve kuruluşlarına da yaptırılabilir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “İlanlar,” ibaresinden sonra gelmek üzere “yazılı” ibaresi
eklenmiştir.

“(2) Atama yapılacak kadro sayısı, başvuru tarihleri, giriş sınavına katılma şartları, baş-
vuru usulü, istenecek belgeler, sınavın şekli, konuları, yeri, zamanı, değerlendirme yöntemi ile
KPSS sonuçlarına göre puan türleri, asgari puanlar ve diğer hususlar Başkan Onayını müteakip
Resmî Gazete’de, Kurumun internet sayfasında ve Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun in-
ternet sitesinde ilan edilir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“c) KPSS’den sınav duyurusunda belirtilen puan türlerine göre son başvuru tarihi iti-
barıyla, geçerlilik süresi dolmamış taban puanı almış olmak,”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer
alan “örneği” ibaresinden sonra gelmek üzere “(Eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için
diploma denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca kabul edildiğini gösterir belgenin aslı ya da
onaylı örneği)” ibaresi eklenmiş, (b) bendi ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Son üç ay içinde çekilmiş üç adet renkli vesikalık fotoğraf,”
“(2) Başvurular ilanda belirtilen yerlere şahsen ya da ilanda belirtildiği takdirde posta

ile veya internet üzerinden yapılır. Birinci fıkrada sayılan belgelerin son başvuru tarihi mesai
bitimine kadar Kuruma teslim edilmesi şarttır. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre
içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
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MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci ve beşinci fıkralarında yer
alan “sınav yapılması halinde,” ibareleri ile üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 11- (1) Giriş sınavı komisyonu; Başkan tarafından görevlendirilen başkan

yardımcısı veya daire başkanı başkanlığında, daire başkanları, grup başkanları veya Kurumda
en az beş yıl görev yapmış uzmanlar arasından belirlenen beş asıl, beş yedek üyeden oluşur.
İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı giriş sınavı komisyonunun doğal üye-
sidir. Başkan gerekli görürse giriş sınavı komisyonu üyesi olarak yükseköğretim kurumları öğ-
retim üyelerinden yararlanabilir. Ancak bu şekilde görevlendirilecek üye sayısı ikiyi geçemez.

(2) Asıl üyelerin belgeye dayalı mazeretlerinin olması durumunda yedek üyeler tespit
sırasına göre giriş sınavı komisyonuna katılırlar. Giriş sınavı komisyonunun başkan ve üyeleri;
boşanmış olsalar dahi eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısım-
larının veya evlatlıklarının katıldıkları öğrenim dalı ile ilgili sınavlarda görev alamazlar, bun-
ların yerine yedek üyeler katılır.

(3) Giriş sınavı komisyonu üye tam sayısıyla toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. Ka-
rarlarda çekimser oy kullanılamaz. Karşı oy kullanan giriş sınavı komisyon üyeleri, gerekçesini
komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır.

(4) Sınav sorularının hazırlanması veya hazırlattırılması, sınav sonuçlarının değerlen-
dirilmesi ve itirazların incelenerek karara bağlanması giriş sınavı komisyonu tarafından yapı-
lır.

(5) Giriş sınavı komisyonunun sekretarya hizmetleri İnsan Kaynakları ve Destek Hiz-
metleri Dairesi Başkanlığınca yürütülür.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yazılı sınav, mezuniyet durumu dikkate alınarak sınav duyurusunda belirtilen mes-
leki alan bilgisi ve yabancı dil bilgisi konularından yapılır.”

“(4) Yabancı dil sorularının hazırlanacağı yabancı dil veya yabancı diller, giriş sınavı
ilanında belirtilir.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ku-
rumca yazılı sınav yapılması halinde” ibaresi “Yazılı sınavda” şeklinde, (b) ve (e) bentleri aşa-
ğıdaki şekilde, (ç) bendinde yer alan “komisyon” ibaresi “giriş sınavı komisyonu” şeklinde,
(g) bendinde yer alan “Komisyon” ibaresi “Giriş sınavı komisyonu” şeklinde ve (ğ) bendinde
yer alan “Komisyon” ibaresi “giriş sınavı komisyonu” şeklinde değiştirilmiştir.

“b) Sınavlar, giriş sınavı komisyonunun gözetimi ve denetimi altında yapılır. Giriş sı-
navı komisyonu başkanınca yeterli sayıda gözetmen görevlendirilir. Sınav başlamadan önce
adayların hüviyetlerinin kontrol edildiği, soru zarfının sağlam, kapalı ve mühürlü olduğu hu-
susunda tutanak düzenlenir ve sınav kuralları açıklanarak, adayların önünde kapalı soru zarfı
açılır.”

“e) Yazılı sınav sonucunda, alan bilgisi ve yabancı dil bilgisi konuları ayrı ayrı yüz
tam puan üzerinden değerlendirilir ve alan bilgisine yüzde yetmiş oranında, yabancı dil bilgisine
ise yüzde otuz oranında ağırlık puanı uygulanır. Sınavın klasik veya klasik ve test usulünde
beraberce yapılması durumunda cevap kâğıtlarının değerlendirilmesi belirlenen oranlarda ağır-
lık puanı uygulanmak suretiyle giriş sınavı komisyonunun her bir üyesince ayrı ayrı yapılır.
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Bu şekilde yapılan sınavda, giriş sınavı komisyonu başkan ve üyelerinin verdikleri nihai pu-
anların aritmetik ortalaması alınır. Yazılı sınavda başarılı sayılmak için, alan bilgisi ve yabancı
dil bilgisi konularından ayrı ayrı en az yetmiş puan alınması şarttır.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde yer alan “veya yazılı sınav ya-
pılmaksızın doğrudan” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, “komisyon” ibaresi “giriş sınavı ko-
misyonu” şeklinde, “Komisyon” ibaresi “giriş sınavı komisyonu” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci, üçüncü ve dördüncü fık-
raları aşağıdaki şekilde, altıncı fıkrasında yer alan “Komisyon” ibaresi “giriş sınavı komisyonu”
şeklinde değiştirilmiştir.

“(1) Giriş sınavı komisyonu, yazılı sınav ile sözlü sınav notunun aritmetik ortalamasını
almak suretiyle adayların giriş sınavı başarı puanlarını tespit eder.”

“(3) Sınav sonuçlarına göre giriş sınavı duyurusunda belirtilen öğrenim dalları itibarıyla
ayrı ayrı başarı sıralaması yapılarak, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle,
ilanda belirtilen öğrenim dallarına göre atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl adayın isimleri
tutanakla belirlenir. Giriş sınavından yetmiş veya daha fazla puan almış olmak kaydıyla, giriş
sınavı duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek üzere giriş
sınavı komisyonu tarafından belirlenen sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste be-
lirlenerek ilan edilir. Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının
ilan edildiği tarihten itibaren bir yılı geçmemek üzere müteakip sınava kadar geçerlidir. Baş-
kanın onayı ile belirlenen asıl ve yedek liste Kurumun internet sitesinde ilan edilir. Ayrıca,
sınav sonucu sınavda başarılı olan adaylara yazılı olarak bildirilir.

(4) Sınav sonuçları açıklanırken, kazanan adayların giriş sınavı sonuçlarının eşit olması
halinde, yazılı puanı yüksek olan aday; her iki puanın da eşit olması hâlinde, KPSS puanı yük-
sek olan aday sıralamada üstte yer alır.”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“e) 2/6/2022 tarihli ve 5649 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe konulan
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri kapsa-
mında istenecek bilgi ve belgeler.”

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının ikinci cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Söz konusu soruşturma ve araştırma işlemleri olumsuz sonuçlananlar için Güvenlik So-
ruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre işlem tesis
edilir.”

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Uzman yardımcıları için,  temel ve hazırlayıcı eğitim sonrasında staj ve yetiştirme
programı hazırlanır ve Başkan tarafından onaylanır. Staj ve yetiştirme programının ilk iki ayı
staj faaliyeti olarak değerlendirilir.

(4) Uzman yardımcıları, staj ve yetiştirme döneminde en az iki farklı daire başkanlı-
ğında ve toplam iki yıldan az olmamak kaydıyla refakat çalışması yaparlar. Uzman yardımcıları
refakat çalışması sırasında, görevlendirildikleri daire başkanlığı tarafından belirlenecek grup
başkanı ya da uzman refakatinde araştırma ve incelemeler yapar, diğer çalışmalara iştirak eder
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ve mesleki uygulamaları öğrenirler. Ayrıca görevlerine ilişkin yazışma ve raporlama teknikleri
konusunda bilgi ve becerilerini artıracak çalışmalara ağırlık verilir. Bunun yanı sıra, uzman
yardımcılarının Kurumsal ihtiyaçlar, ilgili mevzuat ve bütçe olanakları çerçevesinde yurt içinde
ve yurt dışında düzenlenecek kurs, seminer, staj ve konferans gibi çalışmalara katılmaları yo-
luyla mesleki bilgi ve deneyimlerinin arttırılması sağlanır. Refakat çalışması sonunda, ilgili
daire başkanları, grup başkanları ve uzmanlar tarafından, uzman yardımcısına ilişkin şekli Baş-
kanlıkça belirlenecek refakat değerlendirme formu doldurularak İnsan Kaynakları ve Destek
Hizmetleri Dairesi Başkanlığına gönderilir.”

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde,

üçüncü fıkrasında yer alan “Tez projeleri” ibaresi “Tez projesi” şeklinde değiştirilmiştir.
“(2) Uzman yardımcısı; Kurumdaki aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve re-

fakat izinleri hariç iki yıllık hizmet süresinin tamamlanmasını takip eden bir aylık süre içinde,
bir tez konusu belirleyerek tez projesini hazırlar ve görev yaptığı daire başkanlığına sunar.
Bağlı bulunduğu daire başkanı, kendi görüşünü de ekleyerek tez projesini en geç beş iş günü
içinde İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına gönderir. Tez projesinde;
tezin konusu, çalışmanın amacı, önemi, yöntemi, varsayımları, bilgi toplama araçları, muhtemel
kaynakçası, çalışma planı ve varsa ekleri hakkında bilgilere yer verilir. Uzman yardımcısı tez
projesini Kurum içinden veya dışından seçtiği tez danışmanı ile birlikte imzalar. Kurum içinden
seçilecek tez danışmanının, Kurumda en az beş yıl görev yapmış ve uzmanlık tezi hazırlamış
ya da en az doktora derecesine sahip olması gerekir. Kurum dışından belirlenen tez danışma-
nının ise ilgili bilim dalında öğretim üyesi olması şarttır. Tez danışmanı her dönemden en fazla
iki uzman yardımcısına danışmanlık yapabilir.  Tez danışmanı, danışmanı olduğu uzman yar-
dımcısının tez değerlendirme komisyonunda görev alamaz.”

MADDE 18- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin üçüncü fıkrasının üçüncü cümlesi
yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 19- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Geçerli mazeret nedeniyle, süresi içinde tezlerini teslim edemeyenlere tezlerini
sunmaları için üç ayı aşmamak üzere ilave süre verilir.”

MADDE 20- Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Tez değerlendirme komisyonu
MADDE 29- (1) Tez değerlendirme komisyonu, Başkan tarafından belirlenecek bir dai-

re başkanının başkanlığında, uzman yardımcısının bağlı bulunduğu daire başkanı ile grup baş-
kanları ve/veya Kurumda en az beş yıl görev yapmış uzmanlar arasından görevlendirilecek üç
üye olmak üzere toplam beş asıl üyeden oluşur. Gerekli görülmesi halinde tez değerlendirme
komisyonunda yükseköğretim kurumlarından öğretim üyeleri de görevlendirilebilir. Ayrıca, üç
yedek üye belirlenir. Asıl üyelerin belgelendirebilecekleri bir mazeretlerinin olması nedeniyle
tez değerlendirme komisyonuna katılamamaları halinde; daire başkanları yerine vekilleri, diğer
üyeler yerine ise yedek üyeler belirlenen sıraya göre katılırlar.

(2) Tez değerlendirme komisyonu, üye tamsayısı ile toplanır ve oy çokluğuyla karar
alır. Kararlarda çekimser oy kullanılamaz. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini
komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır.
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(3) Tez değerlendirme komisyonu başkan ve üyeleri; boşanmış olsalar dahi eşlerinin,
üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıl-
dıkları sınavlarda görev alamazlar. Bunların yerine yedek üyeler katılır.

(4) Tez değerlendirme komisyonunun sekretarya hizmetleri, İnsan Kaynakları ve Destek
Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca yürütülür.”

MADDE 21- Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinde yer alan “jürinin” ibaresi “tez
değerlendirme komisyonunun” şeklinde, “Jüri” ibaresi “Tez değerlendirme komisyonu” şek-
linde, “jüri” ibaresi “tez değerlendirme komisyonu” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 22- Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinde yer alan “Jüri” ibareleri “Tez de-
ğerlendirme komisyonu” şeklinde, “jürinin” ibaresi “tez değerlendirme komisyonunun” şek-
linde değiştirilmiştir.

MADDE 23- Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Jüri”
ibaresi “Tez değerlendirme komisyonu” şeklinde ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş-
tir.

“(2) Tezleri kabul edilmeyenlere tezlerini sunmaları veya yeni bir tez hazırlamaları için
altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir. Yeni tez hazırlanması durumunda, tez seçimi 26 ncı
maddedeki usulle yapılır.”

MADDE 24- Aynı Yönetmeliğe 33 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.

“Yeterlik sınav komisyonu
MADDE 33/A- (1) Yeterlik sınav komisyonu; Başkan tarafından görevlendirilen başkan

yardımcısı veya daire başkanı başkanlığında, daire başkanları, grup başkanları veya Kurumda
en az beş yıl görev yapmış uzmanlar arasından belirlenen beş asıl, beş yedek üyeden oluşur.
İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı yeterlik sınav komisyonunun doğal
üyesidir. Asıl üyelerin herhangi bir nedenle komisyona katılamamaları durumunda, yedek üye-
ler tespit sırasına göre katılırlar.

(2) Yeterlik sınav komisyonunun başkan ve üyeleri; boşanmış olsalar dahi eşlerinin,
üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıl-
dıkları yeterlik sınavlarında görev alamazlar, bunların yerine yedek üyeler katılır.

(3) Yeterlik sınav komisyonunun sekretarya hizmetleri İnsan Kaynakları ve Destek Hiz-
metleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.”

MADDE 25- Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 34- (1) Yeterlik sınavı, Başkanlıkça belirlenecek tarihte yeterlik sınav ko-

misyonu tarafından yazılı olarak yapılır. Tezin başarılı bulunduğu tarih ile yeterlik sınav tarihi
arasındaki süre, bir aydan az olamaz. Başkan tarafından uygun görüldüğü takdirde, yazılı sınav
sorularının bir kısmı ya da tamamı üniversitelere veya bu konuda uzmanlaşmış diğer kamu ku-
rum ve kuruluşlarına da hazırlatılabilir. Yeterlik sınavının konuları, yeri ve tarihi sınavdan en
az bir ay önce uzman yardımcısına duyurulur. 

(2) Yeterlik sınavıyla, uzman yardımcısının Kurumun görev ve yetki alanına ilişkin
mevzuat ile mesleğin gerektirdiği bilgi ve nitelikleri kazanıp kazanmadığı ölçülür. Yeterlik sı-
navı aşağıda yer alan konulardan oluşur:

a) Kurumun görev ve yetkileri.
b) Kurum teşkilat kanunu, elektrik, doğalgaz, petrol ve LPG piyasalarına ilişkin mev-

zuat, veri ve politikalar.
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c) Türkiye’de enerji yönetimi, Türkiye’nin enerji politikaları.
ç) Uluslararası enerji politikaları, uluslararası enerji örgütlenmesi.
d) Yeterlik sınav komisyonu tarafından, uzman yardımcısının mezuniyeti, yürüttüğü iş

ve işlemler dikkate alınarak belirlenecek diğer konular.
(3)  Yazılı sınavın test usulünde yapılması halinde cevap anahtarına göre değerlendirme

yapılır. Sınavın klasik veya klasik ve test usulünde beraberce yapılması durumunda ise cevap
kâğıtlarının değerlendirilmesi yeterlik sınav komisyonunun her bir üyesince ayrı ayrı yapılarak
komisyon üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınır
ve ayrı ayrı her üyenin verdiği not gösterilmek suretiyle sınav tutanağı tanzim edilir. Yeterlik
sınavından yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alan uzman yardımcıları başarılı sayı-
lır.

(4) Tez değerlendirme komisyonu tarafından tezi başarılı bulunduğu hâlde yeterlik sı-
navında başarısız olan ya da bu sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın
sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde kullanılmak üzere ikinci kez yeterlik sınavı hakkı
verilir.”

MADDE 26- Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi
ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yeterlik sınavı sonucu, yeterlik sınav komisyonu tarafından sınav tutanaklarıyla bir-
likte İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bildirilir.”

“(2) Tebliğ edildiği tarihten itibaren yedi iş günü içinde sınav sonuçlarına itiraz edile-
bilir. İtirazlar bu sürenin bitiminden itibaren yeterlik sınav komisyonu tarafından en fazla on
iş günü içinde incelenerek karara bağlanır ve uzman yardımcısına bildirilir. İtirazlar hakkında
verilen kararlar kesindir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz.”

MADDE 27- Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

“(1) Yeterlik sınavında başarılı olduğu kendisine tebliğ edilen uzman yardımcısı yeterlik
sınavı tarihinde geçerli olan veya yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde alınmış bu-
lunan YDS/e-YDS’den asgari (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul
edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeyi ibraz etmesi halinde enerji uzmanı
kadrosuna atanır.”

MADDE 28- Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Uzmanlar, görevlerini ilgili mevzuat çerçevesinde, bilimsel esas ve yöntemleri kul-
lanarak, Kurum ilke ve stratejileri doğrultusunda yerine getirir.”

MADDE 29- Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

“Mevcut uzman yardımcıları
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu maddeyi ihdas eden Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte

Kurumda uzman yardımcısı kadrosunda bulunup tez seçimini gerçekleştirmeyenlerin tezleri,
yeterlik sınavları ve uzmanlık kadrolarına atanmaları Yönetmeliğin değişiklikten sonraki hü-
kümlerine göre sonuçlandırılır.”

MADDE 30- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 31- Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı

yürütür. 
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Kamu İhale Kurumundan:
ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında
yer alan “bankalardan temin edilecek belgeler ile” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Başlamış olan ihaleler
GEÇİCİ MADDE 16- (1) İlanı veya duyurusu bu maddeyi ihdas eden Yönetmeliğin

yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte
yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin eki EK-1’de yer alan KİK023.0/Ç numaralı “Banka
Referans Mektubu” Standart Formu yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin eki EK-2’de yer alan Çerçeve Anlaşma İhalelerinde
Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.3 üncü maddesine bağlı (13) numaralı dipnotta yer alan
“bankalardan temin edilecek belgeler ile” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5- Bu Yönetmelik yayımı tarihinden 15 gün sonra yürürlüğe girer.
MADDE 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

—— • ——
Kamu İhale Kurumundan:

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA 
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 28 inci maddesinin üçüncü fık-
rasında yer alan “bankalardan temin edilecek belgeler ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1)
numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 4- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Başlamış olan ihaleler
GEÇİCİ MADDE 23- (1) İlanı veya duyurusu bu maddeyi ihdas eden Yönetmeliğin

yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte
yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin eki EK-1’de yer alan KİK030.0/D numaralı “Banka
Referans Mektubu” Standart Formu yürürlükten kaldırılmış, KİK011.4/D numaralı “Mali
Kapasite Komisyon Değerlendirme Formu” Standart Formunun (2) numaralı dipnotunda yer
alan “ile banka referans mektubu” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, KİK041.0D numaralı “Su-
nulmayacak Belgeler Tablosu” Standart Formunda yer alan “Banka referans mektubu İdari
Şartnamenin … maddesi (Banka referans mektubunun Elektronik İhale Uygulama Yönetme-
liğinin 20 nci maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak alınması durumunda) (Bu mektuplara
ilişkin bilgiler EKAP’a elektronik ortamda aktarılmaktadır.)” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 6- Bu Yönetmelik yayımı tarihinden 15 gün sonra yürürlüğe girer.
MADDE 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.
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Kamu İhale Kurumundan:

ELEKTRONİK İHALE UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 25/2/2011 tarihli ve 27857 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik

İhale Uygulama Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Başlamış olan ihaleler

GEÇİCİ MADDE 17- (1) İlanı veya duyurusu bu maddeyi ihdas eden Yönetmeliğin

yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte

yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK015.4B/EKAP, KİK015.5B/EKAP,

KİK015.5B/EKAP-YK numaralı “Yeterlik Bilgileri Tablosu” Standart Formlarının “Elektronik

İhale Uygulama Yönetmeliğinin 20 nci Maddesinin Birinci Fıkrasına Uygun Olarak Alınan

Banka Referans Mektubu” ve “Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 20 nci Maddesinin

Birinci Fıkrasına Uygun Olarak Alınmayan Banka Referans Mektubu” satırları yürürlükten

kaldırılmıştır. 

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan

ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin

23 üncü maddesine bağlı (31) numaralı dipnotunda yer alan “ön projeyle çıkılan yapım işleri

hariç olmak üzere;” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı dipnotta yer alan “ihalelerde yalnızca

fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılmasının öngörülmesi halinde veyahut

açık ihale usulü ile yapılan ve Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenilmeksizin

sonuçlandırılan ihalelerde fiyat veya fiyat ile birlikte” ibaresi “mal alımı ihalelerinde fiyat

ve/veya” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin eki Ek-115 yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 6- Bu Yönetmeliğin;

a) 4 üncü maddesi 2/5/2023 tarihinde,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinden 15 gün sonra,

yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

—— • ——
Kamu İhale Kurumundan:

HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 28 inci maddesinin beşinci fıkrasında yer

alan “bankalardan temin edilecek belgeler,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi yürür-

lükten kaldırılmıştır. 
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MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 59/A maddesinin yedinci fıkrası yürürlükten kaldırıl-

mış, onuncu fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“c) Yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgelerden EKAP veya diğer ka-

mu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası

üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin sunulan tevsik edici belgelerin, belgenin geçerliğine iliş-

kin taşıması zorunlu tüm asli unsurları sağlaması kaydıyla, belgelerde bulunan bilgi eksiklikleri

Kanunun 37 nci maddesi kapsamında tamamlatılabilir. Ancak asli unsurlarda eksiklik bulun-

ması durumunda, bu belgeler sunulmamış kabul edilir. (a) ve (b) bentlerinde belirtilen işlemlere,

ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve belirlenecek ise ikinci teklif sahibi tespit edilinceye

kadar devam edilir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Başlamış olan ihaleler

GEÇİCİ MADDE 28- (1) İlanı veya duyurusu bu maddeyi ihdas eden Yönetmeliğin

yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte

yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin eki EK-1’de yer alan KİK025.0/H numaralı “Banka

Referans Mektubu” Standart Formu yürürlükten kaldırılmış, aynı ekte KİK029.0/H numaralı

“Sunulmayacak Belgeler Tablosu” Standart Formunda yer alan “Banka referans mektubu İdari

Şartnamenin … maddesi (Banka referans mektubunun Elektronik İhale Uygulama Yönetme-

liğinin 20 nci maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak alınması durumunda) (Bu mektuplara

ilişkin bilgiler EKAP’a elektronik ortamda aktarılmaktadır.)” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 7- Bu Yönetmelik yayımı tarihinden 15 gün sonra yürürlüğe girer.

MADDE 8- Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

—— • ——
Kamu İhale Kurumundan:

MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinin beşinci fıkrasında yer alan

“bankalardan temin edilecek belgeler,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin son

cümlesi ile üçüncü fıkrasında yer alan “bankalardan temin edilecek belgelerdeki,” ibaresi yü-

rürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 58/A maddesinin altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmış,

dokuzuncu fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgelerden EKAP veya diğer ka-

mu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası

üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin sunulan tevsik edici belgelerin, belgenin geçerliğine iliş-

kin taşıması zorunlu tüm asli unsurları sağlaması kaydıyla, belgelerde bulunan bilgi eksiklikleri
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Kanunun 37 nci maddesi kapsamında tamamlatılabilir. Ancak asli unsurlarda eksiklik bulun-

ması durumunda, bu belgeler sunulmamış kabul edilir. (a) ve (b) bentlerinde belirtilen işlemlere,

ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve belirlenecek ise ikinci teklif sahibi tespit edilinceye

kadar devam edilir.” 

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 58/B maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(1) İlan ve dokümanda belirtilmek kaydıyla, açık ihale veya belli istekliler arasında

ihale usulleri ile yapılan ihalelerde, fiyat ve/veya fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik ek-

siltme yapılabilir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Başlamış olan ihaleler

GEÇİCİ MADDE 23- (1) İlanı veya duyurusu bu maddeyi ihdas eden Yönetmeliğin

yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte

yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.” 

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin eki EK-1’de yer alan KİK026.0/M numaralı “Banka

Referans Mektubu” Standart Formu yürürlükten kaldırılmış, aynı ekte KİK029.0/M numaralı

“Sunulmayacak Belgeler Tablosu” Standart Formunda yer alan “Banka referans mektubu İdari

Şartnamenin … maddesi (Banka referans mektubunun Elektronik İhale Uygulama Yönetme-

liğinin 20 nci maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak alınması durumunda) (Bu mektuplara

ilişkin bilgiler EKAP’a elektronik ortamda aktarılmaktadır.)” ibaresi yürürlükten kaldırılmış-

tır.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin eki EK :2’de yer alan Açık İhale Usulü ile İhale Edilen

Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 21 inci maddesine bağlı (28) numaralı

dipnotunda yer alan “yalnızca fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılmasının

öngörülmesi halinde veyahut açık ihale usulü ile yapılan ve Kanunun 38 inci maddesinde ön-

görülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılan ihalelerde” ibaresi yürürlükten kaldırılmış,

aynı dipnotta yer alan ilk “fiyat veya fiyat ile birlikte” ibaresi “fiyat ve/veya” şeklinde değiş-

tirilmiştir.

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin eki EK :4’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale

Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 21 inci maddesine

bağlı (23) numaralı dipnotunda yer alan “yalnızca fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik ek-

siltme yapılmasının öngörülmesi halinde veyahut belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan

ve Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılan ihalelerde”

ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı dipnotta yer alan ilk “fiyat veya fiyat ile birlikte” ibaresi

“fiyat ve/veya” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10- Bu Yönetmeliğin;

a) 5 inci, 8 inci ve 9 uncu maddeleri 2/5/2023 tarihinde,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinden 15 gün sonra,

yürürlüğe girer. 

MADDE 11- Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.
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Kamu İhale Kurumundan:

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 29 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer

alan “bankalardan temin edilecek belgeler,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4)

numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 60/A maddesinin yedinci fıkrası yürürlükten kaldırıl-

mış, onuncu fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgelerden EKAP veya diğer ka-

mu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası

üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin sunulan tevsik edici belgelerin, belgenin geçerliğine iliş-

kin taşıması zorunlu tüm asli unsurları sağlaması kaydıyla, belgelerde bulunan bilgi eksiklikleri

Kanunun 37 nci maddesi kapsamında tamamlatılabilir. Ancak asli unsurlarda eksiklik bulun-

ması durumunda, bu belgeler sunulmamış kabul edilir. (a) ve (b) bentlerinde belirtilen işlemlere,

ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve belirlenecek ise ikinci teklif sahibi tespit edilinceye

kadar devam edilir.” 

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Başlamış olan ihaleler

GEÇİCİ MADDE 30- (1) İlanı veya duyurusu bu maddeyi ihdas eden Yönetmeliğin

yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte

yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin eki EK-1’de yer alan KİK024.0/Y numaralı “Banka

Referans Mektubu” Standart Formu yürürlükten kaldırılmış, aynı ekte KİK032.0/Y numaralı

“Sunulmayacak Belgeler Tablosu” Standart Formunda yer alan “Banka referans mektubu İdari

Şartnamenin …maddesi (Banka referans mektubunun Elektronik İhale Uygulama Yönetmeli-

ğinin 20 nci maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak alınması durumunda) (Bu mektuplara

ilişkin bilgiler EKAP’a elektronik ortamda aktarılmaktadır.)” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin eki EK-3’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale

Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 7.9 uncu

maddesine bağlı (17) numaralı dipnotunda yer alan 7.9.2.1.1., 7.9.3.1., 7.9.3.1.1. ve 7.9.3.1.2.

maddeleri yürürlükten kaldırılmış, 7.9.2.1.2., 7.9.2.1.3., 7.9.2.1.4., 7.9.2.1.5., 7.9.3.2.1.,

7.9.3.2.2., 7.9.3.2.3., 7.9.3.3.1. ve 7.9.3.3.2. nci maddelerinde yer alan “20’si” ibareleri “25’i”

şeklinde, 7.9.3.2.1., 7.9.3.2.2., 7.9.3.2.3. ve 7.9.3.3.2. nci maddelerinde yer alan “10’u” ibareleri

“12,5’i” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8- Bu Yönetmelik yayımı tarihinden 15 gün sonra yürürlüğe girer.

MADDE 9- Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.
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GENELGE

Cumhurbaşkanlığından:
Konu: 2023 Yılının Âşık Veysel

Yılı Olarak Kutlanması

GENELGE
2022/19

28 Aralık 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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TEBLİĞLER

Adalet Bakanlığından:

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN

MÜDAFİ VE VEKİLLERE YAPILACAK ÖDEMELERE

İLİŞKİN 2023 YILI TARİFESİ

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Tarifenin amacı, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi

Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen mü-

dafi veya vekillere ödenecek meblağları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Tarife, Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince görevlendirilen müdafi

veya vekillerin yapacakları hukuki yardımlar için uygulanır.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Tarife, 23/3/2005 tarihli ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanu-

nunun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 13 üncü maddesi gereğince hazırlan-

mıştır.

Tarife

MADDE 4- (1) Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince yapılan hukuki yardımlara yö-

nelik işlemlerde;

a) Soruşturma evresinde takip edilen işler için 1.447 TL,

b) Sulh ceza hâkimliklerinde takip edilen işler için 2.254 TL,

c) Asliye ceza mahkemeleri:

1) Takip eden davalar için 2.481 TL,

2) Seri muhakeme usulü uyarınca takip edilen işler için 1.036 TL,

ç) Ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 4.451 TL,

d) Çocuk mahkemeleri:

1) Çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar için 2.481 TL,

2) Çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 4.451 TL,

e) İcra Ceza ve Fikrî ve Sınaî Haklar ceza mahkemesi gibi mahkemeler ile İnfaz Hâ-

kimliklerinde takip edilen davalar için 2.481 TL,

f) Kanun yolları mahkemeleri:

1) Bölge adliye mahkemelerinde görülen duruşmalı davalar için 4.451 TL,

2) Yargıtayda görülen duruşmalı davalar için 5.011 TL,

ödenir.

Yürürlük

MADDE 5- (1) Bu Tarife 1/1/2023 tarihinde yürürlüğe girer.
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK

İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(2023/1)

9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde, Kanuna aykırılık
halinde uygulanacak idari para cezaları belirlenmiştir.

30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fık-
rasında idari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961
tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tes-
pit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı ve bu şekilde
yapılacak hesaplamalarda bir Türk Lirasının küsurunun dikkate alınmayacağı hükmü yer al-
maktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 24/11/2022 tarihli ve 32023 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 542) uyarınca 2022
yılı için yeniden değerleme oranı % 122,93 olarak tespit ve ilan edilmiştir.

Bu duruma binaen, 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinde yer alan para cezaları
1/1/2023 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen miktarlarda uygulanacaktır.

Tebliğ olunur.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

SU, ELEKTRİK VE GAZ SAYAÇLARI TAMİR VE

AYAR ÜCRET TARİFESİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MSÜGGM – 2022/1)

Amaç, kapsam ve dayanak

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar

Kanununun 11 inci maddesi uyarınca su, elektrik ve gaz sayaçlarının tamir ve ayar ücretlerinin

belirlenmesidir.

(2) Bu Tebliğ, sayaçların tamir, bakım ve ayar ücretlerini kapsar.

Reddedilen sayaçlar

MADDE 2- (1) Muayenesi sonucunda reddedilen sayaçlar için hiçbir ücret talep edil-

mez.

Ücret tarifesi asma zorunluluğu

MADDE 3- (1) Ek-l’de yer alan tarifenin, tamir ve ayar istasyonlarında kolayca görü-

lebilecek bir yere asılması zorunludur.

İdari para cezası

MADDE 4- (1) Ek-l’de yer alan tarifede belirtilen ücretlerin üstünde ücret talep eden

veya alanlar hakkında Ölçüler ve Ayar Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (g)

bendi hükmü uyarınca işlem yapılır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 5- (1) 24/12/2021 tarihli ve 31699 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su,

Elektrik ve Gaz Sayaçları Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:

MSÜGGM – 2021/6) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 6- (1) Bu Tebliğ 1/1/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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—— • ——
Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

ASGARİ ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 30/12/2015 tarihli ve 29578 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük

Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğin

5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “13.300” ibaresi “22.610” olarak de-

ğiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Tebliğin Ek-1 ve Ek-2’si ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Tebliğ 1/1/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
BENZİN TÜRLERİNE ETANOL HARMANLANMASI HAKKINDA TEBLİĞDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 7/7/2012 tarihli ve 28346 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Benzin Tür-
lerine Etanol Harmanlanması Hakkında Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“2023 yılı harmanlama yükümlülüğü
GEÇİCİ MADDE 4- (1) Bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında

yer alan %3 (V/V) oranındaki harmanlama yükümlülüğü, 2023 yılı için %2 (V/V) olarak uy-
gulanır.”

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

—— • ——
Kamu İhale Kurumundan:

KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale
Genel Tebliğinin 7.3. maddesinin birinci cümlesinde yer alan “bankalardan temin edilecek bel-
geler,” ibaresi ve üçüncü cümlesinde yer alan “bankalardan temin edilecek belgelerdeki,” iba-
resi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 7.4 maddesinin birinci cümlesinde yer alan “bankalar-
dan temin edilecek belgeler,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Aynı Tebliğe 89 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde
eklenmiştir. 

“Madde 89/A- Bilişim hizmet alımı ihalelerinde istenecek belgeler
89/A.1. İdarelerce, bilişim hizmet alımı ihalelerinde, ön yeterlik şartnamesi veya idari

şartnamenin ön yeterlik başvurusu ve/veya ihaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin mad-
desinin “İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında
o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin” istenilmesine ilişkin bendinde,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen Kamu Bilişim Yetki Belgesine yer veril-
mesi gerekmektedir.

89/A.2. Yaklaşık maliyeti, 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının
(b) bendinin (2) numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarının on ka-
tının üzerinde kalan danışmanlık hizmetleri dahil hizmet alımı ihalelerinde, ön yeterlik şartna-
mesi veya idari şartnamenin ön yeterlik başvurusu ve/veya ihaleye katılım ve yeterlik kriterle-
rine ilişkin maddelerinin “İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve
ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin” istenilme-
sine ilişkin bendinde, yazılım geliştirme, yazılım entegrasyon veya yazılım bakım hizmetleri
için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen Yazılım Yetki Belgesine yer verilmesi
gerekmektedir.

89/A.3. İdarelerce, sızma testi hizmet alımı ihalelerinde, ön yeterlik şartnamesi veya
idari şartnamenin ön yeterlik başvurusu ve/veya ihaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin
maddesinin “İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzua-
tında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin” istenilmesine ilişkin
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bendinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen Sızma Testi Yetki Belgesine
yer verilmesi gerekmektedir.

89/A.4. Aday veya isteklinin ortak girişim olması halinde, ilgisine göre 89/A.1., 89/A.2.
ve 89/A.3. maddeleri kapsamında istenen belgelerin iş ortaklığında her bir ortak tarafından
ayrı ayrı sunulması, konsorsiyumda ise her bir ortak tarafından kendi kısmına ilişkin belgenin
sunulması zorunludur.

89/A.5. İşin nevi itibarıyla bir bölümünde alt yüklenici çalıştırılması idarece uygun gö-
rülen danışmanlık hizmetleri dahil hizmet alımı ihalelerinde, bilişim hizmetlerini yürütecek alt
yüklenicilerin Kamu Bilişim Yetki Belgesine; sızma testi hizmetlerini yürüten alt yüklenicilerin
ise bu belgeye ek olarak Sızma Testi Yetki Belgesine de sahip olması gerekmektedir. Ayrıca
yazılım geliştirme, yazılım entegrasyon veya yazılım bakım hizmetlerinde, alt yüklenicilik söz-
leşme bedelinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 13 üncü maddesinin (b) bendinin (2) nu-
maralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarının on katını aşması halinde,
alt yüklenicilerin Yazılım Yetki Belgesine sahip olması gerekmektedir.”

MADDE 4- Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Başlamış olan ihaleler
GEÇİCİ MADDE 20- (1) İlanı veya duyurusu bu maddeyi ihdas eden Tebliğin yürür-

lüğe girdiği tarihten önce yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yü-
rürlükte olan Tebliğ hükümlerine göre yürütülür.”

MADDE 5- Bu Tebliğin;
a) 3 üncü maddesi 29/9/2023 tarihinde,
b) Diğer hükümleri yayımı tarihinden 15 gün sonra,
yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 27/12/2022
Karar No : 2022/ÖİB-K-71
Konu : Taşınmaz Satışı
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
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İLÂN BÖLÜMÜ  
YARGI İLÂNLARI 

Kuşadası 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 16132 

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

 
 16136 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

YATIRIMCILARA DUYURU 

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 

aşağıda belirtilen taşınmazlar, 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında "satış" yöntemiyle 

özelleştirilecektir. 

İhale Konusu 

Taşınmazlar 

İhale 

Şartnamesi 

Bedeli (TL) 

Geçici 

Teminat 

Bedeli (TL) 

Son Teklif 

Verme Tarihi 
İletişim Numarası 

Bursa/Osmangazi/Demirtaş 7726 ada 157, 

158, 159, 160, 161, 162, 163 ve 164 parsel 

numaralı toplam 78.528,53 m2 yüzölçümlü 

taşınmazlar (bir bütün halinde) 

20.000 18.000.000 31.01.2023 (0312) 585 81 10 

1. İhale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak 

suretiyle “pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale, pazarlık görüşmelerine devam edilen 

teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacaktır. 

2. İhaleye gerçek ve tüzel kişiler, Ortak Girişim Grupları (OGG), kooperatifler, vakıflar 

ile belgelerinde taşınmaz edinebileceklerine dair hüküm bulunan dernekler katılabilir. Yatırım 

fonları ise sadece bir OGG içinde yer alabilirler. OGG ortaklarının tamamı yatırım fonu olamaz. 

3. İhaleye katılabilmek için, teklif sahiplerinin İhale Şartnamesi alması, teklif ile 

şartnamede istenilen belgeleri İdare’nin Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtuluş/ANKARA adresine 

son teklif verme tarihi saat 18.00’e kadar elden teslim etmesi zorunludur.  

4. İhale Şartnamesi bedeli; 

• Alıcı : Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

• Hesap No : TR22 0001 5001 5800 7287 5506 67 (T. Vakıflar Bankası T.A.O) 

• Açıklama : İhaleye Katılacak Yatırımcının İsmi/Unvanı ve İl-İlçe-Mahalle-Ada-

Parsel’e İlişkin İhale Şartname Bedeli belirtilerek İdare’nin hesabına yatırılacaktır. İhale 

Şartnamesi almak için ödenmiş tutarlar her ne surette olursa olsun iade edilmez. (İhaleye teklif 

verenin OGG olması halinde dekontun OGG’nin veya ortaklarından birinin adına düzenlenmiş 

olması yeterlidir). 

5. İhale Şartnamesi ve ekleri ile Alındı Belgesi, banka dekontu karşılığı İdare’nin 

aşağıdaki adresinden elden teslim alınabileceği gibi talep edilmesi halinde İhale Şartname 

bedelinin ödendiğine dair banka dekontunun bir nüshasının en geç son teklif verme tarihinden 7 

(yedi) gün öncesine kadar elektronik posta, posta veya kargo yoluyla İdare’ye ulaştırılması ve 

telefon ile teyidinin alınması kaydıyla, elektronik posta, iadeli taahhütlü veya kargo ile 

gönderilebilecektir.  
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6. Teklif sahiplerinden ihaleye katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarda 

geçici teminat alınacaktır. Geçici teminat bedelinin nakit olarak getirilmesi durumunda yatırılacak 

hesaba ait bilgiler İhale Şartnamesinde ve İdaremiz internet sitesinde (www.oib.gov.tr) ana 

sayfasının en alt satırında yer alacaktır. 

Açıklama bölümüne: İhaleye Katılacak Yatırımcının İsmi/Unvanı ve İl-İlçe-Mahalle-Ada-

Parsel’e İlişkin İhale Teminat Bedeli ibaresi yazılmalıdır. 

7. Teklif Türk Lirası cinsinden verilecek olup ihale bedeli peşin veya vadeli olarak 

ödenebilecektir. Vadeli ödemelerde; ihale bedelinin asgari %40 (yüzde kırk)’ı peşin, vadeye 

bırakılan tutarı ise 12 (oniki) ayda bir ödeme yapmak kaydıyla en çok 48 (kırksekiz) ayda 

ödenebilecektir. İhale bedelinin vadeye bağlanan tutarına yıllık %24 (yüzde yirmi dört) oranında 

basit faiz (vade farkı) uygulanacaktır. 

8. Taşınmazların ihale bedelinin vadeli ödenmesi yönteminin tercih edilmesi halinde, 

vadeye bağlanan borç için sözleşme tarihinde kesin teminat mektubu alınacaktır. 

9. İhale konusu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişilere, yabancı ülkelerde kendi 

ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketlere ve Türkiye’de kurulan yabancı 

sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar mevzuatı ve Tapu Kanunu 

ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler satışın mümkün olup olmadığını önceden 

araştırmakla yükümlüdürler. İhaleyi kazanmaları halinde bu kişilerden en kısa sürede gerekli 

işlemleri yapmaları istenir. 

10. İdare ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. Özelleştirme 

ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta 

serbesttir. 

11. İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir 

tarihe kadar uzatabilir. Bu husus teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulur.  

12. Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır. 

13. İhale ile ilgili diğer hususlar İhale Şartnamelerinde yer almaktadır. 

14. İhale konusu taşınmazlara ilişkin şartnamenin İdare’den satın alınmasının talep 

edilmesi durumunda, yukarıda yer alan iletişim numaralarından randevu alınması gerekmektedir. 

T.C. 

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

Ziya Gökalp Caddesi No: 80   06600 Kurtuluş/ANKARA 

www.oib.gov.tr 

 16385/1-1 
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2023 YILI 1. DÖNEM 7.000 TON SU BUHARI SATIN ALINACAKTIR 
Ambarlık Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 
İhale Tarihi : 12.01.2023-14:00 
İKN No : 2022/1481195 
1- Müdürlüğümüzce 2023 yılı 1. Dönem için ihtiyaç duyulan toplam 7.000 ton Su Buharı 

(% 20 artar-azalır opsiyonlu) Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliği 
9 uncu maddesi (4734/3-g) kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2- Bu işe ait şartnameler 400,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında Ambarlık Çay 
Fabrikası Müdürlüğü Ambarlık Köyü Merkez/Rize adresinden temin edilebilir. 

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 12.01.2023-Perşembe günü saat 14:00’e kadar 
Ambarlık Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya 
posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır. 

4- Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 
edilmez. 

5- İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 
6- Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
7- İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici 

teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden %6 
oranında alınır. 

8- İhale Ambarlık Çay Fabrikası Müdürlüğü Ambarlık Köyü Merkez/RİZE adresinde 
yapılacaktır. 

9- İhale kısmi teklife kapalıdır. 
10- Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Çay 

İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliği hükümlerince ihaleyi tamamen 
veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 

 16159/1-1 
—— • —— 

2023 YILI 1. DÖNEM İHTİYACI 8.000 TON SU BUHARI SATIN ALINACAKTIR 
Salarha Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 
İhale Tarihi: 12.01.2023 
1- Müdürlüğümüzce 2023 yılı 1. dönemde ihtiyaç duyulan 8.000 ton su buharı %20 artar-

azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık 
ihale usulü ile satın alınacaktır.  

2- Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 250,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında 
temin edilebilir. 

 Salarha Çay Fabrikası Müdürlüğü Kokulukaya Mah. Salarha beldesi / RİZE 
3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 12/01/2023 Perşembe günü saat 14:00’e kadar Salarha 
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Çay Fabrikası Müdürlüğü Salarha beldesi /RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri 
veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır. 

4- Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 
edilmez. 

5- İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 
6- Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
7- Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat , yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’ sı oranında Kesin teminat alınır. 
8- İhale Salarha Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 
9- İhale Kısmi teklife kapalıdır. 
10- Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya 
kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 

 16169/1-1 
—— • —— 

DE 22000 VE DE 33000 TİPİ LOKOMOTİFLERDE KULLANILMAK ÜZERE  
28 KALEM YEDEK MALZEME SATIN ALINACAKTIR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2022/1476761 
1. İdarenin: 
 a) Adresi : TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü 
 b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/71599 - 0312 309 13 65 
 c) Elektronik Posta Adresi : satinalmadairesi@tcddtasimacilik.gov.tr 
2. İhale konusu malın adı ve miktarı : 28 Kalem Yedek Malzeme Temini 
3. İhalenin yapılacağı yer : TCDD İşletmesi Genel Müdürlük Binası Zemin 

Kat 1015 No.lu İhale Toplantı Salonu / Hacı 
Bayram Mahallesi Hipodrom Caddesi No:3 C Gar 
Altındağ-ANKARA/TÜRKİYE 

4. Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle 
Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 
dokümanında belirtilmiştir. 

5. Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına 
19.01.2023 günü saat 14:30’ a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6. İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 
Başkanlığı 1071 no.lu oda veya TCDD Taşımacılık A.Ş. resmi web sitesi 
http://www.tcddtasimacilik.gov.tr/ adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez 
Veznesinden KDV dâhil 300,00 TL bedelle temin edilebilir. 
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7. Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  
8. Bu ihale, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve 
Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine tabidir.  

9. Bu ihale, hüküm bulunmayan haller, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 
4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir. 

 16172/1-1 
—— • —— 

ANKARA LOKOMOTİF BAKIM ATÖLYE MÜDÜRLÜĞÜNE BODEN KUMPASI VE 
ELEKTROT KURUTMA FIRINI SATIN ALINACAKTIR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2022/1466099 
1- İdarenin :  
a) Adresi : TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Ankara Bölge 

Müdürlüğü Anadolu Bulvarı Gimat Kavşağı TMO Yanı 
Behiçbey Mevkii - Yenimahalle / ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 211 25 07 - 0312 211 15 73 
c) Elektronik Posta Adresi : ankarabolgeihale@gmail.com 
2- İhale konusu malın  
adı ve miktarı : 2 Kalem Ankara Lokomotif Bakım Atölye Müdürlüğüne 

Boden Kumpası ve Elektrot Kurutma Fırını Alımı 
3- İhalenin yapılacağı yer   : TCDD Taşımacılık A.Ş. Ankara Bölge Müdürlüğü 

Toplantı Salonu 
4- Yukarıda belirtilen ihale Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü 

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

5- Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. YHT İşletme Müdürlüğü İhale Komisyonuna 
31/01/2023 günü saat 14:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6- İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Müdürlüğü 
Satın Alma Komisyonu bürosunda veya TCDD Taşımacılık A.Ş. resmi web sitesi 
http://www.tcddtasimacilik.gov.tr/ adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Ankara Bölge 
Müdürlüğü banka hesaplarına KDV Dahil 200,00 TL. yatırarak, ihale dokümanını TCDD 
Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Müdürlüğü Satın Alma Komisyonundan temin 
edilebilir. 

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. 
 16126/1-1 

 



29 Aralık 2022 – Sayı : 32058 RESMÎ GAZETE Sayfa : 143 

TAŞINMAZ ATV PARKURU ALANI YAPILMAK ÜZERE  
10 YILLIĞINA KİRAYA VERİLECEKTİR 

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
Recep Tayyip ERDOĞAN Millet Bahçesi içerisinde bulunan taşınmaz, Atv Parkuru Alanı 

yapılmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince yapılacak “Kapalı 
Teklif Usulü” ihale ile 10 yıllığına kiraya verilecektir. 

1-İhale 10/01/2023 Salı günü saat 14.20’de Belediyemiz Encümen Salonunda 
yapılacaktır. 

2-İhale katılımcılarından istenecek belgeler:  
İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenilen 

belgelerin bulundurulması zorunludur: 
a-2886 sayılı kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu  
b-Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri 

veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen 
teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri 
nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekâbül eden satış 
değerleri esas alınır)  

c-Gerçek kişilerde ikametgâh ilmühaberi ve noter tasdikli imza beyannamesi. (üzerinde 
imza örneklerinin bulunduğu yeni alınan T.C. Kimlik Kartı, Pasaport vb. resmi kimliklerin ibrazı 
halinde imza beyannamesi istenmeyecektir.) 

ç-Tüzel kişiliklerde bağlı oldukları oda kaydı. 
d-Tüzel kişiliklerde noter tasdikli imza sirküleri. 
e-Vekaleten katılınması halinde noter tasdikli vekaletname. 
f-Şartname bedeli 1.000,00.-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun 

ibraz edilmesi. 
g-2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı 

taahhütname. 
h-Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak girişimi oluşturan 

gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (c), (ç), (d), (g) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi 
gerekmektedir.) 

3-Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı 
Gelir Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir. 

4-Son müracaat tarihi 10/01/2023 Salı günü ihale saatinden evvel olup, müracaatlar 
Belediyemiz Encümen Başkanlığı’nın (İhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Kararlar 
Şube Müdürlüğü kalemine yapılacaktır. 

Keyfiyet ilanen duyurulur. 
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Mevkii M2 
10 Yıllık 

Muhammen Bedel 
Geçici Teminat Açıklama 

Recep Tayyip 
ERDOĞAN Millet 

Bahçesi 
3000 m2 4.800.000,00-TL 144.000,00-TL 

Atv Parkuru 
Alanı 

 16128/1-1 
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MACERA PARKI ALANI YAP - İŞLET MODELİ KAPSAMINDA  
10 YILLIĞINA KİRAYA VERİLECEKTİR 

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
Recep Tayyip ERDOĞAN Millet Bahçesi içerisinde bulunan Macera Parkı Alanı Yap – 

İşlet modeli kapsamında 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince yapılacak 
“Kapalı Teklif Usulü” ihale ile 10 yıllığına kiraya verilecektir. 

1-İhale 10/01/2023 Salı günü saat 14.10’da Belediyemiz Encümen Salonunda 
yapılacaktır. 

2-İhale katılımcılarından istenecek belgeler:  
İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenilen 

belgelerin bulundurulması zorunludur: 
a-2886 sayılı kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu  
b-Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri 

veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen 
teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri 
nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekâbül eden satış 
değerleri esas alınır)  

c-Gerçek kişilerde ikametgâh ilmühaberi ve noter tasdikli imza beyannamesi. (üzerinde 
imza örneklerinin bulunduğu yeni alınan T.C. Kimlik Kartı, Pasaport vb. resmi kimliklerin ibrazı 
halinde imza beyannamesi istenmeyecektir.) 

ç-Tüzel kişiliklerde bağlı oldukları oda kaydı. 
d-Tüzel kişiliklerde noter tasdikli imza sirküleri. 
e-Vekaleten katılınması halinde noter tasdikli vekaletname. 
f-Şartname bedeli 1.000,00.-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun 

ibraz edilmesi. 
g-2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı 

taahhütname. 
h-Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak girişimi oluşturan 

gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (c), (ç), (d), (g) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi 
gerekmektedir.) 

3-Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı 
Gelir Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir. 

4-Son müracaat tarihi 10/01/2023 Salı günü ihale saatinden evvel olup, müracaatlar 
Belediyemiz Encümen Başkanlığı’nın (İhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Kararlar 
Şube Müdürlüğü kalemine yapılacaktır. 

Keyfiyet ilanen duyurulur. 
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Mevkii M2 
10 Yıllık 

Muhammen Bedel 
Geçici Teminat Açıklama 

Millet Bahçesi 15000 m2 21.000.000,00-TL 630.000,00-TL 
Macera 

Parkı Alanı 
 16129/1-1 
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TAŞINMAZ PAİNTBALL ALANI YAPILMAK ÜZERE  
10 YILLIĞINA KİRAYA VERİLECEKTİR 

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
Recep Tayyip ERDOĞAN Millet Bahçesi içerisinde bulunan taşınmaz, Paintball Alanı 

yapılmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince yapılacak “Kapalı 
Teklif Usulü” ihale ile 10 yıllığına kiraya verilecektir. 

1-İhale 10/01/2023 Salı günü saat 14.30’da Belediyemiz Encümen Salonunda 
yapılacaktır. 

2-İhale katılımcılarından istenecek belgeler:  
İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenilen 

belgelerin bulundurulması zorunludur: 
a-2886 sayılı kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu  
b-Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri 

veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen 
teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri 
nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekâbül eden satış 
değerleri esas alınır)   

c-Gerçek kişilerde ikametgâh ilmühaberi ve noter tasdikli imza beyannamesi. (üzerinde 
imza örneklerinin bulunduğu yeni alınan T.C. Kimlik Kartı, Pasaport vb. resmi kimliklerin ibrazı 
halinde imza beyannamesi istenmeyecektir.) 

ç-Tüzel kişiliklerde bağlı oldukları oda kaydı. 
d-Tüzel kişiliklerde noter tasdikli imza sirküleri. 
e-Vekaleten katılınması halinde noter tasdikli vekaletname. 
f-Şartname bedeli 1.000,00.-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun 

ibraz edilmesi. 
g-2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı 

taahhütname. 
h-Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak girişimi oluşturan 

gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (c), (ç), (d), (g) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi 
gerekmektedir.) 

3-Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı 
Gelir Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir. 

4-Son müracaat tarihi 10/01/2023 Salı günü ihale saatinden evvel olup, müracaatlar 
Belediyemiz Encümen Başkanlığı’nın (İhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Kararlar 
Şube Müdürlüğü kalemine yapılacaktır. 

Keyfiyet ilanen duyurulur. 
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Mevkii M2 
10 Yıllık 

Muhammen Bedel 
Geçici Teminat Açıklama 

Recep Tayyip 
ERDOĞAN Millet 

Bahçesi 
7000 m2 11.200.000,00-TL 336.000,00-TL 

Paintball 
Alanı 

 16130/1-1 
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1 (BİR) KALEM CİHAZ SATIN ALINACAKTIR 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerinde kullanılmak üzere, 1 (bir) kalem 

cihaz alım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü 
maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki 
esasların 20 nci maddesi (f) bendine göre Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin 
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası/ 
İhale kayıt numaraları : 2022/1482733 
1- İdarenin 
a) Adresi : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Kurupelit-
Atakum / SAMSUN 

b) Telefon ve faks numarası : Tel : 0 (362) 312 19 19 /7091-7090  
     Faks : 0 (362) 457 60 21 
c) Elektronik posta adresi : pyo@omu.edu.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği  
 internet adresi (varsa) : - - - 
2- İhale Konusu Malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Dijital Baskı Makinası; 1 Adet (Komple Sistem) 
b) Teslim yeri/yerleri : Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim ve Tasarım 

Bölümü 
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 90 (doksan) 

takvim günü 
3-Yeterlik Değerlendirmesinin/İhalenin 
a) Verileceği/Yapılacağı yer : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje 

Yönetimi Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu 
Kurupelit-Atakum / SAMSUN 

b) Tarihi ve saati/Tarih ve saatleri : Tarih: 16/01/2023 Saat: 14:00 
4-  İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1.  İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri yeterlik başvurusu 

kapsamında sunmaları gerekir. 
4.1.1. Yeterlik başvurusu yapmaya /Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza 

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

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
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kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. Ayrıca aday veya isteklilerin ihale tarihi itibarıyla mesleki 
faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürmesi gerekmekte olup, ihale 
üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 
sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun 
olarak sunması gerekmektedir. 

4.1.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 
ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi 

4.1.3. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu, 
4.1.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları; 
(Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek 

amacıyla) 
a) Teklif edilen ürünlerin marka ve modelleri ile menşei ülkesi belirtilerek ürünler 

hakkında ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, prospektüslerin, fotoğrafların ve 
benzeri tanıtım materyallerin verilmesi ve varsa referans listeleri tekliflere eklenecektir. 

b) İstekliler; teklif ettikleri ürünlerin özelliklerini, Teknik şartnamede karşılık gelen 
maddelere göre karşılaştırmalı olarak ayrı ayrı cevap verecekler ve her sayfasını imza ve kaşeleri 
ile tasdik ederek tekliflerine ekleyeceklerdir. 

c) Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında İhale Komisyonunca ihtiyaç duyulması halinde 
demonstrasyon yapılmak üzere İstekliler, teklif ettikleri ürünlerin numunelerini istenilen tarihe 
kadar İdareye kurulu ve çalışır vaziyette teslim edileceğine (söz konusu cihaz/aletin özel imalat 
süreci gerektirmesi veya kurulumu ve taşınmasında güçlükler olması halinde; tüm masrafların 
isteklice karşılanmak üzere ülkemizde kurulu ve çalışır durumda olan bir kurum ya da kuruluşta 
demonstrasyon yapacaklarına) dair beyanlarını tekliflerine ekleyeceklerdir. 

4.1.5. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen 
belgeler. 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart 
forma uygun iş ortaklığı beyannamesi. 

4.1.7. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; (4.1.1) ve (4.1.2)’ de yer alan 
belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı vermesi zorunludur. 

4.2.  Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.2.1. Mevzuatı gereği ihale konusu mala ilişkin tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında, 

T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıtlı olması ve TİTUBB’da Sağlık 
Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu tevsik edici belgeler. (İnternet çıktısı olarak sunulabilir; 
tıbbi cihaz kapsamındaki teklifler için sunulmalıdır.) 

4.2.2. İsteklinin kendi adına veya anlaşmalı olduğu bir firma adına düzenlenmiş TSE 
Hizmet Yeterlilik Belgesi veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik 
Belgesi (tıbbi cihaz kapsam dışındaki teklifler için sunulmalıdır.) 

4.2.3. Yetkili satıcılığı ve imalatçılığı gösteren belgeler: 
a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
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b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili 
temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki 
belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6- İhale idari şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere 

açıktır. 
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1.  İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve her bir ihale için ayrı ayrı 100,00- 

Türk Lirası karşılığı: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı 
Satınalma Bürosu Kurupelit-Atakum / SAMSUN satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla 
da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 
her bir ihale için ayrı ayrı 110,00- Türk Lirası doküman bedelini Üniversitemiz Strateji Geliştirme 
Daire Başkanlığının Merkez Bankası nezdinde bulunan TR16 0000 1001 0000 0350 1600 88 
no.lu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale 
doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de 
belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı 
olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş 
günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla 
gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik 
olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, 
dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.” 

7.2.  İhaleye başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (ihale 
dokümanı satın alındığına dair belge; ) 

8- Başvuruları; ihalenin yapılacağı saate kadar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü 
Proje Yönetim Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit Atakum/SAMSUN adresine elden 
teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9- İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 ‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda (yeterliği tespit edilen adaylar fiyatı içeren teklif verme aşamasında sunulmalıdır. ) geçici 
teminat vereceklerdir. 

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyat içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren en 
az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır. 

12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
13- Söz konusu ihale, 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 

tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 
    16180/1-1 
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SINIRLI AYNİ HAK TESİSİ İHALE İLANI 
İzmir İli Çeşme Belediye Başkanlığından: 
1- Belediyemize ait İzmir İli, Çeşme İlçesi, Alaçatı Mahallesi, 4302 Ada, 2 Parseldeki 

2624 m2 taşınmaz Sınırlı Ayni Hak Tesisi yaptırılarak en fazla muhammen olarak belirlenen       
29 (Yirmi dokuz) yıl süreyle, Alaçatı Modern Kültür ve Sanat Merkezi’nin irtifak kullanımı, her 
türlü borçtan ari, bakımlı ve kullanılır durumda bedelsiz olarak idareye devri işinin 2886 sayılı 
Devlet İhale Kanunu’nun 35/A maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile ihale edilmesine ilişkin 
ihale ilanıdır. 

Muhammen Sınırlı Ayni Hak Kullanım Süresi: 29/yıl 
Yatırım Maliyeti 48.855.405,11.-TL (Kırk sekiz milyon sekiz yüz elli beş bin dört yüz beş TL 

on bir kuruş.) 
İhale, Sınırlı Ayni Hak Tesisi’ni muhammen olarak belirlenen sürenin en altında 

gerçekleştirmeyi teklif eden istekli üzerine kalacaktır. 
2- Geçici teminat 1.465.663,00.-TL’dir. 
3- İhale 17.01.2023 tarihinde, Salı günü, saat:15:00’de, Çeşme Belediyesi Meclis 

Salonunda (İsmet İnönü Mah., 2001 Sok. No:2 K:1 Çeşme/İZMİR) yapılacaktır. 
4- İhaleye katılmak isteyenlerin ihale gün ve saatine kadar; Şartname ekinde yer alan 

örneğe uygun teklif mektubunu, bir zarfa konulup, kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin 
adı-soyadı ve tebligatta esas olarak göstereceği açık adresi yazılarak, zarfın yapıştırılan yeri istekli 
tarafından imzalanır ve istekli hükmü şahıs ise kaşelenir. 

Dış zarfta bulunması gerekli belgeler: 
1) Yukarıda izah edilen şekilde hazırlanmış iç zarf, 
2) İsteklinin Nüfus Kayıt Örneği, 
3) İkametgâh belgesi 
4) Tebligat için adres beyanı (Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı yatırımcıların kendi 

ülkelerindeki tebligat adresleri ile varsa Türkiye’deki adresleri) 
5) Geçici teminat makbuzu veya Banka Teminat Mektubu 
6) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif 

mektubu, 
7) İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi 
8) İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf 

Sanatkarlar Sicili’ne kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden 
sadece biri, 

9) Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgelerle birlikte ihalenin yapıldığı yıl 
içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarla belirlenmiş Noter tasdikli ortak girişim 
beyannamesi. 

10) Vekâleten katılması halinde ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli 
vekâletname ve vekilin Noter onaylı imza beyannamesi. 

11) Şartname satın alındığına dair makbuz, 
12) Çeşme Belediyesinden ilk ihale ilan tarihinden sonra alınmış borcu yoktur belgesi. 
13) İhaleye iştirak eden istekli tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname. 
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14) İhalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge veya taahhütname. 
15) Tüzel Kişilik olarak katılınıyorsa, Şirketin kanuni adresini belirten adres beyanı, 

irtibat için telefon numarası, elektronik posta adresi ve elektronik tebligat adresini gösterir 
belgeler 

16) Tüzel Kişilik olarak katılınıyorsa, Şirket adına teklif vermeye yetkili olduğunu 
gösteren ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış noter tasdikli imza sirküleri. 

17) Tüzel kişilik olarak katılınıyorsa, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret veya 
Sanayi Odasından, Tüzel Kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge ve yukarıda sayılan diğer 
belgeleri hazırlayarak sunmak zorundadır. 

18) İhale ilan tarihi itibariyle isteklinin (ortak girişim olması halinde ortaklardan en az 
birinin) kültür ve sanat varlıklarını sergileme, sergi düzenleme, sergi ve kültür alanları 
işletmeciliği konularında en az 5 yıl işletme deneyim sahibi olduğuna dair belge ibraz etmeleri 
gerekmektedir. 

5- İstenilen belgelerin tamamı asıl veya noter tasdikli suret olacaktır, aksi halde istekli 
ihaleye kabul edilmeyecektir. İhale Şartnamesi Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde 
görülebilir ve aynı adresten 3.000,00-TL karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılmak için ihale 
şartnamesinin satın alınması zorunludur. 

6- Teklifler en geç ihale günü saat 15:00’a kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında, 
İhale Komisyon Başkanlığına sunulabilir. (TRT kurumunun saat ayarı esastır.) Alındı numarası 
zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarf 
üzerine Çeşme Belediye Başkanlığının adresi (İsmet İnönü Mah., 2001 Sok., No: 2 Çeşme/ 
İZMİR) ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı-soyadı ve açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek 
tekliflerin ilanda belirtilen ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki 
gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. 

Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. 
İlanen duyurulur. 16194/1-1 

—— • —— 
İBRELİ DİKİLİ AĞAÇ SATILACAKTIR 

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü Tarsus Orman İşletme Müdürlüğünden: 

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MERSİN ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
Tarihi 13.01.2023 

Saati 14:30 

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ TARSUS ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 
Yeri e-satis.ogm.gov. 

 
Sıra 
No 

Deposu Cinsi 
Boy 
(m) 

Miktarı Parti 
Sayısı 

Muhammen 
Bedeli TL 

Geçici 
Teminat TL Adet m3/Ster/K 

1 GÜLEK OİŞ 
İbreli Dikili 

Ağaç  
4839 3965,428 1 1.260,00 149.893,00 

2 
ÇAMALAN 

OİŞ 
İbreli Dikili 

Ağaç  
6225 5520,816 1 1.564,00 259.037,00 

 
TOPLAM 

  
11064 9486,244 2 2.824,00 408.930,00 
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1- İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 2 adet parti 
yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanuna göre açık artırma usulü ile satılacaktır. 

2- İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek 
kalmaksızın tatili takip eden ilk işgününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati 
değişse de ihale ilan edilen saatte yapılacaktır. 

3- Bu satışa ait ilan, Satış Öncesi Bilgi Cetveli ve şartnameler OGM internet sitesindeki 
(www.ogm.gov.tr) İHALELER bölümünde, İşletme Müdürlüğümüz ve müstakil Şefliklerimizde 
görülebilir. 

4- Müşteriler geçici teminat yatırmadıkları partilere pey süremezler. İhaleye katılacakların 
pey sürecekleri partiler için en az %3 oranında geçici teminatlarını en geç ihale saatine kadar 
İşletme Müdürlüğümüz veznesine veya banka hesabına yatırmaları gerekmekte olup, geçici 
teminatı yatırarak İhale Başvuru Formunu imzalayanlar şartname hükümlerini kabul etmiş 
sayılacaktır. 

5- Satışa iştirak edeceklerin Odun Ürünleri / Odun Dışı Orman Ürünleri Açık Artırmalı 
Satış Şartnamesinin 3 üncü maddesinde yer alan belgeleri ibraz etmesi zorunludur. 

6- Tomruk, tel direği, maden direği, kabuksuz kağıtlık ve sanayi odununun vadeli açık 
artırmalı satışlarında mal bedelinin % 40’ı ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak 
alınacaktır. Vadeli satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

7- Kabuklu kağıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık 
artırmalı satışlarında mal bedelinin % 30'u ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Vadeli 
satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

8- Dikili ağaç satışlarının vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin % 20’si ile vergi, 
fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Satışın vadeli olarak yapılması durumunda 12 (Oniki) aya 
kadar vade süresi uygulanacaktır. 

9- Müsadereli ürün satışları peşin olarak yapılacak olup, vade uygulanmayacaktır. 
10- Vadeli olarak satış yapılacak orman ürünlerine yıllık % 9.6 vade faizi alınacaktır. 
11- Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 günlük ek süre verilmesi halinde 

aylık % 2.00 gecikme faizi alınacaktır. Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen ek süre 
için aylık % 2.50 gecikme faizi peşin olarak alınacaktır. 

12- İhaledeki global olarak ilan edilen ürünlerdeki hacimler (-% 20) ile (+% 40) 
değişebilecek olup, bu ürünlere ilişkin kesin liste ihale tarihinden bir önceki gün İşletme 
Müdürlüğünden temin edilebilecektir. Bu partilerin istif numaraları, geçici teminat miktarları, 
muhammen bedelleri Satış Öncesi Bilgi Cetvelinin kesin listesinde gösterilecektir. Teminat 
yatırma ve ürün satışları kesin miktar üzerinden yapılacaktır. 

Adres : YENİ ÖMERLİ MAH. HİLMİ SEÇKİN CAD. TARSUS / MERSİN 
Telefon : 0(324) 613 8428 
Fax No : 0(324) 613 0118 
    16197/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 16322/1/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 16322/2/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 16323/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 16367/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 16368/1-1 
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Gençlik ve Spor Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

DÜZELTME İLANI 

 
27.12.2022 tarihli ve 32056 sayılı Resmi Gazete’nin 120. Sayfasında aslına uygun olarak 

yayımlanan ilanda İhale Kayıt Numarası 2019/387326 yazılması gerekirken sehven 2020/250931 
yazılmıştır. Bu İlan düzeltme ilanı olarak yayımlanarak 27.12.2022 tarihinden geçerlidir. 

 16308/1/1-1 
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Gençlik ve Spor Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

DÜZELTME İLANI 

 
27.12.2022 tarihli ve 32056 sayılı Resmi Gazete’nin 121. Sayfasında aslına uygun olarak 

yayımlanan ilanda İhale Kayıt Numarası 2019/387326 yazılması gerekirken sehven 2020/250931 
yazılmıştır. Bu İlan düzeltme ilanı olarak yayımlanarak 27.12.2022 tarihinden geçerlidir. 

 16308/2/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 16307/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 16356/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 16384/1/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 16384/2/1-1 
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İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 16346/1-1 
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Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından: 

 
 16219/1-1 

—— • —— 
Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından: 

 
 16220/1-1 

—— • —— 
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 
27.12.2022 tarihli ve 32056 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

220341 numaralı öğretim üyesi ilanımız aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. 
SEHVEN YAYIMLANAN İLAN 

ALİ CAVİT ÇELEBİOĞLU SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU 
İLAN 

NUMARASI ANABİLİM DALI KADRO 
UNVANI ADEDİ DERECE AÇIKLAMA BAŞVURU YERİ 

220341 
TIBBİ BİYOLOJİ 

ANABİLİM 
DALI 

PROFESÖR 1 1 
Tıbbi Biyoloji Bilim alanında doçent unvanı 
almış olmak. Genotoksisite konusunda 
çalışmalar yapmış olmak. 

PERSONEL 
DAİRE 

BAŞKANLIĞI 
OLMASI GEREKEN İLAN 

ALİ CAVİT ÇELEBİOĞLU SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU 
İLAN 

NUMARASI 
ANABİLİM DALI 

KADRO 
UNVANI 

ADEDİ DERECE AÇIKLAMA BAŞVURU YERİ 

220341 
TIBBİ BİYOLOJİ 

ANABİLİM 
DALI 

PROFESÖR 1 1 
Biyoloji Bilim alanında doçent unvanı almış 
olmak. Genotoksisite konusunda çalışmalar 
yapmış olmak. 

PERSONEL DAİRE 
BAŞKANLIĞI 

İlan olunur. 
 16374/1-1 

—— • —— 
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 
28.12.2022 tarih ve 32057 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

ilanımızda aşağıdaki şekilde düzeltme yapılmıştır. 

ANABİLİM DALI Profesör Doçent Dr. Öğretim 
Üyesi AÇIKLAMA 

İNSAN VE TOPLUM 
BİLİMLERİ FAKÜLTESİ     

YENİ TÜRK EDEBİYATI   1 

Lisans ve yüksek lisans eğitimini Türk Dili ve Edebiyatı 
alanında yapmış olmak.Doktorasını sosyoloji alanında 
yapmış olmak. Edebiyat sosyolojisi, Türk öykücülüğü ve 
II.Meşrutiyet gazeteciliği konularında çalışma yapmış 
olmak. 

 16388/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından: 
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
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 16282/1-1 
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Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÜREKLİ İŞÇİ (ENGELLİ-ESKİ HÜKÜMLÜ/TMY) ALIM İLANI 

Üniversitemiz hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere; 4857 sayılı İş Kanunu, 2 sayılı 
Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, “Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile “Kamu 
Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde 
Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 
hükümleri çerçevesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile, 11 engelli ve 36 eski hükümlü 
olmak üzere toplam 47 sürekli işçi alımı yapılacaktır.  

1. Adaylar, ilanlara Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresinden ulaşabilir,  
2. İlanda belirtilen şartların tamamını taşıyan adaylar, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 

esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 29/12/2022–02/01/2023 tarihleri arasında elektronik (online) 
kullanıcı girişi yaparak başvurularını yapabileceklerdir,  

3. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvuru yapacaktır, 
4. İlan hakkında tüm duyurular Üniversitemizin (http://personeldb.ankara.edu.tr)  web 

sayfasında ilan edilecektir.  
Sürekli İşçi kadrolarının meslek ve kadro sayısına göre dağılımı aşağıda belirtilmiştir. 
ENGELLİ: 

Sıra 
No 

Kadro Unvanı Meslek Adı 
Kadro 
Sayısı 

1 Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 2 
2 Sürekli İşçi Telefon Santral Operatörü 2 
3 Büro Hizmetlisi Büro İşçisi 2 
4 Düz İşçi Beden İşçisi (Genel) 2 
5 İmalat İşçisi Çiftlik İşçisi (Genel) 1 
6 Kaloriferci Doğal Gaz Kalorifer Ateşçisi 1 
7 Arazi İşçisi Tarım İşçisi (Tarla Ürünleri) 1 

TOPLAM 11 
 
ESKİ HÜKÜMLÜ/TMY: 

Sıra 
No 

Kadro Unvanı Meslek Adı 
Kadro 
Sayısı 

1 Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 16 
2 Bahçıvan Bahçıvan 4 
3 İmalat İşçisi Çiftlik İşçisi (Genel) 2 

4 Tarım İşçisi 
Tarım İşçisi Karma Çiftçilik (Bitkisel Üretim ve 
Hayvan Yetiştiriciliği) 

9 

5 Arazi İşçisi Tarım İşçisi (Tarla Ürünleri) 5 
TOPLAM 36 

Kamuoyuna ilanen duyurulur. 
 16248/1-1 
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Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğünden: 
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Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemize aşağıda unvanı, derecesi ve nitelikleri belirtilen kadrolara; 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu 
Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili 
maddeleri uyarınca, Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Atama ve 
Yükseltme Kriterleri’nde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır. 

Başvuru Şartları: 
• Doçent kadroları daimi statüdedir. Doçent kadrosuna müracaat eden adayların 

https://erzurum.edu.tr/menu/formlar26 adresinden ulaşılabilecekleri başvuru formunu 
doldurmaları, ayrıca başvurmak istedikleri birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; 
özgeçmişlerini, doçentlik belgesinin onaylı örneğini, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanının 
fotokopisini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini ve yönetimlerinde biten 
ve devam eden yüksek lisans ve doktora çalışmalarının listelerini içeren dosyaya Öğretim 
Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterlerine göre word formatında hazırlanmış puan cetvelini 
ekleyip, elektronik başvuru dosyasını oluşturacaklardır. Bu dosyadan 1 (bir) adet basılı olarak, 3 
(üç) adet elektronik ortamda (CD/Flash Bellek) hazırlayarak şahsen/posta ile Rektörlük Personel 
Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. 

• Doktor Öğretim Üyesi kadroları için müracaat edecek adayların, başvuru formuna 
https://erzurum.edu.tr/menu/formlar26 adresinden ulaşılabilir. Başvurmak istedikleri birim ve 
anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, doktora belgesinin onaylı örneğini, 2 adet 
fotoğrafını, nüfus cüzdanının fotokopisini, yabancı dil belgesini, bilimsel yayınlarını, kongre ve 
konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları içeren dosyaya Öğretim Üyeliğine Atama ve 
Yükseltme Kriterlerine göre word formatında hazırlanmış puan cetvelini ekleyip, elektronik 
başvuru dosyasını oluşturacaklardır. Bu dosyadan 1 (bir) adet basılı olarak, 3 (üç) adet elektronik 
ortamda (CD/Flash Bellek) hazırlayarak şahsen/posta ile ilgili Dekanlığa başvurmaları 
gerekmektedir. 

• Son başvuru tarihi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) 
gündür. Başvurular şahsen veya posta ile yapılabilir. Zamanında yapılmayan, eksik belge ile 
yapılan başvurular ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

 Not: Öğretim üyesi kadrolarına başvurularda 2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesine göre 
uygunluğu değerlendirilecektir. İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir. 

Genel Açıklamalar: 
1) Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48’inci maddesindeki genel şartları ve 

ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir. 
2) Adayların mecburi hizmet yükümlülüğünün bulunmadığına dair belgeyi müracaat 

sırasında ilgili birime vermeleri gerekmektedir. 
3) Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri Dr. Öğr. Üyesi kadrolarına 

başvuramazlar. 
4) Bir aday birden fazla kadroya başvuramaz. Aksi takdirde tüm başvuruları geçersiz 

sayılır. 
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5) Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate 
alınmayacaktır. 

6) Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde 
atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir. 

7) Müracaat eden adayların Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve 
Yükseltme Kriterlerinde (https://erzurum.edu.tr/birim/personel/ adresinden ulaşılabilir) belirtilen 
esaslara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak “Bilimsel Dosya İnceleme Komisyonu” 
tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen 
adayların müracaatları kabul edilecektir. 

Not: Son başvuru tarihi tatil gününe denk geliyor ise bir sonraki iş günü son gün olarak 
değerlendirilecektir. 

BİRİMİ BÖLÜMÜ 
ANABİLİM 

DALI 
DERECE ADET UNVAN İLAN ŞARTI 

MÜHENDİSLİK 
VE MİMARLIK 
FAKÜLTESİ 

İnşaat 
Mühendisliği 

Geoteknik 3 1 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

İnşaat Mühendisliği lisans ve 
yüksek lisans mezunu olmak. 
Geoteknik alanında doktora 

yapmış olup granüler 
zeminlerin şekilsel 

parametreleri üzerine 
çalışmaları olmak. 

Makine 
Mühendisliği 

Enerji 1 1 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

Lisans ve lisansüstü 
öğrenimlerini Makine 

Mühendisliği alanında yapmış 
olup Mikrokanallar ve 

Termoelektrik Soğutucular 
üzerine çalışmaları olmak. 

Bilgisayar 
Mühendisliği 

Bilgisayar 
Mühendisliği 

1 1 Doçent 

Lisans ve lisansüstü 
öğrenimleri ile Doçentliğini 

Bilgisayar Mühendisliği 
alanından almış olmak. 

EDEBİYAT 
FAKÜLTESİ 

Tarih 
Eskiçağ 
Tarihi 

3 1 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

Eski Çağ Tarihi alanında 
doktora yapmış olup Doğu 

Akdeniz Tarihi 
üzerine çalışmaları olmak. 

    16325/1/1-1 
  

 



Sayfa : 178 RESMÎ GAZETE 29 Aralık 2022 – Sayı : 32058 

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI 

Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmî Gazete’de 
yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı 
Kanunun ilgili maddeleri ve 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
"Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak 
Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili 
hükümlerine göre öğretim görevlisi alınacaktır. 

Başvuru Başlangıç Tarihi: 29.12.2022 Sınava Giriş Tarihi: 20.01.2023 

Başvuru Bitiş Tarihi: 12.01.2023 Sonuç Açıklama Tarihi: 25.01.2023 

Ön Değerlendirme 
Açıklama Tarihi: 

17.01.2023 Sonuçların Açıklanacağı 
İnternet Adresi: 

https://erzurum.edu.tr 

Başvuru Şekli: Başvurular şahsen veya posta ile ilgili birimlere yapılacaktır. Postadaki gecikmelerden ve 
eksik belgelerden üniversite sorumlu değildir. 

GENEL ŞARTLAR: 
1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak. 
2- ALES’ten en az 70, Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru 

belgeleri ekinde muafiyet durumlarını kanıtlamaları halinde ön değerlendirme ve nihai 
değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. 

3- Araştırma Görevlileri için; Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi 
yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili 
bir puan almış olmak gerekir. 

4- Adayların Not Döküm Belgelerindeki (Transkript) dörtlük/beşlik not sistemlerinin 
dönüşümü Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlilik tablosuna göre belirlenir. Not sisteminin 
yüzlük olması halinde yüzlük not esas alınır. Not döküm belgesinde hem dörtlük/beşlik hem de 
yüzlük not sistemi olması halinde ilgili tarihte mezun olunan üniversitenin kullandığı ve adayın 
mezun olduğu resmi not sistemi esas alınır. 

 ÖZEL ŞARTLAR 
1-Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta 

yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak gerekir. 
2-Lisansüstü eğitim öğrencilik azami süresi dolan ve ilgili yönetmelikler gereğince azami 

süreleri yeniden başlayanlar ile azami sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen 
araştırma görevlileri, ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına müracaat edemezler. 

BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI DERECE ADET UNVAN İLAN ŞARTI 

SAĞLIK 
BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ 
Hemşirelik 

Doğum ve Kadın 
Hastalıkları 
Hemşireliği̇ 

6 1 
Arş. 
Gör.  

Hemşirelik Bölümü lisans 
mezunu olup Doğum ve Kadın 
Hastalıkları Hemşireliği alanında 
lisansüstü eğitim yapıyor olmak. 

ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURACAK ADAYLARDAN 
İSTENİLEN BELGELER: 

1- Öğretim Elemanı Başvuru Formu (https://erzurum.edu.tr/menu/formlar26 web 
adresinden alınabilir.) 
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2- Özgeçmiş, 
3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 
4- Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin onaylı sureti (Yabancı yükseköğretim 

kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren 
onaylı belge) 

5- Lisans Transkripti (onaylı) 
6- ALES belgesi (ÖSYM'nin internet sayfasından alınan tarih ve doğrulama kodu bulunan 

orijinal belge) Sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş yıl geçerlidir. 
7- İki adet fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık olmalı) 
8- Yabancı Dil Belgesi (Doğrulama kodu bulunan orijinal belge) 
9- Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan onaylı 

Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için) 
10- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet vb.)  
11- Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösterir belge 
12- Özel şart olması halinde özel şarta ilişkin belgeler 
13- Tecrübe şartı ile ilgili güncel tarihli SGK çıktısı ile birlikte onaylı belge 
14- Adayların ilan edilen kadro derecesine atanabilmesi için gerekli yasal şartları 

taşımaları gerekmektedir. 
15- İlan şartında belirtilen alanda lisansüstü öğrenim gördüğüne dair öğrenci belgesi. 

Öğrenci belgesinde ilgili alan belirtilmediği takdirde, o alanda lisansüstü öğrenim gördüğüne dair 
güncel tarihli resmi yazı. (Araştırma Görevlileri için) 

Not: Son başvuru tarihi tatil gününe denk geliyor ise bir sonraki iş günü son gün olarak 
değerlendirilecektir.  

ÖNEMLİ NOTLAR: 
1- Başvurunun şahsen veya posta ile ilgili birimlere yapılması gerekmektedir. 
2- Sonuçlar üniversitenin internet adresinde (https://erzurum.edu.tr) yayımlanacaktır. 

İnternet adresinde yapılacak duyuru tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat 
yapılmayacaktır. 

3- Onaylı istenen belgelerin noterden veya resmi kurumlar tarafından "Aslı Gibidir" 
yapılarak onaylanması gerekmektedir. E-Devlet üzerinden alınan belgeler de geçerlidir. 

4- Adaylar üniversite tarafından ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabilir. 
Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

5- Postadaki gecikmelerden üniversite sorumlu değildir. Eksik bilgi ve belge ile gerçeğe 
aykırı beyan ihtiva eden başvurularda sorumluluk adaya aittir. 

6- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz 
sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve 
hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır. 

7- İdare gerekli gördüğü takdirde ‘’İlanı’’ her aşamasında iptal etme hakkına sahiptir. 
8- Araştırma Görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanunun 50. maddesinin (d) fıkrası 

kapsamında atama yapılacaktır. 
9- Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğünün bulunmaması gerekmektedir. 
10-Atanmaya hak kazanan Aday/Adayların tüm belgeleri onaylı olmak zorundadır. 
 16325/2/1-1 
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Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden: 
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Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden: 
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Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden: 
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Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden: 
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Mudanya Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 

ilgili maddeleri, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’ nin ilgili maddeleri ve 
özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre Öğretim Üyeleri alınacaktır. 

Başvurular, ilanın yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde ilanda belirtilen adrese şahsen 
yapılır. Başvuru için gerekli bilgi, belge ve sınav takvimi http://www.mudanya.edu.tr adresinde 
yer almaktadır. Eksik belge, kargo/posta/e-posta ile yapılan başvurular, değerlendirmeye alınmaz. 

BAŞVURU BELGELERİ 
• Başvuru formu (ıslak imzalı, başvuru esnasında kurumdan temin edilerek şahsen 

doldurulur) 
• 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı 

Açık Rıza onay metni (ıslak imzalı, başvuru esnasında kurumdan temin edilerek şahsen 
doldurulur) 

• Özgeçmiş (e-posta ve iletişim bilgileri eklenmiş YÖK Formatında) 
• Yayın listesi (başlıca eserler belirtilmelidir) 
• 3 adet vesikalık fotoğraf 
• İkametgâh belgesi 
• Nüfus kayıt belgesi (e-Devlet üzerinden alınmış barkotlu) 
• Adli sicil belgesi (arşiv ve sicil kaydı içerikli, e-Devlet üzerinden alınmış barkotlu) 
• Noter onaylı diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik; e-Devlet 

üzerinden alınmış barkotlu belgelerde kabul edilir) 
• Yurt dışından alınan belgeler için YÖK/ÜAK denklik belgesi, 
• Akademik unvana atanma yazıları (varsa atama yazısı) 
• Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge 
• Bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan dosya (USB kopyalara bilimsel çalışmalar ile 

birlikte mutlaka YÖK formatlı özgeçmiş eklenmelidir) 
o Profesör kadrosu için 6 adet dosya veya 1 adet dosya 5 adet ad-soyad etiketli USB 

kopya 
o Doçent ve Doktor kadroları için 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet ad-soyad etiketli 

USB kopya 
ÖNEMLİ NOTLAR: 
a) Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 
b) Mudanya Üniversitesi web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. 

Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 
c) Başvuruda teslim edilen evrakların iadesi yapılmayacaktır. 
Başvuru Adresi : Mudanya Üniversitesi Çağrışan Mahallesi, 2029 Sokak, No: 2 Mudanya/ 

Bursa 
Web Adresi  : http://www.mudanya.edu.tr 
İrtibat  : 0224 224 20 22 - 0554 872 18 87 

Birim Program Kadro 
Sayısı Kadro Uzmanlık Alanı / Aranılan Şartlar 

Meslek 
Yüksekokulu 

Anestezi 1 Profesör Tıp doktoru olup, Kardiyoloji alanında doçent 
unvanına sahip olmak. 

İlk ve Acil 
Yardım 

1 Profesör 

Tıp doktoru olup, Genel Cerrahi alanında doçent 
unvanına sahip olmak ve Travma Cerrahisi 
konularında yurt dışı/yurt içi akademik 
çalışmalar yapmış olmak. 

1 Doçent Tıp doktoru olup, Plastik ve Rekonstrüktif 
Cerrahi alanında doçent unvanına sahip olmak. 

1 Dr. Öğr. 
Üyesi 

Tıp doktoru olup, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
alanında çalışmalar yapmış olmak. 

    16196/1-1 
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Orman Genel Müdürlüğünden: 
GEÇİCİ İŞÇİ ALIM İLANI 
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Samsun Üniversitesi Rektörlüğünden: 
4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 
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Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI 
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Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI 

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda birim, unvan ve koşulları belirtilen 

kadrolara 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. 

maddesi, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 09 Kasım 2018 tarih 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak 

Merkezi  Sınav İle Giriş Sınavlarına  İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında  Yönetmelik’in ilgili 

hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır. 

Başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 21 gün olup, süresi 

içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Ayrıntılı ilan metni, takvim ve açıklamalar 

Üniversitemiz web sayfası (www.selcuk.edu.tr) Genel Duyurular'da mevcuttur.  

 

İLAN 

NO 
BİRİM PROGRAM KADRO DERECE ÖZEL ŞART İLETİŞİM 

221216 

Sağlık 

Hizmetleri 

Meslek 

Yüksekokulu 

İlk ve Acil 

Yardım 

Öğr. Gör. 

(Ders 

Verecek) 

4 

Biyoloji lisans ve Biyoteknoloji 

Anabilim Dalı yüksek lisans 

mezunu olmak. Belgelendirmek 

şartıyla Yüksek Öğretim 

Kurumlarında en az 2 yıl 

çalışmış olmak. Temel GLP-İYİ 

Laboratuvar Uygulamaları 

sertifikasına sahip olmak. 

Selçuk Üniversitesi 

Sağlık Hizmetleri 

Meslek Yüksekokulu 

Alaeddin Keykubat 

Yerleşkesi Selçuklu / 

KONYA 

Tel : (332) 223 49 14 

DUYURULUR. 

    16184/1-1 

—— • —— 
Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan “Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği 

Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esasları” veya 

"Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltme Kriterleri Yönergesi" 

ölçütlerine göre öğretim üyesi alınacaktır. 

Başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 21 gün olup, süresi 

içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Ayrıntılı ilan metni ve genel açıklamalar 

Üniversitemiz web sayfası (www.selcuk.edu.tr) Genel Duyurular'da mevcuttur.  
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Birim Bölüm 
Anabilim Dalı / 

Program 
Unvanı Derece Özel Şart 

Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Sınıf Eğitimi Profesör 1 

Matematik/Matematik Eğitiminde 
Modelleme ve Sınıf Eğitiminde 
Matematik Alanlarında Çalışmaları 
olmak. 

Mimarlık ve Tasarım 
Fakültesi 

İç Mimarlık İç Mimarlık 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

İç Mimarlık/İç Mimarlık ve Çevre 
Tasarımı alanında lisans mezunu 
olmak. Küçük konut mekanları alanında 
çalışmaları olmak. 

Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu 

Tıbbi Hizmetler 
ve Teknikler 

Ameliyathane 
Hizmetleri 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

Hemşirelik lisans mezunu olmak. 
Yüksek lisans ve doktora eğitimini Tıp 
Fizyoloji Anabilim Dalında yapmış 
olmak. Elektronörofizyoloji, 
hipertiroidi/hipotiroidi, selenyum ve 
nörodejeneratif gen konularında 
çalışmaları olmak. 

Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu 

Tıbbi Hizmetler 
ve Teknikler 

Anestezi 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

Hemşirelik lisans mezunu olmak. 
Yüksek lisans ve doktora eğitimini 
Hemşirelik Anabilim dalında yapmış 
olmak. Pediatrik anestezi ve yenidoğan 
yoğun bakım alanlarına yönelik 
çalışmaları olmak. 

Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu 

Tıbbi Hizmetler 
ve Teknikler 

Tıbbi 
Görüntüleme 

Teknikleri 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

Fizik lisans mezunu olmak. Yüksek 
lisans ve doktora eğitimini Fizik Anabilim 
Dalında yapmış olmak. Baş boyun 
kanserlerinde adaptif radyoterapi, üç 
boyutlu jinekolojik brakiterapi ve 
radyoterapi uygulamaları konularında 
çalışmaları olmak. 

Sarayönü Meslek 
Yüksekokulu 

Bitkisel ve 
Hayvansal 

Üretim 

Tohumculuk 
Teknolojisi 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

2 
Çim bitkileri sitogenetiği üzerine 
çalışmış olmak. 

Teknoloji Fakültesi 
Metalurji ve 
Malzeme 

Mühendisliği 
Malzeme 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

3 

Doktorasını Metalurji ve Malzeme 
Mühendisliği Anabilim Dalında yapmış 
olmak. 
Patlamalı kaynak, triboloji ve bilyalı 
öğütme üzerine bilimsel çalışmaları 
olmak. 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 
Bilimleri 

Çocuk Sağlığı 
ve Hastalıkları 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 
Çocuk beslenme ve metabolizma yan 
dal uzmanı olmak. 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 
Bilimleri 

Radyoloji 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

Avrupa Radyoloji Yeterlik Belgesine 
sahip olmak. Magnetik Rezonans 
Enterografi konusunda çalışmaları 
olmak. 

DUYURULUR. 16185/1-1 
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Uşak Üniversitesi Rektörlüğünden: 
4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Üniversitemize bağlı birimlerde çalıştırılmak ve giderleri özel bütçeden karşılanmak 
kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca 
istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe 
konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yer alan Ek 2 nci maddenin (b) 
fıkrası gereğince yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas 
alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır. 

UNVAN KODU UNVAN 
KPSS PUAN 

TÜRÜ 
ADET ARANILAN NİTELİKLER 

SP2022- 
36 

BÜRO 
PERSONELİ 

KPSS P93 5 

-Yükseköğretim kurumlarının Muhasebe, Muhasebe ve Vergi 
Uygulamaları, İşletme, İşletme Yönetimi, Büro Yönetimi ve 
Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı veya Adalet 
Meslek Yüksekokulu önlisans programlarının herhangi 
birinden mezun olmak 
- 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 puan 
almış olmak. 

SP2022- 
37 

DESTEK 
PERSONELİ 

KPSS P94 2 

- Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak. 
- Üniversitemiz tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekanda 
çalışmaya engel bir durumu olmamak. 
- Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek 
durumu bulunmamak. 
- 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 puan 
almış olmak. 

SP2022- 
38 

PSİKOLOG KPSS P3 1 

-Yükseköğretim kurumlarının Psikoloji lisans bölümü mezunu 
olmak. 
- İlgili mezuniyet alanında en az 2(iki) yıl iş tecrübesine sahip 
olmak. 
- 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 puan 
almış olmak. 

SP2022- 
39 

DİYETİSYEN KPSS P3 1 

-Yükseköğretim kurumlarının Beslenme ve Diyetetik lisans 
bölümü mezun olmak. 
- İlgili mezuniyet alanında en az 2(iki) yıl iş tecrübesine sahip 
olmak. 
- 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 70 puan 
almış olmak. 

SP2022- 
40 

MÜHENDİS KPSS P3 1 

- Yükseköğretim kurumlarının Makine Mühendisliği lisans 
bölümü mezunu olmak. 
- İlgili mezuniyet alanında en az 2(iki) yıl iş tecrübesine 
sahip olmak. 
-2022 Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 80 puan almış 
olmak. 

SP2022- 
41 

KÜTÜPHANECİ KPSS P3 1 

-Yükseköğretim kurumlarının Bilgi ve Belge Yönetimi, 
Kütüphanecilik, Arşivcilik, Dokümantasyon ve Enformasyon 
lisans bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak. 
- 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 70 puan 
almış olmak. 

SP2022- 
42 

TEKNİSYEN KPSS P94 1 

- Ortaöğretim kurumlarının Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
mezunu olmak. 
- Kamera, fotoğraf ve kurgu alanlarında en az 3 (üç) yıl iş 
tecrübesine sahip olmak. 
- Drone ehliyetine sahip olmak. 
- 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 puan 
almış olmak. 
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I- GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR 
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak, 
3- Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; Kasten 

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

4- Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 
5- Askerlik durumu itibariyle; askerlik ile ilişiği bulunmamak, 
6- 657 sayılı Kanunu’nun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini 

devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili özrü bulunmamak, 
7- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak 

istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca 
sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen 
istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl 
geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler, 

8- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 
olmak, 

9- İş tecrübeleri ilan şartlarında belirtilen mezuniyetlerden sonrası olmalıdır. 
10- Başvuracak adayların çalışma sürelerini Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet dökümü ile 

belgelendirmeleri gerekmektedir. 
11- Başvurularda ‘’Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar 

Hakkında Yönetmelik’’ hükümleri uygulanır. 
12- Yapılacak görev gereği kampüs dışında, mesai saatleri dışında ve hafta sonları 

çalışmaya herhangi bir engeli olmamak. (Tüm unvanlar için geçerli) 
13- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla 

kadroya başvuru yapanların başvuruları kabul edilmeyecektir. 
14- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine 

getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir. 
15- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlar aranır. 
16- Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) Grubu KPSS P3 puanı esas alınacaktır. Ön 

lisans mezunları için 2022 KPSS (B) Grubu KPSS P93 puanı esas alınacaktır. Orta Öğretim 
Mezunları için 2022 KPSS (B) Grubu KPSS P94 puanı esas alınacaktır. 

17-Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik 
yapma hakkına sahiptir 

18- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar. 
II- BAŞVURU YERİ, TARİHLERİ VE İSTENEN BELGELER: 
1- Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden “Uşak Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe 

Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi 
üzerinden 29.12.2022- 12.01.2023 tarihleri arasında alınacaktır. 

2- Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul 
edilmeyecektir. 

3- Süresi içinde yapılmayan ve eksik başvurulardan Üniversitemiz sorumlu değildir. 
4- Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir. Birden fazla 

başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. 
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5- Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit 
edilenler ile başvuru sonrası istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, 
atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. 

6- Adayların verdikleri beyanlar ile sunduğu başvuru belgelerinin sorumluluğu 
kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm 
haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem 
başlatılacaktır. 

7- İş tecrübesi şartı bulunan Unvanlar için “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan 
belgeler alanından kurum ve meslek unvanlarını gösterir barkodlu SGK Hizmet Dökümü 
belgelerini yüklemeleri gerekmektedir. 

8- Sertifika / Belge istenen Unvanlar için “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan 
belgeler alanından aranılan belgelerini ilgili doküman alanına mutlaka yüklemeleri 
gerekmektedir. 

9- Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan 
öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini Kariyer Kapısına 
yapılan başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Denklik Belgesi” 
alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir. 

III-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI: 
1- Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 KPSS (B) grubu puan 

sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi ile işe başlamaları için 
gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Uşak Üniversitesi resmi internet 
sayfasında (https://usak.edu.tr ) son başvuru tarihini takip eden 1 (bir) ay içinde yayımlanacaktır. 

2- Her unvan için asıl aday sayısının on katı kadar yedek aday belirlenecek olup asıl 
kazanan adaylardan süresi içerisinde başvurmayan, feragat eden, ataması yapılmayan veya aranan 
şartları taşımadığı tespit edilen adayların yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme 
yapılacaktır. Son adayların puanı eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit 
olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. Ayrıca, adaylar sınav 
sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı üzerinden ulaşabilecektir. 

3- Sonuç ilanları tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 
4- İşe başlama için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgiler Uşak 

Üniversitesi resmi internet sayfasında yayımlanacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 
5- KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek 

başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar 
değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile 
bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir 
hak iddia edemeyecektir. 

6- Belirtilen süreler içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar 
haklarını kaybederler. 

7- Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi 
bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi 
fesih edilir. 

8- İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir. 
IV-İLETİŞİM: 
Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak Personel Daire Başkanlığı https://pdb.usak.edu.tr 

internet adresinde yer alan iletişim kanalları ile aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşılabilir. 
Telefon: 0276 221 22 05 e-Posta: pdb@usak.edu.tr 
V- DİĞER HUSUSLAR: 
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sözleşmeli personelin başka 

bir kuruma naklen tayini mümkün değildir. 
 16145/1-1 
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TMMOB Maden Mühendisleri Odasından: 

MADEN VE CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ 

NET ASGARİ ÜCRET TARİFESİ  (2023 YILI) 

HİZMET TÜRÜ ÜCRET BİRİM 
      
MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ     
a. Büro- Şantiye - Açık İşletme, Tesis 13.860,00 TL/AY 
b. Şantiye - Açık İşletme, Tesis (Teknik eleman hizmeti de yapıyor ise) 17.940,00 TL/AY 
c. Şantiye - Açık İşletme, Tesis (Daimi nezaret hizmeti de yapıyor ise) 25.230,00 TL/AY 
d. Yeraltı İşletmesi 27.860,00 TL/AY 
e. Yeraltı İşletmesi (Teknik eleman hizmeti de yapıyor ise) 29.000,00 TL/AY 
f. Yeraltı İşletmesi (Daimi nezaret hizmeti de yapıyor ise) 32.690,00 TL/AY 
g. Tünel – Metro 19.500,00 TL/AY 
h. Sondaj (Maden, Su) 21.610,00 TL/AY 
ı. Sondaj (Jeotermal, Mineralli Sular) 21.610,00 TL/AY 
i. Sondaj (Petrol, Doğalgaz) 23.690,00 TL/AY 
j. YTK 5.1.a Personel 21.420,00 TL/AY 
k. YTK 5.1.c Personel 17.220,00 TL/AY 
l. YTK 5.2. Personel 25.230,00 TL/AY 
m. YTK Koordinatör 27.910,00 TL/AY 
DÜŞÜNSEL (İSTİŞARİ) HİZMET     
a. Sözlü Olarak Sunulması 4.140,00 TL 
b. Rapor Halinde Sunulması 5.440,00 TL 
      
GEÇİCİ HİZMET (KEŞİF HİZMETİ)     
a. Hizmetin İlk Günü 4.420,00 TL 
b. Sonraki Her Gün İçin 3.310,00 TL 
DANIŞMANLIK (MÜŞAVİRLİK HİZMETİ) 15.880,00 TL/AY 
YTK HİZMETLERİ Arama (TL/AY) Açık (TL/AY) Yer altı (TL/AY) 
1 (a)   4.060,00   
1 (b)   4.060,00   
2 (a)   6.730,00   
2 (b) 2.970,00 6.730,00   
2 (c)   6.730,00   
3 Grup 2.970,00 6.730,00   
4(a) 2.970,00 5.910,00 7.550,00 
4(b) 2.970,00 5.910,00 9.420,00 
4 (c) 2.970,00 5.910,00 7.550,00 
4 (ç) 2.970,00 5.910,00 9.420,00 
5 Grup 2.970,00 5.910,00   
PROJE HİZMETLERİ     
a. Ön İnceleme Raporu 7.410,00 TL 
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b. Maden Arama Projesi 19.750,00 TL 
c. Ön Arama Faaliyet Raporu 24.660,00 TL 
d. Genel Arama Faaliyet Raporu 29.560,00 TL 
e. Detay Arama Faaliyet Raporu 34.950,00 TL 
f. Terk Raporu 5.750,00 TL 
g. Sondaj Kuyu İnşa ve Tatbik Projesi 7.030,00 TL 
h. İşletme Projesi (Ia. grubu madenler için) 24.660,00 TL 
ı. İşletme Projesi (Ib ve II. grup madenler için) 47.220,00 TL 
i. İşletme Projesi (III. IV. V. VI. grup madenler için) / Temdit Projesi 59.590,00 TL 
j. Patlayıcı Madde Kullanım, İhtiyaç ve Kapasite Raporu 9.060,00 TL 
k. Ekspertiz Raporu 9.060,00 TL 
l. Kamulaştırma vb. Rapor Düzenlemesi 9.910,00 TL 
n. ÇED Yönetmeliği Kapsamında ÇED Raporu (Maden Müh. Hizmeti) 39.880,00 TL 
o. ÇED Yönetmeliği Kapsamında Proje Tanıtım Dosyası (Maden Müh. Hizmeti) 17.270,00 TL 
ö. Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Kazandırma Yönetmeliği 
Kapsamındaki Proje Hizmeti 

17.270,00 TL 

p. Zemin Etüt Raporu (Maden Müh. Hizmeti) T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim 
Fiyatları Uygulanacak Olup, 2.730-TL‘ den Az Olamaz 

13.050,00 TL 

r. Fizibilite Projesi (13.690 TL dan az olamaz)     
s. Ruhsat Müracaat İşlem Ücreti 5.670,00 TL 
Ş. Fizibilite Arama Dönemi Raporu 39.420,00 TL 
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HİZMETLERİ     
(C) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı 21.610,00 TL/AY 
(B) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı 26.090,00 TL/AY 
(A) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı 30.840,00 TL/AY 
SORUMLU MÜDÜRLÜK/ÇEVRE GÖREVLİSİ     
İşletme-Tesis 17.940,00 TL/AY 
İşletme-Tesis (Daimi) 30.660,00 TL/AY 
Otogaz İstasyonları (İstasyon başına) 8.720,00 TL/AY 
Çevre Görevlisi (EK-I) 13.380,00 TL/AY 
Çevre Görevlisi (EK-II) 7.280,00 TL/AY 
      
JEOTERMAL KAYNAK ve DOĞAL MİNERALLİ SU SAHALARINA AİT HİZMETLER     
1-ARAMA, İŞLETME, KORUMA ALANI VE ÇED RAPORLARI (Sahada yapılacak jeoloji, 
hidrojeoloji, jeofizik, jeokimya, sondaj, test ve modelleme gibi çalışma giderlerini 
kapsamaz) 

  
  

a. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların Arama Ruhsatı ve Arama Projesinin 
hazırlanması  

33.940,00 TL 

b. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların her yıl verilmesi zorunlu olan Yıllık Arama 
Faaliyet Raporunun düzenlenmesi (Bir ruhsat sahası için) 

13.550,00 TL 

c. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların İşletme Projesi ve Raporlarının 
düzenlenmesi 

47.520,00 TL 
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d. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların her yıl verilmesi zorunlu olan İşletme 
Faaliyet Raporunun düzenlenmesi (Bir ruhsat sahası için) 

20.340,00 TL 

e. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların Kaynak Koruma Alanı Raporunun 
düzenlenmesi (Bir ruhsat sahası için) 

33.940,00 TL 

2- TEKNİK HİZMETLER (Sahada yapılacak jeoloji, hidrojeoloji, jeofizik, jeokimya, sondaj, 
test ve modelleme gibi çalışma giderlerini kapsamaz) 

  
  

a. Daimi olarak jeotermal kaynak ve doğal mineralli suların arama döneminde teknik 
sorumluluk (Şirket bünyesinde çalışır ise) 

19.770,00 TL/AY 

b. Süreli olarak jeotermal kaynak ve doğal mineralli suların arama döneminde teknik 
sorumluluk (Bir ruhsat sahası için) 

5.530,00 TL/AY 

c. Daimi olarak jeotermal kaynak ve doğal mineralli suların işletme döneminde teknik 
sorumluluk (Şirket bünyesinde çalışır ise) 

21.410,00 TL/AY 

d. Süreli olarak jeotermal kaynak ve doğal mineralli suların işletme döneminde teknik 
sorumluluk (Bir ruhsat sahası için) 

6.190,00 TL/AY 

e. Jeotermal Kuyuda Ölçüm Yapılması ve Değerlendirilmesi (Her bir ölçüm için) 10.200,00 TL 
f. Jeotermal kaynağın Rezervuar Modelleme Çalışması ve Değerlendirmesi ile Raporunun 
hazırlanması (Bir ruhsat sahası için) 

169.470,00 TL 

KAYA- ZEMİN (JEOTEKNİK ETÜD) ÇALIŞMALARI     
1-PLANLI ALANLAR İMAR TİP YÖNETMELİĞİ (19.08.2008 TARİH 26972 SAYILI 
KANUN) KAPSAMINDA YAPILACAK ÇALIŞMALAR 

  
  

I. Kategoriye Giren Yapılar İçin Yapılan Zemin ve Temel Etüdü Raporu     
0-1000 m2 alan için 4.940,00 TL 
II. ve III. Kategoriye Giren Yapılar İçin Sondaja Dayalı Zemin ve Temel Etüdü Raporu     
0-1000 m2 alan için 4.940,00 TL 
1000-3000 m2 alan için 9.910,00 TL 
3000-5000 m2 alan için 13.940,00 TL 
2-ALT YAPI PROJELERİ (Tünel, otoyol, demiryolu, metro)     
a. Daimi hizmetler 20.810,00 TL/AY 
b. Proje danışmanlık hizmeti 35.630,00 TL/AY 
c. Proje hazırlama 148.980,00 TL 
d. Proje kontrolünde belli periyodlarda veri toplama 3.130,00 TL/GÜN 
e. Projenin revize raporu hazırlanması 29.560,00 TL 
      

NOT   

Hesaplamalarda, aşağıda verilen hizmetler için ayrıca ücretlendirme yapılacaktır. 
- Sondaj hizmetleri 
- Laboratuvar hizmetleri 
- Danışmanlık kapsamında hazırlanacak proje, rapor ve benzeri çalışmalar, tarifedeki ilgili kalemlere uygun olarak ayrıca 
ücretlendirilecektir. 
- Ücretler net ücretlerdir. 
- Bu çalışmalar sırasında yol, yemek, konaklama, topoğrafik ölçüm ve harita yapımı ve benzeri giderler işverene aittir. 
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TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI 
   2023 YILI MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İŞLEM ÜCRETLERİ 
   ÖN İNCELEME RAPORU : 220,00 TL 

MADEN ARAMA PROJESİ : 360,00 TL 
ÖN ARAMA FAALİYET RAPORU : 220,00 TL 
GENEL ARAMA FAALİYET RAPORU : 220,00 TL 
DETAY ARAMA FAALİYET RAPORU : 220,00 TL 
JEOTERMAL ARAMA PROJESİ : 330,00 TL 
JEOTERMAL ARAMA FAALİYET RAPORU : 220,00 TL 
JEOTERMAL İŞLETME PROJESİ : 360,00 TL 
JEOTERMAL İŞLETME FAALİYET RAPORU  : 330,00 TL 
JEOTERMAL TEKNİK SORUMLU ATAMA BELGESİ  : 330,00 TL 
SONDAJ KUYU İNŞA VE TATBİK PROJESİ : 220,00 TL 
TERK RAPORU : 220,00 TL 
PATLAYICI MADDE KULLANIM, İHTİYAÇ VE DEPO KAPASİTE RAPORU : 9.170,00 TL 
KAPASİTE RAPORU : 9.170,00 TL 
İŞLETME FAALİYETİ BİLGİ FORMU : 360,00 TL 
HAMMADDE İHTİYAÇ RAPORU : 360,00 TL 
İŞLETME PROJESİ / TEMDİT PROJESİ : 660,00 TL 
FİZİBİLİTE RAPORU : 660,00 TL 
ZEMİN ETÜD RAPORU : 660,00 TL 
ÇED RAPORU : 660,00 TL 
LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK BELGESİ (İLK BAŞVURU) : 150,00 TL 
LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK BELGESİ (YENİLEME) : 75,00 TL 
FAALİYET BELGESİ : 190,00 TL 
ODA SİCİL BELGESİ (Daimi Nez./Teknik Eleman/Vardiya Müh. Vb.) : 190,00 TL 
ODA KAYIT BELGESİ : 190,00 TL 
SMMH BELGESİ (YILLIK)  : 690,00 TL 
SMMH BELGESİ (İŞYERİ DEĞİŞİMİ) : 190,00 TL 
BÜRO TESCİL BELGESİ (YILLIK) : 2.130,00 TL 
DAİMİ NEZARETÇİLİK DEFTERİ : 340,00 TL 
        
NUMUNE KONTROL VİZESİ       
10 kg.a kadar (**) : 1.280,00 TL 
10-50 kg (*) (**) : 2.340,00 TL 
(*) Numune kontrollerinde 50kg.ın üzerindeki her kilo için 50,00-TL ek ücret alınır.       
(**) Oda dışında yapılan numune kontrollerinde masraflar firmaya aittir.       
           
2022 YILI ÜYE ÖDENTİLERİ       
a) Üye Ödentisi  : 35,00 TL/ay 
b) Üye Kimlik Ücreti : 35,00 TL 
c) Yabancı Üye Kimlik Ücreti : 1.000,00 TL 
d) Yabancı Üye Ödentisi : 1.000,00 TL/ay 
e) Yabancı Üye Kayıt Ücreti : 6.000,00 TL 
 16236/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
–– Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 116)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması ve Aynı Kararın

2023 Yılında da Uygulanmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 6617)
–– 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar

(Karar Sayısı: 6618)
–– 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Uygulanma Süresinin 31/12/2023

Tarihine Kadar Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6619)
–– 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların

Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılması
Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6620)

–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak
Faydalanacakların Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6621)

YÖNETMELİKLER
–– Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik
–– Rüzgar Kaynağına Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelikte

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
–– Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik
–– Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

GENELGE
–– 2023 Yılının Âşık Veysel Yılı Olarak Kutlanması ile İlgili 2022/19 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

TEBLİĞLER
–– Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2023 Yılı

Tarifesi
–– Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı
–– 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2023/1)
–– Su, Elektrik ve Gaz Sayaçları Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (No: MSÜGGM–2022/1)
–– Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik

Yapılmasına Dair Tebliğ
–– Benzin Türlerine Etanol Harmanlanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 27/12/2022 Tarihli ve 2022/ÖİB-K-71 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 26/10/2022 Tarihli ve E: 2022/89, K: 2022/129 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 25/5/2022 Tarihli ve 2019/33136 Başvuru Numaralı Kararı

YARGITAY KARARI
–– Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar

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