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MADDE 1- 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 87 nci madde-
sinin üçüncü fıkrasında yer alan “, ücret tarifeleri” ibaresi “ve ücretinin ödenmesine ilişkin
esaslar” şeklinde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Bakanlık temsilcilerine, (1200) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bu-
lunacak tutarı geçmemek üzere Ticaret Bakanlığınca belirlenen tutarda ücret net olarak ödenir.”

MADDE 2- 1163 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cüm-
lesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
cümle eklenmiştir.

“Kooperatif ve üst kuruluşları yönetim kurulu üyeleri, kooperatifin; ticaret sicili kayıt-
larını, fınansal tablolarını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporlarını, genel kurul toplantı evra-
kını, ortaklarının kimlik, iletişim, pay ve ödemelerine ilişkin bilgilerini KOOPBİS’in kurul-
masını müteakip bir yıl içinde KOOPBİS’e aktarmakla yükümlüdür.”
“Bu süre Ticaret Bakanlığınca altı aya kadar uzatılabilir.”

MADDE 3- 6/6/1985 tarihli ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun 9 uncu mad-
desine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Serbest bölgelerde, kullanıcıların ihtiyacı olan doğal gaz altyapısını kurmak ve işletmek,
kamu kuruluşları ve özel kuruluşlardan doğal gazı satın alarak bölge içinde dağıtım ve satışını
yapmak, işleticinin yetki ve sorumluluğundadır. İşleticinin izni olmaksızın doğal gaz ihtiyacı
başka bir yerden karşılanamaz ve bu amaçla münferiden tesis kurulamaz. Bu fıkranın uygulan-
masına ilişkin usul ve esaslar ile bölge içi doğal gaz dağıtım ve satışı nedeniyle kullanıcılardan
tahsil edilecek bedele ilişkin üst limit Ticaret Bakanlığı tarafından yönetmelikle düzenlenir.

İşleticinin talebi ve bölgede faaliyet gösteren doğal gaz dağıtım şirketinin kabulü halinde,
doğal gaz dağıtım şirketleri serbest bölgeler içinde şebeke yatırımı yaparak veya yapılmış şebe-
keyi mülkiyeti ile birlikte devralarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından belirlenen
koşullar çerçevesinde serbest bölge içinde doğal gaz dağıtım faaliyeti gerçekleştirebilir. Doğal
gaza ilişkin faaliyetlerin işletici tarafından yürütüldüğü serbest bölgelerde, doğal gaz iletim ve
dağıtım lisansı sahibi şirketlerin herhangi bir hak, yetki veya sorumluluğu bulunmaz.”
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MADDE 4- 3218 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 7- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bölge içi doğal gaz

şebekesi yatırımı işleticilerce yapılmış olan serbest bölgelerde, işleticilerin bölge içi doğal gaz
dağıtım ve satış faaliyetleri, 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasına uygun olarak devam eder. Bu
maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bölge içi doğal gaz şebekesi yatırımı doğal gaz da-
ğıtım şirketlerince yapılmış olan serbest bölgelerde, işleticilerin bölge içi doğal gaz dağıtım
ve satış yetkisi doğal gaz dağıtım şirketlerine devredilmiş sayılır.”

MADDE 5- 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Oda-
lar ve Borsalar Kanununun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “İçinde bulunulan”
ibaresi “Vergi mükellefiyetinin terkin edildiği tespit edilen veya içinde bulunulan” şeklinde,
fıkrada yer alan “tespit edilemeyenler ile” ibaresi “tespit edilemeyen ya da” şeklinde, üçüncü
fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci cümlesi yürürlükten kaldı-
rılmıştır.

“İkinci fıkrada anılan oda yönetim kurulu kararını takip eden yılbaşından itibaren iki
yıl içinde, ilgilinin üyesi bulunduğu odaya müracaatla adres ve durumunu bildirmemesi ve
vergi mükellefiyetinin bulunmaması halinde, oda yönetim kurulunun teklifi ve meclis kararıyla
oda kaydı silinir ve durum ticaret sicili müdürlüğüne bildirilir.”

MADDE 6- 5174 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “İçin-
de bulunulan” ibaresi “Vergi mükellefiyetinin terkin edildiği tespit edilen veya içinde bulunu-
lan” şeklinde, “tespit edilemeyen ve” ibaresi “tespit edilemeyen ya da” şeklinde değiştirilmiş
ve beşinci fıkrasının birinci cümlesine “durumunu bildirmemesi” ibaresinden sonra gelmek
üzere “ve vergi mükellefiyetinin bulunmaması” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 7- 5174 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasına (k) bendinden
sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

“1) Toplam tutarı brüt asgari ücretin yüzde ellisini geçmeyen ve zamanaşımı süresinin
dolmasına bir yıldan az kalan aidat borçları ve ferîlerine yönelik oda ve borsa meclislerince
terkin kararı verilebilecek üst sınırı belirlemek.”

MADDE 8- 5174 sayılı Kanunun geçici 13 üncü maddesinde yer alan “onbeş” ibaresi
“yirmibeş” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9- 10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanu-
nunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “iki” ibaresi “üç” şek-
linde değiştirilmiştir.

MADDE 10- 5300 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 3- Bu maddeyi ihdas eden Kanunla 13 üncü maddede yapılan de-

ğişiklik, 16/4/2020 tarihli ve 7244 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi
uyarınca lisans süresi bir yıl uzatılanlar için lisans süresinin bitiminden itibaren uygulanır.”

MADDE 11- 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları
Kanununun 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “dörtte birinin” ibaresi
“beşte ikisinin” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12- 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep
Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun geçici 1 inci
maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “on iki” ibaresi “on sekiz” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 13- 14/1/2015 tarihli ve 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hak-
kında Kanunun 6 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tedarik zincirinde haksız ticari uygulamalar
MADDE 6- (l) Haksız ticari uygulamalarda bulunulamaz. Üretici, tedarikçi ve pera-

kende işletmeler arasındaki ticari ilişkilerde taraflardan birinin diğer tarafın ticari faaliyetlerini
önemli ölçüde bozan, makul karar verme yeteneğini azaltan veya normal şartlarda taraf olma-
yacağı bir ticari ilişkinin tarafı olmasına sebep olan faaliyetleri haksız ticari uygulamadır.

(2) Aşağıda belirtilen faaliyetler her durumda haksız ticari uygulama kabul edilir:
a) Kalite standartlarının sağlanması amacıyla sözleşmede yer verilen koşullar hariç ol-

mak üzere, herhangi bir gerçek veya tüzel kişiden mal veya hizmet teminine zorlamak.
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b) Kampanya maliyetini, kampanyalı satış yapmak istemeyen tarafa yansıtmak.
c) Tarım ve gıda ürünlerinin tedarikinde ticari ilişkinin koşullarını, yazılı veya elektronik

ortamda yapılan sözleşmeyle belirlememek.
ç) Karşı tarafın aleyhine tek taraflı değişiklik yapma yetkisi veren veya açık ve anlaşılır

olmayan hükümlere sözleşmede yer vermek.
d) Ürün talebini doğrudan etkileyen herhangi bir hizmet vermediği halde mağaza açılışı

ve tadilatı, ciro açığı, banka ve kredi kartı katılım bedeli ve başka adlar altında bedel almak
veya verdiği hizmetin türünü ve hizmet bedelinin tutar ya da oranını sözleşmede belirtmediği
halde prim ve bedel almak.

e) Karşı tarafın kusurundan kaynaklanan durumlar hariç olmak üzere, üretim tarihinden
itibaren otuz gün içinde bozulabilen tarım ve gıda ürünlerine yönelik siparişleri, ürünün teslim
tarihinden önceki otuz gün içinde iptal etmek.

f) Karşı tarafın kusurundan kaynaklanan durumlar hariç olmak üzere, üretim tarihinden
itibaren otuz gün içinde bozulabilen tarım ve gıda ürünlerinin tesliminden veya mülkiyetinin
devrinden sonra bozulma ya da zayi olma gibi maliyetleri yansıtmak.

(3) İkinci fıkranın (e) ve (f) bentlerinde belirtilen kusuru ispat yükü siparişi iptal eden
veya maliyeti karşı tarafa yansıtana aittir.

(4) Bakanlık, birinci fıkra kapsamında yer alan haksız ticari uygulamaları, otuz gün
içinde bozulabilen tarım ve gıda ürünlerini ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esas-
ları yönetmelikle belirlemeye yetkilidir.”

MADDE 14- 6585 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, maddeye birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve
diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(1) Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler arasındaki ticari ilişkilerden kaynaklanan
ödemelerin, sözleşmede öngörülen süre içinde yapılması esastır.”

“(2) Üretim tarihinden itibaren otuz gün içinde bozulabilen tarım ve gıda ürünlerine
ilişkin ödemelerin süresi; alacaklının küçük, borçlunun orta veya büyük ölçekli ya da alacak-
lının orta, borçlunun büyük ölçekli olması durumunda otuz, diğer durumlarda kırk beş günü
geçemez.

(3) İkinci fıkrada belirtilen ürünlerin dışında kalan tarım ve gıda ürünlerine ilişkin öde-
melerin süresi, alacaklının küçük, borçlunun orta veya büyük ölçekli ya da alacaklının orta,
borçlunun büyük ölçekli olması durumunda altmış günü geçemez.

(4) Bu maddede belirtilen süreler, teslim veya mülkiyetin devri tarihlerinden hangisi
önce ise o tarih esas alınarak hesaplanır. Ödemenin süresi içinde yapıldığına ilişkin ispat yükü
borçluya aittir.”

MADDE 15- 6585 sayılı Kanunun 11 inci maddesine üçüncü fıkrasından sonra gelmek
üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve mevcut dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Ortak kullanım alanlarına ilişkin elektrik, su, doğal gaz, yenileme niteliğinde ol-
mayan bakım, onarım, güvenlik ve temizlik giderleri gibi alışveriş merkezinin aynına ilişkin
olmayan giderler ile alışveriş merkezinde fiilen çalışan bordrolu yönetim personelinin göreviyle
ilgili giderler ortak giderdir. Alışveriş merkezindeki perakende işletmelerden yalnızca bu gi-
derler için katılım payı tahsil edilebilir; reklam, pazarlama ve danışmanlık gibi ortak gider ni-
teliğini haiz olmayan giderler ile belgelendirilmeyen giderler için herhangi bir bedel tahsil edi-
lemez.

(5) Ortak kullanım alanlarından elde edilen kiralama, reklam, pazarlama, kültürel ve sa-
natsal faaliyet ve diğer ortak kullanım alanı gelirleri ile ortak gider katılım payı avanslarından elde
edilen her türlü gelir ortak gelirdir. Ortak gelirler, ortak giderlerin karşılanmasında kullanılır.

(6) Alışveriş merkezi maliki veya yönetimi, her yıl bir önceki yıla ilişkin ortak gelir ve
gider raporu hazırlayarak alışveriş merkezindeki perakende işletmelere gönderir. Raporda, ortak
gelir ve giderlerin tür ve tutarları, her bir perakende işletmeden tahsil edilmesi gereken ve tahsil
edilen ortak gider katılım payları ile Bakanlıkça gerekli görülen diğer bilgilere yer verilir.”
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“(7) Ortak kullanım alanlarına ve bunların niteliklerine; ortak gelir ve giderlere, ortak
giderlerin belgelendirilmesine, bu giderlere katılıma ve katılanların bilgilendirilmesine; ortak
gelir ve gider raporunun hazırlanmasına, bu rapora esas teşkil eden gelir ve gider belgeleri ile
sözleşmelerinin perakende işletmelere sunulmasına, ortak gelir ve gider uygulamalarının ba-
ğımsız denetim kuruluşlarınca denetlenmesine ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer
hususlar yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 16- 6585 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Diğer
kanunlara göre daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, bu Kanunun;” ibaresi “Bu Kanu-
nun;” şeklinde değiştirilmiş, fıkranın (a) bendinde yer alan “6 ncı maddesine aykırı hareket
edenlere, her bir mağaza ya da şubesindeki her bir aykırılık için haksız olarak alınan prim ve
bedel tutarında,” ibaresi “6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının;” şeklinde değiştirilmiş, (a) bendine
aşağıdaki alt bentler eklenmiş, fıkraya (a) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent ek-
lenmiş, diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiş ve fıkranın mevcut (d) bendinden sonra gel-
mek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş, diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiş, fıkranın mev-
cut (ğ) bendine “aynı fıkranın (ç) bendine” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya bu Kanunun
diğer maddelerine” ibaresi eklenmiş, fıkranın mevcut (ı) bendine “aykırı hareket edenlere” ve
“aykırı hareket edenlere ise” ibarelerinden sonra gelmek üzere “her bir aykırılık için” ibaresi
eklenmiş, ikinci fıkrasında yer alan “(c), (ğ) ve (h)” ibaresi “(ç), (i) ve (j)” şeklinde ve “büyük
mağaza, zincir mağaza, bayi işletme ve özel yetkili işletme” ibaresi “büyük mağaza ve zincir
mağaza” şeklinde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “(g)” ibaresi “(ı)” şeklinde, “büyük
mağaza, zincir mağaza, bayi işletme ve özel yetkili işletme” ibaresi “büyük mağaza ve zincir
mağaza” şeklinde değiştirilmiş, dördüncü fıkrasında yer alan “(ı)” ibaresi “(k)” şeklinde de-
ğiştirilmiş, beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye altıncı fıkrasından sonra
gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

“1) (a), (c) ve (ç) bentlerine aykırı hareket edenlere, her bir aykırılık için yirmi bin Türk
lirası,

2) (b) bendine aykırı hareket edenlere, yansıtılan kampanya maliyeti tutarında, (d) ben-
dine aykırı hareket edenlere, haksız olarak alınan prim ve bedel tutarında, (e) bendine aykırı
hareket edenlere, iptal edilen sipariş bedeli tutarında, (f) bendine aykırı hareket edenlere, yan-
sıtılan maliyet tutarında,”

“b) 7 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarına aykırı hareket edenlere; süresinde
ödenmeyen tutarı geçmemek üzere otuz güne kadar süre aşımında her bir gün için bu tutarın
binde beşi, otuz günden sonraki süre aşımında her bir gün için süresinde ödenmeyen tutarın
yüzde biri oranında,”

“f) 11 inci maddesinin dördüncü fıkrasına aykırı hareket edenlere, perakende işletme-
lerden haksız olarak tahsil edilen tutarın iki katı; beşinci fıkrasına aykırı hareket edenlere ise
ortak giderlerin karşılanmasında kullanılmayan ortak gelir tutarında,

g) 11 inci maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen ortak gelir ve gider raporunu usulüne
uygun hazırlamayanlara veya perakende işletmelere göndermeyenlere, alışveriş merkezindeki
her bir perakende işletme için yirmi bin Türk lirası,”

“(5) Bu maddenin birinci fıkrasının (a), (c), (ç), (g), (ı), (i), (j) ve (k) bentlerinde belir-
tilen idari para cezalarının verilmesini gerektirir aykırılığın bir takvim yılı içinde tekrarı hâlinde,
her bir tekrar için bir önceki cezanın iki katı idari para cezası uygulanır. Bu hüküm nispi idari
para cezaları hakkında uygulanmaz.”

“(7) Bu maddede belirtilen idari para cezalarının bir takvim yılına ilişkin toplam tutarı;
işletmenin küçük ölçekli olması durumunda beş milyon Türk lirasından, orta ölçekli olması
durumunda elli milyon Türk lirasından, büyük ölçekli olması durumunda iki yüz elli milyon
Türk lirasından fazla olamaz. Bu tutar, her yıl, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bir önceki
yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci mad-
desi uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında, takvim yılı başından geçerli
olmak üzere artırılır.”
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MADDE 17- 6585 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu maddeyi ihdas eden Kanunun yürürlüğe girmesinden önce

reklam, pazarlama ve danışmanlık gibi giderler için alışveriş merkezindeki perakende işletme-
lerden katılım payı talep edilebilmesine imkân sağlayan ve bu maddenin yayımı tarihinden
önce kurulan sözleşme hükümleri, sözleşme süresince geçerlidir. Ancak, sözleşme süresinin
sona ermesinden önce veya sonra sözleşmenin yenilenmesi ya da süresinin uzatılmış sayılması
hallerinde söz konusu giderler için katılım payı tahsil edilemez.

(2) Birinci fıkra kapsamındaki sözleşmelerde yönetim giderinin alt kalemleri ayrıca be-
lirtilmedikçe perakende işletmelerden yönetim gideri olarak yalnızca alışveriş merkezinde fiilen
çalışan bordrolu yönetim personelinin göreviyle ilgili giderler için katılım payı tahsil edilebilir.

(3) Birinci ve ikinci fıkralar kapsamında perakende işletmelerce ödenmesi gereken ka-
tılım payları, bu işletmelerin satış alanlarının alışveriş merkezinin satış alanına oranlanmasıyla
hesaplanır.”

MADDE 18- 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük Personeli ile Bazı Düzenlemeler
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 8- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Ticaret Bakan-
lığında Avrupa Birliği Uzmanı ile İhracatı Geliştirme Uzmanı kadrolarını ihraz etmiş olanlardan
bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bu kadrolarda görev yapanlar, yurt dışında daimi
görevde veya Ticaret Bakanlığında ya da başka kamu kurum ve kuruluşunda idari görevde bu-
lunanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde talep etmeleri halinde du-
rumlarına uygun Ticaret Uzmanı kadrolarına atanırlar. Atama için uygun boş kadro bulunmaması
halinde söz konusu kadrolar başkaca bir işleme gerek kalmaksızın ihdas edilmiş ve Bakanlığın
kadro cetvellerinin ilgili bölümüne eklenmiş sayılır. Bu maddeye göre yapılan atamalar sonu-
cunda boşalan Avrupa Birliği Uzmanı ve İhracatı Geliştirme Uzmanı kadroları başkaca bir işleme
gerek kalmaksızın iptal edilmiş ve Ticaret Bakanlığının kadro cetvellerinin ilgili bölümlerinden
çıkarılmış sayılır. Bu şekilde kadro unvanları değişenlerin önceki kadro unvanlarına ilişkin olarak
mevzuatta yapılmış olan atıflar yeni kadro unvanlarına yapılmış sayılır. Bu madde kapsamında
Ticaret Uzmanı kadrolarına atananların, Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı, İhracatı Geliştirme
Uzman Yardımcısı, Avrupa Birliği Uzmanı ve İhracatı Geliştirme Uzmanı kadrolarında geçirilen
hizmet süreleri, Ticaret Uzman Yardımcısı ve Ticaret Uzmanı kadrolarında geçirilmiş sayılır.
Bu madde kapsamında Ticaret Uzmanı kadrolarına atananlar yeniden Avrupa Birliği Uzmanı
ve İhracatı Geliştirme Uzmanı kadrolarına atanamazlar.”

MADDE 19- Bu Kanunun;
a) 13 üncü ve 14 üncü maddeleri ile 16 ncı maddesiyle 6585 sayılı Kanunun 18 inci

maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde değişiklik yapan hükümleri 1/1/2024 tarihinde,
b) 16 ncı maddesiyle 6585 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasına eklenen

(b) bendi 1/1/2024 tarihinde uygulanmak üzere yayımı tarihinde,
c) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 20- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

31/1/2023

—— • ——
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE PAKİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ
HÜKÜMETİ ARASINDA MAL TİCARETİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 7436 Kabul Tarihi: 26/1/2023

MADDE 1- (1) 12 Ağustos 2022 tarihinde İslamabad’da imzalanan “Türkiye Cumhu-
riyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Mal Ticareti Anlaşması”nın
onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

31/1/2023
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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 6781

31 Ocak 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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YÖNETMELİKLER

Tarım ve Orman Bakanlığından:

YERÜSTÜ SU KALİTESİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 30/11/2012 tarihli ve 28483 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yerüstü

Su Kalitesi Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cum-

hurbaşkanlığı Kararnamesinin 410 uncu, 421 inci ve 508 inci maddelerine ve 9/8/1983 tarihli

ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 3 üncü ve 9 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer

alan “Orman ve Su işleri Bakanlığını,” ibaresi “Tarım ve Orman Bakanlığını,” şeklinde değiş-

tirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Baraj göllerinde minimum su kotundaki rezervuar alanının en fazla %3’üne kadar

alanda Bakanlığın uygun görüşü ile balık yetiştiriciliği tesislerinin kurulmasına izin verilir.

(5) Mevcut veya planlanan balık yetiştiriciliği tesisleri, faaliyetlerini, su sirkülasyonu-

nun kolay sağlanabildiği gölet veya baraj göllerinde Bakanlıkça belirlenen trofik seviye, özüm-

leme kapasitesi ve ekolojik duruma uygun şekilde yürütür. Trofik seviye parametrelerinin ana-

lizi faaliyet sahiplerince yaptırılır ve Bakanlığa gönderilir. Analiz sonuçları, Ek-6’da yer alan

trofik seviye indeksi esas alınarak Ek-6’da yer alan Tablo 9’a göre Bakanlıkça değerlendiri-

lir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde yer alan “Orman ve Su işleri Ba-

kanlığı” ibaresi “Tarım ve Orman Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

—— • ——
Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünden:

BASIN İLÂN KURUMU İLÂN PORTALI YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 12/12/2020 tarihli ve 31332 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basın İlân

Kurumu İlân Portalı Yönetmeliğinin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “gazetelerde”

ibaresi “gazete ve internet haber sitelerinde” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “2 nci”

ibaresi “2, 45/A” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin başlığı “Gazete ve internet haber si-

telerinde yayımı zorunlu resmi ilanlar” şeklinde ve birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril-

miştir.

1 Şubat 2023 – Sayı : 32091                                   RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 7



“(1) Kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, yönetmelikler ve diğer mevzuat hükümleri

uyarınca Kurum aracılığıyla 195 sayılı Kanun ile Resmî İlân ve Reklâm Yönetmeliğine göre

gazete ve internet haber sitelerinde yayımlatılan resmî ilanlar ilan portalında da yayımlanır.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(1) Herhangi bir mevzuat hükmü gereğince ilan portalında yayımlanması zorunlu kı-

lınan resmî ilanlar, ilan portalının yanı sıra resmî ilan yayımlama hakkını haiz bir gazete veya

bir internet haber sitesinde üçüncü fıkra kapsamında belirlenen tarifeye göre Kurum aracılığıyla

yayımlatılabilir. Bu ilanların yayımına ilişkin usul ve esaslar Yönetim Kurulunca belirlenir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gazete-

lerin internet siteleri ile ilan” ibaresi “İlan” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğe 7 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde

eklenmiştir.

“İlan portalında ücretsiz yayımlanacak resmi ilanlar

MADDE 7/A- (1) Kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve yönetmeliklere göre,

Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar ile bakanlıklar, bağlı, ilgili veya ilişkili kurum

ve kuruluşlar ile diğer kurum ve kuruluşların kendi internet sitesinde yayımı zorunlu olan ilan-

larının ayrıca ilan portalında yayımlatılması zorunludur. Bu ilanların ilan portalındaki yayı-

mından ücret alınmaz.

(2) 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 114 üncü maddesi kapsamındaki resmi ilanlar,

ilan portalında ücretsiz yayımlanır.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “üçüncü

şahıslar” ibaresinden sonra gelmek üzere “kopyalayamaz, yayımlayamaz, yayımlattıramaz,”

ibaresi ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“(2) Birinci fıkrada sayılanların ticari faaliyete konu edilmesi Kurumun vereceği izne

bağlıdır.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 195 sayılı Kanun, il-

gili yıla ait Resmi İlan Fiyat Tarifesi, Basın İlân Kurumu Yönetmeliği, Resmî İlan ve Reklam

Yönetmeliği, Resmî İlân ve Reklâmların Elektronik Ortamda Alınıp Dağıtılmasına Dair Yö-

netmelik, Kurum Genel Kurul kararları ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.”

MADDE 9- Bu Yönetmelik 1/4/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10- Bu Yönetmelik hükümlerini Basın İlan Kurumu Genel Müdürü yürütür.

—— • ——
Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünden:

BASIN İLÂN KURUMU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 12/12/1997 tarihli ve 23198 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basın İlân

Kurumu Yönetmeliğinin ikinci bölümü ve 113 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Yönetmelik 1/4/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Basın İlan Kurumu Genel Müdürü yürütür.
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Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünden:

RESMÎ İLAN VE REKLAM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM 
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, resmî ilan ve reklamların yayımlanacağı süreli

yayınların vasıf ve ödevlerinin belirlenmesi ile fikir ve içtihat farkı gözetilmeksizin dağıtımının
sağlanmasıdır.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, resmî ilan ve reklamların kapsamını, dağıtımını, yayı-

mını, resmî ilan ve reklam yayımlama hakkını, aracılık görev ve yetkilerini, resmî ilan ve rek-
lamları yayımlayacak süreli yayınların vasıf ve ödevleri ile kontrol usul ve esasları hakkındaki
hükümleri kapsar. 

(2) Haber ve fotoğraf ajanslarının yayınlarının yanı sıra sanayi tipi dijital makinalar ha-
riç kırtasiye tipi, ofis tipi, masaüstü veya taşınabilir dijital baskı makinesi, bilgisayar yazıcıları,
teksir ve fotokopi makinelerinde basılan veya çoğaltılan ya da ansiklopedi, bülten gibi fasiküller
halinde yayınlanan ve güncelliği olmayan yayınlar ile tanımı, niteliği ve niceliği ne olursa olsun
resmî ilan ve reklam yayımlama hakkı açısından, haber ve fotoğraf ajanslarına ait internet si-
teleri de dâhil internet haber sitesi özelliği taşımayan hiçbir dijital ortam için bu Yönetmelik
hükümleri uygulanmaz.

(3) Merkezî yönetim kapsamındaki idareler, mahallî idareler, sosyal güvenlik kurumları,
kamu iktisadi teşebbüsleri, kamu tüzel kişiliğine sahip teşekküller ile sermayesinin yarısından
fazlası bu teşekküllere ait iştirakler, kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulan
sair müesseselere veya bunların iştiraklerine ait gazete ve internet haber siteleri ile resmî ilan
yayımlama hakkına sahip olmayıp basın meslek kuruluşları tarafından Ramazan ve Kurban
Bayramları ile millî bayramlara özel olarak çıkarılan süreli yayınlara resmî ilan verilmez.

(4) Bu Yönetmeliğin birinci kısmında yer alan hükümler, resmî ilan veya reklam ya-
yımlama hakkına sahip olanlar ile yayımlama talebinde bulunmuş bütün süreli yayınlara uy-
gulanır.

Dayanak 
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 2/1/1961 tarihli ve 195 sayılı Basın İlan Kurumu Teş-

kiline Dair Kanunun 34, 35, 36, 45/A, 53 ve geçici 9 uncu maddelerine dayanılarak hazırlan-
mıştır. 

Tanımlar 
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Basın kartı: 13/6/1952 tarihli ve 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştı-

ranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanuna tabi iş görme neticesinde 9/6/2004
tarihli ve 5187 sayılı Basın Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (n) bendi uyarınca
düzenlenen kimlik kartını, 

b) Başbayi: Gazete dağıtımı amacıyla kurulmuş, iş göreni, araç ve teknik ekipmanı ile
fiziki şartları taşımak suretiyle, sözleşmeye bağlanmış olarak, gazetelerden aldığı nüshaları
varsa kendisine bağlı tali bayi, yoksa doğrudan son nokta bayilere dağıtım işini yapan mües-
seseyi,
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c) Bekleme süresi: Süreli yayınların resmî ilan veya reklamları yayımlama hakkı kaza-
nabilmeleri için bu Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre belirlenmiş olan süreleri,

ç) Dergi: Resmî reklam yayımlama talebinde bulunmuş veya bu reklamları yayımlama
hakkına sahip, yayın periyodu en az haftalık ile en çok üç aylık arasında olan, bu Yönetmeliğin
beşinci kısmında yer alan dergileri,

d) Doğrudan trafik: İnternet haber sitesinin alan adının herhangi bir yönlendirme ol-
maksızın doğrudan internet tarayıcısına yazılmasıyla oluşan trafiği, 

e) Fatura: 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen faturayı,
f) Fikir işçisi: Basın ve yayın faaliyetleri ile ilgili iş kollarında fikren çalışan kişiyi,
g) Gazete: Resmî ilan ve reklam yayımlama talebinde bulunmuş veya bu ilan ve rek-

lamları yayımlama hakkına sahip yaygın, bölgesel veya yerel gazeteleri,
ğ) Genel Kurul: Basın İlan Kurumu Genel Kurulunu,
h) Gösterge: Resmî ilan yayımlayan gazete ve internet haber sitelerinin aylık resmî ilan

kontenjanını belirleyen sayıyı,
ı) İçerik: Süreli yayınlarda yer alan görsel, işitsel ya da yazılı unsurların tümünü,
i) İLANBİS (İlan Bilişim Sistemi): Resmî ilan ve reklamların ilan verenlerden elektro-

nik ortamda alınması, süreli yayınlara dağıtılması ve Genel Kurulca süreli yayınlara yükletilen
vasıf ve ödevlere dair işlemlerin yürütüldüğü sistemi,

j) İlan portalı: Basın İlan Kurumuna ait “ilan.gov.tr” alan adından ve buna bağlı alt alan
adlarından oluşan ilan ve reklam yayım hizmetlerinin sunulduğu internet sitesini,

k) İmza: Elle atılan veya güvenli elektronik imzayı,
l) İnternet haber sitesi: Yönetim yeri Türkiye sınırları içerisinde bulunan, internet orta-

mında haber ve yorum niteliğinde içeriklerin sunumunu yapmak üzere kurulan, içeriğini muh-
telif çoklu medya kullanarak yayımlayan, vasıf ve ödevleri Genel Kurulca belirlenen, resmî
ilan ve reklam yayımıyla alakalı internet haber sitelerini, 

m) İş günü: 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında
Kanun hükümlerine göre tatil olan günler ile cumartesi ve pazar günleri dışında kalan çalışma
günlerini,

n) Kategori: Resmî ilan yayımlama şartları ile dağıtımına esas teşkil eden sınıflandır-
mayı,

o) Kontrol kurulu: Resmî ilan ve reklam yayımıyla alakalı süreli yayınların bu Yönet-
melikte yükletilen ödevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirip getirmediğini denetle-
mek üzere oluşturulan kurulu,

ö) Kurum: Basın İlan Kurumunu,
p) Mahsup: Gazete veya internet haber sitelerinden Genel Kurulca belirlenen şartların

ihlal edildiği dönemlere ilişkin resmî ilan kontenjanlarına isabet eden tutardaki resmî ilanın,
aynı yayın veya kontenjan yerindeki yayımlama hakkına sahip diğer gazete veya internet haber
sitelerine göstergeleri nispetinde yansıtılmasını,

r) Resmî ilan yayımlama hakkının durdurulması: Genel Kurulca belirlenen şartların
ihlal edilmesi ve bu durumun devam ettiğinin belirlenmesi üzerine, ihlal giderilinceye kadar
resmî ilan verilmemesini,

s) Sayfa görüntüleme sayısı: İnternet haber sitesi ziyaretçilerinin yaptığı sayfa görün-
tülemelerinin toplamını ifade eden sayıyı,

ş) Son nokta bayi: Başbayi veya tali bayi tarafından teslim edilen gazete nüshalarını,
kolaylıkla temin edebileceği şekilde okura sunan, yazılı basın sektöründe tezgâh satışı olarak
da bilinen satış noktasını,
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t) Süreli yayın: 5187 sayılı Kanuna göre beyanname veren ve bu Yönetmelikte belirle-
nen vasıfları taşıyan gazete, dergi ve internet haber sitelerini,

u) Tali bayi: Gazete dağıtım amacıyla kurulmuş, iş göreni, araç ve teknik ekipmanı ile
fiziki şartları taşımak suretiyle, başbayi tarafından intikal ettirilen gazete nüshalarını son nokta
bayilere ulaştıran; il, ilçe veya bölgedeki başbayiye bağlı çalışan müesseseyi,

ü) Tekil ziyaretçi: İnternet haber sitesine aynı IP’den giriş yapan ve sadece bir kez sa-
yılan ziyaretçiyi,

v) Telafi: Gazete veya internet haber sitelerinin yayımlama hakkı bulunduğu halde ya-
yımlamaktan mahrum kaldıkları dönemlere ilişkin resmî ilan kontenjanlarına isabet eden tu-
tardaki resmî ilanın, aynı yayın veya kontenjan yerindeki yayımlama hakkına sahip diğer gazete
veya internet haber sitelerinden göstergeleri nispetinde tenzil edilerek, ilgili gazete veya internet
haber sitesine yansıtılmasını,

y) Tüzel kişi temsilcisi: Yayın sahibinin tüzel kişi olması halinde, 5187 sayılı Kanun
uyarınca bu tüzel kişinin yetkili kurulu tarafından yöneticiler arasından belirlenen gerçek kişi-
yi,

z) Yalnız reklam yayımlayan: Yalnız resmî reklam yayımlama talebinde bulunmuş ve
beşinci kısımdaki şartları yerine getiren süreli yayınları, 

aa) Yaygın gazete: Tek bir basın-yayın kuruluşu tarafından aynı isimle basılan ve her
coğrafi bölgede en az bir ilde olmak üzere, ülkenin en az %70’inde dağıtılıp satışa sunulan
günlük gazeteyi, 

bb) Yayımlama hakkı: Resmî ilan veya reklam yayımlama hakkına sahip olmayı, 
cc) Yayım günü: Gazetelerin sayfalarında ve künyesinde yazılı olan tarihi, internet haber

sitelerinde ise her gün için saat 00.00’dan 23.59’a kadar olan zamanı, 
çç) Yayın sahibi: 5187 sayılı Kanun uyarınca verilen beyannamede belirtilen gerçek

veya tüzel kişiyi, 
dd) Yayın türü: Gazete ve dergilerin 5187 sayılı Kanun uyarınca verilen beyannamede

belirtilen yaygın, bölgesel veya yerel yayın türlerinden hangisinin kapsamında olduğunu,
ee) Yayın ve kontenjan yeri: 5187 sayılı Kanun uyarınca verilen beyannameye göre,

gazeteler için 31 inci maddedeki yayın yerlerini; internet haber siteleri için 53 üncü maddede
belirlenen kontenjan yerlerini, 

ff) Yerel gazete: Tek bir yerleşim yerinde basılmak suretiyle dağıtılıp satışa sunulan,
günlük olarak veya haftada en az iki gün yayımlanan gazeteyi, 

gg) Yönetim Kurulu: Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM 
İlan ve Reklamlar 

Resmî ilanlar
MADDE 5- (1) Bu Yönetmelik kapsamında;
a) Kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, tüzük veya yönetmelik gereği yayımlanması

zorunlu olan ilanlar,
b) Merkezî yönetim kapsamındaki idareler, mahallî idareler, sosyal güvenlik kurumları,

üniversiteler, odalar ve borsalar, birlikler, barolar, kamu iktisadi teşebbüsleri, sermayesinin ya-
rısından fazlası kamu tüzel kişilerine ait teşekküller ve bunların iştiraklerine ait reklam niteliği
taşımayan ilanlar,

resmî ilandır.
(2) Özel derneklerin birinci fıkranın (a) bendi kapsamında vermeleri zorunlu olan ilanlar

resmî ilan sayılmaz.
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Resmî reklamlar
MADDE 6- (1) Bir şeye veya bir fikre rağbet sağlamak gibi maddi veya manevi bir

menfaat temini için ya da tanıtım maksadıyla süreli yayınlarda görsel, işitsel veya yazılı olarak
yayımlatılan içerik reklam sayılır.

(2) Resmî reklamlar, 195 sayılı Kanunun 42 nci maddesi gereğince bu Yönetmeliğin
5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan daire ve teşekküllerle, kanunla veya
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulan sair müesseselerin veya bunların iştiraklerinin süreli
yayınlara verdiği reklamlardır.

(3) Resmî reklamlar, reklam verenlerin tercihi doğrultusunda resmî reklam yayımlama
hakkına sahip süreli yayınlarda Kurum aracılığıyla yayımlatılır.

(4) İlan veya reklam niteliğindeki haber, resim, video, yazı ve benzerlerinin tereddüte
yer bırakmayacak şekilde ilan veya reklam olduğu belirtilir.

Resmî ilan ve reklamlara aracılık görevi
MADDE 7- (1) Kurum, resmî ilan ve reklamların, yayımlama hakkı bulunan süreli ya-

yınlar ile Kurumun ilan portalında yayımlatılmasına aracılık eder.
(2) Kurum özel ilan ve reklam kabul eder. Özel ilan ve reklamların yayımlanması, ya-

yımlatılması ve bunlara aracılık edilmesi, 195 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik hükümleri dai-
resinde serbesttir. 

Süreli yayınlar listesi
MADDE 8- (1) Kurum, her ayın son iş günü, takip eden ayda resmî ilan ve reklam ve-

rilebilecek süreli yayınların isimleri ile gerekli görülen diğer bilgileri kapsayan listeyi kendisine
ait internet siteleri üzerinden duyurur. 

(2) Resmî ilan yayımlama hakkının kazanılması, durdurulması, bu hakkın yeniden ka-
zanılması, resmî ilan ve reklam yayımlama hakkının sona erdirilmesi, isim veya alan adı deği-
şikliği gibi bilgilere listede yer verilir.

(3) Resmî ilan yayımlama hakkı kazanabilmek için bekleme süresi içinde bulunan ga-
zete ve internet haber siteleri de listede gösterilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Resmî İlan ve Reklam Yayımlama Hakkı

Resmî ilan yayımlama hakkı
MADDE 9- (1) Bu Yönetmelikteki kategorilere göre belirlenen usul ve esaslara uygun

olarak vasıf ve ödevlerini eksiksiz ve zamanında yerine getiren gazete ve internet haber siteleri,
resmî ilan yayımlama hakkı kazanır.

Resmî reklam yayımlama hakkı
MADDE 10- (1) Yalnız resmî reklam yayımlama talebinde bulunan süreli yayınlar, bu

Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uygun olarak vasıf ve ödevlerini eksiksiz ve zama-
nında yerine getirmeleri halinde bu hakkı kazanırlar. Süreli yayınlar resmî reklam yayımlama
hakkı bakımından beşinci kısımda yer alan hükümlere tabidir.

(2) Resmî ilan yayımlama hakkına sahip veya bu hakkı kazanabilmek için bekleme sü-
resinde bulunan gazete ve internet haber siteleri, resmî reklam yayımlama hakkına da sahiptir.
Resmî ilan yayımlama hakkı sona eren gazete ve internet haber sitelerinin, resmî reklam ya-
yımlama hakları da sona erer.

(3) Bulunduğu ilde en fazla basın kartına sahip üyesi olan gazeteci meslek kuruluşları
ile bunların üst kuruluşları tarafından Ramazan ve Kurban Bayramlarına özel olarak çıkarılan
yayınlara resmî reklam verilir.
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Yayımlama hakkı kazanma şartları
MADDE 11- (1) Süreli yayınların yayımlama hakkı kazanabilmeleri için;
a) Yayın veya kontenjan yeri açıkça belirtilmek suretiyle, imzalı olarak, resmî ilan ve

reklam ya da yalnız reklam yayımlama talebinde bulunmaları,
b) Talebine göre, bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri ile Genel Kurulca belirlenen diğer

şartları ve vasıfları taşımaları, yükletilen ödevleri kabul ederek zamanında yerine getirmeleri,
c) Bu maddede yer alan şartları yerine getirerek kendileri için belirlenen bekleme sü-

relerini tamamlamaları, 
gerekir.
Kuruma gönderilecek belgelerin belirlenmesi
MADDE 12- (1) Bu Yönetmelik kapsamında istenecek belgelerin neler olduğunun tes-

pitine Genel Müdürlük yetkilidir.
Kuruma yapılacak bildirimler
MADDE 13- (1) Bu Yönetmelik kapsamında Kuruma İLANBİS üzerinden ulaştırılacak

bilgi ve belgeler; gerçeğe aykırı veya yanıltıcı olamaz, beyan edilen konularda kazanılmış hak
sağlamaz ve içerdiği bilgilere ilişkin doğruluk veya gerçeklik karinesi teşkil etmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Bekleme Süresi İşlemleri

Bekleme süresi 
MADDE 14- (1) Süreli yayınlar, resmî ilan ve/veya reklam yayımlama hakkı kazana-

bilmek için, bu Yönetmeliğin ilgili kısımlarında belirlenen bekleme sürelerine tabidir. 
Bekleme süresi başlangıç tarihinin belirlenmesi
MADDE 15- (1) Gazete veya internet haber siteleri, resmî ilan yayımlama taleplerinin

Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarihten itibaren, en geç 3 ay içerisinde denetleme talebinde
bulunurlar. Bekleme süresi başlangıç tarihi, başvuru üzerine Genel Müdürlükçe gerçekleştiri-
lecek denetleme veya inceleme neticesinde, bu Yönetmeliğin yayın veya kontenjan yerine iliş-
kin hükümlerinde belirtilen şart ve vasıflara sahip olduğunun tespit edildiği tarih olarak belir-
lenir.

Bekleme süresinde yükümlülükler
MADDE 16- (1) Resmî ilan yayımlama hakkı kazanabilmesi için bekleme süresine

tabi tutulan bir gazete veya internet haber sitesi, bu süre dolmadan resmî ilan yayımlayamaz.
Aksi halde, 195 sayılı Kanunda düzenlenmiş bulunan müeyyideler uygulanır.

(2) Bekleme süresi içindeki gazetelerin, 5187 sayılı Kanun uyarınca verilen beyanna-
mede belirtilen yayım aralığına uygunluk arz edecek şekilde; internet haber sitelerinin ise bu
Yönetmelikte belirlenen erişim sağlanmasına ilişkin gereklilikleri yerine getirecek şekilde ya-
yımlanmaları ve gazete ile internet haber sitelerinin aranılan diğer bütün vasıflara sahip olma-
ları, yükletilen ödevleri yerine getirmeleri gerekir.

(3) Ancak, bekleme süresi içindeki gazeteler veya internet haber siteleri hakkında
113 üncü maddenin birinci fıkrası hükmü, takvim yılı yerine bekleme süresi başlangıç tarihi
esas alınarak uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Resmî İlan Yayımıyla Alakalı Gazete ve İnternet Haber Sitelerinin Genel Vasıfları

Kapsam
MADDE 17- (1) Gazete ve internet haber sitelerinin resmî ilan yayımlama hakkının

başlaması ve devamı için Genel Kurul tarafından tespit edilen genel vasıflar bu bölümde dü-
zenlenmiştir.
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Kadro şartları
MADDE 18- (1) Gazete ve internet haber sitelerinin, ikinci ve üçüncü kısımlarda gös-

terilen sayı ve görevlerde fikir işçisini istihdam etmeleri zorunludur. 
(2) Kadroda gösterilecek fikir işçilerinin;
a) İş sözleşmelerinin, 5953 sayılı Kanuna uygun olarak yazılı şekilde ve tam süreli ya-

pılması,
b) Ücretlerinin tam gün ve tam ay üzerinden sözleşmelerine uygun şekilde eksiksiz ve

zamanında ödenmesi,
c) Sözleşmelerinde belirtilen görevlerinin karşılığı işi fiilen yapıyor olmaları,
ç) Sosyal Güvenlik Kurumu bildirimleri ve primleri ile ücretlerine dair vergi tahakkuk-

larının yasal süresi içerisinde ve eksiksiz yaptırılması,
d) Kendilerine fayda sağlayacak ticari bir işle iştigal etmemeleri ve gazetecilik mesleği

dışında herhangi bir faaliyette bulunmamaları,
e) Çalıştıkları gazete veya internet haber sitesinin yayın veya kontenjan yerinde ikamet

etmeleri, 
zorunludur.
(3) Sorumlu müdür istisna olmak üzere diğer fikir işçileri, aynı il ve komşu illerin mülki

sınırları içerisinde kalmak suretiyle, gazete veya internet haber sitesinin yayın veya kontenjan
yerinin bulunduğu yerle ikamet ettiği yer arasındaki uzaklık ile toplu ulaşım imkânları da dik-
kate alınarak, yayın veya kontenjan yerinin dışında ikamet edebilirler. Bu gibi durumlarda,
görevin maksada uygun ve sürekli şekilde yerine getirilmesinin imkân dâhilinde olup olmadı-
ğına Kurum tarafından karar verilir. İnternet haber sitelerinin, 1. ve 2. Kategorilerde bulunan-
larında en fazla iki fikir işçisi; 3., 4. ve 5. Kategorilerde bulunanlarında ise bir fikir işçisi için
kontenjan yerinde ikamet etme şartı aranmaz. İkamet yerinin tespitinde Merkezi Nüfus İdaresi
Sistemi (MERNİS) kayıtlarında yer alan birinci ikamet adresi esas alınır.

(4) Kadroda çalışan fikir işçilerinin yazılı iş akdinin işveren veya fikir işçisi tarafından
feshi halinde, fesih tarihi 5953 sayılı Kanunun 5, 6 ve 7 nci maddeleri uyarınca belirlenir.

Kadroda yer alabilecekler 
MADDE 19- (1) Kadroda yer alabilecek fikir işçilerinin aşağıdaki nitelik ve şartlardan

en az birine sahip olması gerekir:
a) Yükseköğretim kurumlarının iletişim fakültelerinden veya diğer fakültelerin ileti-

şimle ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilen
eşdeğer diplomaya sahip olmak. 

b) Fikir işçisi sıfatıyla basın kartı sahibi olmak.
c) Meslek yüksekokullarının iletişimle ilgili bölümlerinden mezun olmak şartıyla basın

yayın organlarında fikir işçisi statüsünde en az 6 ay ara vermeden çalışmış olmak ve bu çalış-
mayı belgelendirmek.

ç) Diplomaları Millî Eğitim Bakanlığınca kabul gören meslek okullarının iletişimle
ilgili bölümlerinden mezun olmak şartıyla basın yayın organlarında 5953 sayılı Kanun kapsa-
mında sosyal güvenlik mevzuatına tabi olarak fikir işçisi statüsünde en az 6 ayı devamlı olmak
üzere toplam 12 ay çalışmış olmak ve bu çalışmayı belgelendirmek.

d) En az 6 ayı devamlı olmak üzere toplam 15 ay süreyle, fikir işçilerine ilişkin 5953
sayılı Kanun kapsamında sosyal güvenlik mevzuatına tabi şekilde çalışmış olmak ve bu çalış-
mayı belgelendirmek.

e) En az 6 ayı devamlı olmak üzere toplam 15 ay süreyle kamu yayın organlarının haber
hizmetlerinde kamu hukuku statüsüne göre çalışmış olmak ve bu çalışmayı belgelendirmek.
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(2) Yazar olarak istihdam edilenler ile bir fikir işçisiyle sınırlı olmak kaydıyla 22/5/2003
tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa göre engelli sayılan ve bu durumlarını usulüne uygun sağlık
kurulu raporuyla belgelendirenler için birinci fıkrada belirtilen şartlar aranmaz.

Kadroda yer alamayacaklar
MADDE 20- (1) Gazete ve internet haber sitesinin imtiyaz sahibi veya varsa 5187 sayılı

Kanun hükümlerine göre tespit edilen tüzel kişi temsilcisi ile kollektif şirketlerin ortakları, adi
komandit şirketlerin komandite ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin ko-
mandite ortakları, donatma iştirakinin paydaşları, limited şirketlerde şirketi temsil eden ortaklar
ile şirket müdürleri, anonim şirketlerde şirketi temsile yetkili ortaklar ile yönetim ve denetim
kurulu üyeleri; kendilerine ya da başkalarına ait yayınların fikir işçisi kadrolarında yer alamaz-
lar.

(2) Resmî ilan yayımıyla alakalı gazete ve internet haber sitelerinin sahibi olan gerçek
kişi ile tüzel kişilerin yönetim veya denetim organlarında bulunan üyelerinin annesi, babası,
eşi, öz ve üvey çocukları, evlatlığı, eşinin anne ve babası, ilgili gazete ve internet haber sitesinin
kadrosunda yer alamazlar. Ancak bu fıkra hükmü, 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) ben-
dinde belirlenen mezuniyet koşulu sağlayan kişiler ile fikir işçisi sıfatıyla basın kartı sahibi
olan hısımlar için uygulanmaz.

Birden fazla süreli yayında çalışanlar
MADDE 21- (1) Fikir işçisi, resmî ilan yayımıyla ilgili birden fazla gazete ve internet

haber sitesinin kadrosunda beyan edildiği takdirde, bunlardan yalnız birinin kadrosunda kabul
edilir. Bu işlemler için Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları ile sözleşme ve sair evrak esas alınır. 

Kadro bildirim zorunluluğu 
MADDE 22 - (1) Gazete ve internet haber siteleri, kadrolarındaki fikir işçilerine ait işe

giriş, unvan değişikliği, işten ayrılış, vergi ve sigorta tahakkuklarına dair bilgi ve belgeleri, bu
işlemlerin yapılmasını müteakip en geç 3 iş günü içerisinde Kuruma İLANBİS üzerinden ulaş-
tırmak zorundadır.

İçerik 
MADDE 23- (1) Gazete ve internet haber sitelerinin kategori ve gösterge sayılarına

göre içeriklerinde; 
a) Özel ilan ve reklamlar dışındaki her türlü yazı metnini Türkçe yayımlamaları, 
b) Özgün ve güncel olmak koşuluyla yayın veya kontenjan yeri ile çevresini ilgilendiren

siyasi, ekonomi, kültür, sanat, sosyal, magazin ve spor konularındaki haber, köşe yazısı, makale,
yorum, araştırma, röportaj gibi sair yazı ile resim, görsel, fotoğraf, grafik, karikatür ve benzer-
lerine yer vermeleri, 

c) Radyo-televizyon yayın akışları, nöbetçi eczaneler, ekonomik tablolar, eğlence yer-
leri, hava durumu ve benzerlerinin güncel olması, bulmaca ve astroloji gibi içeriklerin ise tek-
rarlanmaması,

ç) Görsel içeriklerin haber metinleriyle alakalı ve orantılı olması, basında yerleşik tea-
müllere uygun şekilde düzenlenmesi,

d) Haber başlıklarında haberin içeriğinin saptırılmaması, yanıltıcı olunmaması ve çelişki
yaratılmaması, 

e) Gazetelerin yüzölçümünün üçte ikisinin, internet haber sitelerinin ise günlük haber
sayısının, (b) bendinde belirtilen içeriklerden oluşması; içeriklerinin en az altıda birinde, kad-
rolarında gösterilen fikir işçileri tarafından yapılan haberlere ve yazar istihdam edenlerin de
7 günde en az iki defa olmak şartıyla bu yazarların kendilerine ait köşe yazılarına yer vermeleri,

zorunludur. 
(2) Gazete ve internet haber siteleri Türkçe tercümesi olmak koşuluyla başka dillerdeki

içeriklere de yer verebilir.
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(3) Gazete ve internet haber sitelerinin, resmî ilan ve reklamları eksiksiz, doğru ve za-
manında yayımlamasının yanı sıra rahatlıkla okunabilmesi için gerekli önlemleri almaları zo-
runludur.

Mahreç kullanımı
MADDE 24- (1) Gazete ve internet haber sitelerinin içeriklerinde; 
a) Kadroda beyan edilen kişiler tarafından üretilen içeriğin sahibi olan fikir işçisinin

belirtilmesi,
b) Kamu kurum, kuruluş, müessese, belediye ve iştirakleri ile diğer mahallî idareler,

siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve benzerleri tarafından hazırlanan basın açıklamaları,
bildiriler ve bültenlerde ilgili kurum ve kuruluşların mahrecinin kullanılması, 

c) Sözleşmeye bağlanmış olarak, telif veya abonelik ücreti ödenmek suretiyle temin
edilen haberlerde ilgili kişinin veya haber ajansının belirtilmesi,

ç) Fikir işçileri tarafından bilgilerin toplanıp derlenerek haberleştirildiği durumlarda
haber merkezi ibaresinin kullanılması, 

zorunludur.
(2) İnternet ortamı ile süreli ya da süresiz yayınlardan, adı ve gerekli diğer bilgiler mah-

reç olarak belirtilmek şartıyla, haber sayısının veya yüzölçümünün % 10’unu geçmemek üzere
içerik aktarımı yapılabilir. 

(3) Herhangi bir yöntem ve surette doğrudan aktarım yapılan her bir haber veya köşe
yazısının en fazla %30’una yer verilebilir. Bu şekilde yapılan aktarımlar özgün içerik olarak
kabul edilmez. 

(4) Alıntı kullanılan içeriklerde, 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri
Kanununun ilgili hükümleri gereğince alıntı yapılan yayının adı ve gerekli diğer bilgiler açık
olarak belirtilir.

İçerikte benzerlik 
MADDE 25- (1) Aynı veya ayrı yerdeki iki ya da daha çok süreli yayında benzer içeriğe

yer verilemez. Benzerliğin tespitinde sözleşmeye bağlanmış içerikler dikkate alınmaz.
(2) İki ya da daha çok süreli yayında benzer içeriğe sürekli olarak yer verilmesi halinde

yayınlardan yalnız birine resmî ilan ve reklam verilir. Bu durumda yayın sahibi aynı kişi ise
resmî ilan ve reklam verilecek yayını bu kişi seçer. Süreli yayınların sahipleri farklı kişiler ise
yayımlama hakkı, benzer içeriklerin kullanım hakkının kendisine ait olduğunu ispat eden ya-
yına aittir. 

Gazetelerin isimleri ile internet haber sitelerinin alan adlarının değişikliği
MADDE 26- (1) Gazetelerin isimleri ile internet haber sitelerinin alan adları, genel ah-

lak anlayışına ve kamu düzenine ters düşebilecek kelime veya kısaltmalardan oluşamaz.
(2) İnternet haber siteleri, haklarında yetkili merciler tarafından erişim engelleme kararı

verilmesi halinde alan adı değişikliği talebinde bulunamazlar. 
(3) Gazeteler isimlerini, internet haber siteleri alan adlarını değiştirmek istedikleri tak-

dirde yeni isimlerini veya alan adlarını da içeren taleplerini, imzalı şekilde Kuruma intikal et-
tirirler.

(4) Yönetim Kurulu, yaptıracağı inceleme sonucunda isim veya alan adının birinci fık-
raya uygun olduğu kanaatine varır ise değişikliğe izin verir.

(5) Gazete ve internet haber siteleri, değişikliğe ilişkin Yönetim Kurulu kararının ken-
dilerine ulaştığı tarihten itibaren yeni isimlerini veya alan adlarını en az 3 iş günü önce Kuruma
bildirmek şartıyla kullanabilirler. Bu değişiklikler, yapılmadan önce görünür bir alanda kamuo-
yuna duyurulur. 
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(6) Gazete ve internet haber siteleri, değişikliğe izin verildiğine ilişkin kararın kendi-
lerine tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç 1 ay içinde bu değişikliği duyurmak ve yapmak
zorundadır. Aksi takdirde yayınını aynı isimle veya alan adıyla devam ettirir.

(7) Gazete ve internet haber siteleri, yayın sahiplerinin değişmesi dışında, bir takvim
yılı içerisinde iki defadan fazla isim veya alan adı değişikliği talebinde bulunamaz.

Fatura düzenlenmesi
MADDE 27- (1) Gazete ve internet haber siteleri, yayımladıkları resmî ilanlar için Res-

mî İlan Fiyat Tarifesinde belirtilen esas ve ölçülere göre, tüm süreli yayınlar da özel ilan ve
reklamlar için kendileri tarafından belirlenen tarifeler üzerinden hesaplanan bedele göre Kurum
komisyonunu düştükten sonra kalan bedel üzerinden fatura düzenlemek zorundadır.

(2) Belirtilen tarifelere veya bu Yönetmelikte tespit edilen diğer esaslara aykırı fatura
düzenlenmesi veya hiç düzenlenmemesi sebebiyle ilgili kanunlar uyarınca müeyyide uygulan-
ması, 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesine göre işlem yapılmasına engel değildir. 

Muhasebe işlemleri
MADDE 28- (1) Gazete ve internet haber sitelerinin muhasebelerini, bilanço esasına

göre düzenlemeleri gerekir. 
İşyeri zorunluluğu
MADDE 29- (1) Gazete ve internet haber sitelerinin gazetecilik mesleğini ifa etmek

üzere tahsis edilmiş bir işyerinde faaliyetlerini sürdürmeleri zorunludur.
(2) Bu işyerinde;
a) Kadroda beyan edilen fikir işçileri ile orantılı olmak üzere kişi başına en az 5 met-

rekare çalışma alanının olması,
b) Fikir işçilerinin gazetecilik mesleğini gerçekleştirebilmek amacıyla kullanacakları

gerekli teknik ekipmanın bulunması,
c) Gazetecilik mesleği ile bağdaşmayacak başka bir meslek faaliyeti veya ticari iş ya-

pılmaması, aynı zamanda konut olarak kullanılmaması,
ç) Gazete ve internet haber sitesinin adının bulunduğu tabelanın görünür bir yere asıl-

ması, 
gerekmektedir.

İKİNCİ KISIM
Resmî İlan Yayımıyla Alakalı Gazetelere Dair Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM
Kapsam ve Kategoriler

Kapsam
MADDE 30- (1) Bekleme süresi içerisinde bulunan veya resmî ilan yayımlama hakkına

sahip gazetelerin, birinci kısımdaki hükümler ile birlikte bu kısımda yer alan hükümlere de uy-
maları gerekir.

Yayın yerleri 
MADDE 31- (1) Gazetelerin yayın yerleri aşağıda yer almaktadır:
a) 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 6/3/2008 tarihli

ve 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun hükümleri göz önünde bulundurulmak suretiyle,
12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Ku-
rulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun uyarınca büyükşehir belediyesi statüsü kazanan ve/veya büyükşehir belediyesi sınırları
yeniden belirlenen illerde;

1) Adana ili Çukurova, Karaisalı, Sarıçam, Seyhan ve Yüreğir ilçeleri,
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2) Ankara ili Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sin-
can ve Yenimahalle ilçeleri,

3) Antalya ili Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa ilçeleri,
4) Aydın ili Efeler ilçesi, 
5) Balıkesir ili Altıeylül ve Karesi ilçeleri,
6) Bursa ili Gemlik, Gürsu, Kestel, Mudanya, Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçeleri,
7) Denizli ili Merkezefendi ve Pamukkale ilçeleri,
8) Diyarbakır ili Bağlar, Kayapınar, Sur ve Yenişehir ilçeleri,
9) Erzurum ili Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçeleri,
10) Eskişehir ili Odunpazarı ve Tepebaşı ilçeleri,
11) Gaziantep ili Oğuzeli, Şahinbey ve Şehitkâmil ilçeleri,
12) Hatay ili Antakya ve Defne ilçeleri, 
13) İstanbul ili Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy,

Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca,
Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kâğıt-
hane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Sultanbeyli, Sultangazi,
Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar ve Zeytinburnu ilçeleri,

14) İzmir ili Balçova, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Gaziemir, Güzelbahçe, Kara-
bağlar, Karşıyaka, Konak, Narlıdere ve Torbalı ilçeleri,

15) Kahramanmaraş ili Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçeleri,
16) Kayseri ili Hacılar, İncesu, Kocasinan, Melikgazi ve Talas ilçeleri,
17) Kocaeli ili Başiskele, İzmit ve Kartepe ilçeleri,
18) Konya ili Karatay, Meram ve Selçuklu ilçeleri,
19) Malatya ili Battalgazi ve Yeşilyurt ilçeleri,
20) Manisa ili Şehzadeler ve Yunusemre ilçeleri,
21) Mardin ili Artuklu ilçesi, 
22) Mersin ili Akdeniz, Mezitli, Toroslar ve Yenişehir ilçeleri,
23) Muğla ili Menteşe ilçesi,
24) Ordu ili Altınordu ilçesi,
25) Sakarya ili Adapazarı, Akyazı, Arifiye, Erenler, Ferizli, Hendek, Karapürçek, Sa-

panca, Serdivan ve Söğütlü ilçeleri,
26) Samsun ili Atakum, Canik, İlkadım ve Tekkeköy ilçeleri,
27) Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi,
28) Trabzon ili Ortahisar ilçesi,
29) Şanlıurfa ili Eyyübiye, Haliliye ve Karaköprü ilçeleri, 
30) Van ili İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçeleri,
il merkezi olarak tek yayın yeri,
b) 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu göz önünde bulundurulmak sure-

tiyle, merkez belediyesi statüsünde olan Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya,
Ardahan, Artvin, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Çanakkale,
Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Iğdır, Isparta,
Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kütahya, Muş,
Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Rize, Siirt, Sinop, Sivas, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova,
Yozgat ve Zonguldak illerinin her birinin merkezi tek yayın yeri,

c) Hatay ili Dörtyol, Erzin ile Payas ilçeleri; Hassa ve Kırıkhan ilçeleri; İskenderun ile
Arsuz ilçeleri; Kocaeli ili Çayırova, Darıca, Dilovası ile Gebze ilçeleri; Muğla ili Fethiye ile
Seydikemer ilçeleri; Tekirdağ ili Çerkezköy ile Kapaklı ilçeleri; Çorlu ile Ergene ilçeleri tek
yayın yeri, 
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ç) Bu fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde bahsedilen yayın yerlerinin dışında kalan ilçe-
lerin her biri ayrı yayın yeri, 

olarak kabul edilir.
(2) İdari bölünme ve/veya birleşmeler neticesinde oluşacak yeni idari yapılanmalar için

bu Yönetmeliğin uygulanmasına dair usul ve esaslar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
(3) 5216, 5747 ve 6360 sayılı Kanunlar uyarınca büyükşehir belediyesi sınırları içerisine

dâhil olan ilçelerde yayımlama hakkına sahip gazete bulunmaması halinde, bu ilçelere ait yayın
yerleri, bağlı oldukları il için birinci fıkranın (a) bendinde belirlenen yayın yerleri içerisinde
kabul edilir.

Kategoriler
MADDE 32- (1) Gazetelerin yayın yerlerine göre kategorileri şunlardır:

İKİNCİ BÖLÜM 
Şartlar

Bekleme süresi
MADDE 33- (1) Gazetelerin resmî ilan yayımlama hakkı kazanabilmeleri için tabi ola-

cakları bekleme süresi 36 aydır.
Yayında süreklilik
MADDE 34- (1) Gazeteler, kanuni kısıtlamalar dışında yayın hayatını kesintisiz olarak

sürdürmek zorundadır.
(2) 32 nci maddede yer alan tabloda belirtilen 1., 2., 3., 4. ve 5. Kategorilere dâhil ga-

zeteler günlük yayımlanır. Ancak, bu gazeteler 5187 sayılı Kanun hükümlerine göre verilen
beyannamede belirtilmesi ve imzalı şekilde Kuruma bildirilmesi şartıyla, bildirilen güne özgü
olmak üzere haftada bir gün yayımlanmayabilir.

(3) 6. Kategoriye ait gazetelerin haftanın en az iki günü olmak kaydıyla, 5187 sayılı
Kanun uyarınca verdikleri beyannamede belirtilen günlerde yayımlanmaları gerekir.

(4) Grev sebebiyle yayımlarına ara vermek zorunda kalan gazetelerin, grevin sona erdiği
tarihten itibaren 30 gün içinde; fiili satış adedi şartı dışında, aranılan diğer vasıf ve ödevleri
yerine getirmek suretiyle yeniden yayımlanmaları halinde resmî ilan yayımlama hakları devam
eder.

(5) Gazeteler, Ramazan ve Kurban Bayramları için en az 3 iş günü öncesinde, mücbir
sebep hallerinde ise 3 iş günü içerisinde Kuruma bildirmek şartıyla yayımlanmayabilir.
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Teslim yükümlülüğü
MADDE 35- (1) Gazeteler, bu Yönetmeliğin muhtelif maddelerine ilişkin vasıf ve

ödevlerin zamanında ve noksansız olarak yerine getirilip getirilmediğinin tespiti amacıyla ya-
pılacak incelemelere mesnet teşkil etmek üzere; 

a) İçeriğinde resmî ilan ve reklam olsun veya olmasın, evrak niteliğinde değerlendirilen
ekler dâhil her sayısından en az 2 adedini,

b) Bu sayılara ait sayfalarını da Kurumun belirlediği dosya biçiminde İLANBİS üze-
rinden, en geç, tarihini taşıdığı gün saat 09.00'a kadar,

Kuruma ulaştırmak zorundadır.
(2) Kurum hizmetlerine yönelik faaliyetleri Kurumun diğer bir şubesi tarafından yürü-

tülen şubelerin il merkezlerinde yayımlanan gazeteler ile 31 inci maddenin birinci fıkrasının
(c) ve (ç) bentleri kapsamındaki gazeteler, basılı nüshalarını en geç yayım gününü takip eden
ikinci iş günü saat 16.00’ya kadar Kurum şubelerine ulaştırmakla yükümlüdür.

Künye ve zorunlu bilgiler
MADDE 36- (1) Gazetelerin her sayısında künyesinin yer alması zorunludur. Bu kün-

yede yayının adı, tarihi, sayısı, yayın sahibinin gerçek kişi olması halinde gerçek kişi, tüzel
kişi olması halinde tüzel kişi, varsa ticaret unvanı ile tüzel kişi temsilcisi, varsa yayıncısı, so-
rumlu müdürü (yazı işleri müdürü), yayın türü ve yönetim yeri, iletişim telefonu, kurumsal
elektronik posta adresi ile Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) adresi ve dizilip basıldığı
matbaa bilgilerinin gösterilmesi zorunludur.

(2) Gazetelerin; yayın sahibinin, tüzel kişi temsilcisinin, varsa yayıncısının, sorumlu
müdürünün (yazı işleri müdürü) ve yönetim yerinin değişmesi halinde, değişikliğin en geç ilk
iş gününde imzalı şekilde Kuruma bildirilmesi ve müteakip yayımlanan ilk sayının künyesinde
gerekli değişikliklerin yapılması zorunludur.

(3) Künyenin kapladığı alan 140 santimetrekareyi geçemez.
(4) Yönetim yeri ile baskı yeri aynı adreste bulunan gazeteler, künyelerinde bunları tek

adreste gösterebilir.
Sektörel defterler 
MADDE 37- (1) Gazetelerin, resmî ilan yayımlama hakkına esas teşkil eden basılı her

sayısına ait bilgileri İLANBİS’te yer alan ilgili defterlere kaydetmeleri zorunludur.
(2) Defterlerin tutulmasına dair usul ve esaslar Yönetim Kurulu tarafından düzenlenir.
(3) Defterlere kaydedilmesi gereken iade miktarı hariç tüm bilgiler günlük olarak işlenir.

İade miktarları ise en geç 10 gün içerisinde kaydedilir.
(4) Gazetelerin tutmak zorunda oldukları defterler ile bunların içeriği aşağıda belirtil-

miştir:
a) Kâğıt defteri: Gazetenin baskı işlemlerinde sarf edilmek üzere fatura mukabili temin

edilen kâğıdın girişi ile her sayısının baskısında kullanılan kâğıdın çıkışının, baskı tekniğine
göre ağırlık veya tabaka birimi üzerinden kaydedildiği defterdir. Ancak, baskı işleminde kul-
lanılan kâğıdın, bir sözleşmeye bağlanmış olarak baskıyı gerçekleştiren ticari kuruluş tarafından
sağlandığı belgelendirildiği takdirde bu defter tutulmayabilir.

b) Baskı defteri: Gazetenin basıldığı matbaa veya matbaalardan intikal eden baskı fişi
veya karşılığı olabilecek belgeler ile birlikte faturalara dayanılarak her sayısına ilişkin toplam,
temiz ve bozuk baskı adetleri, baskı yeri, saati ve tekniği ile ilgili idareye ayrılan adedinin kay-
dedildiği defterdir.
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c) Abone defteri: Aboneler gerçek kişi ise ad ve soyadının, tüzel kişi ise adının, varsa
ticaret unvanının, adreslerinin, abonelik başlangıç ve bitiş tarihleri ile başlangıç tarihinden iti-
baren bedeli tahsil edilsin veya edilmesin, abone faturasına ait tarih ve numaranın kaydedildiği
defterdir. Abonesi bulunmayan gazeteler bu defteri tutmak zorunda değildir.

ç) Satış defteri: Gazetenin her sayısından kaç adedinin son nokta bayilerde satışa su-
nulmak üzere dağıtım işini gerçekleştiren bayi veya bayilere verildiği ile kaç adedinin satıl-
mayıp iade edildiğine ilişkin faturalardaki bilgiler ve varsa faturası düzenlenmiş abone adedinin
gösterildiği defterdir.

Asgari kadro 
MADDE 38- (1) Kategorilerine göre gazetelerin kadrolarında bulundurmaları gereken

fikir işçilerinin asgari sayısı, dağılımı ve görevleri aşağıda verilmiştir: 

(2) Bu madde gereğince 1., 2., 3. ve 4. Kategorilerde yer alan gazeteler, muhabir kad-
rosunda görev yapan bir kişinin yerine, asgari kadroda genel yayın yönetmeni istihdam edebi-
lir.

(3) Yaygın gazetelerin 1. Kategori için belirtilen sayı ve görevlerdeki fikir işçisini is-
tihdam etmesi zorunludur.
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Asgari yüzölçümü

MADDE 39- (1) Gazetelerin yayımlanan her sayısına ait belirlenen günlük asgari yüz-

ölçümleri kategorilerine göre aşağıda verilmiştir:

(2) Gazetelerin yayımlanmış bir sayısının yüzölçümünün tespitinde, sayfalarının ölçüsü

ve adedi esas alınır.

(3) Gazetelerin yüzölçümü hesabında;

a) Sayfa kenar boşluklarında 2,5 santimetreyi geçen kısımları,

b) Gazete ile birlikte ücretli ya da ücretsiz verilen, aynı veya ayrı bir imtiyaz sahibine

ait her türlü süreli veya süresiz yayın, ek veya kısmı, 

dikkate alınmaz.

(4) Yaygın gazetelerin 1. Kategori için belirtilen yüzölçümü şartını yerine getirmesi zo-

runludur.

Sayfa düzeni

MADDE 40- (1) Gazetelerin, teknolojik gelişmelere uygun olarak sayfa düzenine özen

göstermeleri; yazı, resim, fotoğraf, grafik ve benzerlerinin metinleriyle ilgisinin bulunmasının

yanı sıra bu içeriğin rahatlıkla okunabilmesi ve anlaşılması için gerekli önlemleri almaları zo-

runludur.

(2) Gazetelerin içeriklerinde yer alan başlık ve spot dışındaki haber, köşe yazısı, makale,

yorum, röportaj ve sair yazılı metinlerin her beş santimetrelik kısmında en az 12, en fazla 14

satır yazı bulunması ve harflerin 8 puntodan küçük, 10 puntodan ise büyük olmayacak şekilde

kullanılması zorunludur.

(3) Basının yerleşik teamülleri ve baskı tekniği özellikleri de göz önünde bulundurul-

mak suretiyle gazetelerin her sayfasında tarih, sayfa numarası ve isminin yer alması şarttır.

Baskı esasları

MADDE 41- (1) Gazetelerin basın sanayii ve teknolojideki gelişmelere uygun olarak

içeriğinde yer alan her türlü yazı, resim, fotoğraf, grafik, karikatür ve benzerlerinin rahatlıkla

okunabilir ve anlaşılabilir olmasını sağlayacak şekilde baskı tekniğine özen göstermeleri zo-

runludur.

(2) Gazetelerin baskı işlemlerinin kırtasiye tipi, ofis tipi, masaüstü veya taşınabilir dijital

baskı makinesi, bilgisayar yazıcıları, teksir, fotokopi makineleri hariç; web ofset/rotatif, düz

ofset matbaa veya sanayi tipi dijital baskı yapan makinelerde gerçekleştirilmesi gerekir. Ancak,

31 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (2), (13) ve (14) numaralı alt bentleri kapsa-

mındaki yerlerde yayımlanan gazetelerin web ofset matbaa makinelerinde basılması şarttır.
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(3) Mücbir sebepler dışında gazetelerin baskı işlemi, basılacak sayının tarihini taşıdığı

günden bir önceki gün saat 19.00’dan önce gerçekleştirilemeyeceği gibi günlük asgari fiili satış

miktarı kadarının aynı matbaada ara vermeden bir defada tamamlanması zorunludur.

(4) Gazetelerin baskı yeri değişikliğini en geç takip eden ilk iş günü imzalı şekilde Ku-

ruma bildirmeleri gerekir.

(5) Gazetelerin her sayısına ilişkin sayfalarının yayın yerinde düzenlenmiş olması ve

15/7/1950 tarihli ve 5681 sayılı Matbaalar Kanunu hükümlerine uygun olarak yayımlandığı

ilin sınırları içerisinde faaliyet gösteren matbaalarda basılması gerekir. Ancak, yüzölçümü 2,25

metrekareden az olmayan gazeteler baskı işlemlerini, önceden imzalı şekilde Kuruma bildi-

rimde bulunmak kaydıyla aynı esaslar dâhilinde, yayımlandığı ilin sınırları dışındaki matbaa-

larda da gerçekleştirebilirler.

Dağıtım esasları 

MADDE 42- (1) Gazetelerin yayın yerindeki tali ve son nokta bayilere dağıtımının,

süreli yayın dağıtım amacıyla kurulmuş müesseseler aracılığıyla gerçekleştirilmesi şarttır. Da-

ğıtım müessesesinin iş göreni, araç ve teknik ekipmanı ile fiziki şartlar yönünden emsalleriyle

benzer her türlü imkâna sahip bulunması zorunludur.

(2) Yaygın gazetelerin bayi satışlarını, birinci fıkrada belirtilen müesseseler aracılığıyla

yönetim yerinin bulunduğu yer ile birlikte her coğrafi bölgede olmak üzere yurt genelinin en

az %70’inde günü gününe bu müesseselere bağlı tali bayiler aracılığıyla dağıtıma sunarak, son

nokta bayilerde gerçekleştirmeleri ve bu hususu belgelendirmeleri gerekmektedir.

(3) Gazetelerin, yayın yerlerinde birinci fıkrada belirtilen nitelikte dağıtım müessesesi

bulunmaması halinde; bayi satışlarını, yayın yerindeki satış noktaları göz önünde bulundurul-

mak suretiyle en az iki son nokta bayi aracılığıyla gerçekleştirmeleri ve bu hususu belgelen-

dirmeleri gerekmektedir.

(4) Gazetelerin her sayısının, tarihini taşıdığı gün en geç saat 09.00’a kadar son nokta

bayilerde satışa sunulması şarttır.

(5) Son nokta bayiler aracılığıyla yapılan satışlara ait verilerin, dağıtım işini gerçekleş-

tiren müesseseler tarafından bildirilmesi hususunda gazetelerin gerekli tedbirleri almaları zo-

runludur.

(6) Gazetelerin dağıtımını gerçekleştiren bayi veya bayilerin değişmesi halinde, deği-

şikliğin en geç 3 iş günü içerisinde gazete tarafından imzalı şekilde Kuruma bildirilmesi zo-

runludur. 

Asgari satış fiyatı ve komisyon oranı 

MADDE 43- (1) Gazetelerin her yayım gününe ait sayısının birinci sayfasında belir-

tilmesi gereken satış fiyatı, katma değer vergisi dâhil yerel ve bölgesel gazetelerde 1,50 Türk

lirasından, yaygın gazetelerde ise 2 Türk lirasından az olamaz. 

(2) Bayilere ödenecek komisyon ücreti ile abonelere yapılan indirim, gazetenin üzerinde

yazılı meblağın % 40’ından fazla olamaz. Abone sağlayanlara verilecek ücret bu orana dâhil-

dir.

(3) Abonelik bedeli, varsa indirim düşüldükten sonra belirlenen satış fiyatı ile abonelik

süresinin çarpımı sonucu bulunacak tutardan az olamaz.
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Bayi ve abone satışları
MADDE 44- (1) Gazetelerin yayın yerinde bayiler aracılığıyla ve abonelik yoluyla ger-

çekleştirmesi gereken asgari fiili satış ve iade adetleri ile oranları kategorilerine göre aşağıda
verilmiştir:

(2) Yaygın gazetelerin 1. Kategori için belirtilen satış ve iade şartlarını yerine getirmesi
zorunludur.

(3) Son nokta bayilerdeki satışların makul ve kabul edilebilir gerekçelerle birden fazla
yapılan satışlar istisna olmak üzere fiilen ve birer birer yapılmış olması esastır.

(4) Aboneliklerin, günlük fiili satış adedine dâhil edilebilmesi için taşıması gereken
şartlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Süresi 1 aydan az olan abonelikler dikkate alınmaz.
b) Gazetelerin yayımlanan her sayısının, tarihini taşıdığı gün saat 09.00’a kadar abo-

nelerine ulaştırılmak üzere, tek tek veya toplu olarak irsaliyeleri düzenlenmek suretiyle abone
dağıtım işini gerçekleştirenlere verilmesi ve bu işlemlerin belgelendirilmesi şarttır.

c) Abonelik faturası düzenlenmiş ve (b) bendinde belirtilen zamanda abonelerine ulaş-
tırılan gazete adedi, günlük fiili satışa dâhil edilir. Gazeteler, abone yoluyla yapılan satışlara
ilişkin nüshaların abone sahiplerinin eline geçip geçmediğini tespit için gereken tedbirleri al-
makla yükümlüdür.

(5) Gazetelerin abonelik yoluyla yaptığı satışlardan; 
a) Yayımlanan her sayısına ilişkin fiili satış miktarı 1.000 adede kadar olan gazetelerde;

beher sayısı için abone olan her bir gerçek kişi için 1; kamu kurum, kuruluş, müessese ve işti-
rakleri ile sivil toplum kuruluşları, sendikalar ve siyasi partilerin teşkilatları için en fazla 10;
diğer tüzel kişiler için ise en fazla 5 adedi,

b) Yayımlanan her sayısına ilişkin fiili satış miktarı 1.000 ve üzerinde olan gazetelerde;
beher sayısı için abone olan her bir gerçek kişi için 1; kamu kurum, kuruluş, müessese ve işti-
rakleri ile sivil toplum kuruluşları, sendikalar ve siyasi partilerin teşkilatları için en fazla 20;
diğer tüzel kişiler için ise en fazla 10 adedi, 

aranılan fiili satış miktarının abone sayısına dâhil edilebilir.
Abonelerin araştırılması
MADDE 45- (1) Abonelerle ilgili olarak belirtilen ödevlerin yerine getirilip getirilme-

diği Kurum tarafından resen araştırılabilir.
(2) Kurum tarafından yapılacak her türlü araştırma sonucu; abone sayısının, asgari fiili

satış adedine etkili olan sayının altına düştüğü veya bu sayının üstünde kalmakla beraber, abo-
nelerin %15 veya daha fazlasının fiilen devam etmediği tespit edilir ise gazetenin yayımlama
hakkı durdurulur. 

(3) İkinci fıkra uyarınca yayımlama hakkının durduğu tarih tespit edilemediği takdirde,
geçerli sayılmayan abonelerden, abonelik başlangıcı en eski olanına ait faturanın düzenlenme
tarihi, durma tarihi olarak kabul edilir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Resmî İlan Kontenjanına İlişkin Gösterge Şartları ve Sayıları

Esas göstergeler 
MADDE 46- (1) Gazetelerin aylık resmî ilan kontenjanına esas gösterge sayıları; 
a) Yaygın gazetelerden günlük yayımlananlar 180, haftada 1 gün yayımlanmayanlar

156,
b) İl merkezlerinde günlük yayımlananlar 150, haftada 1 gün yayımlanmayanlar 130,
c) İlçelerde haftanın her günü yayımlananlar 150, 6 günü yayımlananlar 130, 5 günü

yayımlananlar 100, 4 günü yayımlananlar 80, 3 günü yayımlananlar 60, 2 günü yayımlananlar 40,
olarak belirlenmiştir.
Ek gösterge şartları 
MADDE 47- (1) Gazetelerin ek göstergelerden yararlanabilmeleri için; 
a) En az 6 ay süreyle resmî ilan yayımlamış olmaları,
b) Ek gösterge şartını geriye doğru en az 1 ay süreyle yerine getirmeleri,
c) Ek gösterge başvurusuna konu hükmün bu Yönetmelikte düzenlendiği maddeyi açık-

ça belirtmek şartıyla bu taleplerini imzalı olarak Kuruma bildirmeleri, 
gerekmektedir.
(2) Gazetelerin ek göstergeden yararlanmaya başlayacağı tarih, birinci fıkradaki şart-

ların yerine getirildiğinin Kurum tarafından tespit edilmesi halinde, talebin Kurum kayıtlarına
intikal ettiği tarihtir.

Kadro-yüzölçümü ek göstergesi 
MADDE 48- (1) Kadrolarında 18 inci ve 19 uncu maddelerde belirtilen niteliklere sahip

ve 38 inci maddede belirlenen asgari fikir işçileri kadrosunun görev ve sayıları ile orantılı
olmak üzere; 

a) 2 katı fikir işçisini kadrosunda bulunduran;
1) Yaygın ve yayın yeri İstanbul olan gazetelerden yüzölçümü en az 3,00 metrekare

olanlara 1/3 oranında, 
2) Diğer gazetelerden yüzölçümü en az 2,25 metrekare olanlara 1/3 oranında,
b) 3 katı fikir işçisini kadrosunda bulunduran yaygın gazetelerden yüzölçümü en az

3,70 metrekare olanlara 2/3 oranında, 
ek gösterge uygulanır. 
Baskı ek göstergesi
MADDE 49- (1) Yaygın gazetelerden günlük her bir ilde en az 5.000 adet olmak şar-

tıyla;
a) 2 ilde basılanlara 1/6 oranında,
b) 3 ilde basılanlara 1/3 oranında, 
ek gösterge uygulanır.
Dağıtım ek göstergesi 
MADDE 50- (1) Süreli yayın dağıtımını yerine getirebilecek iş göreni, araç ve teknik

ekipmanı ile fiziki şartlar yönünden emsalleriyle benzer her türlü imkâna sahip bulunan mües-
seseler aracılığıyla günlük asgari fiili satış adedinin tamamını yayın yeri ile birlikte her coğrafi
bölgede en az bir ilde olmak üzere, yurt genelinin en az % 70’inde günü gününe dağıtıma su-
narak bu müesseselere bağlı son nokta bayilerde satışını gerçekleştiren ve istenmesi durumunda
bu hususu belgelendiren yaygın gazetelere 1/3 oranında ek gösterge uygulanır.

Satış ek göstergesi 
MADDE 51- (1) Yüzölçümü en az 3,00 metrekare olan yaygın gazeteler ile 1. ve 2.

Kategorilerde yer alan gazetelerden; 
a) Günlük fiili satışı 10.000 adedin üzerinde olan ve bu satışın en az 3.000 adedini ba-

yiler aracılığıyla gerçekleştirenlere 1/3 oranında,
b) Günlük fiili satışı 25.000 adedin üzerinde olan ve bu satışın en az 5.000 adedini ba-

yiler aracılığıyla gerçekleştirenlere 1/2 oranında,
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c) Günlük fiili satışı 50.000 adedin üzerinde olan ve bu satışın en az 10.000 adedini ba-
yiler aracılığıyla gerçekleştirenlere 1 katı oranında,

ç) Günlük fiili satışı 100.000 adedin üzerinde olan ve bu satışın en az 15.000 adedini
bayiler aracılığıyla gerçekleştirenlere 1,5 katı oranında,

d) Günlük fiili satışı 150.000 adedin üzerinde olan ve bu satışın en az 20.000 adedini
bayiler aracılığıyla gerçekleştirenlere 2 katı oranında, 

ek gösterge uygulanır.
(2) Yüzölçümü en az 2,25 metrekare olan 3., 4. ve 5. Kategorilerde yer alan yerel ve

bölgesel gazetelerden; 
a) Günlük fiili satışı 1.000 adedin üzerinde olan ve bu satışın en az 500 adedini bayiler

aracılığıyla gerçekleştirenlere 1/6 oranında,
b) Günlük fiili satışı 2.500 adedin üzerinde olan ve bu satışın en az 1.000 adedini bayiler

aracılığıyla gerçekleştirenlere 1/4 oranında,
c) Günlük fiili satışı 5.000 adedin üzerinde olan ve bu satışın en az 2.000 adedini bayiler

aracılığıyla gerçekleştirenlere 1/3 oranında,
ç) Günlük fiili satışı 10.000 adedin üzerinde olan ve bu satışın en az 3.000 adedini ba-

yiler aracılığıyla gerçekleştirenlere 1/2 oranında, 
ek gösterge uygulanır. 

ÜÇÜNCÜ KISIM
Resmî İlan Yayımıyla Alakalı İnternet Haber Sitelerine Dair Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM
Kapsam ve Kategoriler

Kapsam
MADDE 52- (1) Bekleme süresi içerisinde bulunan veya resmî ilan yayımlama hakkına

sahip internet haber sitelerinin, birinci kısımdaki hükümler ile birlikte bu kısımda yer alan hü-
kümlere de uymaları gerekir. 

Kategoriler
MADDE 53- (1) İnternet haber sitelerinin kontenjan yerlerine göre kategorileri şun-

lardır:
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(2) İnternet haber sitelerinin bu madde kapsamındaki kategorileri il sınırları esas alına-
rak belirlenmiş olup ilçeler de bu kontenjan yerine dâhildir.

(3) Genel Kategori ise; 1., 2., 3., 4. ve 5. Kategorilerden hangisinde olduğuna bakıl-
maksızın 77 nci maddenin birinci fıkrasında sayılan resmî ilanları yayımlamak üzere belli ni-
teliklere sahip internet haber sitelerinin ayrıca yer alacakları kontenjan yeridir. Genel Katego-
ride yer alan internet haber siteleri il sınırları esas alınarak oluşturulmuş kontenjan yerlerindeki
resmî ilanlardan da faydalandırılır.

İKİNCİ BÖLÜM 
Şartlar 

Bekleme süresi
MADDE 54- (1) İnternet haber sitelerinin resmî ilan yayımlayabilmeleri için bekleme

süresi 24 aydır. 
(2) İstisnai olarak resmî ilan yayımlama hakkı kazanabilmesi için imzalı şekilde başvuru

tarihinden itibaren dâhil olduğu 1., 2., 3., 4. veya 5. Kategoriler için belirlenmiş asgari kadro
ve günlük asgari içerik sayılarının 2 katı ile günlük asgari tekil ziyaretçi sayısının 4 katını
yerine getiren internet haber sitelerine bekleme süresi 6 ay olarak uygulanır. Bu fıkra kapsa-
mında resmî ilan yayımlama hakkı kazanan internet haber siteleri, yayımlama hakkını kazan-
dıktan sonra en az 18 ay daha dâhil olduğu kategori için belirlenmiş olan bu fıkrada belirlenen
şartları yerine getirmeye devam etmek zorundadır. Aksi halde yayımlama hakları durdurulur.

(3) İkinci fıkra uyarınca bekleme süresini tamamlayarak yayımlama hakkı kazanan in-
ternet haber siteleri, şartlarını yerine getirdikleri ek göstergelerden de faydalandırılır. 

İmtiyaz sahipliği 
MADDE 55- (1) İnternet haber sitelerinin imtiyaz sahibinin; 
a) Gerçek kişi olması halinde bu kişinin Türk vatandaşı olması, 
b) Tüzel kişi olması halinde sermayesinin % 51’inin Türk vatandaşlarına ait olması, tü-

zel kişi temsilcisi, yönetim kurulu başkanı, başkan vekili ile yönetim kurulu çoğunluğu ve
genel müdürü gibi yetkililerin ve karar organlarındaki oy çoğunluğunun Türkiye Cumhuriyeti
uyruklu gerçek veya tüzel kişilerde bulunması, 

zorunludur. 
(2) Birinci fıkrada bahsi geçen gerçek kişilerin yerleşim yerinin Türkiye’de bulunması,

tüzel kişilerin ise Türkiye’de faaliyet göstermesi gerekmektedir.
Yayında süreklilik
MADDE 56- (1) İnternet haber siteleri, mücbir sebepler ve kanuni kısıtlamalar dışında

yayınlarını kesintisiz olarak sürdürmek zorundadır.
(2) Grev sebebiyle yayımlarına ara vermek zorunda kalan internet haber sitelerinin,

grevin sona erdiği tarihten itibaren 30 gün içinde, ziyaretçi trafik bilgileri şartları dışında, ara-
nılan diğer vasıf ve ödevleri yerine getirmek suretiyle yeniden yayımlarına devam etmeleri ha-
linde resmî ilan yayımlama hakları devam eder.

(3) İnternet haber sitelerinden, Kuruma en az 3 iş günü önce bildirmeleri şartıyla Ra-
mazan ve Kurban Bayramlarına denk gelen günlerde ziyaretçi trafik ve içerik şartları aranmaz.

İçerikleri muhafaza yükümlülüğü 
MADDE 57- (1) İnternet haber siteleri, 5187 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi gere-

ğince muhafaza ettiği içerikleri Kurumun talebi halinde, incelemeye imkân verecek şekilde ib-
raz etmek zorundadır.

(2) İnternet haber siteleri, yayımladıkları içerikleri ve sitelerine yapılan kullanıcı ziyaret
bilgilerini, Kurumun talebi halinde bildirmek üzere gerekli tedbirleri almak zorundadır. 
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Künye ve iletişim bilgileri
MADDE 58- (1) İnternet haber sitelerinde kullanıcıların ana sayfadan doğrudan ula-

şabileceği iletişim başlığı altında künye bulundurulması zorunludur. Bu başlık altında; yayın
sahibinin gerçek kişi olması halinde gerçek kişi, tüzel kişi olması halinde tüzel kişi, varsa ticaret
unvanı ile tüzel kişi temsilcisi, varsa yayıncısı, sorumlu müdürü (yazı işleri müdürü), yönetim
yeri, iletişim telefonu, kurumsal elektronik posta adresi, UETS adresi ve yer sağlayıcısı bilgi-
lerinin gösterilmesi gerekmektedir. 

(2) İnternet haber sitelerinin; yayın sahibinin, tüzel kişi temsilcisinin, varsa yayıncısının,
sorumlu müdürünün (yazı işleri müdürü) ve yönetim yerinin değişmesi halinde, değişikliklerin
en geç ilk iş gününde imzalı şekilde Kuruma bildirmeleri ve aynı gün iletişim başlığı altında
gerekli değişiklikleri yapmaları zorunludur.

(3) İnternet haber siteleri, yer sağlayıcı değişikliklerini en geç bir iş günü öncesinde
imzalı olarak Kuruma bildirmek zorundadır. 

Asgari kadro
MADDE 59- (1) Kategorilerine göre internet haber sitelerinin kadrolarında bulundur-

maları zorunlu olan fikir işçilerinin asgari sayısı, dağılımı ve görevleri aşağıda verilmiştir:
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Asgari haber sayısı ve içerik 
MADDE 60- (1) İnternet haber sitelerinde yayımlanacak günlük asgari haber sayısı

kategorilerine göre aşağıda verilmiştir: 

(2) İnternet haber sitelerinin içeriklerinde yer alan haber ve köşe yazılarında tarih ve
saat bilgilerinin yer alması zorunludur. Bir içeriğin ilk kez sunulmaya başlandığı tarih ve saati
ile sonraki güncelleme bilgileri, her erişildiğinde değişmeyecek şekilde içeriğin üzerinde be-
lirtilir.

Asgari ziyaretçi trafik bilgileri
MADDE 61- (1) İnternet haber sitelerinin günlük asgari ziyaretçi trafik bilgileri kate-

gorilerine göre aşağıda verilmiştir: 

(2) Tekil ziyaretçi sayılarının, kategori ve göstergelere göre en az %15’inin doğrudan
gelen ziyaretçilerden oluşması zorunludur.

(3) 1., 2., 3., 4. ve 5. Kategorilerde yer alan internet haber sitelerinin ziyaretçilerinin
günlük ortalama sayfada kalma süresi en az 1 dakika; Genel Kategoride ise en az 2 dakika ol-
ması zorunludur.

(4) Ziyaretçi trafik bilgilerinde yurt içi kaynaklı olanlar dikkate alınır. Ancak Genel Ka-
tegoride yer alan internet haber sitelerinin ziyaretçi trafik verilerinin hesaplanmasında yurt dışı
kaynaklı olanların %5’i dâhil edilir.

(5) İnternet haber siteleri her yayım gününe ilişkin ziyaretçi trafik bilgilerini, Kurumun
talebi halinde bir sonraki gün saat 17.00’ye kadar İLANBİS üzerinden ulaştırmak zorundadır.

(6) İnternet haber siteleri Kurum tarafından belirlenen ve ziyaretçi trafik bilgilerini top-
layan ölçüm aracını kullanmak zorundadır.

Tasarım ve kodlama esasları 
MADDE 62- (1) İnternet haber sitelerinin, teknolojik gelişmelere uygun olarak, tasarım

ve kodlama tekniğine özen göstermesi, içeriğinde yer alan her türlü yazı, resim, fotoğraf, grafik,
karikatür ve benzerlerinin anlaşılabilir olmasının yanı sıra bu tür içeriklerin metinleriyle ilgi-
sinin bulunması ve rahatlıkla okunabilmesi için gerekli önlemleri almaları zorunludur.
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Ziyaretçi trafiklerinde ağır ihlal
MADDE 63- (1) Kurumun resmî ilanları belli nitelik ve şartları taşıyan süreli yayınlara

eşit şekilde dağıtma görevinin kısmen veya tamamen engellenmesine, aksamasına, işlevsiz kı-
lınmasına yahut ilan dağıtım kontenjanlarını hukuka aykırı olarak etkilemeye yönelik bilinen
ya da ileride geliştirilecek olan herhangi bir yöntemle kasıtlı ve hileli birtakım davranış ve iş-
lemleri gerçekleştirerek ziyaretçi trafik bilgilerinde manipülasyon yapılamaz.

(2) İnternet haber siteleri; başkaları tarafından yapılan siber saldırılar ile manipülasyon
gerçekleştirildiği izlenimini veren herhangi bir durumu bu halin gerçekleştiği andan itibaren
ivedilikle Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna yazılı olarak bildirmek ve gerekli teknik
önlemleri almakla yükümlüdür. Başvurunun yapılmasını müteakip Kurum şube müdürlükleri-
nin, resmî ilan ve reklam dağıtım görevi ile ilgili tedbir almasına imkân tanıyacak şekilde ge-
cikmeksizin bu durumdan ve karşılığında alınan tedbirlerden haberdar edilmesi zorunludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Resmî İlan Kontenjanına İlişkin Gösterge Şartları ve Sayıları

Esas göstergeler 
MADDE 64- (1) İnternet haber sitelerinin aylık resmî ilan kontenjanına esas gösterge

sayısı 150’dir. 
Ek gösterge şartları 
MADDE 65- (1) İnternet haber sitelerinin ek göstergelerden yararlanabilmeleri için; 
a) En az 6 ay süreyle resmî ilan yayımlamış olmaları,
b) Ek gösterge şartını geriye doğru en az 1 ay süreyle yerine getirmeleri,
c) Ek gösterge başvurusuna konu hükmün bu Yönetmelikte düzenlendiği maddeyi açık-

ça belirtmek şartıyla bu taleplerini imzalı olarak Kuruma bildirmeleri, 
gerekmektedir.
(2) İnternet haber sitelerinin ek göstergeden yararlanmaya başlayacakları tarih, birinci

fıkradaki şartların yerine getirildiğinin Kurum tarafından tespit edilmesi halinde, talebin Kurum
kayıtlarına intikal ettiği tarihtir.

Kadro ek göstergesi 
MADDE 66- (1) İnternet haber sitelerinden, 18 inci ve 19 uncu maddelerde belirtilen

niteliklere sahip ve 59 uncu maddede kendileri için belirlenen asgari fikir işçileri kadrosunun
görev ve sayıları ile orantılı olmak üzere; 

a) 2 katı fikir işçisini kadrosunda bulunduranlara 1/6 oranında, 
b) 3 katı fikir işçisini kadrosunda bulunduranlara 1/4 katı oranında, 
ek gösterge uygulanır.
Ziyaretçi trafiği ek göstergesi
MADDE 67- (1) İnternet haber sitelerinden, kategorilerine ait asgari fikir işçisi sayısının;
a) En az 2 katını istihdam eden ve asgari tekil ziyaretçi sayısı;
1) 1,5 katının üzerinde olanlara 1/3 oranında, 
2) 2 katının üzerinde olanlara 1/2 oranında,
b) En az 3 katını istihdam eden ve asgari tekil ziyaretçi sayısı 3 katının üzerinde olanlara

1 katı oranında, 
ek gösterge uygulanır.
İlan haberleştirme ek göstergesi
MADDE 68- (1) Kurumun ilan portalında yayımlanan ilanlardan her gün en az 3 farklı

ilanı; Kurumca tespit edilecek sosyal ağlardan, kendisine ait hesaplarda Kurumun belirleyeceği
şekilde paylaşanlara 1/6 oranında ek gösterge uygulanır.
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(2) Birinci fıkrada belirtilen ek gösterge uygulamasından yararlanmak isteyenlerin, sos-
yal ağ hesaplarını internet haber sitesinde ziyaretçilerin kolaylıkla görebileceği şekilde ana
sayfada belirtmeleri zorunludur.

(3) Birinci fıkraya göre ek gösterge uygulamasından yararlanan internet haber sitelerinin
kendilerine ait sosyal ağ hesaplarının içeriğinde Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair 195 Sayılı
Kanunun 49 uncu Maddesinde Yer Alan Basın Ahlak Esasları Hakkında Genel Kurul Kararını
ihlal ettiğinin resen ya da şikâyet üzerine tespiti halinde, ilgili internet haber siteleri Yönetim
Kurulu kararıyla 2 ayı geçmeyecek şekilde birinci fıkra hükmünden yararlandırılmaz.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Resmî İlanların Dağıtımı ve Yayımlanması

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Esaslar

Resmî ilanların dağıtım ve yayımlanma ilkesi
MADDE 69- (1) Resmî ilanlar, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre, resmî

ilan yayımını zorunlu kılan mevzuata uygun olacak şekilde, Kurum tarafından belirlenecek
resmî ilan yayımlama hakkına sahip gazete ve internet haber sitelerine dağıtılır.

(2) Resmî ilanların dağıtımında, ilanların yasal dayanaklarına uygun olan talepler yerine
getirilir. 

(3) Resmî ilanlar; aksi belirtilmedikçe gazetelerin genel baskılarında yayımlanır, inter-
net haber sitelerinde ise Türkiye genelinde gösterilir.

(4) Resmî ilanlar, internet haber sitelerinin ana sayfasında ve görünür bir alanda yer
verilen Kurumun dijital panosu aracılığıyla da yayımlanır. 

Resmî ilanların gösterimi, düzenlenmesi ve ölçümlenmesi
MADDE 70- (1) Gazete veya internet haber siteleri ya da ilan portalında yayımlanacak

resmî ilanların düzenlenmesi ve ölçümlenmesine dair işlemlerin Resmî İlan Fiyat Tarifesinde
belirlenen usul ve esaslara göre yapılması zorunludur.

(2) Resmî İlan Fiyat Tarifesine aykırı uygulamalar fatura düzenlenirken dikkate alın-
maz.

(3) İnternet haber sitelerinde resmî ilanların gösteriminin nasıl yapılacağı ile hangi alan-
larda ve ne şekilde yayımlanacağı Yönetim Kurulunca belirlenir. Bu ilanların ücreti, yazı ka-
rakteri, puntosu, ölçüm şekli ile diğer teknik şartlar Resmî İlan Fiyat Tarifesiyle tespit edilir.

Aylık resmî ilan kontenjanı
MADDE 71- (1) Bir yayın veya kontenjan yerinde bir ay içinde yayımlanması muhte-

mel resmî ilanların, o yerdeki gazete veya internet haber sitelerinin her birine hangi oranda da-
ğıtılacağına esas teşkil eden ölçüye aylık resmî ilan kontenjanı adı verilir.

(2) Gazetelerin aylık resmî ilan kontenjanının tespitinde; yüzölçümü, fikir işçisi sayısı,
günlük fiili satış adedi, dağıtım-satış usulü, baskı tekniği ve yerleri ile bir ay içindeki yayım
sayısı gibi unsurlar dikkate alınır.

(3) İnternet haber sitelerinin aylık resmî ilan kontenjanının tespitinde; fikir işçisi sayısı,
içerik sayısı, tekil ziyaretçi sayısı, sayfa görüntüleme sayısı, sayfada kalma süresi ile sosyal
medya hesaplarında resmî ilan paylaşımı gibi unsurlar dikkate alınır.

(4) Her ayın ilk ve son günleri arasında yayımlatılan resmî ilanların dağıtımına ilişkin
resmî ilan kontenjan ve dağıtım tabloları, ay sonu işlemlerinin kesinleşmesini müteakip İLAN-
BİS üzerinden yayın veya kontenjan yerlerine göre ilgili gazete veya internet haber sitelerinin
erişimine açılır. 
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Uygulanacak gösterge sayısının belirlenmesi
MADDE 72- (1) Gazete veya internet haber sitelerinin aylık resmî ilan kontenjanının

belirlenmesini sağlayan esas gösterge sayıları, ek gösterge şart ve oranları, yayın veya kontenjan
yerlerine göre ikinci ve üçüncü kısımlarda düzenlenmiştir.

(2) Uygulanacak toplam gösterge sayısı; esas gösterge sayısının ek gösterge oranları
ile çarpımı sonucu bulunan sayının, esas gösterge sayısı ile toplanması sonucunda belirlenir.

Resmî ilan katsayısı
MADDE 73- (1) Resmî ilan katsayısı, belirli bir yayın veya kontenjan yerinde bir ay

boyunca yayımlatılan resmî ilan tutarının, o yerde yayımlanan ve yayımlama hakkına sahip
gazete veya internet haber sitelerine uygulanan gösterge sayıları toplamına bölünmesiyle elde
edilir.

Aylık resmî ilan kontenjanı belirleme usulü
MADDE 74- (1) Gazete veya internet haber sitelerinin aylık resmî ilan kontenjanı, ken-

dilerine uygulanan toplam gösterge sayısının, her ayın sonunda hesaplanacak resmî ilan katsa-
yısı ile çarpılması sonucunda bulunur.

Kontenjan hesabı
MADDE 75- (1) Gazete veya internet haber sitelerinin bir aylık resmî ilan kontenjanı

30 gün üzerinden hesaplanır. Gazete veya internet haber sitelerinin bir günlük kontenjan hesa-
bında, uygulanan toplam gösterge sayısının otuzda biri esas alınır. Ancak, 5187 sayılı Kanun
hükümlerine göre verdikleri beyannamede belirtildiği takdirde, o günlere özgü olmak üzere,
haftada bir gün yayımlanmayan gazeteler için bu sayı 26 olarak alınır. 

(2) Herhangi bir sebeple bir aydan az süreyle resmî ilan verilmesi gereken hallerde, ga-
zete veya internet haber sitelerinin günlük kontenjanları esas alınarak, yayımlayacakları resmî
ilan miktarı bulunur.

(3) Gazete veya internet haber sitelerinin bir ay içinde fazla veya eksik olarak yayım-
ladığı resmî ilanlar, takip eden aydaki kontenjanlarından düşülür veya kontenjanlarına eklenir.

(4) Resmî ilanları zamanında yayımlamayan veya haklı bir sebep olmadıkça yayımla-
maktan imtina eden gazete ve internet haber siteleri, aylık resmî ilan kontenjanı kadar resmî
ilan yayımlamadıklarında takip eden aylarda bu bakiyeleri talep edemez.

Gazeteler için kontenjan uygulama istisnası 
MADDE 76- (1) Resmî ilan yayımlama hakkına sahip yaygın gazetelerden geriye doğru

12 ay süreyle;
a) Her sayısının bayi yoluyla yapılan günlük fiili satışı 25.000 adetten ve yüzölçümü

3,00 metrekareden az olmayan,
b) 18 inci ve 19 uncu maddelerde nitelikleri belirtilen ve 38 inci maddede yer alan 1.

Kategori için belirlenen asgari sayı ve görevlerle orantılı olmak üzere kadrolarında en az 2 katı
fikir işçisini istihdam eden,

c) Günlük fiili satışı 51 inci maddenin birinci fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla
50.000 adedin üzerinde gerçekleşen, gazeteler için, yayın yeri gözetilmeksizin ayrı bir resmî
ilan kontenjan ve dağıtım tablosu düzenlemeye veya bu uygulamayı sona erdirmeye Yönetim
Kurulu yetkilidir.

(2) Birinci fıkra uyarınca düzenlenecek tabloda yer alan bir gazetenin, günlük fiili sa-
tışının 50.000 adedin altında gerçekleşmesi halinde, ilgili gazete kendi yayın yerine ilişkin
resmî ilan kontenjan ve dağıtım tablolarına dâhil edilir.

(3) Gazetelerin birinci fıkra uyarınca düzenlenecek tabloya dâhil olabilmek için imzalı
taleplerini Kuruma intikal ettirmeleri gerekmektedir. Yapılacak denetleme veya incelemenin
neticesinde şartların yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde takip eden aydan itibaren bu
gazeteler söz konusu tabloya dâhil edilir. 
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Genel kategoride yer alan internet haber sitelerinde yayımlanacak ilanlar
MADDE 77- (1) Genel Kategoride yer alan internet haber sitelerinde yayımlatılacak

resmî ilanlar şunlardır: 
a) 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 114 üncü maddesinin dör-

düncü fıkrasının (2) numaralı bendi ile 166 ncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında yayım-
lanacak ilanlar. 

b) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 104 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (3) numaralı bendinin son cümlesi kapsamındaki ilanlar.

c) 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17 nci maddesinin birinci
fıkrasının (2) numaralı bendine göre yayımlanacak ilanlar. 

ç) 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10 uncu maddesinin dör-
düncü fıkrası kapsamında yayımlanacak ilanlar. 

d) 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu kapsamında yapılan gaiplik,
tapu iptali ve tescil davaları, miras ve veraset davaları ile 713 üncü maddesindeki olağanüstü
zamanaşımına ilişkin ilanlar. 

e) 9/6/2004 tarihli ve 5187 sayılı Basın Kanununun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası
kapsamındaki ilanlar.

f) 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununun
16 ncı maddesinin sekizinci fıkrası kapsamındaki ilanlar.

(2) Bulunduğu yönetim yerinin il sınırlarına göre yapılmış kontenjan yerlerinden, han-
gisinde olduğuna bakılmaksızın sadece Genel Kategoride yer alan internet haber sitelerinde
yayımlanacak resmî ilanlar için kontenjan yeri gözetilmeksizin ayrı bir resmî ilan kontenjan
ve dağıtım tablosu düzenlemeye veya bu uygulamayı sona erdirmeye Yönetim Kurulu yetki-
lidir.

BEŞİNCİ KISIM 
Resmî Reklam Yayımlayacak Süreli Yayınlar

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler

Kapsam
MADDE 78- (1) Yalnız reklam yayımlama hakkına sahip veya bu hakkı kazanabilmek

için bekleme süresi içerisinde bulunan süreli yayınların bu kısımdaki hükümlere uyması zo-
runludur. Ayrıca birinci kısımda yer alan hükümler ilgisi ölçüsünde uygulanır.

İçerik 
MADDE 79- (1) Bu kısım kapsamındaki süreli yayınların içeriklerinde; siyasi, sosyal,

ekonomi, kültür, sanat, magazin ve spor konularından herhangi biri veya birden fazlasına ilişkin
özgün ve güncel olmak üzere haber, köşe yazısı, makale, yorum, araştırma, röportaj gibi sair
yazı ile resim, fotoğraf, grafik, karikatür ve benzerlerine yer vermeleri gerekir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Gazete ve Dergilere Dair Şartlar

Bekleme süresi
MADDE 80- (1) Gazete ve dergilerin resmî reklam yayımlama hakkını kazanabilmeleri

için yayımlama taleplerinden itibaren yayım zamanlarına uygun olarak en az;
a) Haftada 1 veya daha sık yayımlananların 12,
b) 15 günde bir yayımlananların 9,
c) Ayda bir yayımlananların 6,
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ç) 2 ayda bir yayımlananların 3, 
d) 3 ayda bir yayımlananların 2, 
sayı yayımlanmış olmaları zorunludur. 
(2) Yayım aralığı 3 ayın üzerindeki gazete ve dergilerde resmî reklam yayımlatılmaz.
Özel sayı
MADDE 81- (1) Bekleme süresi içinde özel sayı çıkaran gazete ve dergiye, en fazla 2

özel sayı için resmî reklam verilebilir.
Asgari kadro
MADDE 82- (1) Gazete ve dergilerin asgari fikir işçisi kadrolarında en az 1 sorumlu

müdür (yazı işleri müdürü) ve 1 muhabir istihdam edilmesi zorunludur.
Asgari yüzölçümü
MADDE 83- (1) Gazete ve dergilerin yüzölçümlerinin en az 1,40 metrekare olması zo-

runludur.
Yayında süreklilik
MADDE 84- (1) Gazete ve dergilerin, 5187 sayılı Kanun uyarınca verdikleri beyanna-

mede yer alan periyotlarda yayımlanmaları gerekir.
(2) Resmî reklam yayımlama hakkını kazanmış olan ve en az ayda bir veya daha sık

yayımlanan gazete ve dergiler, aynı yıl içinde 1 defayı geçmemek üzere 2 sayısını birleştirebi-
lirler.

Teslim yükümlülüğü
MADDE 85- (1) Gazete ve dergiler, içeriğinde reklam olsun veya olmasın, evrak nite-

liğinde değerlendirilen her sayısından ekler dâhil en az 2 adedini Kurum şubelerine, bu sayılara
ait sayfalarını da ayrıca Kurumun belirlediği dosya biçiminde İLANBİS üzerinden Kuruma
ulaştırmak zorundadır. Aksi takdirde süreli yayınlar listesinden çıkarılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
İnternet Haber Sitelerine Dair Şartlar

Bekleme süresi
MADDE 86- (1) İnternet haber sitelerinin resmî reklam yayımlama hakkı kazanabil-

meleri için yayımlama taleplerinden itibaren tabi olacakları bekleme süreleri 30 gündür.
Yayında süreklilik
MADDE 87- (1) İnternet haber siteleri, mücbir sebepler ve kanuni kısıtlamalar dışında

yayınlarını kesintisiz olarak sürdürmek zorundadır.
Asgari kadro
MADDE 88- (1) İnternet haber sitelerinin asgari fikir işçisi kadrolarında en az 1 so-

rumlu müdür (yazı işleri müdürü) ve 1 muhabir istihdam edilmesi zorunludur.
Asgari içerik
MADDE 89- (1) İnternet haber sitelerinin, her ay en az 30 içerik yayımlamaları zo-

runludur.
(2) İnternet haber sitelerinin içeriklerinde yer alan haber ve köşe yazılarında tarih ve

saat bilgilerinin yer alması şarttır. İnternet haber sitelerinde bir içeriğin ilk kez sunulmaya baş-
landığı tarih ve saati ile sonraki güncelleme bilgileri, her erişildiğinde değişmeyecek şekilde
içeriğin üzerinde belirtilir.

Künye ve iletişim bilgileri
MADDE 90- (1) İnternet haber sitelerinde kullanıcıların ana sayfadan doğrudan ula-

şabileceği iletişim başlığı altında künye bulundurulması zorunludur. Bu başlık altında; yayın
sahibinin gerçek kişi olması halinde gerçek kişi, tüzel kişi olması halinde tüzel kişi, varsa ticaret
unvanı ile tüzel kişi temsilcisi, varsa yayıncısı, sorumlu müdürü (yazı işleri müdürü), yönetim
yeri, iletişim telefonu, kurumsal elektronik posta adresi, UETS adresi ve yer sağlayıcısı bilgi-
lerinin gösterilmesi gerekmektedir. 
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(2) İnternet haber sitelerinin; yayın sahibinin, tüzel kişi temsilcisinin, varsa yayıncısının,
sorumlu müdürünün (yazı işleri müdürü) ve yönetim yerinin değişmesi halinde, değişikliğin
en geç ilk iş gününde imzalı şekilde Kuruma bildirilmesi ve aynı gün iletişim başlığı altında
gerekli değişiklikleri yapmaları zorunludur.

İçerikleri muhafaza yükümlülüğü 
MADDE 91- (1) İnternet haber siteleri, 5187 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi gere-

ğince muhafaza ettiği içerikleri Kurumun talebi halinde, incelemeye imkân vermek üzere ibraz
etmek zorundadır. 

ALTINCI KISIM 
Denetlemeler ve Kontrol Kurulu Raporları

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Esaslar

Genel hükümler
MADDE 92- (1) Resmî ilan yayımlama hakkına sahip veya bu hakkı kazanabilmesi

için bekleme süresine tabi tutulmuş olan gazete veya internet haber sitesi 2 yılda en az 1 defa
denetlenir.

(2) Bekleme süresine tabi tutulmuş olan gazete veya internet haber siteleri için birinci
fıkrada belirtilen 2 yıllık sürenin belirlenmesinde, ilgili gazete veya internet haber sitesinin en
son belirlenmiş bekleme süresi başlangıç tarihi dikkate alınır.

(3) Bekleme süresi içinde bulunan gazete ve internet haber sitelerinin ara denetlemeleri,
imzalı talep üzerine veya duyulan ihtiyaca göre doğrudan doğruya; bekleme süresi sonundaki
denetlemeleri ise yine gazete ve internet haber sitelerinin imzalı talepleri üzerine yapılır.

(4) Gazete ve internet haber sitelerinin resmî ilan yayımlama hakkını kazanıp kazan-
madığı, gerektiğinde bu hakkın ihlal edilip edilmediği veya yayımlama hakkının durup dur-
madığının tespitine esas teşkil edecek bilgi ve belgeleri toplamak üzere ihtiyaca göre yalnız
durum saptamasıyla görevli kontrol kurulları oluşturulur. Bunların düzenleyecekleri raporlara
karşı yapılan itirazın sonucunda lüzum görülmesi üzerine, önceki kurulda görev almamış üye-
lerin görevlendirildiği kontrol kurulları teşkil edilebilir.

(5) Resmî reklam yayımlama hakkına sahip veya bu hakkı kazanabilmesi için bekleme
süresine tabi tutulmuş olan gazete, dergi veya internet haber siteleri de gerek görülmesi halinde
denetlenebilir.

Gazeteci üye adaylarının tespiti
MADDE 93- (1) Kontrol kurullarının gazeteci üye adayları, fikir işçisi sıfatıyla basın

kartı sahibi olan ve Genel Müdürün önerdikleri arasından, 2 yıl için aralık ayında Yönetim Ku-
rulunca tespit edilir.

(2) Görev yapamayacağı anlaşılan üye adaylarının yerini, aynı usulle görevlendirilen
yenileri alır.

(3) Kontrol kurullarında önceki yıllarda görev alanlar yeniden üye adayı olabilirler.
Fikir işçisinin emekli olması kontrol kurulu üyeliğine aday olmasına engel değildir.

Kontrol kurullarının oluşturulması ve yetki
MADDE 94- (1) Genel Müdürlük ihtiyacı karşılayacak yeterli sayıda kontrol kurulu

oluşturmaya, bu kurullara yer ve zaman kaydına tabi olmaksızın çalışma yaptırmaya yetkili-
dir.

(2) Gazete veya internet haber sitelerini denetleyecek kontrol kurulları ve ihtiyaç halinde
oluşturulacak yeni kontrol kurulları Genel Müdürün görevlendireceği 1 başkan ve 1 üye olmak
üzere 2 Kurum memurundan oluşur. Gerek görülmesi halinde, bu kurula fikir işçisi sıfatıyla
basın kartı sahibi 1 gazeteci üye de dâhil edilebilir. 
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Kontrol kurullarının görev ve yetkileri
MADDE 95- (1) Kontrol kurullarının görevi; resmî ilan ve reklam yayımıyla alakalı

süreli yayınların, bu Yönetmelikle yükletilen ödevler ile vasıfları, zamanında ve noksansız ye-
rine getirip getirmediğini denetleyip tespit etmektir.

(2) Kontrol kurullarının birinci fıkradaki amaçla yapmaya yetkili oldukları işlerin baş-
lıcaları şunlardır:

a) Denetlemelerde gazetelerin kadrosuna, baskı sayısına, bayilere dağıtım listesine, satış
ve iade adetleri ile birlikte varsa abone yoluyla yapılan satışlara ilişkin olarak bilgi toplamak;
matbaa, dağıtım müesseseleri ile bu müesseselere bağlı tali ve son nokta bayiler ile kâğıt satışı
yapılan yerlerin çalışmalarını ve kayıtlarını yerinde incelemek; arşiv üzerinde içerik kontrolü
yapmak.

b) İnternet haber sitelerinin; kadro, yer sağlayıcı, yayımladıkları içerikler ve kullanıcı
ziyaretçi trafik bilgilerine dair her türlü bilgi ve belgeyi incelemek.

c) Denetleme konusuyla ilgili olarak, resmî kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel ki-
şilerden ihtiyaç duyacakları bilgi ve belgeleri temin etmek.

ç) Bu Yönetmeliğe göre, kendilerine verilen görevlerin ifası için her türlü araştırma ve
incelemeyi yapmak, gerektiğinde denetlemeye ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi almak.

Denetleme giderleri
MADDE 96- (1) Kontrol kurulu üyelerine ödenecek gündelik ve yolluklara ilişkin usul

ve esaslar Genel Kurul tarafından belirlenir.
(2) Süreli yayınların denetlemelerinde görevlendirilecek olan kontrol kurullarının üye-

lerine ait gündelik ve yolluklar;
a) Resen yaptırılan denetlemelerde Kurum,
b) Talep üzerine yapılan denetlemeler ile ara ve nihai denetlemelerde ilgili gazete veya

internet haber siteleri,
tarafından ödenir.
(3) İhbar ve şikâyet halinde denetleme gideri, ihbar ve şikâyeti yapan tarafından denet-

lemeden önce ödenir.
(4) Denetlemenin gerçekleştirilememesine ya da bir günden uzun sürmesine gazete

veya internet haber sitelerinin kusurunun sebep olması halinde aradaki gider farkı ilgili gazete
veya internet haber siteleri tarafından ödenir.

(5) Gazete veya internet haber sitelerinin denetleme talep ettiği durumlarda Kurum, ta-
lebin kayıtlara intikalinden itibaren en geç 5 iş günü içinde denetleme giderini talep eder. De-
netleme giderinin Kurumun talimatında belirtilen 15 iş günü içerisinde banka hesabına intikal
ettirilmesini müteakip yine 15 iş günü içerisinde denetleme gerçekleştirilir.

(6) Denetleme giderinin gazete veya internet haber siteleri tarafından ödendiği hallerde,
bu giderin ödenmesi istenilen yazılı talimattaki sürenin sonundan gider tutarının ödendiği tarih
arasında geçen süre hakkında, ilgili gazete veya internet haber sitesinin yayımlama hakkının
bulunup bulunmadığı veya bekleme süresinde olup olmadığı hususları dikkate alınmak suretiyle
bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri tatbik edilir.

Göreve engel haller
MADDE 97- (1) Gazeteci kontrol kurulu üyeleri, kendilerinin ilgili bulundukları gazete

veya internet haber sitelerinin denetlemesine katılamazlar. 
(2) Kontrol kurulu üyeleri ile denetlenen süreli yayın arasında, belgelere dayanan hu-

sumet iddiasının bulunması halinde, Genel Müdürlük bu konuda 10 iş günü içinde araştırma
yaptırarak gerektiğinde yeni bir kontrol kurulu oluşturmak suretiyle gazete veya internet haber
sitesini yeniden denetlettirir.
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(3) Yaptırılacak araştırma sonucu, husumet iddiası yerinde görülmeyen gazete veya in-
ternet haber siteleri hakkında başka kanun yollarına başvurulması, 195 sayılı Kanunun 49 uncu
maddesine göre işlem yapılmasına engel değildir.

(4) Gazete veya internet haber sitelerinin sahipleri ile varsa tüzel kişi temsilcileri ve
bunların eşleri ile üçüncü dereceye kadar olan kan ve kayın hısımları kontrol kurulu üyesi ola-
mazlar.

Kontrol ve denetlemelerde açıklık
MADDE 98- (1) Yapılacak kontrol ve denetlemelere olanak sağlamak üzere;
a) Gazeteler; yönetim yerinin, faaliyet gösterdikleri binaları ve hizmet alanlarının, ba-

sıldıkları matbaalarının, baskı işleminde kullandıkları kâğıdın alındığı satıcıların, dağıtım işini
gerçekleştiren bayilerin, 

b) İnternet haber siteleri; yönetim yerinin, faaliyet gösterdikleri binaları ve hizmet alan-
larının, 

her zaman açık tutulmasını sağlamakla yükümlüdür.
Belgelerin bulundurulması ve temini
MADDE 99- (1) Gazeteler; basıldıkları matbaa, kâğıdın alındığı satıcılar, dağıtım işini

gerçekleştiren bayiler ve abone satışına ilişkin kişilerle ilgili irsaliye, fatura, sözleşme gibi her
türlü belgeyi bulundurmak, bu belgelerin ve belgelere ilişkin bilgilerin temin edilmesini sağ-
layacak önlemleri almak zorundadır.

(2) İnternet haber sitelerinin yer sağlayıcısına ilişkin, sözleşme ve fatura gibi her türlü
belgeyi bulundurmanın yanı sıra, bu belgelerin ve belgelere ilişkin bilgilerin temin edilmesini
sağlayacak önlemleri alması şarttır. 

Arşivin incelenmesi
MADDE 100- (1) Kontrol kurullarının talebi halinde, incelemeye imkân vermek üze-

re;
a) Gazeteler, en az son 2 yıla ait koleksiyonlarını hazır olarak bulundurmak ve en son

yayımlanan 3 sayısının her sayfasına ait baskı kalıplarını,
b) İnternet haber siteleri en az 2 yıllık içeriği, 
ibraz etmek zorundadır.
Denetimlerin engellenmesi
MADDE 101- (1) Kontrol kurullarının yapacakları denetimleri engelleyen gazetenin

veya internet haber sitesinin yayımlama hakkı durdurulur. İlgili gazetenin veya internet haber
sitesinin başvurusu üzerine denetim yapılarak yayımlama hakkının yeniden devamına karar
verilse dahi yayımlama hakkının durduğu süreye ilişkin telafi işlemi uygulanmaz. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Kontrol Kurulu Raporları

Kontrol kurulu raporları ve imzalanması
MADDE 102- (1) Genel Müdürlük, denetlemenin amacına ve ihtiyaca göre kontrol ku-

rulu raporlarının şeklini tespite yetkilidir.
(2) Kurulda görev alan üyelerin tamamının o denetlemede hazır bulunması ve raporu

imzalamaları gerekir. İmzadan imtina edilmesi durumunda imtina eden üye veya üyelerin ra-
pora imtina nedenlerini açıklayan şerh koymaları zorunludur. Aksi halde rapor geçersiz sayı-
lır.
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(3) Bu gibi durumlarda, ilgili gazete veya internet haber sitelerinin, anılan raporun ge-
çersiz sayılmasına yol açan üye/üyelerin dışında oluşturulacak yeni bir kontrol kuruluna en
geç 10 iş günü içerisinde denetimi yaptırılır ve raporun geçersiz sayılmasına neden olan kontrol
kurulu üye/üyelerine herhangi bir kontrol kurulu ücreti ödenmez.

(4) Üyelerden herhangi birisinin mazereti bulunduğu veya görevlendirildiği denetle-
menin yapılmasına mani olacak şekilde kurula iştirak etmediği takdirde, kurula katılacak üye,
üye adayları arasından usulüne uygun olarak belirlenir.

(5) Kontrol kurullarının denetleme sonucunu açıklayan raporlarında, süreli yayınların
bu Yönetmelik uyarınca belirlenen nitelikleri taşıyıp taşımadıkları ve yükletilen ödevleri yerine
getirip getirmedikleri belgelere dayandırılarak ve açıkça belirtilir.

Raporlara ilişkin yapılacak işlem ve süreleri
MADDE 103- (1) Genel Müdür tarafından görevlendirilen kontrol kurulları, görevlen-

dirme konusu raporlarını, denetim veya denetimlerin tamamlandığı tarihten itibaren en geç 15
iş günü içerisinde tanzim ederek, başkan tarafından hazırlanan bir üst yazı ekinde Kurum ev-
rakına kaydettirir.

(2) Bu şekilde Kuruma intikal etmiş bulunan raporların Kontrol Müdürlüğüne ulaştığı
tarihten itibaren en geç 3 iş günü içerisinde gerekli incelemeler yapılmak suretiyle neticesi Ge-
nel Müdürlük makamına sunulur.

(3) Genel Müdürlük, tereddüt oluşması halinde ek rapor isteyebileceği gibi durumu
kendisinin saptayacağı hususlara göre değerlendirerek karara bağlayabilir. Genel Müdürlük
makamı anılan raporları en geç 2 iş günü içerisinde ilgisine göre İlan Müdürlüğü veya Kontrol
Müdürlüğüne havale eder.

(4) Genel Müdürlüğün havalesini yaptığı raporlar hakkındaki işlemler en geç 15 iş günü
içerisinde tamamlanır.

(5) İstek halinde, raporun bir örneği Genel Müdürlük tarafından denetlenen süreli ya-
yına verilebilir.

Raporlara itiraz 
MADDE 104- (1) Gazete veya internet haber siteleri tarafından kontrol kurullarının;
a) Usul bakımından teşkiline,
b) Düzenlediği raporların içeriğine,
c) Raporlarına dayanılarak alınacak kararlara,
karşı yapılan itirazlar, bu Yönetmeliğin kontrol kurullarına ilişkin hükümlerinde yer

alan usule göre çözüme bağlanır.
İtirazların çözümü
MADDE 105- (1) Kontrol kurulu raporlarının içeriğine ilişkin itirazlarda Genel Mü-

dürlük, kontrol kurullarının raporlarına dayanılarak verilen kararlara ilişkin itirazlarda ise Yö-
netim Kurulu, 20 gün içinde başka bir kontrol kuruluna gazete veya internet haber sitesini ye-
niden denetlettirebilir. 

(2) Düzenlenen raporlar üzerine alınan kararlara karşı yapılan itirazlar ile Yönetim Ku-
rulunca oluşturulması öngörülen kontrol kurullarına ait denetleme raporları Yönetim Kurulunca
incelenip karara bağlanır. Talep edildiği takdirde, Yönetim Kurulu gerekli görürse gazete veya
internet haber sitesi sahibini de dinler. 

Yetkili mercilere bildirim
MADDE 106- (1) Görevin yerine getirilmesi sırasında Kurum Genel Müdürlüğünce

öğrenilecek yolsuzluklar yetkili mercilere bildirilir.
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YEDİNCİ KISIM 
Bu Yönetmeliğin Uygulanmasına İlişkin Kararlar 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Esaslar

Kararlara ilişkin genel hükümler
MADDE 107- (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre; yayımlama hakkı veya aylık resmî

ilan kontenjanı işlemleri, muhtelif inceleme ya da kontrol kurulu raporlarının veya İLANBİS
kayıtlarının incelenmesi, soruşturulması ve araştırılması sonucu tespit olunarak karara bağla-
nır.

(2) Mevzuat ihlâlinin, önceden ve zamanında tespit edilememiş olması, bu konuda işlem
yapılmasına ve müeyyide uygulanmasına engel değildir.

(3) Gazete veya internet haber sitelerinin mevzuat ihlali süresince yayımladığı resmî
ilanlar için mahsup işlemi uygulanır.

(4) Gazete veya internet haber sitelerinin mevzuat ihlallerinin, birinci fıkrada belirtilen
incelemeler sırasında devam ettiğinin belirlenmesi üzerine, ilgili yayının resmî ilan yayımlama
hakkı durdurulur.

(5) Mevzuat hükümlerinin ihlali sebebiyle gazete veya internet haber sitelerine mahsup
işlemi uygulanmış olması, aynı konuda 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi uyarınca müey-
yide uygulanmasına engel teşkil etmez.

(6) Gazete veya internet haber siteleri hakkında bu Yönetmelik uyarınca mevzuat ihla-
line ilişkin alınan kararların birer nüshası, dayandırıldığı evrakıyla beraber 195 sayılı Kanunun
49 uncu maddesine göre işlem yapılması için Yönetim Kuruluna sunulur. Yönetim Kurulunun
vereceği karar kesinleştikten sonra tespit edilen süreye göre resmî ilan ve reklam kesme mü-
eyyidesi uygulanır.

(7) Mevzuat hükümlerinin ihlal edildiğini, vaktinde bildiren gazete veya internet haber
sitesine 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi hükmü uygulanmaz.

(8) Bu Yönetmelik uyarınca alınan kararlar, 7 iş günü içinde gazete veya internet haber
sitesine gönderilir.

(9) Resmî ilanlar konusunda, üçüncü kişiler dâhil yapılacak her türlü müracaatı incele-
yip karara bağlama görev ve yetkisi Genel Müdürlüğe aittir. İhtilaf halinde çözüm mercii Yö-
netim Kuruludur.

(10) Yönetim Kurulu kararlarına karşı, ancak prensip kararı verilmesini gerektiren hal-
lerde ve en geç 30 gün içinde Genel Kurula itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar yürütmeyi dur-
durmaz. 

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Müdürlük Kararları

Genel Müdürlük kararlarının içeriği
MADDE 108- (1) Kararlarda;
a) İhlal veya yeni göstergelerin hangi usulle belirlendiği,
b) Kararların dayanağı olan tespitler,
c) Varsa ihlal süresi, 
ç) Varsa mahsup veya telafi süresi ve miktarı,
d) Tespit edildiği takdirde yayımlama hakkının yeniden devam ettiği tarih,
e) Karara nasıl ve hangi makam veya mercii nezdinde itiraz edilebileceği, 
yer alır.
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Bekleme süresinin uzatılması ve tamamlanması
MADDE 109- (1) Bekleme süresi içinde Genel Kurulca belirlenen şartlardan herhangi

birinin ihlal edilmesi durumunda, ihlallerin gerçekleştiği gün sayısınca bekleme süresi uzatı-
lır.

(2) Bekleme süresinin tamamlandığı tarih, bekleme süresinin sonunda, gazete veya in-
ternet haber sitelerinin imzalı olarak talebi ve denetleme giderinin yatırılması üzerine yaptırılan
denetleme sonucu tespit edilir.

(3) Bekleme süresi sonunda Genel Kurulca belirlenen şartların yerine getirilmesi du-
rumunda bekleme süresi tamamlanır.

(4) Gazete veya internet haber sitelerinin, 15 inci madde uyarınca denetleme veya in-
celeme talebi için belirlenen 3 aylık süreyi aştıktan sonra talepte bulunması durumunda, aradan
geçen süre bekleme süresine eklenerek yeni bekleme süresi başlangıç tarihi belirlenir.

Yayımlama hakkının durdurulması
MADDE 110- (1) Yayımlama hakkı durdurulan gazete veya internet haber sitesine, ih-

laller giderilerek bu hakkı yeniden devam edinceye kadar resmî ilan verilmez.
(2) Yayımlama hakkının durdurulduğu süre, durdurmaya neden olan ihlalin başladığı

tarihten ihlalin sona erdiği tarihe kadar geçen gün sayısı olarak belirlenir.
Yayımlama hakkının yeniden devamı
MADDE 111- (1) Gazete veya internet haber sitelerinin, yayımlama haklarının durdu-

rulmasına neden olan ihlallerin ortadan kalktığına ilişkin imzalı olarak başvuruları üzerine in-
celeme yapılır.

(2) Gerek görülürse, yayımlama hakkı açısından kontrol kurulu teşkil edilerek denetim
yapılmasına da karar verilebilir. Bu durumda gazete veya internet haber sitesi, denetim yapıl-
ması kararının kendisine tebliğinden itibaren denetleme giderlerini 96 ncı madde uyarınca öde-
mekle yükümlüdür.

(3) Resen tespit veya birinci fıkrada yer alan inceleme ya da ikinci fıkra gereğince ya-
pılacak denetleme üzerine yayımlama hakkının durdurulmasına neden olan ihlalin giderildiği
tespit edilir ise bu tarihten itibaren geçerli olmak üzere yayımlama hakkı yeniden devam eder.

(4) Birinci fıkrada yer alan imzalı başvuru tarihi, başvuruyu içeren yazının Kurum ka-
yıtlarına intikal ettiği tarihtir.

Mahsup ve telafi işlemleri
MADDE 112- (1) Gazete veya internet haber sitelerinin mevzuat ihlali süresince ya-

yımladıkları resmî ilanlara isabet eden tutar mahsup, hakları bulunduğu ancak yayımlayama-
dıkları resmî ilanların karşılığı ise telafi edilir.

(2) Mahsup ve telafi işlemleri, gazete ve internet haber sitelerinin mağduriyetini önle-
mek üzere, ilgili yayının bu işlemlere ilişkin karar tarihindeki aylık resmî ilan kontenjanının
yarısı üzerinden takip eden aylarda yapılır. Ancak, mahsup veya telafi tutarı, bu yayının karar
tarihindeki aylık resmî ilan kontenjanının 3 katını aştığı takdirde, mahsup veya telafi işlemi
karar tarihindeki resmî ilan kontenjanının tamamı üzerinden yapılır. Ayrıca Genel Kategoride
yer alan internet haber sitelerine ilişkin mahsup işlemi Genel Kategori şartlarının ihlalinden
kaynaklanıyorsa genel kontenjanda, aksi halde ise il bazlı kontenjanda uygulanır.

(3) Mahsup ve telafilere dair yapılan uygulamalar, dayanağı olan kararların kesinlik
kazanmasını müteakip tatbik edilir.

(4) Bir yayın veya kontenjan yerinde yayımlama hakkı olan tek gazete veya internet
haber sitesi bulunması halinde mahsuba ilişkin işlemler;

a) İlçe gazeteleri için mahsup tutarı kadar resmî ilanın, il merkezinde yayımlanan diğer
gazetelerde yayımlatılması,
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b) İl merkezinde yayımlanan gazeteler ile internet haber sitelerinde ise tespit edilen
ihlal süresi kadar resmî ilanın kesilmesi, 

şeklinde uygulanır.
Yayımlama hakkının sona ermesi
MADDE 113- (1) Bu Yönetmelik kapsamında;
a) Yayımlama hakkının durdurulduğuna ilişkin kararın kendisine tebliğ edildiği tarihten

itibaren 6 ay içinde yayımlama hakkı yeniden devam etmeyen gazete veya internet haber site-
lerinin,

b) Kanunla yetkili kılınmış mercilerce 1 yıl içinde 6 aydan fazla süreyle yayımı durdu-
rulan gazeteler ile erişimi engellenen internet haber sitelerinin,

c) Kendi kusuru ya da giderilmesi kendi elinde bulunan sebeplerle, Ramazan ve Kurban
Bayramları dışında, yayımlarına bir takvim yılı içinde, birbiri ardına veya fasılalı olarak 3 gün-
den fazla ara veren gazetelerin,

ç) Kendi kusuru ya da giderilmesi kendi elinde bulunan sebeplerle, içeriğine bir takvim
yılı içinde, birbiri ardına veya fasılalı olarak 7 günden fazla ulaşılamayan internet haber site-
lerinin,

d) Bir takvim yılı içinde 10 sayısının basılı nüshasını Kuruma süresinde teslim etmeyen
resmî ilan yayımı ile alakalı günlük gazetelerin,

e) Bir takvim yılı içinde 5 sayısının basılı nüshasını Kuruma süresinde teslim etmeyen
resmî ilan yayımı ile alakalı günlük olmayan gazetelerin,

f) Kuruma teslim edilen basılı ve elektronik nüshaları gerçek dışı ve yanıltıcı olan veya
gününde yayımlanmayan sayılarını sonradan basan gazete veya dergilerin,

g) İsimlerini veya alan adlarını 26 ncı maddede yer alan usul ve esaslara aykırı şekilde
değiştiren gazete veya internet haber sitelerinin,

ğ) Engelleme fiilinin kesinleşmiş yargı kararı ile mahkûmiyete yol açtığı durumlarda
kontrol kurullarının yaptığı denetimi engelleyen gazete veya internet haber sitelerinin,

h) Yayımına ara veren veya aynı takvim yılı içinde 2 sayısını 1 defadan fazla birleştiren
veya birden fazla sayısını tek sayıda toplayan dergilerin,

ı) Kurum nezdinde gerçekleştirdiği işlemler veya sunduğu beyan ve belgeler 26/9/2004
tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve özel ceza kanunları uyarınca suç teşkil eden süreli
yayınların,

i) Yayımlama hakkından feragat ettiğini Kuruma imzalı şekilde bildiren süreli yayınla-
rın,

j) 63 üncü maddedeki ihlalin tespiti halinde internet haber sitelerinin, 
resmî ilan ve reklam yayımlama hakkı sona erer.
Yayımlama hakkı yaptırımlarına dair istisnalar
MADDE 114- (1) Resmî ilan yayımıyla alakalı süreli yayının içeriğinden veya imtiyaz

sahibi gerçek veya tüzel kişilerin, ortaklarının çoğunluğunun ya da varsa tüzel kişi temsilcisinin
fiillerinden dolayı haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan Anayasal Düzene ve
Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar veya 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele
Kanunu kapsamındaki suçlar nedeniyle ceza davası açılması halinde, bu süreli yayının Genel
Müdürlüğün teklifi üzerine Yönetim Kurulu tarafından 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinde
belirtilen süreyi geçmeyecek şekilde resmî ilan ve reklam yayımlama hakkı kesilir. Bu fıkra
uyarınca işlem yapılması, tekrar işlem yapılmasına engel teşkil etmez. Açılan davanın netice-
sine göre bu Yönetmelik hükümleri uyarınca telafi, mahsup ya da resmî ilan ve reklam yayım-
lama hakkının sona ermesine karar verilir.
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(2) Fikir işçileri kadrosunda beyan edilen kişilerden herhangi birisi hakkında birinci
fıkrada belirtilen suçlar kapsamında ceza davası açılması halinde, Kurumun yazılı bildirimi
üzerine, bu kişi ya da kişiler, yazılı bildirimin muhatabı süreli yayına tebliğ tarihinden itibaren
5 iş günü içerisinde asgari kadrodan çıkarılır. Aksi takdirde bu Yönetmelik hükümleri uyarınca
ilgili süreli yayının yayımlama hakkı durdurulur.

Genel Müdürlük kararlarına itiraz
MADDE 115- (1) Genel Müdürlük kararı kendisine tebliğ edilen gazete veya internet

haber sitesi, 10 iş günü içinde Yönetim Kuruluna itiraz edebilir. Sürenin hesaplanmasında,
itiraz yazısının Kurum kayıtlarına intikal tarihi esas alınır.

(2) Yönetim Kurulu itirazı haklı bulur ise gereği yapılmak üzere dosya Genel Müdür-
lüğe gönderilir. 

(3) Genel Müdürlük kararına itiraz edilmemesi veya süresinde itiraz edilmemesi ya da
nihai olarak itirazın Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmemesi halinde karar kesinleşir.

(4) Gazete veya internet haber sitelerinin haklarında alınan kararlara ilişkin itirazlarını,
her bir Genel Müdürlük kararı için ayrı yazılarla Kuruma intikal ettirmesi gerekmektedir.

(5) Bu maddede yer alan süreler kararın tebliğ edildiği günü takip eden ilk iş gününden
itibaren başlar.

SEKİZİNCİ KISIM 
Çeşitli ve Son Hükümler

Kurum komisyon oranı
MADDE 116- (1) Resmî ilan ve reklamlar ile özel ilan ve reklamlara uygulanacak ko-

misyon oranı %15’tir. 
Valiliklerin aracılık görevi 
MADDE 117- (1) Genel Kurul kararıyla Kurumun görev alanı dışında bırakılan yer-

lerde resmî ilanlara dair işlemler, bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanmak suretiyle va-
lilikler tarafından yürütülür.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 118- (1) 5/10/2016 tarihli ve 29848 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Resmî

İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliği yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

Kadro istisnası 
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü,

eşler yönünden 1/1/2023 tarihinden önce Kuruma İLANBİS üzerinden bildirilen fikir işçileri
hakkında uygulanmaz. 

Yayımlama hakkı
GEÇİCİ MADDE 2- (1) Resmî ilan yayımlama hakkına sahip bulunan gazetelerin, bu

Yönetmelik hükümlerini yerine getirememeleri halinde yayımlama hakları durdurulur.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik hükümleri yürürlüğe girinceye kadar 118 inci

madde ile yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğin ilgili hükümlerinin uygulanmasına devam edi-
lir.

Resmî ilan yayımlayan gazetelerin internet haber sitelerine dair geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 4- (1) Resmî ilan yayımlama hakkı bulunan gazetelerin bu Yönet-

meliğin yayımı tarihinden önce Kuruma bildirdiği internet haber siteleri, 31/3/2023 tarihine
kadar imzalı başvuruda bulunmak şartıyla bu Yönetmeliğin asgari trafik zorunluluğu hariç ge-
nel ve internet haber sitelerine dair hükümlerini eksiksiz yerine getirmeleri halinde, bekleme
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süresine tabi tutulmaksızın kontenjan yerlerine göre 1/4/2023 tarihinden sonra internet haber
sitelerinde yayımlatılacak resmî ilanlardan yararlandırılır. Ancak, 30/9/2023 tarihi itibarıyla
asgari trafik şartını yerine getirmeyen internet haber sitelerinin resmî ilan yayımlama hakları
durdurulur. 

(2) Birinci fıkra hükmüne göre resmî ilan yayımlama hakkı kazanan internet haber si-
telerine ek göstergeye ilişkin 6 aylık süre uygulanmaz.

(3) Birinci fıkra hükmüne göre resmî ilan yayımlama hakkı kazanan internet haber si-
telerinin, yayın sahipliğinin ve resmî ilan yayımlama haklarının 2 yıl içerisinde devredilmesi
ya da alan adlarının değiştirilmesi halinde resmî ilan yayımlama hakları sona erdirilir. 

(4) Resmî ilan yayımlama hakkı bulunan gazetelerin bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden
önce Kuruma bildirdiği internet haber siteleri, 31/3/2023 tarihine kadar imzalı başvuruda bu-
lunması şartıyla yalnız resmî reklam yayımlayan internet haber sitelerine dair hükümlerini ek-
siksiz yerine getirmeleri halinde, bekleme süresine tabi tutulmaksızın süreli yayınlar listesinin
yalnız resmî reklam verilebilecek internet haber sitelerine dair bölümüne dâhil edilir.

Resmî ilan yayımlama hakkı kazanabilmek için bekleme süresine tabi tutulan ga-
zetelerin internet haber sitelerine dair geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 5- (1) Resmî ilan yayımlama hakkı kazanabilmek için bekleme sü-
resine tabi tutulan gazetelerin, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce Kuruma bildirdiği in-
ternet haber siteleri, gazetenin bekleme süresini tamamladığı ve resmî ilan yayımlama hakkını
kazandığına ilişkin kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç 60 gün içinde, imzalı başvu-
ruda bulunmaları kaydıyla bu Yönetmeliğin internet haber sitelerine dair hükümlerini eksiksiz
yerine getirmeleri halinde, bekleme süresine tabi tutulmaksızın kontenjan yerlerine göre internet
haber sitelerinde yayımlanacak resmî ilanlardan yararlandırılır. 

(2) Birinci fıkra hükmüne göre resmî ilan yayımlama hakkı kazanan internet haber si-
telerinin, yayın sahipliğinin ve resmî ilan yayımlama haklarının 2 yıl içerisinde devredilmesi
ya da alan adlarının değiştirilmesi halinde resmî ilan yayımlama hakları sona erdirilir. 

Resmî reklam yayımlayan gazete ve dergilerin internet haber sitelerine dair geçiş
hükümleri

GEÇİCİ MADDE 6- (1) Resmî reklam yayımlama hakkı bulunan gazete ve dergilere
ait internet haber siteleri, 31/3/2023 tarihine kadar imzalı başvuruda bulunmak şartıyla bu Yö-
netmeliğin yalnız resmî reklam yayımlayan internet haber sitelerine dair hükümlerini eksiksiz
yerine getirmeleri halinde, bekleme süresine tabi tutulmaksızın 1/4/2023 tarihinden sonra süreli
yayınlar listesinin yalnız resmî reklam verilebilecek internet haber sitelerine dair bölümüne
dâhil edilir.

Yürürlük
MADDE 119- (1) Bu Yönetmeliğin;
a) Birinci kısmının birinci bölümü, 20, 26, 31, 94, 118, 119 ve 120 nci maddeleri ile

geçici 1 inci maddesi, geçici 3 üncü maddesi, geçici 4 üncü maddesi ve geçici 6 ncı maddesi
yayımı tarihinde,

b) 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi 1/7/2023 tarihinde, 
c) 28 inci maddesi 1/1/2024 tarihinde, 
ç) Diğer hükümleri ise 1/4/2023 tarihinde, 
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 120- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Basın İlan Kurumu Genel Müdürü yü-

rütür.
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Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünden:
RESMÎ İLÂN VE REKLÂMLARIN ELEKTRONİK ORTAMDA ALINIP 

DAĞITILMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 1- 12/1/2017 tarihli ve 29946 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Resmî İlân
ve Reklâmların Elektronik Ortamda Alınıp Dağıtılmasına Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesi-
nin birinci fıkrasının (b), (f) ve (ğ) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) İLANBİS (İlan Bilişim Sistemi): Resmî ilân ve reklâmların ilân verenlerden elek-
tronik ortamda alınması, süreli yayınlara dağıtılması ve Kurum Genel Kurulunca süreli yayın-
lara yükletilen vasıf ve ödevlere dair işlemlerin yürütüldüğü bilişim sistemini,”

“f) Süreli yayın: Resmî ilân ve reklâm yayımıyla alakalı gazete, dergi ve internet haber
sitelerini,”

“ğ) Yayın talimatı: Kuruma gönderilen resmî ilânların nerede ve kaç defa, hangi mev-
zuata göre yayımlanacağı ile yayımını öngören kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve yö-
netmeliğin adı, numarası ve maddesi ile resmî ilân kapsamı dışındaki diğer ilân ve reklâmların
yayımına ilişkin bilgilerin işlendiği İLANBİS ara yüzünü,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ek-2’de”
ibaresi “Ek-2 ve Ek-3’te” şeklinde, “talimatı dikkate alınarak” ibaresi “talimatına uygun olarak”
şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar
Kurulunun tespit etmiş olduğu” ibaresi “Cumhurbaşkanı kararı ile tespit edilen” şeklinde de-
ğiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(2) İLANBİS üzerinden sevk edilen resmi ilanlar, aksi belirtilmedikçe gazetelerin ge-
nel baskılarında, internet haber sitelerinde ise Türkiye genelinde gösterilmek zorundadır.

(3) Süreli yayınlar sevk edilen resmi ilanları zamanında yayımlamak zorundadır. Za-
manında yayımlanmayan resmî ilân ve reklâmlar ile genel baskılarda yayımlanmayan veya
Türkiye genelinde gösterilmeyen resmî ilânların sorumluluğu ilgili süreli yayına aittir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Kurumun yayımlanmasına aracı olmak görevinde bulunduğu resmî ilân ve rek-
lâmların dışındaki özel ilân ve reklâmlar, ilân verenlerin istekleri doğrultusunda Kurumun in-
ternet sitesinde yer alan süreli yayınlara ait listedeki gazete, dergi veya internet haber sitelerinde
yayımlatılır.”

“(4) Resmî ilân olmasına rağmen, ilân verenlerin gazete veya internet haber sitesi, sayfa
ve sütun ya da yer tercihi yapmaları veya özel dizgi, tertip ve grafik talebinde bulunmaları ha-
linde, Cumhurbaşkanı kararı ile tespit edilen yürürlükteki Resmî İlan Fiyat Tarifesinde süreli
yayının kendisi için belirlenmiş sütun-santim ya da birim fiyatının altında kalmamak kaydıyla
üçüncü fıkrada belirtilen Özel İlân ve Reklâm Tarifeleri uygulanır.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “baskı
öncesi ve baskı işlemlerine” ibaresi “baskı veya yayım öncesi ve bu işlemlere” şeklinde değiş-
tirilmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar
Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanı kararı ile” şeklinde, “Resmî İlân ve Reklâmlar ile Bunları
Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliği” ibaresi “Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliği” şek-
linde değiştirilmiştir.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2’si ekteki şekilde değiştirilmiş ve aynı
Yönetmeliğe ekteki Ek-3 eklenmiştir. 

MADDE 9- Bu Yönetmelik 1/4/2023 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10- Bu Yönetmelik hükümlerini Basın İlan Kurumu Genel Müdürü yürütür.
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TEBLİĞLER

Tarım ve Orman Bakanlığından:

DURGUN YERÜSTÜ KARA İÇ SULARININ ÖTROFİKASYONA KARŞI 
KORUNMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 
(TEBLİĞ NO: 2023/7)

MADDE 1- 26/2/2014 tarihli ve 28925 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Durgun
Yerüstü Kara İç Sularının Ötrofikasyona Karşı Korunmasına İlişkin Tebliğin 2 nci maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaş-
kanlığı Kararnamesinin 410 uncu, 421 inci ve 508 inci maddelerine ve 30/11/2012 tarihli ve
28483 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliğinin 6 ncı ve 14 üncü
maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2- Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (e), (f) ve (ğ) bent-
leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (h) ve (ı) bentleri eklenmiştir. 

“a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,”
“e) Özümleme kapasitesi: Durgun suyun kirlenmemiş durumuna dönmek için bütün

kirleticileri, su ortamındaki canlılara veya suyu tüketen insanlara zarar vermeden alma kapasi-
tesini,”

“f) Trofik seviye: Bir durgun suyun besin maddesi konsantrasyonu, klorofil-a, fitop-
lankton biyokütlesi ve ışık geçirgenliği göz önünde bulundurularak belirlenen su kalitesi du-
rumunu,”

“ğ) Yönetmelik: 30/11/2012 tarihli ve 28483 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yer-
üstü Su Kalitesi Yönetmeliğini,”

“h) Durgun Su: Göl, gölet, baraj göllerini,
ı) Ekolojik durum: Yerüstü sular ile ilişkilendirilen su ekosistemlerinin yapı ve işleyişine

göre kalite durumunu,”
MADDE 3- Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d), (e), (f) ve (ğ) bent-

leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“d) Ötrofikasyon riski altında bulunan göl, baraj gölü ve göletlerde, Yönetmeliğin

Ek-6 Tablo 9’unda verilen parametrelerin izlenmesi,
e) Doğal göllerde, gölün ekolojik yapısının bozulmasının engellenmesi maksadıyla,

Bakanlık tarafından izin verilmediği sürece göldeki doğal balık türleri ile ekstansif balık ye-
tiştiriciliği dışında yetiştiricilik yapılmaması,

f) Balık yetiştiriciliği tesisleri kurulurken özümleme kapasitesi, varsa ekolojik durum
verileri ile Yönetmeliğin 14 üncü maddesindeki trofik seviye sınıflandırmasının dikkate alın-
ması,”

“ğ) Entansif ve/veya yarı entansif yetiştiricilik tesislerinin ultraoligotrofik, oligotrofik
ve mezotrofik gölet ve baraj göllerinde faaliyet göstermesi,”

MADDE 4- Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ek-7 Tablo
10’unda” ibaresi “Ek-6 Tablo 9’unda” şeklinde değiştirilmiştir. 
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MADDE 5- Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri ile
üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Durgun suların havzalarında noktasal kaynaklardan, gelen kirliliğin azaltılması ve
trofik seviyesinin ultraoligotrofik, oligotrofik ve mezotrofik seviyeye ulaşacak şekilde iyileş-
tirilmesi maksadıyla Bakanlıkça tedbirler belirlenir ve uygulamaların takibi yapılır.

b) Durgun suların havzalarında yayılı kaynaklardan gelen kirliliğin azaltılması ve trofik
seviyesinin ultraoligotrofik, oligotrofik ve mezotrofik seviyeye ulaşacak şekilde iyileştirilmesi
maksadıyla Bakanlıkça tedbirler belirlenir ve uygulamaların takibi yapılır.

c) Balık yetiştiriciliği tesislerinin su kalitesi üzerindeki olumsuz etkilerinin ortadan kal-
dırılmasına yönelik Bakanlıkça gerekli tedbirler alınır ve uygulamaların takibi yapılır.”

“(3) Bakanlık, göl, baraj gölleri ve göletlerde alıcı su ortamının özelliklerini dikkate
alarak, su kalitesinin telafisi mümkün olmayacak şekilde bozulmasını önlemek maksadıyla, il-
gili kurumların görüşünü alarak ilave tedbirler getirebilir.”

MADDE 6- Aynı Tebliğin 7 nci maddesinde yer alan “Ek-7 Tablo 10’unda” ibaresi
“Ek-6 Tablo 9’unda” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Balık yetiştiriciliği faaliyeti yapılan veya yapılması planlanan baraj gölü ve gölet-
lere ilişkin özümleme kapasitesinin aşılıp aşılmama durumu Bakanlıkça mevcut verilere göre
her yıl Şubat ayı içerisinde ilan edilir.”

MADDE 7- Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan
“Ek-7 Tablo 10’unda” ibareleri “Ek-6 Tablo 9’unda” şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 8- Aynı Tebliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“MADDE 9- (1) Bakanlıkça özümleme kapasitesinin belirlenmemiş olduğu baraj gölü

ve göletlerde, yeni kurulacak balık yetiştiriciliği tesisleri için trofik seviye, Yönetmeliğin
Ek-6 Tablo 9’una göre, ultraoligotrofik, oligotrofik veya mezotrofik olmalı veya varsa ekolojik
durum bilgisi çok iyi veya iyi olmalıdır.

(2) Bakanlıkça özümleme kapasitesinin belirlenmiş olduğu baraj gölü ve göletlerde,
yeni kurulacak balık yetiştiriciliği tesisleri için;

a) Özümleme kapasitesinin aşılmadığı veya müracaata ilişkin faaliyet sonrası aşılma
potansiyelinin olmadığı durumlarda trofik seviye, Yönetmeliğin Ek-6 Tablo 9’una göre ultrao-
ligotrofik, oligotrofik veya mezotrofik olmalı veya varsa ekolojik durum bilgisi çok iyi veya
iyi olmalıdır.

b) Özümleme kapasitesinin aşıldığı veya müracaata ilişkin faaliyet sonrası aşılma po-
tansiyelinin olduğu durumlarda trofik seviye, Yönetmeliğin Ek-6 Tablo 9’una göre ultraoligotrofik
veya oligotrofik olmalı, veya varsa ekolojik durum bilgisi çok iyi veya iyi olmalıdır.

(3)Trofik seviyeleri ötrofik ve hipertrofik olan baraj gölleri ve göletlerde sadece bu su-
larda yaşayabilen türlerin yetiştiricilik faaliyetine izin verilebilir.

(4) Yeni kurulacak balık yetiştiriciliği tesisleri için Bakanlıkça yapılacak değerlendir-
meler ön izin sürecinden önce tamamlanmalıdır.

(5) Yeni kurulacak balık yetiştiriciliği tesisleri kurulmadan önce müteşebbis tarafından
tesisin kurulacağı alana ilişkin Yönetmeliğin Ek-6 Tablo 9’unda verilen parametrelerin analiz-
leri yaptırılır. Analizler Mayıs-Haziran veya Eylül-Ekim aylarından birinde gerçekleştirilerek
aynı ay veya müteakip ay içerisinde tesislerin üretim kapasiteleriyle birlikte Bakanlığa rapor-
lanır.
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(6) Mevcut balık yetiştiriciliği tesisleri ile alakalı olarak müteşebbis tarafından faaliyeti
süresince Mayıs-Haziran ve Eylül-Ekim aylarında Yönetmeliğin Ek-6 Tablo 9’unda verilen
parametrelerin analizleri yaptırılır. Analiz sonuç raporları analiz tarihinden itibaren iki ay içe-
risinde Bakanlık Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ile Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlü-
ğüne eşzamanlı olarak gönderilir.

(7) Bakanlık, neticeleri Yönetmeliğin Ek-6 Tablo 9’una göre değerlendirir. Değerlen-
dirme neticesinde durgun suyun trofik seviyesinin ötrofik veya hipertrofik çıkması durumunda;
Bakanlık tarafından, su kalitesinin iyileştirilmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması ama-
cıyla ilgili kurum ve kuruluşlara bildirimde bulunulur ve uygulamaların takibi yapılır.

(8) Yetiştiricilik yapılan tesisin çevresinde 20-40 metrelik alanın 4 kenar noktasından,
klorofil-a analizi yüzey ve orta derinlikten, diğer parametreler ise 10 m derinliğe kadar olan
sularda yüzey ve dip, 10 m’den derin sularda yüzey, orta ve dipten olmak üzere üç derinlikten
alınan örneklerde yapılır. Alınan örnekler ayrı ayrı karıştırılarak her derinlik için birer kompozit
numune oluşturulur ve farklı derinliklerden elde edilen numuneler analiz edilir.

(9) Yeni kurulacak tesisler için ise tesisin kurulacağı alanın herhangi bir noktasından
yüzey ve dip olmak üzere iki derinlikten örnek alınarak analiz edilir.

(10) Numune alma ve analiz işlemleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
ve Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş laboratuvarlar ile TS EN ISO/IEC 17025 akreditasyo-
nuna sahip laboratuvarlar tarafından gerçekleştirilir.

(11) Su ortamından numune alma işlemi; numunenin alındığı tarih ve saatin yanı sıra
yağış, hava sıcaklığı gibi meteorolojik şartlar ve su sıcaklığı dikkate alınarak yapılır. Numune
alma noktalarının koordinatları, noktanın derinliği, o noktadaki toplam su derinliği kaydedilir.

(12) Numune alma, taşıma, saklama ve analiz yöntemleri ile ilgili olarak 11/2/2014 ta-
rihli ve 28910 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüzeysel Sular ve Yeraltı Sularının İzlen-
mesine Dair Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.”

MADDE 9- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 10- Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

—— • ——
Ticaret Bakanlığından:

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12)’NDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

(İHRACAT: 2023/1)

MADDE 1- 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dahilde
İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’ne aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinlerine ilişkin ek süre başvuruları
GEÇİCİ MADDE 37- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ve 1/1/2020 ta-

rihinden sonra düzenlenmiş ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dâhilde işleme izin bel-
gelerine/dâhilde işleme izinlerine, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 (altı) ay
içerisinde Bakanlığa müracaatta bulunulması kaydıyla, bu müracaatın uygun görüldüğü tarihten
itibaren belge/izin orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere ilave süre verilir.”

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ  
YARGI İLÂNLARI 

Kırklareli 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1325 

—— • —— 
Kırklareli 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1316 
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Kemer 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
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Kemer 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
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Kemer 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
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Babaeski 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
         1228 

—— • —— 
İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1114 

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

 
 1144 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
KARIŞIK AMBALAJ ATIKLARININ SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIR 

Antalya İli Konyaaltı Belediye Başkanlığından: 
1- İhale Konusu İşin Niteliği Yeri ve Miktarı 
Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde geri dönüştürülmesi için toplanması planlanan 

5.500 ton karışık ambalaj (Kağıt- Karton, Plastik, Naylon, Cam ve Metal) atıklarının satış ihalesi 
işidir. 

2- İşin Tahmin Edilen Bedeli 9.020.000,00 TL , geçici teminat ise 270.600,00 TL’dir. 
3- İhale Yeri, Tarihi Saati ve Usulü 
İhale Kuşkavağı Mahallesi Belediye Caddesi No: 77 Konyaaltı/ANTALYA adresinde 

Konyaaltı Belediyesi Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonunda (-1. kat) 15.02.2023 Çarşamba 
günü saat 14:00’de yapılacaktır. İhalede 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesine göre 
Kapalı Teklif Usulü uygulanacaktır. 

4- İsteklilerden Aranılan Belgeler 
İhale sadece yerli isteklilere açık, iş ortaklığına kapalı olup, isteklilerin teklifleri 

kapsamında; 
a. Gerçek kişiler için ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgâh belgesi, 
b. Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu, 
c. Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerin; tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından ve yahut benzeri 
mesleki kuruluştan 2023 yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi, 

d. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği 
temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya 
vekâletname ve nüfus cüzdan suretini, 

e. Gerçek kişiler adına ihaleye gireceklerin; nüfus cüzdan sureti ve noter tasdikli 
vekâletname örneğini, 

f. İhale dokümanı satın aldıklarına dair makbuzu, 
g. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen Çevre İzin ve Lisans 

Belgesi veya Geçici Faaliyet Belgesi (GFB) 
h. Teklif mektubu (İhale dokümanı içerisinde mevcut) sunmaları gerekmektedir. Yukarıda 

belirtilen belgeleri teklifleri ile birlikte ibraz etmeyen istekliler ihale dışı bırakılacaktır. 
5- Tekliflerin verilmesi 
Usulüne uygun hazırlanmış teklifler en geç 15.02.2023 Çarşamba günü saat 14:00’e kadar 

sıra numaralı alındılar karşılığında Konyaaltı Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne (Konyaaltı 
Belediyesi Hizmet Binası-Antalya) verilecektir. 

Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon 
başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı/unvanı ile açık adresi yazılır. 

Posta ile yapılacak tekliflerin ilanda belirtilen gün ve saate kadar komisyon başkanlığına 
ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış saati 
bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri 
alınamaz. 

6- Şartname ve Eklerinin Nereden ve Hangi Şartlarla Alınacağı 
İhale dokümanı Konyaaltı Belediyesi, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nde 

mesai saatleri içinde görülebilir, ihaleye katılacak olanların ihale dokümanlarını 500,00 TL bedel 
karşılığında temin etmesi zorunludur. 

Belediye Adresi: Kuşkavağı Mah. Belediye Caddesi No: 77 Konyaaltı/ANTALYA         
PK: 07070’dır. Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

İlan olunur. 967/1-1 
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5 KALEM MUHTELİF LABORATUVAR CİHAZ/TEÇHİZAT SATIN ALINACAKTIR 
Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden: 
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ULUKIŞLA VE FEVZİPAŞA YATAKHANELERİNDE KULLANILMAK ÜZERE  

200000 KG KALORİFER YAKITI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Adana Bölge Müdürlüğünden: 

Ulukışla ve Fevzipaşa yatakhanelerinde kullanılmak üzere 200000 kg kalorifer yakıtı 

temini mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile 

ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye 

ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İKN  : 2023/81342 

1- İdarenin 

a) Adı : TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI 

TAŞIMACILIK A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADANA 

BÖLGE MÜD. 

b) Adresi : Kurtuluş Mahallesi Uğur Mumcu Meydanı 01130 

TCDD Gar Yanı Ekbina SEYHAN/ADANA 

c) Telefon ve faks numarası : 322 453 6914 - 322 457 6322 

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve  

 e-imza kullanılarak indirilebileceği  

 internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 

2- İhale Konusu Mal Alımın 

a) Adı : Ulukışla ve Fevzipaşa yatakhanelerinde kullanılmak 

üzere 200000 kg kalorifer yakıtı temini 

b) Niteliği, türü ve miktarı : Ulukışla ve Fevzipaşa yatakhanelerinde kullanılmak 

üzere 200000 kg kalorifer yakıtı temini 

     Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı 

içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 

c) Yapılacağı/ 

 Teslim edileceği yer : Fevzipaşa Yatakhanesi 90.000 kg Ulukışla 

Yatakhanesi 110.000 kg 

ç) Süresi/Teslim tarihi : Akaryakıtın tamamı için teslim süresi sözleşmenin 

imzalanmasından itibaren İdarenin talebine istinaden 

peyder pey olacak şekilde 1 yıldır. Teslim süresi 

İdarece iş yerlerinin kapasitesi ve tüketim miktarları 

göz önünde tutularak yapılacak, yazılı veya sözlü talep 

tarihinden sonra 3 (üç) gün içerisinde teslim 

edilecektir. 

d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır. 
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3- İhalenin 

a) İhale (son teklif verme) 

 tarih ve saati : 24.02.2023 - 14:00 

b) İhale komisyonunun toplantı yeri  

 (e-tekliflerin açılacağı adres) : TCDD Taşımacılık A.Ş. Adana Bölge Müdürlüğü 

Toplantı Salonu 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1.  İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri 

ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 

4.1.1. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat 

gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler: 

İstekliler aşağıdaki belgeleri teklifleri ile birlikte vereceklerdir; 

1-) EPDK’dan (Enerji Piyasası düzenleme Kurulu) alınmış “Akaryakıt Bayilik Lisansı” 

(istasyonu olanlar ya da olmayanlar) 

2-) Araç Ruhsatı veya Noter Tasdikli Sureti, 

3-) K1 Yetki Belgesi, 

4-) Yüklenici kalorifer yakıtını hangi ana dağıtıcıdan alacağını ve bu dağıtıcıya ait hangi 

dolum terminalinden vereceğini yazılı olarak teklifiyle birlikte verecektir. Teklifleri ile birlikte 

verilmediği takdirde teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Belirtilen dolum tesisi dışında ve 

yükleniciye ait Ara Depo, İstasyon gibi dolum yerleri kesinlikle kabul edilmeyecektir. 

5-) Alınan yakıtın nakliyesinde kullanılmak üzere en az 20 ton kapasiteli 2 adet tanker 

gerekmektedir. Tankerin kendi malı olma şartı aranmamakla beraber kiralanmış ise Kuruluşumuz 

ile yapılan sözleşme süresince çalıştırılacağına dair kiraya veren ve istekli arasında ihale 

tarihinden önce yapılmış noter onaylı kira sözleşmesi verilmesi zorunludur. 

6-) İstekliler, son 5 (beş) yıl içerisinde gerçekleştirilen ve idarece noksansız ve ayıpsız 

olarak kabul edilen akaryakıt alımlarına ait iş deneyim belgesini teklifi ile birlikte vereceklerdir. 

İş deneyim belgesi, teklif edilen bedelin en az % 25 oranında ve tek sözleşmeye ait olacaktır. 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler; 

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve 

ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece 

EKAP’tan alınır. 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. 

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
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4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 
kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından 
ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz 
olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler, 

4.2.  Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
4.3.  Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: 
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri 

tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya 
benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait 
bilgiler. 

4.3.2. 
4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler: 
EPDK’dan (Enerji Piyasası düzenleme Kurulu) alınmış “Akaryakıt Bayilik Lisansı” 

(istasyonu olanlar ya da olmayanlar) sahip olacaklardır. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
4.4.1. Akaryakıt satışı yapmış olmak. 
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7- İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif 

verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 
8- Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile 

imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden 
gönderilecektir. 

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde 
verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim 

günüdür. 
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
15- Diğer hususlar: 
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden 

Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. 
    1107/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1339/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1340/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1341/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1342/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1344/1-1 
 

  

 



1 Şubat 2023 – Sayı : 32091 RESMÎ GAZETE Sayfa : 125 

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

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1345/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1343/1/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1343/2/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1333/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1334/1-1 

  

 



Sayfa : 130 RESMÎ GAZETE 1 Şubat 2023 – Sayı : 32091 

Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1335/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1336/1-1 
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Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1362/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASINA 
İLİŞKİN İLAN 

 
 1353/1-1 
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Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1318/1-1 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu Denetçiliği Kurumundan (OMBUDSMANLIK): 
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI 

Kamu Denetçiliği Kurumu Anayasamızın 74 üncü maddesinde yer alan Anayasal bir 
kurumdur. 6328 sayılı Kanunun 5 inci maddesi gereğince “Kurum, idarenin işleyişi ile ilgili 
şikâyet üzerine, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına 
dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak 
ve idareye önerilerde bulunmakla... ” görevlendirilmiştir. 

Kurumumuz, hukukun üstünlüğünün sağlanması, iyi yönetim ilkelerinin yerleştirilmesi ve 
halka karşı sorumluluk anlayışı içinde ve hakkaniyet temelinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne 
bağlı bir denetim mekanizması olarak 2013 yılından itibaren faaliyetlerini sürdürmekte, halkın 
avukatlığını yapmakta ve aldığı kararlar ile idareye yol göstermektedir. 

“İnsanların en hayırlısı insanlara en fazla faydası dokunandır” inancı ile “İnsanı yaşat ki 
Devlet yaşasın” ilkesini kendisine rehber edinen Kamu Denetçiliği Kurumu; idarenin hizmet 
kalitesinin yükseltilmesine, insan haklarının gelişmesine, hukukun üstünlüğünün sağlanmasına, 
hak arama kültürünün yaygınlaşmasına, şeffaf, hesap verebilir, insan odaklı bir idarenin 
oluşmasına katkı sağlamaya çalışmaktadır. 

Kurumumuzda istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 
ncı maddesi ile 31/12/2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına 
İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca, 2022 yılında yapılan 
Kamu Personeli Seçme Sınavında alınan KPSSP3 puanının yüzde 70 (yetmişi) (KPSS puanı 
olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ile YDS 
veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen puanın yüzde 30 (otuz) unun toplamı 
esas alınarak (YDS veya dengi puanını ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak 
hesaplanacaktır) yapılacak sıralamaya göre en yüksek puandan başlanarak sözleşmeli bilişim 
personeli pozisyonunun 10 (On)  katı aday arasından, Kurumumuzca  gerçekleştirilecek sözlü 
sınav başarı sırasına göre 6 (altı) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır. 

I. BAŞVURU ŞARTLARI  
A- GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)  
a) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları haiz olmak,  
b) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten  

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

c) Sağlık durumu itibarıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı 
bulunmamak,  

d) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik 
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik – elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik 
mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim 
Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,  

e) (d) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik 
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji 
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara 
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından 
mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece 2 katına kadar olan ilan için 
başvuru yapabilirler)  
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f) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya 
büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katına kadar 
olanlar için en az 3 yıllık, üç katına kadar için en az 5 yıllık ve dört katına kadar için en az 7 yıllık 
mesleki tecrübeye sahip bulunmak. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 
657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde Sosyal 
güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği 
belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)  

g) Bilgisayar çevre bilimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi 
sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek. 
(Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript 
belgesi veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilecektir.)  

h) "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli 
Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik"te belirtilen özlük 
hakları ve diğer kuralları kabul etmek,  

i) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış ya da muaf olmak,  
j) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip, 

esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna ayak uydurabilen, takım çalışmasına yatkın, 
iletişim becerisi yüksek, analitik düşünebilen, disiplinli çalışmaya yatkın olmak, 

k) Kurum bünyesinde geliştirilmiş olan projelere uyum sağlayabilen, yeni teknolojileri 
öğrenmeye meraklı, gelişime açık ve çözüm odaklı olmak,  

l) Dahil olacağı yada geliştireceği uygulamalar kapsamında personel ve vatandaş ile 
iletişim kurabilmek gerektiğinde destek olmak,  

m) Ekip arkadaşlarına gerektiğinde destek ve eğitim verebilmek,  
n) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli yapmak,  
o) Teknik literatürü takip edecek düzeyde İngilizce bilgisine sahip olmak.  
B- ÖZEL ŞARTLAR  
KIDEMLİ YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme 

Ücret Tavanının 4 Katına Kadar) (1 Kişi) 
1. NET Core MVC, Asp.net MVC ile uygulama geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe 

sahibi olmak, mezuniyeti sonrasında yazılım geliştirme alanında en az 7 (yedi) yıl deneyimli 
olmak,   

2. Net Web Services, SOAP, REST, WCF, Entity Framework (veya farklı ORM 
konusunda tecrübeli), LINQ konularında deneyimli olmak,   

3. OOP, SOLID prensipler, veri yapıları, algoritmalar, çok katmanlı yazılım mimarileri ve 
tasarım kalıpları (Design Pattern) hakkında bilgi sahibi olmak, 

4. Javascript frameworkleri (Angular, React, Vue vb), HTML, Javascript, JQuery, CSS, 
Ajax, Bootstrap, JSON, XML gibi Front-End teknolojileri konusunda tecrübeli olmak ve kullanıcı 
sayısı 10.000 (on bin) den fazla olan en az üç yazılım projesinde görev yapmış olmak,  

5. JAVA programlama dili kullanarak proje geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi 
olmak ve en az bir kurumsal projede görev yapmış olmak, 

6. DevOps, CI/CD süreçleri, Konteyner mimarisi, Kubernetes, Docker konusunda bilgi ve 
tecrübe sahibi olmak, 

7. RabbitMQ, Apache Kafka gibi kuyruk yönetimi araçlarının kullanımı ve yönetimi 
konusunda tecrübe sahibi olmak,  

8. Mikroservis mimarisi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
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9. Native ve Hybrid Mobil uygulama (Android, IOS) geliştirme konusunda tecrübe sahibi 
olmak.(Flutter, ReactNative, Xamarin vb. frameworklerinden en az birinde tecrübe sahibi olmak) 
Uygulama marketlerinde proje yayınlama konusunda tecrübe sahibi olmak,  

10. Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının 
teknolojik gelişmelere uyarlanması konularında tecrübe sahibi olmak, 

11. Kullanıcı kimliklendirme ve yetkilendirme yöntem ve teknolojileri(OAuth2, Single 
SignOn, Elektronik İmza, Mobil İmza) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

12. Team Foundation Server (TFS), GIT ve benzeri kaynak yönetim araçlarında tecrübe 
sahibi olmak,   

13. Çevik yazılım geliştirme süreçlerini bilmek ve bu süreçlerin uygulandığı projelerde 
çalışma tecrübesine sahip olmak, 

14. Apache, Nginx, IIS üzerinde web uygulaması yayınlama (deployment) konusunda 
tecrübe sahibi olmak 

15. PostgreSQL, MSSQL, MySQL, SQL/T-SQL konusunda deneyimli olmak ve büyük 
ölçekli verilerde veri işleme tecrübesine sahip olmak, 

16. ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana), tüm metin arama (Full-text search) 
konularında bilgi sahibi olmak, 

17. Websocket, loglama, izleme (monitör), güvenlik ve yetkilendirme konularında tecrübe 
sahibi olmak,  

18. Performans Tuning işlemlerine iyi derecede hâkim olmak,   
Tercihen,  
19. E-imza Bilgisi ve E-imza Modülü Geliştirme Konusunda tecrübe sahibi olmak,   
20. Elektronik belge sistemleri üzerine tecrübe sahibi olmak,   
21. OCR Modülü geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,  
22. PHP nesne yönelimli programlama (OOP ve MVC) tecrübesine sahip olmak. 
YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (Tam Zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret 

Tavanının 3 Katına Kadar) (2 Kişi) 
1. NET Core MVC, Asp.net MVC ile uygulama geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe 

sahibi olmak, mezuniyeti sonrasında yazılım geliştirme alanında en az 5 (beş) yıl deneyimli 
olmak,   

2. Net Web Services, SOAP, REST, WCF, Entity Framework (veya farklı ORM 
konusunda tecrübeli), LINQ konularında deneyimli olmak,   

3. OOP, SOLID prensipler, veri yapıları, algoritmalar, çok katmanlı yazılım mimarileri ve 
tasarım kalıpları (Design Pattern) hakkında bilgi sahibi olmak, 

4. Javascript frameworkleri (Angular, React, Vue vb), HTML, Javascript, JQuery, CSS, 
Ajax, Bootstrap, JSON, XML gibi Front-End teknolojileri konusunda tecrübeli olmak ve kullanıcı 
sayısı 10.000 (on bin) den fazla olan en az üç yazılım projesinde görev yapmış olmak, 

5. Konteyner mimarisi, Kubernetes, Docker konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
6. Mobil ve Responsive tasarım kodlarına hâkim olmak,   
7. Apache, nginx, IIS üzerinde web uygulaması yayınlama (deployment) konusunda 

tecrübe sahibi olmak, 
8. PostgreSQL, MSSQL, MySQL, T-SQL konusunda deneyimli olmak ve büyük ölçekli 

verilerde veri işleme tecrübesine sahip olmak,    
9. Veri tabanı (Stored procedure, trigger, view vs.) konusunda deneyimli olmak,   
10. Team Foundation Server (TFS), GIT ve benzeri kaynak yönetim araçlarında tecrübe 

sahibi olmak,   
11. Çevik yazılım geliştirme süreçlerini bilmek ve bu süreçlerin uygulandığı projelerde 

çalışma tecrübesine sahip olmak, 
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12. Elasticsearch, Redis gibi NoSQL ve In-Memory teknolojilerinde tecrübe sahibi olmak, 
13. RabbitMQ, Apache Kafka gibi kuyruk yönetimi araçlarının kullanımı ve yönetimi 

konusunda tecrübe sahibi olmak, 
14. Performans Tuning işlemlerine iyi derecede hâkim olmak,   
Tercihen,  
15. Yapay zekâ yöntemlerinden herhangi birini kullanarak uygulama geliştirme 

tecrübesine sahip olmak, 
16. OCR Modülü geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,  
17. Python programlama dili kullanarak program geliştirme tecrübesine sahip olmak, 
18. PHP nesne yönelimli programlama(OOP ve MVC) ve Laravel framework ile program 

geliştirme tecrübesine sahip olmak,   
19. SEO, Google Adwords, Google Adsense, Google webmaster, Google Analytics ve 

Sosyal Medya Yönetimi konusunda tecrübeli olmak. 
YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret 

Tavanının 2 Katına Kadar) (1 Kişi) 
1. NET Core MVC, Asp.net MVC ile uygulama geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe 

sahibi olmak, mezuniyeti sonrasında yazılım geliştirme alanında en az 3 (üç) yıl deneyimli olmak,   
2. Net Web Services, SOAP, REST, WCF, Entity Framework (veya farklı ORM 

konusunda tecrübeli), LINQ konularında deneyimli olmak,   
3. OOP, SOLID prensipler, veri yapıları, algoritmalar, çok katmanlı yazılım mimarileri ve 

tasarım kalıpları (Design Pattern) hakkında bilgi sahibi olmak, 
4. Javascript frameworkleri (Angular, React, Vue vb), HTML, Javascript, JQuery, CSS, 

Ajax, Bootstrap, JSON, XML gibi Front-End teknolojileri konusunda tecrübeli olmak ve 
kurumsal bir yazılım projesinde görev almış olmak,  

5. Mobil ve Responsive tasarım kodlarına hâkim olmak,   
6. PostgreSQL, MSSQL, MySQL, T-SQL konusunda deneyimli olmak, 
7. Team Foundation Server (TFS), GIT ve benzeri kaynak yönetim araçlarında tecrübe 

sahibi olmak,   
Tercihen,  
8. Adobe Photoshop, Adobe Fireworks, Adobe Illustrator ile tasarım ve görsel animasyon 

hazırlama konusunda tecrübeli olmak,  
9. PHP nesne yönelimli programlama (OOP ve MVC) bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
10. Python programlama dili kullanarak program geliştirme tecrübesine sahip olmak, 
11. SEO, Google Adwords, Google Adsense, Google webmaster, Google Analytics ve 

Sosyal Medya Yönetimi konusunda tecrübeli olmak. 
BİLGİ GÜVENLİĞİ UZMANI (Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 

Katına Kadar) (1 Kişi)  
1. En az 100 aktif kullanıcıya sahip ve “firewall, anti-virüs, filtreleme, DDOS, Zero day 

exploit, VPN, IDS ve IPS gibi güvenlik ürünlerinin” kullanıldığı kamu ya da özel sektör 
kurumlarında, sistem uzmanı, ağ uzmanı ya da bilgi güvenliği uzmanı olarak en az 3 (üç) yıl 
çalışmış olmak, 

2. TS ISO/IEC 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) sertifikasının başarı ile alındığı 
en az 1 (bir) uygulamada aktif rol almış olmak, 

3. TS ISO/IEC 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) eğitimi aldığını belgelemek,  
4. 5651 sayılı Kanun, GDPR, KVKK Kişisel Veri Güvenliği Rehberi, Cumhurbaşkanlığı 

Dijital Dönüşüm Ofisi Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi süreçleri hakkında tecrübeli olmak, 
5. Etik Hacker (CEH) sertifikasına sahip olmak, 
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6. UTM, NGFW tecrübesi olmak (Fortigate, Fortimail, TrendMicro, Antivirüs güvenlik 
ürünleri hakkında), İnternet güvenliği konusunda bilgi ve tecrübeli olmak (IPS, IDS, DDOS, SQL 
Injection vb.) 

7. Web ve Uygulama Sunucusu yazılımları ve güvenliği konularında tecrübeli olmak, 
8. SOME ve USOM işleri ile ilgili tecrübeli olmak, 
9. DLP sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,  
10. UNIX/Linux ve Windows işletim sistemleri konusunda tecrübeli olmak, 
11. RADIUS, NAC, 802.1x konularında tecrübeli olmak,   
12. E-Posta güvenliği konusunda yeterli tecrübeli olmak,   
13. Merkezi iz kaydı(log) ve SIEM yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak, 
14. Veri tabanı sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak, 
15. Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi sahip olmak, 
Tercihen,  
16. TS ISO/IEC 20000 konusunda uzman, tecrübeli ve sertifikalı olmak, 
17. TS ISO/IEC 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı denetçi sertifikasına 

sahip olmak, 
18. Microsoft Exchange ve Microsoft Active Directory, DHCP, DNS,  System Center 

ailesi konularına tecrübeli olmak,   
19. Exchange Server ve e-posta güvenliği uygulamaları konusunda tecrübeli olmak. 
SİSTEM UZMANI (Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına 

Kadar) (1 Kişi) 
1. Microsoft ve Linux işletim sistemlerinin kurulumu, yapılandırma ve sorun çözümleme 

konularında en az 3 (üç) yıl tecrübeli olmak,   
2. Microsoft Exchange ve Microsoft Active Directory, DHCP, DNS, System Center ailesi 

konularında tecrübeli olmak, 
3. Microsoft Windows sunucu ailesi (2012R2, 2016, 2019) bakım, izleme ve yapılandırma 

konularında tecrübeli olmak,  
4. Sanallaştırma teknolojileri (VMware, Hyper-V) tecrübeli olmak,   
5. High Availability(Cluster) mimarileri konusunda tecrübeli olmak,   
6. Storage, backup ve veri koruma teknolojilerinde tecrübeli olmak,   
7. Sunucu donanımları ve yapılandırması (Disk, Ethernet, HBA, FC, Raid vb.) hakkında 

tecrübeli olmak,   
8. Kurumsal Antivirus sistemleri kurulumu, işletimi konusunda tecrübeli olmak, 
9. Veri tabanı yedeklerinin alınması, yedekten dönülmesi ve veritabanı versiyonlarının 

güncellenmesi konularında bilgi sahibi olmak,   
10. Windows sunucularda performans problemlerinin çözümü konusunda bilgi sahibi 

olmak, 
11. TCP/IP, Routing, LAN Switching, Firewall, WAN ve VPN konularında bilgi sahibi 

olmak,   
12. Log Management, Big Data ve SIEM konularında bilgi sahibi olmak,   
13. Backup / Restore / Mirroring / AlwaysOn / FailOver gibi High Availability ve 

Disaster Recovery altyapıları konularında bilgi sahibi olmak,  
14. Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi sahip olmak, 
Tercihen, 
15. Penetrasyon / Sızma Testi, Zafiyet Tarama Sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak, 
16. Kurumdaki veri büyümelerinin sürekli takip edilmesi, kapasite planlamasının 

yapılması konusunda tecrübeli olmak, 
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17. Usom ve Some konusunda bilgi sahibi olmak,  
18. Fortigate veya firewall yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak,  
19. LAN, WAN, Wireless LAN network mimarisi ile Switch, Router, Access Point gibi 

network cihazları yönetimi konularında bilgi sahibi, üretici firmaların bu düzeyde 
sertifikalarından biri veya birkaçını almış olmak,  

20. Yazıcı yönetim sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak, 
21. DLP sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak. 
I- BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER:  
1. Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinde TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu-Kariyer 

Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden 
01.02.2023-15.02.2023 tarihleri arasında gerçekleştirecektir. Müracaatlar elektronik ortamda 
alınacağından posta yolu ile veya bizzat müracaat kabul edilmeyecektir.   

2. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla 
pozisyona başvuru yapılamayacaktır.  

3. Başvurular https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapılacağından, 
adayların e-Devlet şifresinin bulunması zorunludur. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı PTT 
Merkez Müdürlüklerinden şahsen başvuru yaparak, üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu 
kimliğini ibraz etmek suretiyle temin edebilirler. 

4. Adayların istenilen bilgilerinin e-Devlet üzerinden gelmemesi halinde, bilgilerini beyan 
ederek belgelerini de pdf  ya da jpeg formatında yüklemeleri gerekmektedir. 

5. Başvuru sırasında gerekli olan belgeler; 
a) Özgeçmiş, 
b) SGK Hizmet Dökümü (e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından barkotlu 

belge),  
c) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (f) maddesinde belirtilen mesleki 

çalışma sürelerini gösteren belgeler. (Mesleki çalışma sürelerinin bilişim personeli olarak 
geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Buna göre; Özel sektörde çalışılan süreler için e-
Devlet üzerinden alınacak barkotlu SGK hizmet dökümü, kamu kurumlarında bilişim personeli 
olarak çalıştığını ve sürelerini belirtecek şekilde ilgili kurumlardan alınacak belge aranacaktır. 
Ayrıca mesleki tecrübe sürelerinin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki süreler dikkate 
alınacaktır.) 

d) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (g) maddesinde belirtilen, en az iki 
güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge,  

e) Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR’da istenilen sertifikalar ile tecrübe veya 
deneyimi gösteren belgeler. 

f) Adaylardan gerekli durumlarda; sisteme yüklenen belgelerin asılları istenilebilecektir.  
g) Özel şartlar altında yer alan bölümler dışındaki bölümlerden veya yurtdışındaki 

üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının 
değerlendirilmeye alınabilmesi için e-devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması 
altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri 
gerekmektedir. 

h) Adayların başvuruda bulundukları her bir pozisyon için istenilen belgeleri sisteme 
eksiksiz bir şekilde yüklemeleri gerekmektedir. Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar veya 
eksikliklerden adaylar sorumlu olacaktır.  

ı) Başvuru aşamasında ve sonrasında, sisteme yükledikleri belgelerde gerçeğe aykırılık 
veya yükledikleri belgelerde herhangi bir tahrifat yaptığı tespit edilen adayların başvuruları 
geçersiz sayılacak, sınava girip başarılı olsalar dahi sözleşme imzalanmayacak, sözleşme 
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imzalanmışsa sözleşmeleri feshedilecek ve haklarında yasal işlem başlatılacaktır. Adaylar başvuru 
işlemini tamamladıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp 
tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranında “Başvuru Alındı” 
ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

II. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE DUYURULMASI 
1. Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS 

puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 
olarak dikkate alınır.) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (Yabancı dil puanına ilişkin belge 
ibraz etmeyenlerin puanı sıfır olarak değerlendirilecektir.) toplamı esas alınarak yapılacak 
sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak ilanda istihdam edileceği belirtilen personel 
sayısının (10) katı aday sözlü sınava çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana 
sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.  

2. Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 
yıl süreyle geçerlidir. 

3. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi Kurumumuz internet sitesi 
https://www.ombudsman.gov.tr adresinde de ilan edilecektir.  

III- SÖZLÜ SINAV ŞEKLİ, YERİ, TARİHİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI  
1. Giriş sınavı, sözlü olarak tek aşamalı yapılacaktır.  
2. Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, fotoğraflı ve onaylı bir kimlik 

belgesini (TC kimlik kartı, nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) yanlarında bulundurmaları 
gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.  

3. Sözlü sınav konuları başvurduğu pozisyonun teknik ve özel şartlarında belirtilen tüm 
konulardır.  

4. Sözlü, sınavın yeri ve zamanı https://www.ombudsman.gov.tr adresinde duyurulacaktır. 
5. Sözlü sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olup en az 70 ve üzerinde puan 

alanlar başarılı sayılacaktır. 
6. Sözlü sınav sonrası oluşacak nihai başarı listesi (asil ve yedek) yine Kurumumuz 

internet sitesi https://www.ombudsman.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı 
bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. 

IV- ÜCRET  
Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin 

(B) bendine göre istihdam edilenler için 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü 
maddesinde tespit edilen sözleşme ücret tavanının, özel şartlar başlığı altında belirtilen katları ile 
çarpımı sonucu bulunacak tutardır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve 
ödeme yapmaya yetkilidir. 

POZİSYON  SAYISI Aylık Brüt Sözleşme Ücreti Katsayı Tavanı 
Yazılım Uzmanı  1 4 Katına Kadar 
Yazılım Uzmanı 2 3 Katına Kadar 
Yazılım Uzmanı 1 2 Katına Kadar 
Bilgi Güvenliği Uzmanı 1 2 Katına Kadar 
Ağ ve Sistem Uzmanı  1 2 Katına Kadar 

 
İLETİŞİM BİLGİLERİ:   
Bilgi İşlem Birimi 
Telefon: 0 (312) 465 22 00 Dahili: 4005 – 4006 – 4007  
E-Posta: bimbasvuru@ombudsman.gov.tr  
 1167/1-1 
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi 
Başkanlığından:  

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 
DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı birimlerinde, 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 Esasların Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre "Yazılı ve/veya sözlü 
sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle" aşağıdaki tabloda 
pozisyon ve nitelikleri belirtilen 2 (iki) Mühendis ve 5 (beş) Destek Personeli olmak üzere toplam 
7 (yedi) sözleşmeli personel alınacaktır. 

ALIM YAPILACAK SÖZLEŞMELİ PERSONEL İÇİN ARANAN NİTELİKLER 
POZİSYON 
UNVANI 

KADRO 
SAYISI  CİNSİYET ARANAN NİTELİKLER 

Mühendis 1 Kadın/ 
Erkek 

• Gıda Mühendisliği bölümü lisans 
programından mezun olmak. 
• 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS 
P3) en az 70 puan almış olmak. 

Mühendis 1 Kadın/ 
Erkek 

• Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım 
Mühendisliği bölümü lisans programlarından 
birinden mezun olmak. 
• 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS 
P3) en az 70 puan almış olmak. 

Destek 
Personeli 
(Temizlik 
Görevlisi) 

2 Kadın 

• Ortaöğretim (Lise veya dengi okul) mezunu 
olmak. 
• 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS 
P94) en az 60 puan almış olmak, 
• Atanmaya hak kazanan adayların "Bulaşıcı 
hastalığı ile temizlik görevini devamlı yapmasına 
engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri 
bulunmamaktadır." ibareli heyet raporu (Sağlık 
Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet 
Hastanelerinden) almaları gerekmektedir. 
• Gece ve gündüz, iç ve dış mekânlarda 
vardiyalı çalışmaya engel durumu olmamak, 

Destek 
Personeli 
(Temizlik 
Görevlisi) 

1 Erkek 

Destek 
Personeli 
(Isıtma) 

1 Erkek 

• Ortaöğretim (Lise veya dengi okul) mezunu 
olmak. 
• 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS 
P94) en az 60 puan almış olmak, 
• MEB onaylı “Katı Yakıtlı Kalorifer Ateşçiliği” 
sertifikasına sahip olmak, 
• İhtiyaç olması halinde vardiyalı çalışma 
düzenini kabul etmek. 

Destek 
Personeli 

(Basit Bakım 
Hizmetleri) 

1 Erkek 

• Ortaöğretim Kurumlarının İnşaat Teknolojisi 
Alanı ve dalları veya dengi alandan mezun olmak, 
• 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS 
P94) en az 60 puan almış olmak, 
• İhtiyaç olması halinde vardiyalı çalışma 
düzenini kabul etmek, 
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I. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI 
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde (A) bendinde belirtilen 

genel şartları taşımak, 
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 
b) Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak, 
c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

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

e) Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, 
askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini 
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak 
kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 

2) Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak, 
3) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak, 
4) Tüm pozisyonlar için ÖSYM tarafından yapılan 2022 yılı KPSS (B) grubundan; 
a) Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden en az 70 (yetmiş), 
b) Ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış 

olmak kaydıyla başvuranların en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak 
sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek, 

5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu ve benzeri 
durumu bulunmamak, 

6) Güvenlik soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak, 
7) Kamu kurum ve kuruluşlarında başvuruda bulunacağı pozisyon unvanında sözleşmeli 

olarak çalışmıyor olmak, 
8) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1 inci maddesinin dördüncü 

fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların başvuruda 
bulunmasında herhangi bir engel bulunmamaktadır. 

9) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin; “Bu şekilde istihdam 
edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca 
sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile 
belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir 
yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne 
uygun olmak, 

10) Adaylar tabloda belirtilen ilan numaralı pozisyonlardan sadece bir tanesine 
başvurabilecek olup birden fazla pozisyona yapılan başvurular ile usulüne uygun ve/veya 
zamanında yapılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır. 

11) Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar. 
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II. BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ 
1) Adaylar, müracaatlarını 01/02/2023 tarihinde başlayarak 08/02/2023 tarihlerinde saat 

23:59:59’a kadar e-Devlet üzerinde DOKAP-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı 
https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecektir. Adayların şahsen, e-mail, 
posta, kargo ya da APS ile yapılan başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir. 

2) Adayların KPSS puanı, eğitim, mezun olduğu bölüm, askerlik, adli sicil kaydı ve 
kimliğine dair bilgileri e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin 
edilerek alınacağından adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların 
söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli 
güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları, mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyenlerin ise 
mezuniyet belgelerini başvurusu sırasında pdf. ya da jpeg. formatında "Diğer Belgeleriniz" 
sekmesi altında bulunan "Mezuniyet Belgesi" alanına yüklemeleri gerekmektedir. 

3) Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda 
aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini başvurusu 
sırasında pdf. ya da jpeg. formatında "Diğer Belgeleriniz" sekmesi altında bulunan "Denklik 
Belgesi" alanına yüklemeleri gerekmektedir. 

4) Destek Personeli (Isıtma) pozisyonuna başvuracak adayların başvurusu sırasında 
sertifikalarını pdf. ya da jpeg. formatında "Diğer Belgeleriniz" sekmesi altında bulunan "Katı 
Yakıtlı Kalorifer Ateşçiliği Sertifikası" alanına yüklemeleri gerekmektedir. 

5) Destek Personeli, pozisyonu için başvuracak adayların görevini devamlı yapmasına 
engel olacak bir sağlık sorunu olmadığını, başvuru esnasında ilgili kutucuğu işaretleyerek beyan 
etmeleri gerekmektedir. Atanmaya hak kazanan adayların temizlik görevini devamlı yapmasına 
engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmadığını sağlık kurulu raporu (tam teşekküllü 
devlet hastanelerinden) ile belgelemeleri gerekmektedir. 

6) Kamu kurum ve kuruluşlarında, sözleşmeli personel (4/B) pozisyonlarında görev 
yapmakta iken, kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden 
adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev yaptıkları eski 
kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesini başvurusu sırasında pdf. ya da jpeg..formatında 
"Diğer Belgeleriniz" sekmesi altında bulunan "4/B Hizmet Belgesi" alanına yüklemeleri 
gerekmektedir. 

7) Adayların başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra "Başvurularım" ekranından 
başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. Başvurularım 
ekranından "Başvuru Alındı" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. 

8) Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak 
yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden başvuruda 
bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde 
bulunamayacaktır. 

9) Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin bu ilanda ve ilgili mevzuatta belirtilen 
şartları taşımadığının tespiti hâlinde, başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca başvuru 
şartlarını taşımadığı daha sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri tazminatsız ve bildirimsiz 
feshedilecektir. 

III. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE DİĞER HUSUSLAR 
1) Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra ilanda belirtilen genel şartlara ve aranılan 

niteliklere sahip adayların KPSS (B) grubu puanı en yüksek olan adaydan başlanarak sıralanması 
suretiyle her pozisyon için ayrı ayrı olmak üzere asıl olarak atanmaya hak kazanan adaylar ve asıl 
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sayısının 3 (üç) katı kadar da yedek aday belirlenecektir. Adayların eşit puana sahip olmaları 
hâlinde; alanında yüksek lisans mezunu olana, diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, 
bunun aynı olması hâlinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır. 

2) İlan tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde herhangi bir nedenle boşalan pozisyonlara 
yedek adaylardan sırasıyla atama yapılarak sözleşme imzalanabilecektir. Yedek listede yer alan 
adayların hakları daha sonraki yerleştirmeler için müktesep hak teşkil etmemekte olup tercih 
ettikleri pozisyon dışında diğer pozisyonlar için hak talebinde bulunamayacaklardır. 

3) KPSS'de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek 
başına hak teşkil etmez. Pozisyon için son başvuru tarihi itibarıyla genel şartlara ve aranılan 
niteliklere 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. 

4) Adaylar yerleştirme sonuçlarını Başkanlığın www.dokap.gov.tr resmî web adresi ile 
Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinden görüntüleyecek olup asıl ve yedek adaylar ile 
sıralamaya giremeyen adaylara ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır. 

5) Yerleştirmeye hak kazanan adaylardan istenilecek belgeler Başkanlığın 
www.dokap.gov.tr resmî internet adresinde yayımlanacaktır. Adaylara ayrıca herhangi bir tebligat 
yapılmayacaktır. 

6) Adaylar yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde, 
DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına şahsen bir dilekçe ile itiraz edilen hususun 
belgelendirilmesi şartı ile itirazda bulunabileceklerdir. Belirtilen süre içerisinde yapılmayan veya 
Başkanlığımıza ulaşmayan itiraz dilekçeleri dikkate alınmayacaktır. 

7) Atamaya hak kazanan asıl adayların haklarında yapılacak Güvenlik Soruşturması 
ve/veya Arşiv Araştırmasının olumlu sonuçlanmasına müteakip atama iş ve işlemleri 
başlatılacaktır. 

8) Geçerli bir mazereti olmadığı hâlde atama belgelerini teslim etmeyenler ile gerekli 
şartları taşımadığı sonradan anlaşılanlar göreve başlatılmayacaktır. Bu adaylar için yerleştirme 
sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır. 

9) Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar ile pozisyonlar için istenilen genel şartlardan 
ve aranılan niteliklerden bir veya birkaçını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar atanmaya hak 
kazanmış olsalar dahi başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış 
olanların ise atamaları ve sözleşmeleri iptal edilerek kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel 
yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. Ayrıca bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza 
Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 
bulunulacaktır. 

10) Başkanlık gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma 
hakkına sahiptir. 

11) İlanda belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem 
yapılacaktır. 

12) Başkanlığın www.dokap.gov.tr resmî web adresinden yayımlanacak tüm duyurular 
tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

İlanen duyurulur. 
 1266/1-1 
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi 
Başkanlığından:  

4B’Lİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 
DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı birimlerinde, 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Başkanlığımız 
Özel Bütçesinden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararına ekli Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 nci maddesinin (b) 
fıkrasına göre "Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas 
alınmak suretiyle" aşağıdaki tabloda pozisyon ve nitelikleri belirtilen  2 (iki) Büro Personeli ve 2 
(iki) Teknisyen olmak üzere toplam 4 (dört) sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. 

TABLO 1-ALIM YAPILACAK SÖZLEŞMELİ PERSONEL İÇİN ARANAN 
NİTELİKLER 

POZİSYON 
UNVANI/ 

CİNSİYETİ 

KADRO 
SAYISI 

KPSS 
PUAN 
TÜRÜ 

ARANILAN NİTELİKLER 

Büro 
Personeli 

2 
KPSSP3 
(En Az 70 

Puan) 

• İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat, İşletme Maliye lisans 
programlarının birinden mezun olmak, 
• MEB onaylı Bilgisayar işletmeni belgesine sahip olmak ya da öğrenimi 
sırasında bilgisayar dersini seçmeli ya da zorunlu olarak aldığını 
belgelemek, 
• Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. 

Teknisyen 
(Sıhhi 

Tesisat) 
(Erkek) 

1 
KPSSP93 
(En Az 70 

Puan) 

• Sıhhi Tesisat, Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi, Tesisat Teknolojisi ve 
İklimlendirme, Yapı Tesisat Teknolojisi ön lisans  programlarının birinden 
mezun olmak, 
• Tesisat Teknolojisi alanında ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak 
ve bunu belgelemek, 
• Doğalgaz ateşleyici eğitimi almış olmak ve bunu belgelemek, 
• Elektrik kaynağı belgesine sahip olmak, 
• Belgelendirmek kaydıyla kamu kurumlarında veya özel kuruluşlarda 
alanında en az 2 (iki) yıllık tecrübeye sahip olmak, 
• İhtiyaç olması halinde vardiyalı çalışma düzenini kabul etmek, 
• Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak, 

Teknisyen 
(Elektrik) 
(Erkek) 

1 
KPSSP93 
(En Az 70 

Puan) 

• Elektrik, Elektrik ve Enerji ön lisans programlarının birinden mezun 
olmak, 
• Elektrik Tesisatçılığı alanında ustalık veya kalfalık belgesine sahip 
olmak ve bunu belgelemek, 
• Zayıf Akım Tesisatı belgesine sahip olmak ve bunu belgelemek, 
• Belgelendirmek kaydıyla kamu kurumlarında veya özel kuruluşlarda 
alanında en az 2 (iki) yıllık tecrübeye sahip olmak, 
• İhtiyaç olması halinde vardiyalı çalışma düzenini kabul etmek, 
• Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak, 

I-  BAŞVURU GENEL ŞARTLARI 
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları 

taşıyor olmak, 
a)  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 
b)  Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak, 
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c)  Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
d)   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, 
(…)(1) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli 
iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı 
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 

e)  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak 
kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 

2) Tüm Pozisyonlar için Kamu Personel Seçme Sınavlarından 2022 KPSSP3 Lisans, 
2022 KPSSP93 Ön Lisans puan türünden  ilgili KPSS puanını (en az 70) almış olmak, 

3) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 
olmak, 

4) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu ve benzeri 
durumu bulunmamak, 

5) Güvenlik soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak, 
6) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam 

edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca 
sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile 
belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri hâlinde fesih tarihinden itibaren bir 
yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne 
uygun olmak, 

7) Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; 
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak, 
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak, 
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya 

yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 
8) Son başvuru tarihi (08/02/2023) itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak, 
9) İş tecrübeleri ilan şartlarında belirtilen mezuniyetlerden sonra ve ilanın ilk başvuru 

tarihinden önce olmak, 
10) Kamu kurum ve kuruluşlarında başvuruda bulunacağı pozisyon unvanında sözleşmeli 

olarak çalışmıyor olmak, 
11) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1 inci maddesinin dördüncü 

fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların başvuruda 
bulunmasında herhangi bir engel bulunmamaktadır. 

12) Başvuracak adayların çalışma sürelerini Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet dökümü ile 
belgelendirmeleri gerekmektedir. 

13) Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla 
pozisyona başvuru yapan adayların tüm başvurular ile usulüne uygun ve/veya zamanında 
yapılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır. 

14) Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz. 
II- BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ VE ZAMANI 
1) Adaylar, müracaatlarını 01/02/2023 tarihinde başlayarak 08/02/2023 tarihlerinde saat 

23:59:59’a kadar e-Devlet üzerinde "Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma idaresi Başkanlığı-
Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Hizmeti" ve "Kariyer Kapısı" 
(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecektir. Adayların şahsen, e-
mail, posta, kargo ya da APS ile yapılan başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir. 
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2) Adayların KPSS puanı, eğitim, mezun olduğu bölüm, askerlik, adli sicil kaydı ve 
kimliğine dair bilgileri e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin 
edilerek alınacağından adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların 
söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli 
güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları, mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyenlerin ise 
mezuniyet belgelerini başvurusu sırasında pdf. ya da jpeg. formatında "Diğer Belgeleriniz" 
sekmesi altında bulunan "Mezuniyet Belgesi" alanına yüklemeleri gerekmektedir. 

3) Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda 
aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini başvurusu 
sırasında pdf. ya da jpeg. formatında "Diğer Belgeleriniz" sekmesi altında bulunan "Denklik 
Belgesi" alanına yüklemeleri gerekmektedir. 

4) İş tecrübesi şartı bulunan unvanlar için “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan 
“belgeler” alanından e-devletten alacakları pdf formatında kurum ve meslek unvanlarını gösterir 
barkodlu SGK Hizmet Dökümü belgelerini yüklemeleri gerekmektedir. 

5) Kamu kurum ve kuruluşlarında, sözleşmeli personel (4/B) pozisyonlarında görev 
yapmakta iken, kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden 
adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev yaptıkları eski 
kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesini başvurusu sırasında pdf. ya da jpeg..formatında 
"Diğer Belgeleriniz" sekmesi altında bulunan "4/B Hizmet Belgesi" alanına yüklemeleri 
gerekmektedir. 

6) Adaylar; sertifika/ belge istenilen unvanlar için "Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında 
bulunan belgeler alanından aranılan belgelerini pdf veya jpeg formatında ilgili doküman alanına 
mutlaka yüklemeleri gerekmektedir. 

III- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ 
1) Başkanlığımız tarafından yapılacak inceleme sonucunda ilanda belirtilen başvuru 

şartlarını taşıyan adayların başvuruları kabul edilecektir. 
2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ve 

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, yazılı ve/veya sözlü sınav 
yapılmaksızın, genel ve özel şartları taşıyan adaylar arasından 2022 yılı KPSS (B) grubu puan 
sıralaması esas alınmak suretiyle her pozisyon için en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere 
pozisyon sayısı kadar asil ve 3(üç) katı kadar yedek aday belirlenecektir. 

3) Asil olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya 
adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan şartları 
tutanların sırasıyla ataması yapılacaktır. 

4) KPSS puanlarının aynı olması halinde sırasıyla alanında yüksek lisans mezunu olana, 
mezuniyet notu yüksek olana, mezuniyet notunun da aynı olması halinde; mezuniyet tarihi eski 
olana, mezuniyet tarihinin de aynı olması halinde ise yaşı büyük olandan başlanarak sıralama 
yapılacaktır. 

5) KPSS' de yüksek puan almış olmak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona 
yerleştirmede tek başına hak teşkil etmez. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip 
olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6) İlan tarihinden itibaren bir yıl içinde herhangi bir nedenle boşalan pozisyonlara yedek 
adaylardan sırasıyla atama yapılarak sözleşme imzalanabilecektir. Yedek listede yer alan 
adayların hakları daha sonraki yerleştirmeler için müktesep hak teşkil etmemekte olup tercih 
ettikleri pozisyon dışında diğer pozisyonlar için hak talebinde bulunamayacaklardır. 
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7) Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki 
tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia 
edemeyecektir. 

8) Adaylar yerleştirme sonuçlarını Başkanlığımız www.dap.gov.tr  resmî web adresi ile 
Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinden görüntüleyecek olup asil ve yedek adaylar ile 
sıralamaya giremeyen adaylara ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır. 

9) Geçerli bir mazereti olmadığı halde atama belgelerini teslim etmeyenler ile gerekli 
şartları taşımadığı sonradan anlaşılanlar göreve başlatılmayacaktır. Bu adaylar için yerleştirme 
sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır. 

10) Adayların başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra "Başvurularım" ekranından 
başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. Başvurularım 
ekranından "Başvuru Alındı" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. 

11) Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak 
yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda 
bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde 
bulunamayacaktır. 

12) Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin bu ilanda ve ilgili mevzuatta belirtilen 
şartları taşımadığının tespiti hâlinde, başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca başvuru 
şartlarını taşımadığı daha sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri tazminatsız ve bildirimsiz 
feshedilecektir. 

13) Yerleştirmeye hak kazanan adaylardan istenilecek belgeler Başkanlığımız  
www.dap.gov.tr resmi internet adresinde yayımlanacaktır. Adaylara ayrıca herhangi bir tebligat 
yapılmayacaktır. 

14) Adaylar yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde 
Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına şahsen bir dilekçe ile itiraz edilen 
hususun belgelendirilmesi şartı ile itirazda bulunabileceklerdir. Belirtilen süre içerisinde 
yapılmayan veya Başkanlığımıza ulaşmayan itiraz dilekçeleri dikkate alınmayacaktır. 

15) İlanda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 
Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ve 
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara ilişkin hükümler geçerli olacaktır. 

16) Başkanlığın www.dap.gov.tr resmi web adresinden yayımlanacak tüm duyurular 
tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

17) İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır. 
IV- DİĞER HUSUSLAR 
1) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6’ncı maddesi gereği “İşe 

alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşımadığının sonradan anlaşılması, 
işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde 
hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilecektir. Kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu 
bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. Ayrıca bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza 
Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 
bulunulacaktır. 

2) Başkanlık gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma 
hakkına sahiptir. 

3) Bakanlığımız, başvuru ve atama sürecinin her aşamasında aday tarafından beyan 
edilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir. 

4) İlanın herhangi bir aşamasında yapılacak olan değişiklik Başkanlık web sayfasında 
yayımlanacak olup, bu hususta ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

İlanen Duyurulur. 
 1267/1-1 

 



Sayfa : 150 RESMÎ GAZETE 1 Şubat 2023 – Sayı : 32091 

Ankara Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu’nun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ve 
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak 
Merkezi Sınav ile Giriş̧ Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in yürürlükteki 
ilgili maddelerine göre “Devamlı statüde” Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanları alınacaktır.  

Başvurular 14.02.2023 günü saat 17:00’ye kadar aşağıdaki üniversite adresine şahsen 
yapılacaktır. İlanda belirtilen kadrolar ile ilgili bilgilere üniversitemizin web sayfası 
www.ankaramedipol.edu.tr den ulaşılabilir.   

ÖĞRETİM ÜYESİ 
Fakülte/ 

Yüksekokul 
Bölüm Anabilim Dalı Uzmanlık Alanı/Aranılan Şartlar 

Kadro 
Sayısı 

Kadro 
Unvanı 

Tıp Fakültesi 
 

Temel Tıp 
Bilimleri 

Tıbbi 
Mikrobiyoloji 

Tıbbi Mikrobiyoloji alanında Uzmanlık veya Doktora yapmış 
olmak. Geçerli yabancı dili (İngilizce) en az 85 puan olmak veya 
Uzmanlık ya da Doktora eğitimini geçerli yabancı dil ile 
yurtdışında yapmış olmak. 

1 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

Cerrahi Tıp 
Bilimleri 

Tıbbi Patoloji 

Tıp Fakültesi mezunu, Patoloji alanında Uzmanlık yapmış olmak. 
Geçerli yabancı dili (İngilizce) en az 85 puan olmak veya 
Uzmanlık ya da Doktora eğitimini geçerli yabancı dil ile 
yurtdışında yapmış olmak. 

1 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

Dahili Tıp 
Bilimleri  

Halk Sağlığı 

Tıp Fakültesi mezunu, Halk Sağlığı alanında Uzmanlık veya 
Doktora yapmış olmak. Geçerli yabancı dili (İngilizce) en az 85 
puan olmak veya Uzmanlık ya da Doktora eğitimini geçerli 
yabancı dil ile yurtdışında yapmış olmak. 

1 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

Mühendislik 
ve Doğa 
Bilimleri 
Fakültesi 

Elektik-
Elektronik 

Mühendisliği 

Elektik-
Elektronik 

Mühendisliği 

Elektik-Elektronik Mühendisliği alanında lisans mezunu, aynı 
alanda doktora yapmış olmak. Geçerli yabancı dili (İngilizce) en az 
90 puan olmak. 

1 
Prof. 
Dr. 

Bilgisayar 
Mühendisliği 

Bilgisayar 
Mühendisliği 

Uygulamalı dersleri vermek üzere bilgisayar mühendisliği alanında 
lisans ve yükseklisans yapmış ve Biyoenformatik alanında doktora 
yapmış olmak. Geçerli yabancı dili (İngilizce) en az 90 puan 
olmak. 

1 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

 
ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI 

Fakülte/ 
Yüksekokul 

Bölüm Anabilim Dalı Uzmanlık Alanı/Aranılan Şartlar 
Kadro 
Sayısı 

Kadro 
Unvanı 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Klinik Bilimler 
Bölümü 

Protetik Diş 
Tedavisi 

Protetik Diş Tedavisi alanında Doktora yapmış olmak. 1 Öğr. Gör. 

Güzel 
Sanatlar 

Tasarım ve 
Mimarlık 
Fakültesi 

İç Mimarlık ve 
Çevre Tasarımı 

İç Mimarlık ve 
Çevre 

Tasarımı 

Mimarlık Fakültesi Mezunu, Bina Bilgisi alanında 
yükseklisans yapmış, alanında en az 10 yıl çalışmış, bir 
yükseköğretim kurumunda ders vermiş olmak. 

1 Öğr. Gör. 

Mimarlık Fakültesi Mezunu, Bina Bilgisi alanında 
yükseklisans yapmış, Mimarlık alanında doktora yapıyor 
olmak. Alanında en az 5 yıl çalışmış olmak. Geçerli yabancı 
dili (İngilizce) ve ALES puanı en az 90 olmak bir 
yükseköğretim kurumunda ders vermiş olmak. 

1 Öğr. Gör. 

Mimarlık Fakültesi Mezunu, Mimarlık alanında yükseklisans 
veya doktora yapıyor olmak, Geçerli yabancı dili (İngilizce) 
ve ALES puanı en az 85 olmak. 

1 Arş. Gör. 
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Tıp Fakültesi 
Temel Tıp 
Bilimleri 

Tıp Eğitimi Tıp Eğitimi alanında doktora yapıyor olmak 1 Öğr. Gör. 

Fizyoloji 
Beslenme ve Diyetetik Bölümü mezunu, Tıbbi Fizyoloji 
alanında yüksek lisans yapıyor olmak. Geçerli yabancı dili 
(İngilizce) en az 90, ALES puanı en az 80 puan olmak. 

1 Arş. Gör 

Mühendislik 
ve Doğa 
Bilimleri 
Fakültesi 

Bilgisayar 
Mühendisliği 

Bilgisayar 
Mühendisliği 

Bilgisayar mühendisliği veya ilgili mühendislik, matematik 
alanların birinde lisans mezunu, ilgili alanlarda yükseklisans 
veya doktora yapıyor olmak. Geçerli yabancı dili (İngilizce) 
en az 80 puan olmak.  

2 Arş. Gör. 

Elektik-
Elektronik 

Mühendisliği 

Elektik-
Elektronik 

Mühendisliği 

Elektik-Elektronik Mühendisliği alanında lisans mezunu, 
aynı alanda yükseklisans veya doktora yapıyor olmak. 
Geçerli yabancı dili (İngilizce) en az 80 puan olmak. 

1 Arş. Gör. 

Sağlık 
Bilimleri 
Fakültesi 

Hemşirelik Hemşirelik 

Hemşirelik Lisans mezunu, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği 
alanında Yükseklisans veya Doktora yapıyor olmak. Geçerli 
yabancı dili (İngilizce) en az 80 puan olmak. 

1 Arş. Gör. 

Hemşirelik Lisans mezunu, Hemşirelik Esasları, Kadın 
Sağlığı ve Hemşireliği, İç Hastalıkları Hemşireliği, Cerrahi 
Hastalıkları Hemşireliği veya Halk Sağlığı Hemşireliği 
alanında Doktora yapıyor olmak. Geçerli yabancı dili 
(İngilizce) en az 80 puan olmak. 

2 Öğr. Gör. 

Hemşirelik Lisans mezunu, Hemşirelik Esasları, Kadın 
Sağlığı ve Hemşireliği, İç Hastalıkları Hemşireliği veya Halk 
Sağlığı Hemşireliği alanında Yükseklisans veya Doktora 
yapıyor olmak. Geçerli yabancı dili (İngilizce) en az 80 puan 
olmak. 

1 Arş. Gör.  

Hemşirelik Lisans mezunu, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
Hemşireliği alanında Doktora yapıyor olmak. Geçerli 
yabancı dili (İngilizce) en az 80 puan olmak. 

1 Öğr. Gör. 

Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon 

Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans mezunu, aynı alanda 
Yükseklisans yapıyor olmak. Geçerli yabancı dili (İngilizce) 
ve ALES puanı en az 90 olmak. 

1 Arş. Gör. 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans mezunu, aynı alanda 
Yükseklisans yapmış ve Doktora yapıyor olmak. Geçerli 
yabancı dili (İngilizce) ve ALES puanı en az 95 olmak.  

1 Öğr. Gör. 

Meslek 
Yüksekokulu 

Tasarım 
İç Mekân 
Tasarımı 

Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Lisans mezunu, 
Bilişsel Rehabilitasyon alanında Yükseklisans yapmış 
olmak. 

1 Öğr. Gör.  

NOT: 
• Üniversitemiz Akademik Birimleri Öğretim Üyesi olarak atanmak için başvuracak 

adayların;  
a) 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,    
b) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin 

onaylanmış olması gerekmektedir. 
Yukarıda belirtilen şartları taşıyan;   
Öğretim üyeleri için:  
• Profesör veya Doçent kadrosuna başvuracak adayların; başvurduğu bölüm/anabilim 

dalını belirttiği Başvuru Dilekçesine; YÖK formatlı Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi onaylı sureti, 
Profesörlük için işe başlama yazısı (Yükseltilerek atama yapılacaklar için gerek 
bulunmamaktadır), Diploma (Lisans Diploması e-devletten alınmalı veya Noter onaylı veya 
asıllarının olması halinde üniversitemizce aslı gibidir onayı yapılır), Yüksek Lisans, 
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Doktora/Uzmanlık Belgesi, Eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınav sonuç 
belgesi, Kimlik fotokopisi ile 4 (dört) adet fotoğraf ve aranılan şartları sağladığına ilişkin diğer 
belgelerle birlikte, Bilimsel çalışma ve yayınları ile yayın listesini kapsayan belgelerinin birer 
suretini ekleyerek 6 (altı) adet flaş bellek olarak Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları ve Personel 
Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.    

• Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; başvurduğu bölüm/anabilim dalını 
belirttiği Başvuru Dilekçesine; YÖK formatlı Özgeçmiş, Diploma (Lisans Diploması e-Devletten 
alınmalı veya Noter onaylı olmalı veya asıllarının olması halinde üniversitemizce aslı gibidir 
onayı yapılır), Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık Belgesi, Yabancı dil belgesi veya eşdeğerliliği 
kabul edilen bir yabancı dil sınav sonuç belgesi, Kimlik fotokopisi ile 4 (dört) adet fotoğraf ve 
aranılan şartları sağladığına ilişkin diğer belgelerle birlikte, Bilimsel çalışma ve yayınları ile yayın 
listesini kapsayan belgelerinin birer suretini ekleyerek 4 (dört) adet flaş bellek olarak İlgili 
Dekanlıklara/Müdürlüklere başvurmaları gerekmektedir.   

• Belgelerin asıllarının getirilmesi halinde üniversitemizce “aslı gibidir” yapılabilecektir.   
• İlgili kadrolara başvuran adayların başvuruları, ilgili mevzuat gereğince oluşturulacak 

jüriler tarafından değerlendirilecek, bilimsel çalışmaları yeterli görülenlerin ilgili Yönetim 
Kurullarında uygun bulunması halinde, ilgili birim amirlerinin teklifi, Rektörlük Makamı oluru ve 
Mütevelli Heyetince onaylanmasından sonra sözleşmeleri gerçekleştirilecektir. Belirtilen şartları 
taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.  

Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanları için:  
• Başvuru Dilekçesi (başvurdukları bölüm adı, ilan tarihi, yazışma adresi ve telefon 

numaralarını içeren başvuru dilekçesi aslen veya vekaleten elden teslim edilmelidir) 
• YÖK Formatlı Özgeçmiş (doküman ve Flash olarak)  
• Diploma Fotokopileri (Lisans diploması noter onaylı veya asıllarının olması halinde aslı 

gibidir yapılır) 
• Yüksek Lisans Öğrenci Belgesi 
• Doktora Öğrenci Belgesi 
• ALES Sonuç Belgesi Fotokopisi 
• Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi Fotokopisi 
• Resmi Transkriptler (asıllarının olması halinde aslı gibidir yapılır) 
• Tecrübe Belgesi (istenmesi halinde onaylı) 
• Onaylı Hizmet Belgesi (halen bir kamu kurumunda çalışıyor olanlar, ayrılmış veya 

emekli olanlar getirecekler) 
• Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge 
• Adli Sicil Kaydını Gösterir Belge (e-Devlet) 
• Nüfus Cüzdan Fotokopisi  
• 4 adet Vesikalık Fotoğraf 
Sınav Takvimi:  
• Ön Değerlendirme Tarihi : 16.02.2023 
•  Sınav Tarihi : 20.02.2023  
• Sonuç Açıklama Tarihi : 22.02.2023 
İrtibat-Başvuru Adresi:  
Ankara Medipol Üniversitesi, Hacı Bayram Mh. Talatpaşa Bulvarı. Biga Sk. 06050 

Altındağ-ANKARA  
Tel: 0312-324 2411   
 1317/1-1 
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Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz Rektörlüğü Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel 
bütçeden karşılanmak üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 8. Maddesi uyarınca 
(1 yıldan az süreli veya mevsimlik çalışma) gereğince 2023 yılı Eğitim-Öğretim faaliyetleri 
kapsamında çalıştırılmak üzere 2 (iki) kadın ve 2 (iki) Erkek olmak üzere 4 (Dört) sözleşmeli 
canlı model alınacaktır. 

Unvan 
Başvuru

Kodu 
Pozisyon 

Adedi 
Öğrenim 
Durumu 

Cinsiyet Aranılan nitelikler 

Canlı 
Model 

CM01 2 (İki) Lisans Kadın 
1- Yükseköğretim kurumlarının lisans 
programlarının birinden mezun olmak. 
2- KPSS şartı aranmamaktadır, adaylar 
sözlü sınav sonucuna göre 
belirlenecektir. 
3- Vücut bütünlüğüne sahip olmak. 
4- Uzun ve hareketsiz duruşlar için 
elverişli sağlık durumuna sahip ve 
dayanıklı olmak. (Tam Teşekküllü 
Hastaneden alınmış sağlık raporu ile 
belgelenmesi gerekmekte olup, göreve 
başlaması uygun görülen adaylardan 
istenilecektir.) 

Canlı 
Model 

CM02 2 (İki) Lisans Erkek 

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR 
A- GENEL ŞARTLAR: 
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak. 
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile 

görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. 
3- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.  
4- Görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak. 
5- KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak. 
6- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan öğrenim düzeyinden mezun olmak, 

başvurunun son günü itibariyle aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek. 
7- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 

olmak. 
8- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6’ncı maddesi gereği “İşe 

alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, 
işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde 
hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir. 

9- 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması 
ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında 
yapılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak. (Asıl ve yedek adayların belirlenmesine 
müteakip yapılacaktır.) 

10- Yapılan başvurularda KPSS puan şartı aranmamaktadır, asıl aday sözlü sınav 
sonucunda belirlenecektir. 
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B- ÖZEL ŞARTLAR: 
Yukarıda belirtilen genel şartlar ve aranılan niteliklere ilave olarak Sözleşmeli Personel 

Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 8. Maddesi gereğince hizmet gereği olarak müracaat 
sahiplerinin aşağıda belirtilen özel şartları taşıması gerekmektedir. 

1- İlanın müracaat bitimi tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş 36 yaşından gün almamış 
olmak. 

C- ÇALIŞMA ŞARTLARI 
1- İstihdam edilecek canlı model 2023 yılı için eğitim-öğretim faaliyetleri kapsamında 

çalıştırılacaktır. 
2- Çalışma süresi; Eğitim ve öğretim süresiyle sınırlı olmak, ilgili sınav ve ders 

programlarıyla uyumlu olmak ve günde 5 saati geçmemek kaydıyla 2023 yılı ile sınırlı olacaktır. 
3- İstihdam edilecek canlı modelin mali ve sosyal haklara ilişkin işlemleri Sözleşmeli 

Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde düzenlenecektir. 
D-BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ: 
1. Müracaatlar ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günü izleyen ilk iş gününden itibaren 

15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Erciyes Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı İdari 
Personel ve Kadro Şube Müdürlüğüne istenilen belgeler ile birlikte (noter tasdikli veya aslı 
görülmek üzere) şahsen başvuru yapılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

Başvuru Adresi: Yenidoğan Mahallesi Turhan Baytop Sokak No:1 38280 TALAS / 
KAYSERİ 

Erciyes Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı İdari İşler ve Kadro Şube Müdürlüğü 
E-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI: 
Sözlü sınav sonucunda atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için 

gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 
7 (yedi) iş günü içerisinde http://www.erciyes.edu.tr/ adresinden ilan edilecektir. Kadronun 1 (bir) 
katı kadar yedek belirlenecektir. Asıl kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan 
şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. 

Sözlü sınava girmeye hak kazananlar için sınav yeri ve zamanı Üniversitemiz web 
sayfasından ayrıca duyurulacak olup, müracaat sahiplerinin duyuruları takip etmeleri rica olunur. 

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 
İSTENİLEN BELGELER: 
1- Öğrenim Belgesi aslı ve fotokopisi (Barkodlu e-Devlet Çıktısı) 
2- Nüfus Cüzdanı veya Kimlik Kartı aslı ve fotokopisi. 
3- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi aslı ve fotokopisi (Barkotlu e-Devlet çıktısı) 
4- Son 6 ay içerisinde çekilmiş Fotoğraf 2 Adet 
5- Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden güncel tarihli barkodlu e-Devlet çıktısı) 
6- İş Talep Formu 1 Adet (Müracaat sırasında başvuru yapılan biriminden alınacaktır.) 
    1259/1-1 
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Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÖZLEŞMELİ PERSONEL (4/B) ALIM İLANI - 2023/01 

Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 
4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak 
üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 
“Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca 2022 Yılı KPSS (B) grubu puan 
sıralaması esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın aşağıda belirtilen 
pozisyonlara toplam 31 (otuz bir) adet sözleşmeli personel alınacaktır. 

NİTELİK 

KODU 
UNVANI MEZUNİYET ADET 

KPSS 

PUAN 

TÜRÜ 

AÇIKLAMALAR 

B01 Büro Personeli Lisans 9 KPSS P3 

1- Yükseköğretim Kurumlarının; İktisat, İşletme, Maliye, Siyaset Bilimi 

ve Kamu Yönetimi programlarının birinden mezun olmak. 

2- 2022 KPSS (P3) puan türünden en az 60 (altmış) puan almış 

olmak. 

T01 
Tekniker 

(Matbaacı) 
Ön lisans 1 KPSS P93 

1- Erkek olmak. 

2-  Yükseköğretim Kurumlarının Basım ve Yayım Teknolojileri 

programlarından mezun olmak. 

3-  Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak. 

4- 2022 KPSS (P93) puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak. 

T02 
Tekniker 

(Makine) 
Ön lisans 1 KPSS P93 

1- Erkek olmak. 

2- Yükseköğretim kurumlarının; Makine ve Metal Teknolojileri 

alanının “Makine” programından mezun olmak. 

3- Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak. 

4- 2022 KPSS (P93) puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak. 

T03 

Teknisyen 

(Elektrik-

Elektronik) 

Ortaöğretim 1 KPSS P94 

1- Erkek olmak. 

2- Ortaöğretim kurumlarının; elektrik-elektronik teknolojisi alanından 

mezun olmak. 

3- Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak. 

4- Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Ustalık Belgesine sahip olmak. 

5-  Belgelendirmek kaydıyla en az 1 (bir) yıl tecrübesi olmak. 

6- 2022 KPSS (P94) puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak. 

D01 

Destek 

Personeli 

(Temizlik- 

Kadın) 

Ortaöğretim 2 KPSS P94 

1- Kadın olmak. 

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

mezun olmak. 

3- Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak. 

4- 2022 KPSS (P94) puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak. 

D02 

Destek 

Personeli 

(Temizlik- 

Erkek) 

Ortaöğretim 3 KPSS P94 

1- Erkek olmak. 

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

mezun olmak. 

3- Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak. 

4- 2022 KPSS (P94) puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak. 
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D03 

Destek 

Personeli 

(Basit Bakım / 

Bilgisayar) 

Ortaöğretim 2 KPSS P94 

1- Erkek olmak. 

2- Ortaöğretim kurumlarının bilişim teknolojileri alanından mezun 

olmak. 

3- Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak. 

4- Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Ustalık Belgesine sahip olmak. 

5- 2022 KPSS (P94) puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak. 

D04 

Destek 

Personeli 

(Şoför) 

Ön lisans 1 KPSS P93 

1- Erkek olmak. 

2- Ön lisans mezunu olup, E sınıfı sürücü belgesine veya Karayolları 

Trafik Yönetmeliğinde 17.04.2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanan değişiklik ile 1 Ocak 2016 tarihi itibariyle 

yeni tip D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. 

3- SRC-2 belgesine sahip olmak. 

4-  Askerliğini yapmış veya muaf olmak. 

5- Son başvuru tarihi itibariyle 30 (otuz) yaşını doldurmamış olmak. 

6- 2022 KPSS (P93) puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak. 

D05 

Destek 

Personeli 

(Şoför) 

Ön lisans 1 KPSS P93 

1- Erkek olmak. 

2- Ön lisans mezunu olup, E sınıfı sürücü belgesine veya Karayolları 

Trafik Yönetmeliğinde 17.04.2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanan değişiklik ile 1 Ocak 2016 tarihi itibariyle 

yeni tip D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. 

3-  Askerliğini yapmış veya muaf olmak. 

4- Son başvuru tarihi itibariyle 30 (otuz) yaşını doldurmamış olmak. 

5- 2022 KPSS (P93) puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak. 

KG01 

Koruma ve 

Güvenlik 

Personeli 

(Erkek) 

Ön lisans 8 KPSS P93 

1- Yükseköğretim kurumlarının özel güvenlik ve koruma 

programından mezun olmak. 

2- Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak. 

3- Boyu 170 Cm’den kısa olmamak ve boy uzunluğunun Cm 

cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 15’den fazla ve 

15’den az olmaması. Bu durumun resmi sağlık kuruluşlarından 

alınacak rapor ile belgelendirilmesi gerekmektedir. 

4- 2022 KPSS (P93) puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak. 

5- 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10 uncu 

maddesinde belirtilen şartları taşımak. 

6- 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile 

tamamlamış olmak, 

7- Valilik tarafından düzenlenen ve son başvuru tarihi itibariyle 

geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak. 

8- Vücudunda görünecek şekilde dövmesi bulunmamak. 

9- Vardiyalı çalışma düzenini kabul etmek. 
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KG02 

Koruma ve 

Güvenlik 

Personeli 

(Kadın) 

Ön lisans 2 KPSS P93 

1- Yükseköğretim kurumlarının özel güvenlik ve koruma 

programından mezun olmak. 

2- Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak. 

3- Boyu 160 Cm’den kısa olmamak ve boy uzunluğunun Cm 

cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 15’den fazla ve 

15’den az olmaması. Bu durumun resmi sağlık kuruluşlarından 

alınacak rapor ile belgelendirilmesi gerekmektedir. 

4- 2022 KPSS (P93) puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak. 

5- 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10 uncu 

maddesinde belirtilen şartları taşımak. 

6- 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile 

tamamlamış olmak, 

7- Valilik tarafından düzenlenen ve son başvuru tarihi itibariyle 

geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak. 

8- Vücudunda görünecek şekilde dövmesi bulunmamak. 

9- Vardiyalı çalışma düzenini kabul etmek. 

ADAYLARDA ARANACAK GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR 
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 
2- Başvuracak adaylarda, aşağıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanunu’nun 48 inci maddesindeki şartlar aranır. 
3- Her hangi bir sebeple kamu görevinden çıkarılmamış olmak. 
4- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

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

5- Askerlik durumu itibariyle; 
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak, 
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak, 
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya 

yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 
6- 657 sayılı Kanun'un 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini 

devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili engeli 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. 
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9- Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir 
engeli olmamak. 

10- Lisans mezunu olanlar için 2022 KPSS (B) grubu (P3) puanı, ön lisans mezunları için 
2022 KPSS (B) grubu (P93) puanı, ortaöğretim (lise ve dengi) mezunları için ise 2022 KPSS (B) 
grubu (P94) puanı esas alınacaktır. Büro personeli kadrosuna başvuran adayların en az 60 
(altmış), tekniker, teknisyen, koruma ve güvenlik ile destek personeli kadrolarına başvuran 
adayların ise en az 50 (elli) puana sahip olmaları gerekmektedir. 

11- Yurt dışından alınmış olan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca 
denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin ibraz edilmesi zorunludur. 

12- Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve Destek Personeli pozisyonları için atanmaya hak 
kazanan adaylardan tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alınan sağlık kurulu (Heyet) raporu 
istenecektir. 

13- Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve Destek Personeli pozisyonları haricindeki atanmaya 
hak kazanan tüm adaylardan tam teşekküllü Devlet Hastanelerinin uzman hekimlerinden alınan 
Görevini Devamlı Yapmasına Engel Olabilecek Akıl Hastalığı ve Ruhsal Bozukluğu 
bulunmadığına dair rapor istenecektir. 

14- Resmi Gazete'de yayımlanan "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu" 
gereğince yaptırılacak olan arşiv araştırmasının/güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması 
gerekmektedir. 

BAŞVURU ŞEKLİ, ZAMANI, İSTENİLEN BELGELER VE YERİ: 
Başvuru Tarihleri: 
1- İlanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.  
(Başlama: 01/02/2023- Bitiş: 15/02/2023 tarihi mesai bitimi) 
2- Başvurular şahsen Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına yapılacaktır. Posta, 

faks, e-mail veya başka yolla yapılan müracaatlar kabul edilemeyecek ve değerlendirmeye 
alınmayacaktır. İlan şartlarına uygun olmayan başvurular geçersiz sayılacaktır. 

3- Başvuru formunun eksiksiz bir şekilde doldurulması ve belgelerde eksiklik 
bulunmaması gerekmektedir. Doldurulması veya imza gereken alanlarda veya belgelerde eksiklik 
olması durumunda (başvuru kodu, pozisyon vb.) başvurular geçersiz sayılacaktır. Gereken 
evrakları tam ve eksiz olarak hazırlayıp teslim etmek adayın sorumluluğundadır. 

4- Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir tanesine başvurabileceklerdir. Birden 
fazla pozisyona müracaat eden adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Başvuru Sırasında İstenilecek Belgeler: 
1- Fotoğraflı olacak şekilde sözleşmeli personel başvuru formu (Üniversitemiz web 

sayfasından (https://www.kilis.edu.tr/personel) temin edilecektir). 
2- 2022 KPSS (B) grubu puanını gösterir barkodlu ÖSYM sonuç belgesi. 
3- Diploma veya mezuniyet belgesinin ıslak imzalı onaylı fotokopisi veya e-Devlet 

üzerinden alınacak kare kodlu belge. 
4- Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı onaylı fotokopisi veya e-Devlet üzerinden alınan kare 

kodlu belge. 
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5- Sertifika veya belge istenilen pozisyonlar için belgenin ilan tarihinden önce alınmış 
olmak kaydıyla ilgili belgenin aslı, kare kodlu e-Devlet çıktısı veya ıslak imzalı onaylı sureti (ilan 
tarihinden sonra alınan sertifikalar kabul edilmeyecektir). 

6- 1 adet fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş). 
7- Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet üzerinden alınacak kare kodlu). 
8- Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu belge kabul edilecektir). 
9- Sağlık durumunun ilgili işe uygun olduğuna dair yazılı beyan dilekçesi. 
10-Açık rıza beyan formu (Üniversitemiz web sayfasından (https://www.kilis.edu.tr/personel) 

temin edilecektir). 
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI 
2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması sonrasında asıl ve yedek adayların (kadro sayısının 

3 (üç) katı yedek aday belirlenecektir) bilgileri, başvuru bitim tarihinden sonraki 5 (beş) iş günü 
içerisinde www.kilis.edu.tr adresinde yayımlanacaktır. 

Atanmaya hak kazanan adaylar, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü 
içerisinde istenilen belgeleri Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim 
edeceklerdir. Bu süre içerisinde belgeleri teslim etmeyen adaylar atanma haklarını 
kaybedeceklerdir. 

KPSS’den yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek 
başına hak kazandırmaz. 

Atanmaya hak kazanan asıl adaylardan, süresi içerisinde başvuran olmadığı veya aranan 
şartları taşımadığı veya eksik belge ile başvurduğu tespit edilenler ile atandığı halde belirtilen 
tarih aralığında işe başlamayanların yerlerine yedek adaylardan puan sıralamasına göre 
yerleştirme yapılacaktır. 

Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması 
halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır. 

Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir 
şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesh 
edilir. Bu kişilere Üniversitemizce herhangi bir ücret ödenmiş ise yasal faizi ile birlikte tazmin 
edilecek ve herhangi bir hak iddia edemeyeceklerdir. 

*Adaylarla yapılacak hizmet sözleşmesinde belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların 
sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir 

*Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya başvuru 
takviminde değişiklik yapma hakkına sahiptir. 

*Başvuru yapan adaylara evrak iadesi yapılmayacaktır. 
*Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebliğ mahiyetinde olacağından 

ayrıca sözlü ya da yazılı tebligat yapılmayacaktır. 
*İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir. 
BAŞVURU YERİ/ADRESİ VE İLETİŞİM:  
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı 3. Kat 
Mehmet Sanlı Mah. Doğan Güreş Paşa Bulvarı No: 84 
79000 Merkez/KİLİS 
Telefon: (0348) 814 26 66 Dahili: 1076-1084 
 1268/1-1 

 



Sayfa : 160 RESMÎ GAZETE 1 Şubat 2023 – Sayı : 32091 

Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 
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—— • —— 

Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından: 

7242 adanın doğusundaki park alanında mevcut regülatör yerinin imar planlarına 

işlemesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik 

Müdürlüğü, Planlama Şubesi İlan Panosuna alınmıştır. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR
7435 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile Bazı

Kanunlarda ve 640 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun

7436 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Mal Ticareti Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI
–– Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına

Dair Karar (Karar Sayısı: 6781)

YÖNETMELİKLER
–– Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Basın İlân Kurumu İlân Portalı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
–– Basın İlân Kurumu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliği
–– Resmî İlân ve Reklâmların Elektronik Ortamda Alınıp Dağıtılmasına Dair

Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

TEBLİĞLER
–– Durgun Yerüstü Kara İç Sularının Ötrofikasyona Karşı Korunmasına İlişkin

Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2023/7)
–– Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına

Dair Tebliğ (İhracat: 2023/1)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 14/12/2022 Tarihli ve 2019/35114 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 3/11/2022 Tarihli ve 2018/21380 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 16/11/2022 Tarihli ve 2019/7314 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 17/11/2022 Tarihli ve 2019/26238 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 23/11/2022 Tarihli ve 2019/18481 Başvuru Numaralı Kararı

NOT: 31/1/2023 tarihli ve 32090 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Cumhurbaşkanı
Kararı yayımlanmıştır.

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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