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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

İŞÇİ ÜCRETLERİNDEN CEZA OLARAK KESİLEN PARALARI KULLANMAYA

YETKİLİ KURULUN TEŞEKKÜLÜ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/3/2004 tarihli ve 25393 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşçi Ücret-

lerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esas-

ları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bakanlık: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını,

b) Bakan: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasında yer alan “Müsteşar veya Müsteşar Yardımcısı” ibaresi

“görevlendirilecek Bakan Yardımcısı” olarak değiştirilmiştir.

“a) Görevlendirilecek Bakan Yardımcısı,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer

alan “9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Gö-

revleri Hakkında Kanunun 2 nci” ibaresi “10/7/2018 tarihli ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teş-

kilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 65 inci” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde

yer alan “2821 sayılı Sendikalar Kanunu” ibaresi “18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar

ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu” olarak, (ç) bendinde yer alan “3146 sayılı Çalışma ve Sosyal

Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununun 3 üncü” ibaresi ise “1 sayılı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 66 ncı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “yardım

kararı” ibaresi “karar” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde yer alan “Çalışma ve Sosyal Gü-

venlik Bakanı” ibaresi “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı

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

VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/10/2011 tarihli ve 28097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji
Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmeliğin 2 nci
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “termik santrallerin atık ısılarından” ibaresi “atık ısılar-
dan” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası

Kanunu ve 18/4/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ile 10/7/2018 tarihli ve
1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 166 ncı, 174 üncü
ve 508 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c), (l), (y), (z),
(aa), (ii), (kk), (pp), (ss), (vv), (ccc), (ddd) ve (eee) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (d),
(bb), (cc), (çç), (hh), (ll), (mm), (oo), (öö), (rr) ve (şş) bentleri yürürlükten kaldırılmış ve aynı
fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“c) Başvuru dosyası: Proje dosyası ile birlikte başvuru yazısı ve bu yazının ekindeki
belgelerden oluşan, Bakanlığa yazılı ve/veya elektronik ortamda sunulan ve ortaya çıkan ihti-
yaçlar doğrultusunda Bakanlıkça içeriği güncellenen dosyayı,”

“l) Destek ödeneği (DÖ): Bakanlık bütçesine, verimlilik artırıcı proje destekleri ve gö-
nüllü anlaşmalar için konulan Türk Lirası cinsinden ödenek miktarını,”

“y) ENVER etiketi: Bu Yönetmelikte tanımlanan asgari enerji verimliliği gereksinim-
lerini sağlayanlara Bakanlık tarafından verilen belgeyi,

z) Etüt: Enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik imkânların ortaya çıkarılması için
yapılan ve bilgi toplama, ölçüm, değerlendirme ve raporlama aşamalarından oluşan; enerji ta-
sarruf potansiyellerini ve bu potansiyellerin geri kazanılmasına yönelik önlemleri ölçüm, hesap
ve piyasa araştırmaları ile belirleyen ve Bakanlık tarafından hazırlanan uygulama usul ve esas-
larına uygun şekilde yapılan çalışmaları,”

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

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

“kk) Proje dosyası: Bakanlık tarafından hazırlanan uygulama usul ve esaslarına uygun
olarak bileşenler bazında hazırlanan ve desteklenmesi için Bakanlığa sunulan dosyayı,”

“pp) Proje verimlilik bileşeni: Projeyi oluşturan her bir ekipmanı, aynı özelliklerdeki
ekipman grubunu, sistemini veya kojenerasyon sistemini,”

“ss) Proje yerinde inceleme: Proje kapsamındaki uygulama öncesi ve sonrası durumla-
rın tespiti için, Bakanlık tarafından veya tayin ettiği gerçek veya tüzel kişiler tarafından uygu-
lama usul ve esaslarına göre yerinde yapılan incelemeyi,”

“vv) Şirket: Bakanlık veya yetkilendirilmiş kurumlar ile yaptıkları yetkilendirme an-
laşması çerçevesinde, enerji verimliliği hizmetlerini yürütmek üzere yetki belgesi verilen enerji
verimliliği danışmanlık şirketlerini,”
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“ccc) Uygulamalı eğitim: Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak teorik ön bilgi,
hesaplama uygulamaları ve işletme koşullarında deney, ölçüm ve benzeri pratik çalışmaları
içerecek şekilde uygulama usul ve esaslarında tanımlanan niteliklere sahip derslik ve labora-
tuvar ortamında verilen enerji yöneticisi ve etüt-proje eğitimlerini,”

“ddd) Yetki belgesi: Düzenlenen yetkilendirme anlaşmaları çerçevesinde, üniversitelere
ve meslek odalarına eğitim, yetkilendirme ve izleme faaliyetlerini yürütmek üzere Bakanlık
tarafından, şirketlere ise eğitim, etüt, danışmanlık ve proje hazırlama ve uygulama faaliyetlerini
yürütmek üzere Bakanlık, meslek odaları veya üniversiteler tarafından verilen belgeyi,

eee) Yetkilendirilmiş kurumlar: Düzenlenen yetkilendirme anlaşması çerçevesinde eği-
tim, yetkilendirme ve izleme faaliyetlerini yürütmek üzere Bakanlık tarafından yetkilendirilen
meslek odalarını ve üniversiteleri,”

“ggg) Anlaşma dönemi: Gönüllü anlaşmanın yapıldığı yıldan sonraki yılın Ocak ayın-
dan başlamak suretiyle kırk aylık süreyi,

ğğğ) Başkan: Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanını,
hhh) Başkanlık: Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığını,
ııı) Başvuru formu: Gönüllü anlaşmalar kapsamında başvuru yazısı ve bu yazının ekin-

deki belgelerden oluşan, Bakanlığa yazılı ve/veya elektronik ortamda sunulan ve ortaya çıkan
ihtiyaçlar doğrultusunda Bakanlıkça içeriği güncellenen formu,

iii) ENVER portalı: Enerji verimliliği çalışmalarının yaygınlaştırılması, etkinliğinin ar-
tırılması ve enerji verimliliğinin gelişiminin izlenmesi amacıyla; bilgi toplama, depolama, ana-
liz ve raporlama gibi özellikleri barındıran Bakanlığın enerji yönetimi bilgi sistemini,

jjj) İzleme dönemi: Gönüllü anlaşmanın yapıldığı yıldan sonraki yılın Ocak ayından
başlamak suretiyle otuz altı aylık süreyi,

kkk) İzleme formu: Gönüllü anlaşmalar kapsamında izleme dönemi yazısı ve bu yazının
ekindeki belgelerden oluşan, Bakanlığa yazılı ve/veya elektronik ortamda sunulan ve ortaya
çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda Bakanlıkça içeriği güncellenen formu,

lll) Ölçme ve doğrulama: Enerji verimliliği önlemlerinin uygulanması sonucu sağlanan
enerji tasarruflarının doğrulanması ve raporlanması amacıyla “TS ISO 50006 Enerji temel se-
viyeleri (ETS) ve enerji performans göstergeleri (EPG) kullanılarak enerji performans ölçümü”
ve “Uluslararası Ölçme ve Doğrulama Protokolüne” veya “TS ISO 50015 Kuruluşların enerji
performanslarının ölçümü ve doğrulanması” standardına uygun olarak belirlenen yöntemlerle
planlama, ölçme, veri toplama ve analiz etme işlemlerini ve sürecini,

mmm) Ölçme doğrulama uzmanı: Ölçme ve doğrulama sertifikasına sahip gerçek ki-
şiyi,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 5 – (1) Yetkilendirme kapsamı, başvuru tarihleri ve başvuruda istenen bilgi

ve belgeler aşağıda belirtildiği gibidir:
a) Üniversitelere ve meslek odalarına uygulamalı eğitim yapabilmeleri ve şirketleri yet-

kilendirebilmeleri için Bakanlık tarafından beş yıl süreli yetki belgesi verilir.
b) Yetki belgesi almak isteyen üniversiteler ve meslek odaları her yıl Nisan ve Ekim

aylarında Bakanlığa başvurur. Ayrıca Bakanlık ihtiyaca ve sektörel gelişime bağlı olarak, gerek
görmesi halinde ilave başvuru tarihleri de ilan edebilir.

c) Yetki belgesi almak üzere yapılan başvurularda sunulacak bilgi ve belgeler uygulama
usul ve esaslarında belirlenir.

(2) Yetki belgesi almak isteyenlerde asgari olarak aşağıdaki şartlar aranır:
a) Yetkilendirilecek kurumda tam zamanlı ve kadrolu çalışan etüt-proje sertifikasına

sahip en az dört kişi.
b) 14 üncü maddenin üçüncü fıkrası kapsamında eğitici kişiler.
c) Yetki süresi boyunca mülkiyetindeki veya anlaşmalı olarak kullanılabilecek uygula-

ma usul ve esaslarında yer alan hükümleri karşılayan eğitim tesisi.
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ç) Yetki belgesi verdikleri şirketler tarafından düzenlenen enerji yöneticisi eğitimlerinin
uygulama kısmı için laboratuvar desteği sağlayacaklarına dair taahhütname.

(3) Başvurunun incelenmesi ve yetki belgesinin verilmesi aşağıdaki esaslara göre ya-
pılır:

a) Üniversiteler ve meslek odalarının yetki belgesi almak üzere yaptıkları başvurular
Başkan onayı ile oluşturulan komisyon tarafından incelenir ve değerlendirilir.

b) Belgeler üzerinden ve yerinde yapılan incelemeler neticesinde uygulama usul ve
esaslarında belirtilen başvuru belgeleri eksiksiz olan üniversite veya meslek odası ile Bakanlık
arasında yetkilendirme anlaşması imzalanır. Bu anlaşmanın imzalanmasını müteakip üniver-
siteye veya meslek odasına yetki belgesi verilir.

c) Yetkilendirme anlaşmasının ve yetki belgesinin formatı uygulama usul ve esaslarında
belirtilir.

ç) Uygulamalı eğitimlerin yetki belgesi verilmesi aşamasında gösterilen mekânların dı-
şında bir yerde yapılmak istenmesi halinde, yetkilendirilmiş kurum önceden ve yazılı olarak
Bakanlığın uygun görüşünü alır.

(4) Faaliyet raporu, izleme ve denetim hakkındaki hususlar aşağıda belirtilmiştir:
a) Yetkilendirilmiş kurumlar her yıl Mart ayı sonuna kadar Bakanlığa yıllık faaliyet ra-

poru sunar. Faaliyet raporu formatı uygulama usul ve esaslarında belirlenir.
b) Yetkilendirilmiş kurumlar tarafından düzenlenen eğitimlere katılanlardan, yetkilen-

dirdiği şirketlerden, yetkilendirdiği şirketlerin hizmet verdiği gerçek veya tüzel kişilerden Ba-
kanlığa iletilen şikâyetler ve eğitimler sırasında kursiyerler tarafından doldurulan değerlendirme
formları Bakanlık tarafından incelenir.

c) Bakanlık, yetkilendirilmiş kurumların yetki belgesi kapsamındaki faaliyetlerini, dör-
düncü fıkranın (a) ve (b) bentleri kapsamındaki belgelerin yanı sıra ihtiyaç duyması halinde
yerinde yapacağı incelemelerle izler ve denetler.

(5) Yetki belgesi aşağıda belirtilen durumlarda ve şekillerde iptal edilir:
a) Yetki belgesi kapsamına giren faaliyetlerin yürütülmesinde Kanun ve bu Yönetmelik

hükümlerine aykırı hareket edilmesi halinde yetkilendirilmiş kurum Bakanlık tarafından yazılı
olarak azami otuz gün süreli ihtar edilir. İhtara konu aykırılığın devam etmesi halinde azami
bir yıl süreli ikinci ihtar bildirimi yapılır. İhtar edilen konudaki aykırılığı ikinci ihtarda verilen
ek süre zarfında gidermeyen yetkilendirilmiş kurumun yetki belgesi iptal edilir. Aykırılığın gi-
derilmesi için verilen ek süre boyunca, yetkilendirilmiş kurumun yetki belgesi kapsamındaki
faaliyetleri durdurulur.

b) Yetki belgesine esas bilgi ve belgelerde gerçek dışı belge sunulduğunun veya yanıltıcı
bilgi verildiğinin tespit edilmesi halinde ayrıca bir ihtar gerekmeksizin yetkilendirilmiş kuru-
mun yetki belgesi iptal edilir.

c) Yetki belgeleri iptal edilen yetkilendirilmiş kurumlar beş yıl süre ile başvuruda bu-
lunamaz.

ç) Yetki belgesi verilen veya iptal edilen yetkilendirilmiş kurumlar, bu işlemlerin ta-
mamlanmasını müteakip yapılan tebligat tarihinden itibaren Bakanlık internet sayfası üzerinden
ilan edilir.

(6) Yetki belgesinin yenilenmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:
a) Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırı bir durum olmadıkça, yetki süresi bi-

timinden önceki başvuru döneminde yetki belgesini yenilemek istediklerini, Nisan veya Ekim
ayında Bakanlığa yazılı olarak bildiren üniversitenin veya meslek odasının yetki belgesi, Ba-
kanlık ile imzaladıkları yetkilendirme anlaşması yenilenmek ve yetki belgesi bedeli alınmak
suretiyle her beş yılda bir Bakanlık tarafından yenilenir.

b) Yetki belgesinin yenilenmesinde, bir önceki yetki belgesinin geçerlilik süresinin son
gününü izleyen gün yenilenen yetki belgesinin başlangıç süresi olarak esas alınır. Yetki belge-
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sini yenilemek üzere yetki süresi bitiminden önceki başvuru döneminde Bakanlığa başvuran
yetkilendirilmiş kurumun yenileme başvurusundan sonra mevcut yetki belgesinin geçerlilik
süresi geçmiş olsa dahi, yenilenecek olan yetki belgesi düzenleninceye kadar belge kapsamın-
daki faaliyetlere, yetkilendirme anlaşmasındaki hükümlere uyulmak kaydıyla devam edilir.

c) Yetki belgesi yenilenmeyen veya iptal edilen üniversite veya meslek odalarının şir-
ketlere verdikleri yetki belgeleri ile ilgili işlemler, şirketlerin yetki belgelerinin geçerlilik sü-
resinin bitimine kadar Bakanlık tarafından yürütülür.

(7) Yetkilendirme anlaşması ve yetki belgesi kapsamındaki hak ve yükümlülükler üçün-
cü kişilere devir ve temlik edilemez.

(8) Yetkilendirilmiş kurum, yetki belgesi verilmesine esas teşkil eden personel, eğitici
personel, tesis, cihaz ve ekipman altyapısında olan değişiklikleri en geç otuz gün içinde Ba-
kanlığa bildirir. Süresi içinde yapılmayan bildirimler aykırılık olarak değerlendirilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 6 – (1) Yetkilendirme kapsamı, başvuru tarihleri ve başvuruda istenen bilgi

ve belgeler aşağıda belirtildiği gibidir:
a) Enerji verimliliği hizmetlerini yürütmek isteyen tüzel kişilere, Bakanlık veya yetki-

lendirilmiş kurumlar tarafından, sanayi ve/veya bina ve hizmetler sektörlerinde faaliyet yürüt-
mek üzere, aşağıda tanımlanan esaslar çerçevesinde beş yıl süreli yetki belgesi verilir.

1) Sanayi sektörü için verilen yetki belgesi ile sanayinin tüm alt sektörlerinde faaliyet
gösteren işletmelere, enerji üretim, iletim ve dağıtım tesislerine ve organize sanayi bölgelerine;
bina ve hizmetler sektörü için verilen yetki belgesi ile bina ve hizmetler sektöründeki tüm bi-
nalara ve işletmelere yönelik enerji verimliliği hizmetleri verilir.

2) Şirketin uzmanı olduğu sanayi sektörü ve alt sektörleri veya bina ve hizmetler sek-
törü, yetki belgesinde belirtilir.

b) Yetki belgesi almak isteyen tüzel kişiler, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında Bakan-
lığa veya yetkilendirilmiş kurumlara başvurur. Yetki belgesi almak üzere yapılan başvurularda
sunulacak bilgi ve belgeler uygulama usul ve esaslarında belirlenir.

(2) Yetki belgesi almak isteyenlerde asgari olarak aşağıdaki şartlar aranır:
a) Sanayi sektöründe yetki belgesi almak isteyenlerde asgari olarak aşağıdaki personel

altyapısına sahip olma şartı aranır:
1) Uzman personel için, uygulama usul ve esaslarında tanımlanan enerji alt sektörü ha-

riç sanayi alt sektörlerinden birinde üretim prosesi ve ekipmanları konusunda veya enerji alt
sektöründe işletme ve/veya bakım-onarım faaliyetleri konusunda toplam en az beş yıllık de-
neyim sahibi bir mühendis.

2) Sertifikalı personel için, sanayi etüt-proje sertifikasına ve en az iki yıllık mesleki de-
neyime sahip üç mühendis.

3) Uygulama usul ve esaslarında tanımlanan sanayi alt sektörlerinden birden fazla alt
sektörün uzmanı olunduğunun belirtilmek istenmesi halinde, ikinci fıkranın (a) bendinin (1)
numaralı alt bendinde belirtilene ilave olarak her bir alt sektör için aynı alt bentte belirtilen ni-
teliklere sahip bir mühendis ile ikinci fıkranın (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirti-
lenlere ilave olarak, her bir alt sektör için aynı alt bentte belirtilen niteliklere sahip bir mühendis.

b) Bina ve hizmetler sektöründe yetki belgesi almak isteyenlerde asgari olarak aşağıdaki
personel altyapısına sahip olma şartı aranır:

1) Uzman personel için, ticari ve hizmet binaları ile ilgili proje, tasarım, uygulama, iş-
letme ve/veya enerji yönetimi konularında toplam en az beş yıllık deneyim sahibi bir mühendis
veya mimar.

2) Sertifikalı personel için, bina etüt-proje sertifikasına ve en az iki yıllık mesleki de-
neyime sahip iki mühendis.
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c) Yetki belgesi almak isteyenlerde detayları uygulama usul ve esaslarında belirtilen
tesis, cihaz ve ekipman altyapısını edinme şartı aranır. Bu şartların sağlanıp sağlanmadığı ye-
rinde yapılan incelemelerle kontrol edilir. Bununla birlikte;

1) Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş ulusal veya Türk Akreditas-
yon Kurumu tarafından kabul edilmiş uluslararası laboratuvarlar tarafından kalibre edilmiş ve
etiketlenmiş, uygulama usul ve esaslarında tanımlanan konuları içerecek şekilde ölçüm yapan,
sanayi ve/veya bina ve hizmetler sektörüne yönelik cihazlara sahip olunması veya bu cihazların
yetki belgesi süresi boyunca şirket tarafından kullanılmak ve muhafaza edilmek üzere kiralan-
ması,

2) Enerji yöneticisi eğitim hizmeti verilmek istenmesi halinde; yetki süresi boyunca
mülkiyetindeki veya anlaşmalı olarak kullanılabilecek uygulama usul ve esaslarında yer alan
hükümleri karşılayan eğitim tesisi ve 14 üncü maddenin üçüncü fıkrası kapsamında eğitici ki-
şilerin olması,

şartları aranır.
(3) Başvurunun incelenmesi ve yetki belgesinin verilmesi aşağıdaki esaslara göre ya-

pılır:
a) Tüzel kişilerin yetki belgesi almak üzere yaptıkları başvurular Başkanlık veya yet-

kilendirilmiş kurumlarca oluşturulan komisyon tarafından incelenir ve değerlendirilir. Yetki-
lendirilmiş kurumlar tarafından oluşturulan komisyonlarda Bakanlığı temsilen en az bir üye
bulundurulur.

b) Belgeler üzerinden ve yerinde yapılan incelemeler neticesinde uygulama usul ve
esaslarında belirtilen başvuru belgeleri eksiksiz olan tüzel kişi ile Bakanlık veya yetkilendiril-
miş kurum arasında yetkilendirme anlaşması imzalanır. Bu anlaşmanın imzalanmasını müteakip
tüzel kişiye yetki belgesi verilir.

c) Yetkilendirme anlaşmasının ve yetki belgesinin formatı uygulama usul ve esaslarında
belirtilir.

(4) Faaliyet raporu, izleme ve denetim hakkındaki hususlar aşağıda belirtilmiştir:
a) Şirketlerin yetki belgesi kapsamına giren konulardaki faaliyetlerinin Kanun ve bu

Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde yürütülüp yürütülmediği, şirkete yetki belgesi veren
yetkilendirilmiş kurum ve/veya Bakanlık tarafından izlenir ve denetlenir. Bakanlık, yetkilen-
dirilmiş kurumlar tarafından yetki belgesi verilen şirketleri izleme ve denetleme yetkisine sa-
hiptir. Yetkilendirilmiş kurumlar tarafından şirketlerin izlenmesinde ve denetiminde tespit edi-
len ve aykırılık teşkil eden hususlar, yetkilendirilmiş kurum tarafından en geç otuz gün içinde
Bakanlığa bildirilir.

b) Şirketler, her yıl Ocak ayı sonuna kadar kendisini yetkilendiren Bakanlığa veya yet-
kilendirilmiş kuruma yıllık faaliyet raporu sunar. Faaliyet raporu formatı ve ekleri uygulama
usul ve esaslarında belirlenir.

(5) Yetki belgesi aşağıda belirtilen durumlarda ve şekillerde iptal edilir:
a) En fazla üç uygulama anlaşmasındaki taahhüdünü yerine getiremeyen şirketin yetki

belgesi bir yıldan önce yenilenmemek üzere iptal edilir.
b) Yetki belgesi kapsamına giren faaliyetlerin yürütülmesinde Kanun ve bu Yönetmelik

hükümlerine aykırı hareket edilmesi halinde şirket Bakanlık tarafından yazılı olarak azami otuz
gün süreli ihtar edilir. İhtara konu aykırılığın devam etmesi halinde azami altı ay süreli ikinci
ihtar bildirimi yapılır. İhtar edilen konudaki aykırılığı ikinci ihtarda verilen ek süre zarfında
gidermeyen şirketin yetki belgesi iptal edilir. Aykırılığın giderilmesi için verilen ek süre bo-
yunca, şirketin yetki belgesi kapsamındaki faaliyetleri durdurulur.

c) Yetki belgesine esas bilgi ve belgelerde gerçek dışı belge sunulduğunun veya yanıltıcı
bilgi verildiğinin tespit edilmesi halinde ayrıca bir ihtar gerekmeksizin şirketin yetki belgesi
iptal edilir.
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ç) Beşinci fıkranın (b) ve (c) bentleri kapsamında yetki belgeleri iptal edilen şirketler
beş yıl süre ile başvuruda bulunamaz.

d) Yetki belgesi verilen veya iptal edilen şirketler Bakanlık internet sayfası üzerinden
ilan edilir. Yetkilendirilmiş kurumlar yetki belgesi verilen veya iptal edilen şirketleri, işlemle-
rinin tamamlanma tarihinden itibaren beş iş günü içinde Bakanlığa bildirir.

(6) Yetki belgesinin yenilenmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:
a) Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırı bir durum olmadıkça, yetki süresi bi-

timinden önceki başvuru döneminde yetki belgesini yenilemek istediklerini söz konusu belgeyi
aldıkları Bakanlığa veya yetkilendirilmiş kuruma Ocak veya Temmuz ayında yazılı olarak bil-
diren şirketin yetki belgesi, yetkilendirme anlaşması yenilenmek ve yetki belgesi bedeli alınmak
suretiyle her beş yılda bir Bakanlık veya ilgili yetkilendirilmiş kurum tarafından yenilenir.

b) Yetki belgesinin yenilenmesinde, bir önceki yetki belgesinin geçerlilik süresinin son
gününü izleyen gün yenilenen yetki belgesinin başlangıç süresi olarak esas alınır. Yetki belge-
sini yenilemek üzere yetki süresi bitiminden önceki başvuru döneminde Bakanlığa veya yet-
kilendirilmiş kuruma başvuran şirketin yenileme başvurusundan sonra mevcut yetki belgesinin
geçerlilik süresi geçmiş olsa dahi, yenilenecek olan yetki belgesi düzenleninceye kadar belge
kapsamındaki faaliyetlere, yetkilendirme anlaşmasındaki hükümlere uyulmak kaydıyla devam
edilir.

(7) Şirketler tarafından verilen enerji verimliliği hizmetlerinde aşağıdaki usul ve esaslara
uyulur:

a) Etüt, proje ve danışmanlık hizmetleri kapsamında yapılan ölçümlerde, Türk Akredi-
tasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş ulusal veya Türk Akreditasyon Kurumu tarafından
kabul edilmiş uluslararası laboratuvarlar tarafından kalibrasyonu yapılmış ve etiketlenmiş ci-
hazların kullanılması zorunludur.

b) Enerji yöneticisi eğitim hizmeti verilebilmesi için etüt, proje ve danışmanlık konu-
sunda hizmet veriyor olmak şarttır.

c) Hizmet anlaşması veya uygulama anlaşması kapsamında, şirketin veya şirket adına
hareket edenlerin yol açtığı zararların tazmini ile ilgili hususlara şirket ile müşterisi arasında
yapılan hizmet anlaşmasında veya uygulama anlaşmasında yer verilir.

(8) Şirketlerin uygulama anlaşmaları kapsamında sağlanan tasarruf miktarları kendisine
yetki belgesi veren yetkilendirildikleri kurumun internet sayfası üzerinden ilan edilir.

(9) Şirketlerin yetki belgesinin sınıflandırılması, ilgili yeterlilik şartları ve faaliyet kap-
samlarına ait düzenlemeler ihtiyaca ve sektörel gelişime bağlı olarak, gerek görülmesi halinde
Bakanlık tarafından yayınlanacak uygulama usul ve esaslarında belirlenir.

(10) Yetkilendirme anlaşması ve yetki belgesi kapsamındaki hak ve yükümlülükler
üçüncü kişilere devir ve temlik edilemez.

(11) Şirketler, yetki belgesi verilmesine esas teşkil eden personel, eğitici personel, tesis,
cihaz ve ekipman altyapısında olan değişiklikleri en geç otuz gün içinde Bakanlığa bildirir. Sü-
resi içinde yapılmayan bildirimler aykırılık olarak değerlendirilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 7 – (1) Bakanlık tarafından belirlenen yetki belgesi bedelleri her yıl Ocak

ayında Bakanlık tarafından tebliğ olarak yayımlanır. Yetkilendirilmiş kurumlar yetki belgesi
bedelini Bakanlığa, şirketler ise yetki belgesi bedelini yetkilendirme anlaşması yaptıkları Ba-
kanlığa veya yetkilendirilmiş kuruma öder. Yetki belgesi bedelini ödemeyenlere yetki belgesi
verilmez.

(2) Sanayi sektöründe birden fazla alt sektör için yetki başvurusu olması halinde aşa-
ğıdaki gibi yetki belgesi düzenlenir ve yetki belgesi bedeli ödenir:

a) Tüzel kişiler, sanayi sektöründe yetki belgesi almak amacıyla birden fazla alt sektör
için başvuru yapabilir. Başvuruların uygun görülmesi halinde sanayi alt sektörleri tek yetki
belgesinde belirtilir ve tek yetki belgesi bedeli ödenir.
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b) Şirket, sanayi sektöründe mevcut yetki belgesinin kapsamını genişletmek için sanayi
sektörünün diğer alt sektörleri için de başvuru yapabilir. Başvuruların uygun görülmesi halinde
bu alt sektörler mevcut yetki belgesine eklenerek tek yetki belgesinde belirtilir ve eklenen alt
sektörler için ayrıca yetki belgesi bedeli ödenmez. Yetki kapsamının değişmesi, uzmanı olunan
alt sektörlerin azalması veya artması yetki belgesinde yer alan geçerlilik tarihini değiştirmez
ve taraflar arasında imzalanan yetkilendirme anlaşmasında yer alan tarih esas alınır.

(3) Şirket, etüt, proje ve danışmanlık hizmetine ilave olarak enerji yöneticisi eğitim hiz-
meti vermek istemesi ve başvurusunun uygun görülmesi halinde eğitim ibaresi şirketin yetki
sahibi olduğu sanayi ve/veya bina ve hizmetler sektörü ile ilgili belgede belirtilir. Enerji yöne-
ticisi eğitim hizmeti için ayrıca yetki belgesi bedeli ödenmez.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer
alan “Genel Müdürlüğe” ibaresi “Bakanlığa” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fık-
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü kamu binaları, ticari ve hizmet bina-
ları, elektrik üretim tesisleri ile endüstriyel işletmeler ve enerji yönetim birimi kurmakla yü-
kümlü organize sanayi bölgeleri ile endüstriyel işletmeler TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim
Sistemini kurarak belgelendirecektir. Enerji yönetim sisteminin güncel tutulmasından ilgili ku-
rum, kuruluş ve işletmeler sorumludur.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki
cümle eklenmiş, ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasının sonuna aşağı-
daki cümleler eklenmiş, beşinci fıkrasında yer alan “Genel Müdürlüğe” ibaresi “Bakanlığa”
olarak değiştirilmiş, altıncı fıkrasının (a) bendinde yer alan “Ek-2’de” ibareleri “Ek-1’de” ola-
rak değiştirilmiş, aynı fıkranın (c) bendi yürürlükten kaldırılmış, yedinci fıkrasında yer alan
“Genel Müdürlüğün” ibaresi “Bakanlığın” olarak değiştirilmiş ve sekizinci fıkrası yürürlükten
kaldırılmıştır.
“Çalışanları arasından görevlendirmenin mümkün olmadığı hallerde, şirketler ile sözleşme ya-
pılmak suretiyle hizmet alınır.”

“(2) Toplam inşaat alanı en az yirmi bin metrekare veya yıllık toplam enerji tüketimi
beş yüz TEP ve üzeri olan ticari binaları ve hizmet binaları ile toplam inşaat alanı en az on bin
metrekare veya yıllık toplam enerji tüketimi iki yüz elli TEP ve üzeri olan kamu kesimi bina-
larının yönetimleri, bina ve tesislerinde, 8 inci maddede belirtilen enerji yönetimi faaliyetlerinin
yürütülmesini temin etmek üzere, binalarındaki çalışanları arasından enerji yöneticisi sertifi-
kasına sahip birisini enerji yöneticisi olarak görevlendirir. Çalışanları arasından görevlendir-
menin mümkün olmadığı hallerde, enerji yöneticileri veya şirketler ile sözleşme yapılmak su-
retiyle hizmet alınır. Bu şekilde enerji yöneticisi sertifikası sahibi bir kişi tarafından verilebi-
lecek hizmet, üç bina ile sınırlıdır. Bir bina grubu veya yerleşke içerisinde, birden fazla ba-
ğımsız binanın bulunması halinde, bağımsız binaların ayrı ayrı inşaat alanlarının toplamı, inşaat
toplam alanı olarak kabul edilir. Kamu kurum ve kuruluşları enerji yöneticisi hizmetlerini daha
efektif yürütmek üzere kurumsal yapılanmalarına uygun olarak bünyelerinde merkezi enerji
yönetim birimi oluşturarak kapsama giren binalarda ilgili faaliyetleri yürütür. Enerji yönetim
birimi kuruluşuna ve işleyişine ilişkin düzenleme Bakanlığın uygun görüşü alınarak yapılır.”
“Enerji yöneticisi sertifikası sahibi bir kişi tarafından sözleşme yapılmak suretiyle verilebilecek
enerji yöneticisi hizmeti, üç bina ile sınırlıdır. Şirketler bünyesinde çalışan her bir enerji yöne-
ticisi veya etüt proje uzmanı için toplamda en fazla üç bina veya endüstriyel işletmeye enerji
yöneticisi hizmeti verebilir. Çalışanları arasından görevlendirilen enerji yöneticisi, sorumlu ol-
duğu bina veya endüstriyel işletme haricinde enerji yöneticisi hizmeti veremez.”
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MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bent-
leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiş ve üçüncü fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bakanlık, gerek görmesi halinde şirketlere sektör veya alt sektörlerde tasarruf po-
tansiyeli ile enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik tedbirleri, bunların fayda ve maliyetlerini
belirlemek üzere etütler yaptırabilir. Bu etütler ile belirlenen önlemlerden geri ödeme süresi
üç yılın altında olanlara ilişkin uygulama projeleri, etüdü yapılan kurum, kuruluş veya işlet-
meler tarafından hazırlanır, bu projelere ilişkin uygulama planları Bakanlığa gönderilir. Etüdün
tamamlanmasını takip eden dört yıl içerisinde uygulanarak uygulama sonuçları Bakanlığa gön-
derilir ve istenen veriler ENVER portalına girilir.

b) Yıllık toplam enerji tüketimi bin TEP ve üzeri olan endüstriyel işletmeler, şirketlere
etüt yaptırır veya çalışanları arasında sanayi etüt-proje sertifikasına sahip personel bulunması
durumunda etüdü kendi yapar.”

“c) Toplam inşaat alanı yirmi bin metrekarenin veya yıllık toplam enerji tüketimi beş
yüz TEP’in üzerinde olan ticari binalar ve hizmet binalarının yönetimi, bina yönetimi bulun-
maması durumunda bina sahibi, söz konusu binalar için şirketlere etüt yaptırır veya çalışanları
arasında bina etüt-proje sertifikasına sahip personel bulunması durumunda etüdü kendi yapar.

ç) Birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen etütler her dört yılda bir ve (c) bendinde be-
lirtilen etütler her yedi yılda bir yenilenir. Etüt raporları ve belirlenen önlemlere ilişkin uygu-
lama planlarının birer sureti Bakanlığa gönderilir ve istenen veriler ENVER portalına girilir.
Hazırlanan nihai etüt raporları etüdün yapıldığı yılı takip eden yılın Mart ayı sonuna kadar Ba-
kanlığa iletilir.

d) Bakanlık, etüt raporlarını değerlendirir ve uygun değerlendirilmeyen etüt raporlarının
yenilenmesini isteyebilir.

e) Bakanlık, etüt raporlarının izlenmesi kapsamında sektörel olarak enerji tasarruf po-
tansiyelini belirler.”

“(3) Bakanlık tarafından şirketlere yaptırılacak etüt çalışmaları için gerekli koşulların
sağlanması zorunludur.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 11 – (1) Enerji yöneticisi eğitimlerine mühendislik alanında veya teknik eği-

tim fakültelerinin makine, elektrik, mekatronik veya elektrik-elektronik bölümlerinde en az li-
sans düzeyinde eğitim almış kişiler kabul edilir.

(2) Bakanlık, yetkilendirilmiş kurumlar ve şirketler tarafından, uygulama usul ve esas-
larında tanımlanan müfredat konularından teorik olarak verileceği belirtilen, birinci eğitim mo-
dülünün konularını içerecek şekilde oluşturulan eğitim programı çerçevesinde, dersliklerde
sınıf eğitimleri ve/veya internet üzerinden uzaktan eğitimler düzenlenir ve süresi kırk ders saa-
tinden az olamaz.

(3) Bakanlık, yetkilendirilmiş kurumlar ve şirketler tarafından, uygulama usul ve esas-
larında tanımlanan müfredat konularından uygulamalı olarak verileceği belirtilen, ikinci eğitim
modülünün konularında teorik ön bilgi, ölçüm, deney, değerlendirme ve hesaplama gibi konu-
ları içerecek şekilde oluşturulan eğitim programı çerçevesinde, uygulamalı eğitimler düzenlenir.
Bu eğitimler, uygulama usul ve esaslarında uygulamalı olarak verileceği belirtilen konuların
tamamını kapsar ve süresi kırk ders saatinden az olamaz. Bu eğitimler kapsamında verilecek
teorik ön bilgiler için ayrılan toplam süre, toplam eğitim süresinin dörtte birinden fazla olamaz.
Bu eğitimlerin teorik ön bilgi, değerlendirme ve hesaplama kısımları sınıf ortamında, ön bilgi,
ölçüm ve deney kısımları ise uygulama usul ve esaslarında belirtilen çerçevede eğitim ünite-
lerine ve ekipmanlarına sahip olan ve işletme koşullarında çalıştırılabilen laboratuvar ortamında
verilir.
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(4) 13 üncü madde kapsamında yapılan merkezi sınavda başarılı olanlara, Bakanlık ta-
rafından yayımlanan tebliğ ile belirlenen enerji yöneticisi sertifika ücreti alınmak suretiyle, uy-
gulama usul ve esaslarında belirlenen enerji yöneticisi sertifikası verilir.

(5) Başkanlığın enerji verimliliği ile ilgili faaliyetleri yürüten birimlerinde en az üç yıl
görev yapan ve enerji verimliliği planlama, ölçme değerlendirme, eğitim, etüt, yetkilendirme,
destekler veya denetleme çalışmalarından herhangi birinde fiilen görev aldığını belgeleyen
personeline, birinci fıkraya uygun olması koşuluyla, başkaca bir koşul aranmaksızın enerji yö-
neticisi sertifikası verilir.

(6) Birinci, ikinci ve üçüncü eğitim modüllerinin her birinin en az yüzde sekseni kadar
kısmına takip veya devam etme zorunluluğu vardır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci,
altıncı ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra ek-
lenmiştir.

“(2) Bakanlık veya yetkilendirilmiş kurumlar tarafından düzenlenen etüt-proje eğitim-
leri, uygulama usul ve esaslarda belirtilen, birinci, ikinci, üçüncü eğitim modüllerinin müfredat
konularından teorik ve uygulamalı olarak verileceği belirtilen konularda teorik bilgi, ölçüm,
deney, değerlendirme ve hesaplama gibi konuları içerecek şekilde oluşturulan eğitim programı
çerçevesinde, uygulama ağırlıklı eğitimler şeklinde düzenlenir. Teorik olarak verilmesi öngö-
rülen konular sınıf kursları şeklinde dersliklerde, uygulamalı kısımlar ise teorik ön bilgi, ölçüm,
deney, değerlendirme ve hesaplama gibi konuları içerecek şekilde sınıf ve uygulama usul ve
esaslarında belirtilen çerçevede eğitim ünitelerine ve ekipmanlarına sahip olan ve işletme ko-
şullarında çalıştırılabilen laboratuvar ortamında yapılır.

(3) Etüt-proje eğitimlerinin toplam süresi yüz yirmi ders saatinden az olamaz. Uygula-
ma usul ve esaslarında teorik olarak verileceği belirtilen, birinci eğitim modülünün konularını
içerecek şekilde oluşturulan eğitim programı çerçevesinde dersliklerde sınıf eğitimleri ve/veya
internet üzerinden uzaktan eğitimler düzenlenir ve bu konular için ayrılan toplam süre, kırk
ders saatinden az olamaz. Uygulama usul ve esaslarında uygulamalı olarak verileceği belirtilen,
ikinci ve üçüncü eğitim modüllerinin konularını içerecek şekilde oluşturulan eğitim programı-
nın süresi, her bir modül için en az kırk saat olmak üzere toplam seksen ders saatinden az ola-
maz. Enerji yöneticisi sertifikasına sahip kişiler; uygulama usul ve esaslarında etüt-proje eğitim
türü dâhilinde belirtilen, üçüncü eğitim modülünün konularını içerecek şekilde oluşturulan eği-
tim programına katılabilir ve bu eğitim programının süresi kırk ders saatinden az olamaz.

(4) Eğitimin tamamlanmasını takiben, eğitici kişilerin rehberliğinde eğitimi tamamlayan
kişiler tarafından, uygulama usul ve esaslarında belirtilen şartlarda etüt ve proje ödev çalışması
yapılır.

(5) 13 üncü madde kapsamında yapılan merkezi sınavda başarılı olanlara, enerji yöne-
ticisi ve etüt-proje sertifika ücreti alınmak suretiyle, uygulama usul ve esaslarında belirlenen
formatta etüt-proje sertifikası ve enerji yöneticisi sertifikası verilir.

(6) Başkanlığın enerji verimliliği çalışmalarında en az beş yıl süreyle görev almış olan-
lardan bu süre içerisinde; etüt raporu uygunluk değerlendirme veya proje destekleri değerlen-
dirme komisyonlarında görev alan veya etüt raporu hazırlayan, mühendislik alanında en az li-
sans düzeyinde eğitim almış Başkanlık personeline, bu faaliyetini belgelendirmek suretiyle,
başkaca bir koşul aranmaksızın sanayi ve bina etüt-proje sertifikaları verilir.

(7) Bakanlık tarafından geliştirilen uluslararası işbirlikleri kapsamında, şirketlerin ih-
tisaslaşmasını teminen yurt içinde veya yurt dışında kısa süreli eğitim programları düzenlen-
mesi halinde, şirketlerin uzman ve/veya sertifikalı personelinin katılımı sağlanır.”

“(8) Birinci, ikinci ve üçüncü eğitim modüllerinin her birinin en az yüzde sekseni kadar
kısmına takip veya devam etme zorunluluğu vardır.”
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MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğe 12 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 12/A
ve 12/B maddeleri eklenmiştir.

“Ölçme doğrulama eğitimleri
MADDE 12/A – (1) Bakanlık, ölçme doğrulama uzmanlığı için eğitim, sınav ve serti-

fikalandırma programı düzenler veya düzenletebilir. Eğitim, sınav ve sertifikalandırma prog-
ramına ilişkin hususlar uygulama usul ve esaslarında tanımlanır.

Enerji verimliliğine yönelik diğer eğitimler
MADDE 12/B – (1) Bakanlık, ulusal ve uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesi kap-

samında enerji verimliliği eğitim programları düzenleyebilir.”
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 13 – (1) Bakanlık, yetkilendirilmiş kurumlar ve şirketler tarafından yıllık

olarak planlanan eğitim programları Bakanlık internet sayfasında ilan edilir. Eğitim program-
larının izlenmesi ve denetimi ile ilgili faaliyetler uygulama usul ve esaslara göre yapılır.

(2) Bakanlık, yetkilendirilmiş kurumlar ve yetkilendirdiği şirketler tarafından yürütülen
eğitim programlarını, yetkilendirilmiş kurumlar ise yetkilendirdikleri şirketler tarafından yü-
rütülen eğitim programlarını yerinde izleyebilir. Aksaklıkların giderilmesine yönelik öneriler
ilgili yetkilendirilmiş kuruma veya şirkete yazılı olarak bildirilir. Bu önerilerin uygulama du-
rumu Bakanlık ve/veya ilgili yetkilendirilmiş kurum tarafından kontrol edilir.

(3) Enerji yöneticisi sertifikası ve/veya etüt-proje sertifikası alabilmek için aşağıda be-
lirtilen hususlar çerçevesinde düzenlenen merkezi sınavlara katılmak ve başarılı olmak şarttır:

a) Bakanlık, internet sayfası üzerinden ilan etmek suretiyle, Nisan ve Ekim aylarında
yılda iki kez merkezi sınav yapar veya kamu kurum ve kuruluşlarına, üniversitelere yaptırır.
Bakanlık gerekli görmesi halinde en az 30 gün önceden ilan etmek suretiyle ilave sınav dü-
zenleyebilir veya sınav tarihini değiştirebilir. Bu sınavlara katılım, sınavların değerlendirilme-
sine ilişkin şartlar uygulama usul ve esaslarında belirlenir. Bu sınavlarda yüz puan üzerinden
en az yetmiş alan başarılı sayılır. Girdiği ilk sınavda başarılı olamayanlara, en fazla bir kez
daha sınava girme hakkı tanınır. Bu Yönetmelik kapsamında belirtilen şartları sağlamak sure-
tiyle sınavlara katılmak isteyenler, Bakanlık tarafından internet üzerinden ilan edilen kurallara
uygun olarak, sınav kaydı yaptırır. Sınav kaydının tamamlanabilmesi için sınav ücretinin yatı-
rılması esastır.

b) Bakanlık, yetkilendirilmiş kurumların ve şirketlerin işbirliği ile uygulama usul ve
esaslarında belirtilen yetkinlikleri ölçebilecek nitelikte soru bankası oluşturur. Sınavlarda so-
rulan sorular bu soru bankasından seçilir.

c) Sınavlar, uygulamalı eğitim programlarında eğitici olarak görev almış, en az üç ki-
şiden oluşturulan bir komisyon tarafından değerlendirilir. Sınav sonuçları bu komisyon tara-
fından bir tutanakla tespit edilir. Sınav sonuçları, sınavın yapılmasını müteakip yedi gün içinde
Bakanlığın internet sayfası üzerinden ilgilinin erişimine açılır.

ç) Sınav sonucuna yapılan yazılı itirazlar sınav komisyonu tarafından değerlendirilir
ve sonucu on iş günü içinde kursiyere bildirilir.

(4) Eğitimlerin yapılacağı eğitim tesislerinde, uygulama usul ve esaslarında belirtilen
özelliklere sahip olma şartı aranır.

(5) Eğitimler en fazla otuz kişilik gruplar halinde yapılır. İhtiyaç duyulması halinde
enerji yöneticisi eğitimlerinin birinci ve ikinci modüllerine ve etüt-proje eğitimlerinin birinci
ve ikinci modüllerine katılacak eğitim grupları en fazla otuz kişi sınırını aşmamak kaydı ile
birleştirilebilir. Enerji yöneticisi eğitimlerinin birinci ve ikinci modülleri ile etüt-proje eğitim-
lerinin birinci, ikinci ve üçüncü modülleri ardışık olarak açılır. Etüt-proje eğitimlerinin üçüncü
modülü müstakil olarak da açılabilir. Enerji yöneticisi sertifikasına sahip kişiler üçüncü eğitim
modülüne katılabilir.
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(6) Eğitimler uygulama usul ve esaslarda belirlenen müfredat konularını içerecek şe-
kilde düzenlenir. Bakanlık gerekli görmesi halinde yetkilendirilmiş kurumlar, eğitim konusunda
yetkilendirilmiş şirketler ve davet edebileceği sektör uzmanlarının katılımı ile eğitim müfre-
datını ve materyallerini günceller.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 14 – (1) Bir sonraki yılda düzenlenecek eğitim programlarına katılacaklardan

alınacak Katma Değer Vergisi dahil taban ve tavan ücretler, her yıl Aralık ayında Bakanlık ta-
rafından belirlenerek ilan edilir.

(2) Eğitim programlarında eğitici olarak görevlendirilen Başkanlık personelinin ücretle
eğitim verecekleri haftalık ders saatlerinin sayısı, ders görevi alacakların nitelikleri ile bunlara
ödenecek ek ders ücretleri ve diğer hususlarla ilgili işlemler, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununun 89 uncu maddesi uyarınca yürütülür.

(3) Müfredata ve verilecek eğitime uygun olarak enerji yöneticisi ve etüt-proje eğitim-
lerinde eğitici olabilmek için aşağıdaki şartlardan en az birine sahip olmak şarttır:

a) Etüt-proje sertifikasına sahip olmak.
b) Eğitim konuları ile ilgili olarak, üniversitelerin ana bilim dallarından birinde ihtisas

yapmış olmak ve öğretim görevlisi, öğretim elemanı, öğretim üyesi, doktor öğretim üyesi, dok-
tor, doçent ve profesör ünvanlarından birine sahip olmak.

c) Enerji yöneticisi ve etüt-proje eğitimleri ile ilgili eğitim vereceği konuda en az beş
yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Başvuru ve şartları
MADDE 15 – (1) Verimlilik artırıcı proje desteklerinden yararlanmak isteyen endüs-

triyel işletmeler, başvuru, değerlendirme ve desteklerin uygulanmasına dair detayları kapsayan
ve uygulama usul ve esaslara uygun olarak şirketlere hazırlattıkları proje başvurularını herhangi
bir döneme tabi olmaksızın Bakanlığa sunar.

(2) Bakanlık gerekli gördüğü takdirde başvuru dönemleri belirleyebilir ve başvuru kri-
terlerini değiştirebilir. Yeni başvuru kriterleri ve/veya başvuru tarihleri Bakanlık internet sayfası
üzerinden ilan edilir.

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

a) Başvuru tarihi itibarıyla, endüstriyel işletmenin ENVER portalına kayıtlı olması.
b) 9 uncu maddenin birinci fıkrası ve 32 nci maddenin birinci fıkrası kapsamında be-

lirtilen yükümlülüklerini yerine getirmiş olması.
c) Belgelendirmeye esas olan yürürlükteki TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

Standardına göre Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite olmuş veya Türk Akreditas-
yon Kurumu tarafından kabul edilen kurumlarca akredite olmuş uygunluk değerlendirme ku-
ruluşlarınca verilmiş belgeye sahip olunması veya belgelendirme başvurusu yapıldığına dair
başvuru yapılan kurum veya kuruluş tarafından düzenlenmiş belge sunulması.

(4) Elektrik üretim lisansına sahip tüzel kişiler dışındaki yıllık toplam enerji tüketimleri
beş yüz TEP ile bin TEP arasında olan, ticaret ve/veya sanayi odasına bağlı olarak faaliyet gös-
teren ve her türlü mal üretimi yapan işletmeler, üçüncü fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerindeki
şartları sağlamak kaydıyla başvuru yapabilirler.

(5) Başvurular aynı endüstriyel işletme için azami beş proje ile sınırlıdır. Endüstriyel
işletmelerin daha önce destekleme kararı alınmış ve uygulaması devam eden projeleri bu sayıya
dahildir. Ancak, uygulamasının tamamlandığı Bakanlığa bildirilen projeler bu sayıya dahil de-
ğildir.”
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MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Ön inceleme ve değerlendirme
MADDE 16 – (1) Uygulama usul ve esasları çerçevesinde hazırlanan başvurular, mev-

zuata uygunluk, bilgi, belge ve şekil yönünden incelemeye tabi tutulur.
(2) Başvuruda istenen belgelerde aranan bilgilerin eksiksiz doldurulması esastır. Baş-

vuru dosyasında ve bilgilerde eksiklik tespit edilmesi halinde başvuru sahibinden eksikliklerin
tamamlaması istenir. Eksikliklerin belirtilen süre içinde giderilmemesi halinde başvuru redde-
dilir ve durum başvuru sahibine bildirilir.

(3) Ön inceleme sonucunda herhangi bir eksiklik tespit edilmeyen veya yapılan bildirim
sonucu eksiklikleri giderilen başvurular, Başkan onayı ile kurulan bir komisyon tarafından de-
ğerlendirilir.

(4) Proje başvuruları aşağıdaki şekilde değerlendirilir:
a) Komisyon; başvurularda yer alan projeleri, ölçüm verileri, kabuller ve kullanılan

metot ve hesaplamalar ile uygulama usul ve esaslarda belirlenen diğer kriterlere göre bileşen
bazında inceler. Yapılan inceleme sonucu uygunsuzluk, eksiklik veya hata tespit edilmesi ha-
linde, başvuru sahibinden uygunsuzluk ve eksikliklerin giderilmesi, hatalara dair açıklamalar
istenir. Uygunsuzluk, eksiklik ve hataları belirtilen süre içinde giderilmeyen projeler değerlen-
dirmeye alınmaz ve durum başvuru sahibine bildirilir.

b) Komisyonun uygun bulduğu proje bileşenleri üzerinde gerek görülmesi halinde uy-
gulama usul ve esaslarına göre yerinde ön inceleme yapılır. Ön inceleme, Bakanlık personeli
veya hizmet alınmak suretiyle Bakanlık tarafından belirlenen gerçek veya tüzel kişiler tarafın-
dan yapılır. Yerinde ön incelemenin gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılması durumunda
hizmet bedelleri endüstriyel işletmeler tarafından karşılanır.

c) Yerinde ön inceleme kapsamında tespit edilen uygunsuzluklar, eksiklikler ve yapılan
ölçüm sonucunda projedeki değerlerinden farklı olan proje bileşenleri başvuru sahibine bildi-
rilir. Yerinde tespit edilen eksiklikleri, uygun şekilde projesine yansıtan ve eksikliklerini belir-
tilen süre içinde tamamlayan başvuru sahibinin bu bildirim kapsamındaki proje bileşenleri de-
ğerlendirmeye dahil edilir. Eksiklikleri belirtilen süre içinde giderilmeyen proje bileşenleri ise
değerlendirmeye alınmaz.

ç) Komisyon, eksiklikleri ve uygunsuzlukları giderilerek değerlendirmeye alınan proje
bileşenlerini uygulama usul ve esaslarına uygun olarak Bakan onayına sunar.

(5) Bakan onayı ile desteklenme kararı verilen projeler, başvuru sahibine bildirilir ve
Bakanlığın internet sayfası üzerinden ilan edilir. Bu ilan tarihi projenin başlangıç tarihi olarak
kabul edilir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 17 – (1) Projelere ilişkin desteklerin uygulanması aşağıdaki şekilde yürütülür:
a) Proje, başlangıç tarihinden itibaren başlayarak iki yıl içinde uygulanır. İki yıl içinde

projesini uygulamayan veya uygulandığını süresi içinde Bakanlığa bildirmeyen endüstriyel iş-
letmelere destek ödemesi yapılmaz. Projede değişiklik talebi olması durumunda Bakanlığa bil-
dirilir ve Bakanlığın uygun görüşü alınır.

b) Projeyi uyguladığını Bakanlığa bildiren endüstriyel işletmelerde, uygulama usul ve
esasları çerçevesinde yerinde son inceleme yapılır.

c) Yerinde son inceleme sonrası, endüstriyel işletmeler tarafından uygulamaya ilişkin
bilgileri, yeminli mali müşavir tarafından onaylanmış faturaları, ölçüm ve hesaplamaları içine
alan uygulama raporu hazırlanır ve Bakanlığa gönderilir. Uygulama raporunda yer alan hesap-
lamalarda herhangi bir uygunsuzluk veya değerlendirmeye ilişkin eksiklik tespit edilmesi ha-
linde, bu uygunsuzluklar veya eksiklikler proje sahibine bildirilir. Uygunsuzlukları veya ek-
siklikleri belirtilen süre içinde giderilmeyen projeye veya proje bileşenine destek ödemesi ya-
pılmaz.
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ç) Uygulama raporu kapsamında, uygulamaları projede belirtilenlerden farklı yapılan
proje veya proje bileşenleri ve uygulaması projesine uygun yapılan ancak, uygulama sonundaki
bileşen enerji kazancının projedeki miktarının yüzde doksanının altında gerçekleştiği tespit
edilen proje veya proje bileşenleri desteklenmez.

d) Komisyon, destek kapsamından çıkartılan ve/veya destek yapılması uygun görülen
proje bileşenlerini Bakan onayına sunar.

e) Cari yıl içinde yapılacak destek ödemelerinde önceki yıllarda tamamlanan projelerin
destek bedelleri öncelikli ödenir.

(2) Bakanlığa desteklenmesi için sunulan projelerde, şirket hizmet bedeli ile yerinde ön
inceleme hizmet bedeli uygulama usul ve esasları çerçevesinde destek kapsamına dahil edilir.

(3) Uygulanacak destek miktarının hesaplanmasında yeminli mali müşavir tarafından
onaylanmış ve proje başlangıç tarihinden sonra düzenlenmiş olan fatura bilgileri esas alınır.
Gerçekleşen proje bedelinin (KDV hariç) kabul edilen proje bedelinden fazla olması durumun-
da, kabul edilen proje bedelinin en fazla yüzde on artırımlı değerini geçmeyecek proje bedeli
üzerinden yapılan hesaplamalara göre destek ödemesi yapılır. Gerçekleşen proje bedeli hiçbir
surette KDV hariç beş milyon Türk Lirasını aşamaz.

(4) Desteklenen endüstriyel işletmelere yapılacak ödemelerde, döviz cinsinden yapılan
harcamaların Türk Lirası karşılığı, fatura tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dö-
viz satış kuru veya daha düşük ise fatura üzerinde yer alan kur üzerinden hesaplanır.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğe 17 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 17/A
maddesi eklenmiştir.

“Verimlilik artırıcı projelerin desteklenmesine ilişkin diğer hükümler
MADDE 17/A – (1) Tüm bildirimler ve başvurular yazılı yapılabileceği gibi elektronik

ortamda da yapılabilir. Verimlilik artırıcı proje destekleri kapsamındaki tüm belgeler ve bilgiler
elektronik ortamda da alınabilir.

(2) Yerinde incelemelerde endüstriyel işletme yetkilisi veya enerji yöneticisi ile projeyi
hazırlayan şirket temsilcileri, kalibrasyonu yapılmış ve etiketlenmiş ölçüm cihazları ve yerinde
inceleme heyeti tarafından talep edilecek diğer hususlar ile birlikte hazır bulunur.

(3) Yerinde inceleme sırasında yetkililerce talep edilen her türlü bilgi ve belge ilgililerce
ibraz edilir ve gerekli kolaylık sağlanır. Yerinde inceleme için gerekli ekipman, ölçüm şartları,
uygulama alanına erişim ve benzeri koşulları sağlamayan ve bu nedenle inceleme faaliyetinin
tamamlanamadığı durumlarda endüstriyel işletmelerin projeleri destek kapsamına alınmaz.

(4) Başvuruların değerlendirme ve yerinde inceleme süreçlerinde görev alan kişilere
sunulan bilgi ve belgeler, işin mahiyeti haricinde kullanılmaz, üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

(5) Proje süresinde işletmenin devri, başka bir işletme ile birleşmesi ve nev’i değişikliği
durumunda, bu husus Bakanlıkça değerlendirilerek, projenin devamına veya sonlandırılmasına
karar verilir.

(6) Başvurusu kabul edilmiş, değerlendirilmiş ve desteklenmesi kararlaştırılmış olsa
dahi, TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardına göre Türk Akreditasyon Kurumu
tarafından akredite olmuş veya Türk Akreditasyon Kurumu tarafından kabul edilen kurumlarca
akredite olmuş uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca verilmiş belgeye sahip olunmadıkça
destek ödemesi yapılmaz. Destek ödemesi yapılmayan endüstriyel işletme herhangi bir hak ve
alacak talebinde bulunamaz.

(7) Desteklerin uygulanma sürecinde, mücbir sebep olarak kabul edilebilecek hallerin
ortaya çıkması durumunda, bu mücbir sebep hallerinin sona erinceye kadar destek sürecinin
durdurulması, devamı veya iptaline Bakanlık tarafından karar verilir.

(8) Kojenerasyon sistemlerine yönelik proje başvurularında 18/9/2014 tarihli ve 29123
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kojenerasyon ve Mikrokojenerasyon Tesislerinin Verim-
liliğinin Hesaplanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2014/3) ile belir-
lenen asgari verimlilik gereksinimlerini sağlayan verimlilik belgesi almış olma şartı aranır.”
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MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 18 – (1) Herhangi bir endüstriyel işletmesi için üç yıl içerisinde enerji yo-

ğunluğunu ortalama olarak en az yüzde on oranında azaltmayı taahhüt ederek Bakanlık ile gö-
nüllü anlaşma yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, Bakanlığın internet sayfasında yayın-
lanan başvuru formu ile birlikte her yıl Mayıs ayında Bakanlığa başvurur. Bakanlık, internet
sayfası üzerinden ilan etmek suretiyle, başvuru almayabileceği gibi başvuru dönemini ertele-
yebilir, uzatabilir veya birden fazla dönemde başvuru alabilir. Aşağıdaki şartları sağlamayan
endüstriyel işletmelerin başvuruları reddedilir:

a) Belgelendirmeye esas olan yürürlükteki TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi
Standardına göre Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite olmuş veya Türk Akreditas-
yon Kurumu tarafından kabul edilen kurumlarca akredite olmuş uygunluk değerlendirme ku-
ruluşlarınca verilmiş belgeye sahip olunması veya belgelendirme başvurusu yapıldığına dair
başvuru yapılan kurum veya kuruluş tarafından düzenlenmiş belge sunulması.

b) Başvuru tarihi itibarıyla, endüstriyel işletmenin ENVER portalına kayıtlı olması.
c) 9 uncu maddenin birinci fıkrası ve 32 nci maddenin birinci fıkrası kapsamında be-

lirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmiş olması.
(2) Gönüllü anlaşma başvuruları aşağıdaki şekilde değerlendirilir:
a) Başvurular, Başkan onayı ile kurulan gönüllü anlaşma değerlendirme komisyonu ta-

rafından değerlendirilir.
b) Bakanlık ile daha önce yaptığı gönüllü anlaşma kapsamında taahhütlerini yerine ge-

tirmiş olmasına rağmen daha sonraki yıllarda daha önce gönüllü anlaşma yaptığı endüstriyel
işletmesinde enerji yoğunluklarını artırmış olan gerçek veya tüzel kişilerin ilgili endüstriyel
işletmesine ait başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

c) Mücbir sebep hallerinin oluşması dışında, Bakanlık ile yaptığı gönüllü anlaşma kap-
samında taahhütlerini yerine getirmeyenlerin başvuruları beş yıl süre ile değerlendirmeye alın-
maz.

ç) Başvuru formunda, komisyon tarafından yapılan inceleme sonucu uygunsuzluk, ek-
siklik veya hata tespit edilmesi halinde endüstriyel işletmelerden uygunsuzluk, eksiklik veya
hataların tamamlaması istenir. Endüstriyel işletmeler değerlendirme komisyonu tarafından be-
lirlenen uygunsuzluk, eksiklik veya hataları gidermekle ve komisyonun uygun görmesi halinde
yerinde yapacağı incelemeler için gerekli şartları sağlamakla yükümlüdür. Uygunsuzluk, ek-
siklik veya hatalarını belirtilen süre içinde gidermeyen endüstriyel işletmelerin başvuruları red-
dedilir ve durum başvuru sahibi endüstriyel işletmelere bildirilir. Bu kusurdan dolayı değer-
lendirmeye alınmama yapılan başvuru dönemi ile sınırlıdır.

d) Başvuru formunda eksiği olmayan ve eksiklerini tamamlayan endüstriyel işletmelerin
başvuru tarihinden önceki yıllara ait enerji yoğunlukları aşağıdaki formül kullanılarak hesap-
lanır.

Enerji yoğunluğu = E / D
E = TEP cinsinden işletmenin yıllık toplam enerji tüketimi
D = (100/ Yi-ÜFE) x ∑ (Pi x Fi)
D = 2015 yılı fiyatları ile bin (1000) Türk Lirası cinsinden yıllık mal üretiminin eko-

nomik değeri olup Bakanlık gerek görmesi halinde baz yılını değiştirebilir.
Yi-ÜFE = İlgili sektörün yurt içi üretici fiyat endeksi
Pi = Yıl içerisinde üretilen mal miktarları
Fi = Bin (1000) Türk Lirası cinsinden, yıl içerisinde üretilen malların fabrika satış fi-

yatları.
e) Gönüllü anlaşma değerlendirme komisyonu, anlaşma yapmaya değer olan başvuru-

ları referans enerji yoğunluğu değerinin ve taahhüt edilen enerji yoğunluğu azaltma oranının
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yüksek olması kriterlerini dikkate alarak, aşağıdaki formül ile hesaplanan toplam puanlarına
göre en yüksek puandan başlamak suretiyle sıralar.

P = 0,6 x REY + 0,4 x EYA
P: Toplam puan
REY: 100 puan üzerinden, en yüksek değerine göre normalize edilmiş referans enerji

yoğunluğu puanı,
EYA: 100 puan üzerinden, en yüksek değerine göre normalize edilmiş, taahhüt edilen

enerji yoğunluğu azaltma oranı puanı,
f) Gönüllü anlaşma yapılacak endüstriyel işletmeler toplam puanlara göre yapılan sıra-

lamaya göre en yüksek puandan başlamak suretiyle Bakan onayı ile belirlenir.
g) Belgelendirmek kaydıyla, işletmeye alındığı tarih itibarıyla beş yılını tamamlaya-

madığı için referans enerji yoğunluğu hesaplanamayan endüstriyel işletmeler için referans ener-
ji yoğunluğu, son üç yıldaki enerji yoğunluklarının ortalaması olarak alınır.

(3) Elektrik üretim lisansına sahip tüzel kişiler dışındaki yıllık toplam enerji tüketimleri
beş yüz TEP ile bin TEP arasında olan, ticaret ve/veya sanayi odasına bağlı olarak faaliyet gös-
teren ve her türlü mal üretimi yapan işletmeler, birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerindeki
şartları sağlamak kaydıyla başvuru yapabilirler.

(4) Beyan edilen bilgi ve belgelerin varlığı ile muhteviyatı itibarıyla doğruluğundan
başvuru sahibi sorumlu olup gönüllü anlaşmanın herhangi bir aşamasında aksinin tespiti halinde
ilgili endüstriyel işletmenin destek kapsamından çıkarılıp çıkarılmamasına Bakanlık yetkilidir.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 19 – (1) Bakan onayını takiben, Bakanlık ile endüstriyel işletmeler arasında

yapılan gönüllü anlaşmalar, Bakanlık tarafından hazırlanan uygulama usul ve esaslarında be-
lirtilen formata uygun olarak ve aşağıdaki esaslar doğrultusunda düzenlenir ve izlenir:

a) Gönüllü anlaşma kapsamındaki taahhütlerin yerine getirilmesi ile ilgili başlangıç
yılı, başvuruyu takip eden ilk yıldır. Bu yıl içinde endüstriyel işletmeler destek ödemesine esas
olacak yeminli malî müşavir tarafından onaylanan başvuru yılına ait toplam enerji giderini gös-
teren belgeleri Bakanlığa gönderir. Enerji giderini gösteren belgelerin belirtilen yıl içinde gön-
derilmemesi durumunda endüstriyel işletmeler destek kapsamından çıkartılır ve durum başvuru
sahibi endüstriyel işletmelere bildirilir.

b) Gönüllü anlaşmaya konu olan endüstriyel işletmenin enerji yoğunluğu anlaşma dö-
nemi boyunca Bakanlık tarafından izlenir. Endüstriyel işletme başvuru yılından sonraki üç yıla
ait enerji yoğunluklarının hesap edilebilmesi için enerji yoğunluğu hesabına esas teşkil eden
bilgi ve belgeleri içeren ve Bakanlık internet sitesinde yayınlanan izleme formunu, anlaşma
dönemi içerisinde her yıl Mart ayı sonuna kadar Bakanlığa gönderir. Bakanlık, gönüllü anlaş-
maya taraf olanlardan bünyesinde birden fazla endüstriyel işletme bulunanların gönüllü anlaşma
yapmadıkları endüstriyel işletmelerindeki enerji yoğunluğu değişimlerini de izler. Gönüllü an-
laşmaya taraf olan gerçek veya tüzel kişiler izleme için Bakanlığın ihtiyaç duyacağı bilgileri
vermekle yükümlüdür. Bakanlık ve onun adına hareket eden görevlileri bu bilgileri gizli tut-
makla yükümlüdür.

c) İzleme formunda istenen belgelerde aranan bilgilerin eksiksiz doldurulması esastır.
İzleme formunda istenen bilgi ve belgelerde uygunsuzluk, eksiklik veya hata tespit edilmesi
halinde endüstriyel işletmelerden uygunsuzluk, eksiklik veya hataların giderilmesi istenir. En-
düstriyel işletmeler değerlendirme komisyonu tarafından belirlenen uygunsuzluk, eksiklik veya
hataları gidermekle yükümlüdür. Uygunsuzluk, eksiklik veya hatalarını belirtilen süre içinde
gidermeyen ve enerji yoğunluğu hesabına esas teşkil eden bilgi ve belgeleri Mart ayı içerisinde
göndermeyen endüstriyel işletmeler destek kapsamından çıkartılır ve durum başvuru sahibi
endüstriyel işletmelere bildirilir.
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(2) Gönüllü anlaşmalarda aşağıdaki mücbir sebep halleri dikkate alınır:
a) Bir olayın mücbir sebep hali sayılabilmesi için olaydan etkilenen tarafın gerekli özen

ve dikkati göstermiş ve tüm önlemleri almış olmasına karşın önlenemeyecek, kaçınılamayacak
veya giderilemeyecek olması ve bu durumun etkilenen tarafın yükümlülüklerini yerine getir-
mesini engellemesi gerekir. Aşağıda belirtilen haller mücbir sebepler olarak kabul edilir:

1) Doğal afetler ve salgın hastalıklar.
2) Savaş, nükleer ve kimyasal serpintiler, seferberlik halleri, halk ayaklanmaları, saldırı,

terör hareketleri ve sabotajlar.
3) Grev, lokavt veya diğer memur ve işçi hareketleri.
4) Genel ekonomik kriz.
5) Gönüllü anlaşmalarda belirtilen özel mücbir sebep halleri.
b) Taraflardan birinin bildirdiği mücbir sebep halinin bir takvim yılında üç aydan az

devam etmesi halinde, Bakan onayı ile gönüllü anlaşmanın süresi en fazla bir yıl uzatılabilir.
Mücbir sebep halinin üç aydan fazla devam etmesi halinde gönüllü anlaşma sona erdirilir.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 20 – (1) Gönüllü anlaşma yapan gerçek veya tüzel kişilerin endüstriyel iş-

letme içinde tükettikleri enerjiden; atıkları modern yakma teknikleri ile ısı ve elektrik enerjisine
dönüştüren tesislerinde, verimi Kojenerasyon ve Mikrokojenerasyon Tesislerinin Verimliliğinin
Hesaplanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2014/3) ile belirlenen asgari
verim değerinin üzerinde olan ve yurt içinde imal edilen kojenerasyon tesislerinde veya hidrolik,
rüzgar, jeotermal, güneş veya biyokütle kaynaklarını kullanarak ürettikleri enerji, bu tesislerin
anlaşma dönemi içinde işletmeye alınması halinde, bir defaya mahsus olmak üzere enerji yo-
ğunluğu hesabında endüstriyel işletmenin yıllık toplam enerji tüketimi miktarından düşülür.
Toplam maliyetinin yüzde yetmişten fazlasını oluşturan kısımlarının yurt içinde yapılan ima-
latlarla karşılandığı yeminli mali müşavir tarafından onaylanmış belgelerle ortaya konulan ko-
jenerasyon tesisleri, yurt içinde imal edilmiş sayılır.

(2) İzleme formunda eksiği olmayan ve eksiklerini tamamlayan endüstriyel işletmelerin
izleme dönemindeki enerji yoğunlukları aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır.

Enerji yoğunluğu = E / D
E = Et – Eyk
Et = TEP cinsinden işletmenin yıllık toplam enerji tüketimi
Eyk = Birinci fıkra kapsamında TEP cinsinden yıl içerisinde üretilen enerji
D = (100/Yi-ÜFE) x ∑ (Pi x Fi)
D = 2015 yılı fiyatları ile bin (1000) Türk Lirası cinsinden yıllık mal üretiminin eko-

nomik değeri olup Bakanlık gerek görmesi halinde baz yılını değiştirebilir.
Yi-ÜFE = İlgili sektörün yurt içi üretici fiyat endeksi
Pi = Yıl içerisinde üretilen mal miktarları
Fi = Bin (1000) Türk Lirası cinsinden, yıl içerisinde üretilen malların fabrika satış fi-

yatları.
(3) Enerji yoğunluğundaki azalma oranının hesaplanmasında referans enerji yoğunlu-

ğuna göre her yıl gerçekleşen farkların aritmetik ortalaması esas alınır. Bununla birlikte, an-
laşmanın bittiği yıla ait enerji yoğunluğu değerinin taahhüt edilen enerji yoğunluğu azaltma
oranından az olmamak üzere, referans enerji yoğunluğundan düşük olması şarttır. Gönüllü an-
laşma değerlendirme komisyonu, bu şartlar çerçevesinde desteklenmesi uygun görülen ve gö-
rülmeyen endüstriyel işletmeleri belirler ve Bakan onayına sunar.

(4) Bakanlık ile gönüllü anlaşma yapan ve taahhüdünü yerine getiren gerçek veya tüzel
kişilerin ilgili endüstriyel işletmesinin anlaşmanın yapıldığı yıla ait enerji giderinin yüzde otuzu,
Bakanlık ödeneklerinin yeterli olması durumunda ve bir milyon Türk Lirasını geçmemek kay-
dıyla Bakanlık bütçesinden karşılanır. Taahhüdünü yerine getirmeyen endüstriyel işletmelere
ise herhangi bir destek ödemesi yapılmaz.

25 Ocak 2020 – Sayı : 31019                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 199



(5) Uygulanacak desteğin ödeme planı gönüllü anlaşma dönemi sonunda Bakanlık öde-
nekleri ile sınırlı kalmak kaydıyla Bakanlık tarafından belirlenir. Geçmiş yıldan kalan destek-
lerin ödenmesine öncelik verilmek suretiyle, cari yıla ait toplam kullanılabilir ödeneğin o yıla
ait toplam destek miktarına oranı nispetinde ödeme yapılır. Bu şekilde yapılacak ödemeler ve
ödemelerdeki gecikmeler için herhangi bir hak veya faiz talebinde bulunulamaz.

(6) Ödemenin yapılmasında anlaşmanın yapıldığı yıla ait ve yeminli mali müşavir ta-
rafından onaylanmış olan enerji giderlerine ait faturalar ve ödeme belgeleri esas alınır.

(7) Gönüllü anlaşma yapılan endüstriyel işletmeler ile enerji yoğunluklarını azaltan ve
artıran endüstriyel işletmelere ilişkin bilgiler Bakanlığın internet sayfası üzerinden yayınlanır.

(8) Başvurusu kabul edilmiş, değerlendirilmiş ve desteklenmesi kararlaştırılmış olsa
dahi, TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardına göre Türk Akreditasyon Kurumu
tarafından akredite olmuş veya Türk Akreditasyon Kurumu tarafından kabul edilen kurumlarca
akredite olmuş uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca verilmiş belgeye sahip olunmadıkça
destek ödemesi yapılmaz. Destek ödemesi yapılmayan endüstriyel işletme herhangi bir hak ve
alacak talebinde bulunamaz.

(9) Anlaşma dönemi içinde işletmenin devri, başka bir işletme ile birleşmesi ve nev’i
değişikliği durumunda, bu husus Bakanlıkça değerlendirilerek, gönüllü anlaşmanın devamına
veya sonlandırılmasına karar verilir.

(10) Gönüllü anlaşma kapsamındaki başvurular ve tüm bildirimler yazılı yapılabileceği
gibi elektronik ortamda da yapılabilir. Tüm belgeler ve bilgiler elektronik ortamda da alınabilir.”

MADDE 22 –Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci paragrafında
yer alan “Genel Müdürlüğe” ibaresi “Bakanlığa” olarak, “Genel Müdürlük” ibaresi “Bakanlık”
olarak ve “Genel Müdürlüğün internet sitesi” ibareleri “Bakanlığın internet sayfası” olarak de-
ğiştirilmiş, aynı fıkranın (a) bendinde yer alan “Genel Müdürlük” ibaresi “Bakanlık” olarak
ve “Genel Müdürlük tarafından internet” ibaresi “Bakanlık tarafından internet sayfası” olarak
değiştirilmiş, aynı fıkranın (b) bendinde yer alan “Genel Müdürlük” ibaresi “Bakanlık” olarak
değiştirilmiş ve ikinci fıkrasında yer alan “Genel Müdürlüğe” ibaresi “Bakanlığa” olarak de-
ğiştirilmiştir.

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “pera-
kende satış lisansı sahibi tüzel kişiler” ibaresi “tedarik şirketleri” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “li-
sansı sahibi tüzel kişiler” ibaresi “şirketleri” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkranın (a) ve (c)
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Yol aydınlatmalarında; 27/7/2013 tarihli ve 28720 sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan Genel Aydınlatma Yönetmeliği, LED Işık Kaynaklı Yol Aydınlatma Armatürleri Teknik
Şartnamesi, Yol Aydınlatma Armatürleri Teknik Şartnamesi ve LED’li Yol Aydınlatma Tasarı-
mına İlişkin Usul ve Esaslara uyulur. Ayrıca 23/6/2010 tarihli ve 2010/643 sayılı Bakanlar Ku-
rulu Kararıyla yürürlüğe konulan Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarıma İlişkin
Yönetmelik ve 12/9/2011 tarihli ve 2011/2257 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe ko-
nulan Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri
Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmelik hakkında hükümler dikkate alınarak uygulanır.”

“c) Park ve bahçe aydınlatması amacıyla kullanılan aydınlatma sistemlerinde LED’li
armatürler kullanılır.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ge-
nel Müdürlük” ibareleri “Bakanlık” olarak değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “Askeri
liseler ile” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, dördüncü fıkrasının (c) bendinin birinci cümlesi ile
aynı bendin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (ç) bendinde
yer alan “öğretim” ibaresi “eğitim” olarak değiştirilmiş, (d) bendinde yer alan “Posta İşletmeleri
Genel Müdürlüğü” ibaresi “Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi” olarak değiştirilmiş ve
beşinci fıkrasında yer alan “Genel Müdürlük” ibaresi “Bakanlık” olarak değiştirilmiştir.
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“Her yıl enerji verimliliği bilinçlendirme ve farkındalık çalışmaları kapsamında;”
“1) İlgili bakanlıklar, büyükşehir belediyeleri ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte ko-

ordineli olarak konferans, sergi, fuar ve yarışma gibi bilinçlendirme etkinlikleri düzenler veya
düzenletir.”

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 25 – (1) Kurulu gücü yüz megavat ve üzeri olan elektrik üretim tesislerinde,

8 inci maddede belirtilen enerji yönetimi ile ilgili faaliyetleri yönetim adına yürütmek üzere,
çalışanları arasından birisi enerji yöneticisi olarak görevlendirilir.

(2) Elektrik üretim lisansı sahibi tüzel kişiler Bakanlığın internet sayfasında yayınlanan
formattaki bilgileri her yıl Mart ayı sonuna kadar Bakanlığa gönderir.”

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“19/2/2003 tarihli ve 25025 sayılı” ibaresi “2/1/2014 tarihli ve 28870 sayılı” olarak değiştiril-
miş, ikinci fıkrasında yer alan “22/1/2003 tarihli ve 25001 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Elektrik Piyasası Şebeke Yönetmeliğinde” ibaresi “28/5/2014 tarihli ve 29013 mükerrer sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Şebeke Yönetmeliğinde” olarak değiştirilmiş ve aynı
maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Yeni yapılacak iletim ve dağıtım tesislerinde ömür boyu maliyet analizleri yapılarak
kayıpları asgari seviyeye indirecek ekipmanlar seçilir.”

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldı-
rılmış ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Kurulu gücü 20 MW ve üzeri olan termik santrallerde atık ısılarının öncelikle bi-
nalarda ısıtma ve soğutma amaçlı kullanımının yanı sıra sanayi, tarımsal üretim, su ürünleri
yetiştiriciliği, soğuk hava depoları ve tatlı su üretimi gibi sektörlerde de değerlendirilmesine
yönelik enerji etütleri yapılır veya şirketlere yaptırılır ve istenilen veriler ENVER portalına gi-
rilir. Hazırlanan nihai etüt raporları etüdün yapıldığı yılı takip eden yılın Mart ayı sonuna kadar
Bakanlığa iletilir.”

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 28 – (1) Kanunun 8 inci maddesi, 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a)

bendi ve Elektrik Piyasası Kanununun 14 üncü maddesi kapsamındaki uygulamalarda, Koje-
nerasyon ve Mikrokojenerasyon Tesislerinin Verimliliğinin Hesaplanmasına İlişkin Usul ve
Esaslar Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2014/3) ile belirlenen verimlilik kriterlerinin karşılanması
şarttır.”

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 30 – (1) Enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü kamu binalarında etüt

yaptırılması zorunludur. Bu etütler kamu binasının bağlı olduğu kurum ve kuruluşlar tarafından
şirketlere yaptırılır veya çalışanları arasında bina etüt-proje sertifikasına sahip personel bulun-
ması durumunda kurum ve kuruluşların kendisi yapar. Bu etütler her yedi yılda bir yenilenir.
Etüt raporları ve belirlenen önlemlere ilişkin uygulama planlarının birer sureti kurum ve kuruluş
tarafından Bakanlığa gönderilir ve istenen veriler ENVER portalına girilir. Hazırlanan nihai
etüt raporları etüdün yapıldığı yılı takip eden yılın Mart ayı sonuna kadar Bakanlığa iletilir.

(2) Bakanlık, gerekli görmesi halinde kamu kesimine ait enerji yöneticisi görevlendir-
mekle yükümlü binalarda, tasarruf potansiyeli ile enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik
tedbirleri, bunların fayda ve maliyetlerini belirlemek üzere şirketlere etütler yaptırabilir.

(3) Birinci ve ikinci fıkralarda ifade edilen etütler ile belirlenen önlemlerden geri ödeme
süresi üç yılın altında olanlara ilişkin uygulama projeleri, etüdü yapılan kurum ve kuruluş ta-
rafından hazırlanır, bu projelere ilişkin uygulama planları Bakanlığa gönderilir, etüdün tamam-
lanmasını takip eden en geç dört yıl içerisinde uygulanır ve uygulama sonuçları Bakanlığa gön-
derilir.”
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MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 31 – (1) Kamu kesimine ait bina ve işletmelerde enerji verimliliğini artırmak

amacıyla Bakanlık tarafından belirlenen Kamu Binalarında Tasarruf Hedefi ve Uygulama Reh-
berinde yer alan tedbirler uygulanır. Ancak, anılan uygulama rehberinde belirtilen uygulama-
lardan Milli Savunma Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının, Milli İstihbarat Teşkilatı Baş-
kanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının ve Bakanlığın uygun göreceği diğer kurum ve kuruluşlar
bu maddede tanımlanan yükümlülüklerden muaf tutulur.”

MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “Genel Müdürlüğün” ibaresi “Bakanlığın” olarak de-
ğiştirilmiş, üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrasında yer alan “Müs-
teşarlığı” ibaresi “Başkanlığı” olarak değiştirilmiştir.

“(1) Kamu, ticari ve hizmet binaları, işletmeler, elektrik üretim tesisleri ve organize sa-
nayi bölgeleri, Bakanlık tarafından belirlenen formata uygun olarak bildirimlerini her yıl Mart
ayı sonuna kadar ENVER portalına girer. Verilen bilgiler çerçevesinde, son üç yıla ait yıllık
toplam enerji tüketimlerinin ortalaması esas alınarak yükümlülük kapsamına girenler Bakan-
lıkça belirlenir. Kapsam dâhiline giren kamu, ticari ve hizmet binaları, işletmeler, elektrik üre-
tim tesisleri ve organize sanayi bölgeleri yükümlülükleri uyarınca enerji yönetimi sistemi ku-
rulumu, enerji yöneticisi görevlendirilmesi, enerji yönetim biriminin oluşturulması, ENVER
portalına detay verilerinin girilmesi işlemlerini yürütür.”

“(3) Bakanlık enerji verimliliği faaliyetleri çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlardan
ilave bilgi ve belge talep edebilir, ortak çalışmalar yürütür.”

MADDE 33 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Genel
Müdürlük” ibaresi “Bakanlık” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 34 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 34 – (1) Bakanlık, bu Yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak üzere her türlü

alt düzenlemeyi yapmaya yetkilidir. Bu Yönetmelik ile ilgili uygulama usul ve esasları Bakan-
lıkça belirlenir ve Bakanlık internet sayfası üzerinden ilan edilir.

(2) Enerji verimliliği eğitim ve sertifikalandırma faaliyetleri hakkında uygulama usul
ve esasları, enerji verimliliği hizmetlerini yürütecek kurum ve kuruluşlara yetki belgesi veril-
mesi hakkında uygulama usul ve esasları, enerji verimliliği destekleri hakkında uygulama usul
ve esasları Bakanlık tarafından belirlenir ve Bakanlık internet sayfası üzerinden ilan edilir.”

MADDE 35 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 35 – (1) Bakanlık enerji verimliliği hizmetleri ile ilgili gelişmeleri, darbo-

ğazları ve çözüm önerilerini değerlendirmek üzere sektör temsilcilerinin katılımı ile gerekli
görmesi halinde koordinasyon toplantısı düzenler.”

MADDE 36 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 36 – (1) Milli Savunma Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşları ve Milli İstih-

barat Teşkilatı Başkanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşları 8 inci maddenin ikinci fıkrası ve 9 uncu
maddenin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve altıncı fıkraları hükümlerinden dolayı sorumlu
tutulmazlar. Ancak söz konusu hükümlere ilişkin uygulama usul ve esaslarını bu kurumlar
kendi iç düzenlemeleri ile belirler.”

MADDE 37 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin başlığında ve birinci fıkra-
sında yer alan “Genel Müdürlüğün” ibaresi “Bakanlığın” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 38 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci, geçici 4 üncü, geçici 5 inci, geçici 6 ncı,
geçici 7 nci ve geçici 8 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 39 – Aynı Yönetmeliğin geçici 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“Resmî Gazete’de yayımlanır” ibaresi “ilan edilir” olarak değiştirilmiştir.
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MADDE 40 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.
“Yetki belgesi kapsam değişikliği
GEÇİCİ MADDE 10 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bina sektörü,

bina ve hizmetler sektörü olarak değiştirilmiştir. Bina sektörü alt sektörleri kaldırılmıştır. Mes-
ken ve ticari ve hizmet binaları alt sektörlerinde yetkilendirilmiş olan şirketler mevcut uzman
personelleri ile yetki belgesi geçerlilik süresi bitimine kadar bina ve hizmetler sektörü kapsa-
mında ayrıca yetkilendirmeye gerek kalmaksızın faaliyetlerine devam eder. Ayrıca bu şirketler
yetki belgesi yenileme döneminde mevcut uzman personelleri ile ve diğer yenileme şartlarının
uygunluğuna göre faaliyetlerine devam edebilir. Mevcut uzman personelin değişmesi halinde
6 ncı maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen uzman per-
sonel şartı aranır. Mevcut yetki belgeleri, geçerlilik süreleri aynı kalmak kaydıyla bina ve hiz-
metler sektörü olarak değiştirilir ve her iki alt sektörde de yetki belgesi olan şirketler için ge-
çerlilik süresi daha uzun olan yetki belgesi esas alınır ve tek yetki belgesi düzenlenir. Bu dü-
zenlemeler için ayrıca bedel ödenmez.

Enerji yöneticisi sertifikalarının yenilenmesi
GEÇİCİ MADDE 11 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce sanayi ve/veya

bina sektörlerine yönelik düzenlenen enerji yöneticisi eğitimlerine katılarak sanayi enerji yö-
neticisi sertifikası ve/veya bina enerji yöneticisi sertifikası sahibi olan kişilere, Bakanlığa baş-
vurmaları halinde, eski sertifika veya sertifikaları geri alınmak suretiyle, başkaca bir koşul
aranmaksızın enerji yöneticisi sertifikası verilir.

İlk merkezi sınavın uygulanması
GEÇİCİ MADDE 12 – (1) Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının

(a) bendinde yer alan hüküm, bu maddenin yürürlüğe girdiği yılı takip eden ilk yıl uygulanmaya
başlanır.

Etüt-proje ödevinde başarısız olan mevcut kişilere hak verilmesi
GEÇİCİ MADDE 13 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce, etüt ve proje

ödevini tamamlayamadığını veya başarısız olduğunu belgeleyen kişilere, 2020 yılı sonuna ka-
dar eğitim aldığı kuruma başvurmaları durumunda, başvuru tarihini takip eden en fazla altı ay
içerisinde, eğitici kişilerin rehberliğinde etüt-proje ödevlerini yapmaları için bir defaya mahsus
hak verilir. Verilen bu hakta etüt ve proje ödevini tamamlayamayan veya başarılı olamayanların,
merkezi sınava girebilmeleri hususunda gerekli şart olan etüt ve proje ödevini yeniden yapa-
bilmeleri için bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde düzenlenen etüt-proje eğitimlerine ye-
niden katılmaları gerekir.

TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgelendirilmesi zorunluluğu için süreler
GEÇİCİ MADDE 14 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 8 inci mad-

denin ikinci fıkrasında yer alan hüküm en geç 2023 yılı sonuna kadar yerine getirilir.
Zorunlu etütlere ilişkin muafiyet tanımlanması
GEÇİCİ MADDE 15 – (1) 2019 yılında tamamlanması gereken zorunlu etütler bir de-

faya mahsus olmak üzere en geç 2020 yılı sonuna kadar tamamlanır.
(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla etüt zorunluluğu getirilen endüstriyel

işletmeler en geç üç yıl içerisinde etütlerini tamamlar.”
MADDE 41 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 42 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

27/10/2011 28097

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 25/3/2014 28952
2- 3/9/2014 29108
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Hazine ve Maliye Bakanlığından:
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI HAZİNE VE MALİYE

UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; Hazine ve Maliye Uzmanı ile Hazine ve Maliye Uz-

man Yardımcılarının mesleğe alınmaları, giriş sınavı, komisyonların oluşumu, yetiştirilmeleri,
tez hazırlama ve yeterlik sınavları, atanmaları, görev, yetki ve sorumlulukları ile diğer hususlara
ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Ka-

nununun ek 41 inci maddesi ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 241 inci
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Hazine ve Maliye Bakanını,
b) Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını,
c) Birim: Bakanlık merkez teşkilatında yer alan hizmet birimlerini,
ç) Birim amiri: Bakanlık merkez teşkilatı hizmet birimlerinin en üst amirlerini,
d) Fiili hizmet süresi: 2/5/2019 tarihli ve 1025 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürür-

lüğe konulan Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği uyarınca yapılacak geçici
görevlendirmeler dışındaki geçici görevlendirmeler ile aylıksız izinde geçen süreler hariç, Ha-
zine ve Maliye Uzmanlığı ve/veya Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığında geçen süreyi,

e) Genel Müdürlük: Personel Genel Müdürlüğünü,
f) Giriş sınavı: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca yapılan

Kamu Personel Seçme Sınavına ilişkin kılavuzda ilan edilen puan türleri itibarıyla Bakanlıkça
belirlenen yeterli puanı alanlardan bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyanların katılacağı
özel yarışma sınavını,

g) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS): 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakan-
lar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak
Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik uyarınca yapılan merkezi sınavı,

ğ) Uzman: Hazine ve Maliye Uzmanını,
h) Uzman Yardımcısı: Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Uzman Yardımcılığına Giriş Sınavı ve Atama

Giriş sınavı
MADDE 4 – (1) Uzmanlığa, giriş sınavıyla uzman yardımcısı olarak girilir.
(2) Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan veya yalnızca sözlü olarak

tek aşamadan oluşur.
(3) Sınavın yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı yapılması halinde, yazılı sınavda başarılı

olamayanlar sözlü sınava alınmaz.
(4) Giriş sınavı, Bakanlıkça yapılır veya yaptırılır.
(5) Sınavın başka bir kuruma yaptırılması halinde, sınava ilişkin hususlar protokol ile

belirlenir.
(6) Sınavın sekretarya işlemleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür.
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Giriş sınavı başvuru şartları
MADDE 5 – (1) Giriş sınavına katılmak isteyenlerde son başvuru tarihi itibarıyla aşa-

ğıdaki şartlar aranır:
a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
b) Bakanlığın kadro ve ihtiyaç durumuna göre; en az dört yıllık lisans eğitimi veren

hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler, mimarlık, mühendislik, fen-
edebiyat, iletişim fakülteleri ile diğer fakültelerin veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu
tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarının Bakanlıkça du-
yuruda belirlenecek öğrenim dallarından mezun olmak.

c) KPSS’den, Bakanlıkça belirlenen puan türlerine göre yeterli puanı almış olmak.
ç) Bakanlıkça gerekli görüldüğü takdirde, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından

(YDS) veya buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan
başka bir sınavdan duyuruda belirtilen yabancı dil puanını almış olmak.

d) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını dol-
durmamış olmak.

e) Daha önce uzman yardımcılığı giriş sınavına iki defadan fazla katılmamış olmak.
Giriş sınavı duyurusu
MADDE 6 – (1) Giriş sınavı, şekli Bakanlıkça belirlenen formata uygun olarak Resmî

Gazete ile e-Devlet portalı ve Bakanlık resmi internet sitesinde sınav tarihinden en az otuz gün
önce en az bir defa ilan edilmek suretiyle duyurulur.

(2) Sınav duyurusunda; giriş sınavına başvuru şartları, son başvuru tarihi ve yeri, atama
yapılacak kadro sayısı, sınav konuları, sınav tarihi ve yeri, KPSS puan türleri ve taban puanı,
istenmesi halinde yabancı dil puanı ve geçerlik yılları ile sınava çağrılabilecek aday sayısına
yer verilir. Atama yapılacak kadro sayısı öğrenim dalları itibarıyla ayrı ayrı belirlenebilir.

Giriş sınavına başvuru
MADDE 7 – (1) Giriş sınavına başvuru, Bakanlık resmi internet sitesinde yayımlanacak

sınav başvuru formuyla elektronik ortamda yapılır. Başvuru formunun imzalı bir örneğinin;
son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar Genel Müdürlüğe elden teslim edilmesi veya
posta yoluyla gönderilmesi zorunludur. Postadaki gecikmeden dolayı zamanında ulaşmayan
başvurular işleme konulmaz.

Giriş sınavına çağrı
MADDE 8 – (1) Genel Müdürlük, sınav başvurularını aranılan şartlar açısından ince-

leyerek, giriş sınavına katılabilecek adaylara ilişkin listeyi KPSS puanı en yüksek adaydan baş-
lamak suretiyle düzenler. Atama yapılacak kadro sayısının fakülte ve/veya öğrenim dalları iti-
barıyla ayrı ayrı belirlenmesi durumunda listeler buna göre düzenlenir.

(2) Giriş sınavının; yazılı bölümüne çağrılacak aday sayısı, ilan edilen atama yapılacak
kadro sayısının yirmi katını, sözlü bölümüne çağrılacak aday sayısı ise ilan edilen atama yapı-
lacak kadro sayısının dört katını geçemez. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da giriş
sınavına çağrılır. Sınav ilanında atama yapılacak kadro sayısının fakülte ve/veya öğrenim dalları
itibarıyla ayrı ayrı belirlenmesi durumunda giriş sınavına çağrılacak aday sayısı da ayrı ayrı
hesaplanır.

(3) Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri, Ba-
kanlık resmi internet sitesinde sınavdan en az on gün önce ilan edilir. Adaylara ayrıca tebligat
yapılmaz.

Giriş sınavı komisyonu
MADDE 9 – (1) Giriş sınavı komisyonu; Bakan Yardımcısı veya birim amirinin baş-

kanlığında, Bakanlıkta görev yapanlar arasından başkan dâhil en az beş asıl ve üç yedek üyeden
oluşur. Genel Müdürlükten bir üye komisyonun doğal üyesidir. Birden fazla sınav komisyonu
oluşturulabilir.

(2) Giriş sınavı komisyonuna; gerekli görülmesi halinde kamu kurum ve kuruluşların-
dan konusunda uzman kişiler üye olarak görevlendirilebilir.
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(3) Giriş sınavı komisyonu başkan ve üyeleri; boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci
dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı sınav-
larda görev alamaz.

Giriş sınavı komisyonunun görevleri
MADDE 10 – (1) Giriş sınavı komisyonu; yazılı sınav sorularının hazırlanması ve ce-

vapların değerlendirilmesi, sözlü sınavın yapılması, sonuçların ilan edilmesi, itirazların sonuç-
landırılması ve sınavla ilgili diğer işlemlerin yürütülmesiyle görevlidir.

(2) Giriş sınavı komisyonu üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. Oy-
lama sırasında çekimser oy kullanılamaz. Alınan kararlar kesindir. Karara katılmayanlar karşı
oylarını gerekçeleriyle birlikte belirtmek zorundadır.

Giriş sınavı konuları
MADDE 11 – (1) Giriş sınavı, mezun olunan bölümlerin müfredatına uygun konulardan

ve/veya Hukuk, İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe, Uluslararası İlişkiler,
Ekonometri, Matematik, İstatistik alanları içerisinden belirlenecek konularda yapılır.

(2) Sınav duyurusunda yer verilmesi kaydıyla, birinci fıkrada belirtilen konularda de-
ğişiklik yapılabilir.

(3) Atama yapılacak kadro sayısının fakülte ve/veya öğrenim dalları itibarıyla ayrı ayrı
belirlenmesi durumunda, adayların hangi sınav konularından sorumlu olacağı sınav duyuru-
sunda belirtilir.

(4) Giriş sınavında soruların konu grupları bakımından hangi ağırlıkta değerlendirmeye
esas tutulacağına sınav duyurusunda yer verilir.

Yazılı sınavın değerlendirilmesi
MADDE 12 – (1) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. En yüksek

puandan başlamak üzere sıralanarak tutanağa bağlanır ve komisyon üyelerince imzalanır.
(2) Yazılı sınavı başarmış sayılmak için her konu grubundan en az elli puan alınması

ve bunların ortalamasının en az yetmiş puan olması şarttır. Sınavın tek konu grubundan yapıl-
ması halinde en az yetmiş puan alınması zorunludur.

Yazılı sınav sonuçlarının duyurulması ve sözlü sınava çağırma
MADDE 13 – (1) Yazılı sınav sonuçları, Bakanlık resmi internet sitesinde yayımlanmak

suretiyle duyurulur.
(2) Yazılı sınavda başarılı olanlardan en yüksek puan alan adaydan başlanarak duyuruda

belirtilen sayıda aday sözlü sınava katılmaya hak kazanır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan
adaylar da sözlü sınava çağrılır.

(3) Sözlü sınava katılacaklara; sözlü sınavın yeri, günü ve saati, sözlü sınav tarihinden
en az on gün önce Bakanlık resmi internet sitesinde yayımlanmak suretiyle duyurulur.

Sözlü sınav ve değerlendirilmesi
MADDE 14 – (1) Sözlü sınavda adaylar;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir.
(2) Adaylar, komisyon üyeleri tarafından, birinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b)

ila (e) bentlerinden her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar bir tu-
tanağa ayrı ayrı geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kulla-
nılmaz.

(3) Sözlü sınavı başarmış sayılmak için komisyon üyelerinin yüz üzerinden verdikleri
puanların ortalamasının en az yetmiş olması zorunludur.
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Giriş sınavı sonuçları ve duyurulması
MADDE 15 – (1) Sınavın yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı yapılması halinde, her bi-

rinden ayrı ayrı en az yetmiş puan alan adaylar giriş sınavında başarılı sayılır. Yazılı ve sözlü
sınavın ortalama puanı giriş sınavı başarı sırasını oluşturur.

(2) Sınavın yalnızca sözlü olarak tek aşamalı yapılması halinde sınavdan en az yetmiş
puan alan adaylar giriş sınavında başarılı sayılır.

(3) Sınav komisyonu, adayları en yüksek puandan başlamak üzere başarı sırasına göre
sıralayarak, ilan edilen kadro sayısı kadar adayı asıl, bu sayının en fazla yarısı kadar adayı da
yedek olarak belirler ve ilan eder. Puanların aynı olması halinde sırasıyla varsa yazılı puanı,
giriş sınavına başvurduğu KPSS puanı ve başvuru şartları arasında bulunması durumunda ya-
bancı dil puanı yüksek olana öncelik tanınır.

(4) Sınav sonuçları, Genel Müdürlükçe Bakanlık resmi internet sitesinde duyurulur.
Ayrıca, başarılı olan adaylara yazılı olarak bildirilir ve duyuruda belirtilen atamaya esas bel-
geleri teslim etmeleri istenir.

(5) Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar
için müktesep hak teşkil etmez.

Giriş sınavı sonuçlarına itiraz
MADDE 16 – (1) Sınav sonuçlarına açıklanmasından itibaren yedi gün içerisinde Ba-

kanlıkta olacak şekilde yazılı olarak itiraz edilebilir. Bu sürenin bitiminden itibaren itiraz, sınav
komisyonu tarafından en geç on gün içinde değerlendirilerek sonucu ilgiliye yazılı olarak bil-
dirilir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz.

Gerçeğe aykırı beyan
MADDE 17 – (1) Sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit

edilenler sınava alınmazlar. Giriş sınavını kazananlardan sınava katılma şartlarını taşımadığı
anlaşılanların sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa
dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında
26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere
Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Uzman yardımcılığına atama
MADDE 18 – (1) Sınav sonucunda, ilan edilen atama yapılacak kadro sayısı kadar ada-

yın ataması yapılır.
(2) Sınavda başarılı olanlardan, atama şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların

sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, yapılmış olsa dahi iptal edilir.
(3) Atama işlemi yapılmadan önce feragat edenlerin atamaları yapılmaz.
(4) Atamaları yapılanlardan kendilerine bildirilen süre içinde göreve başlamayanların

atamaları iptal edilir.
(5) Atamaya esas belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyenler, ikinci, üçüncü ve dör-

düncü fıkralarda sayılanlar ile ataması yapılıp göreve başladıktan sonra çeşitli nedenlerle
görevinden ayrılanların yerine, mesleki temel eğitimin başlamasından önce olmak kaydıyla
başarı sırasına göre yedek listede yer alan adaylar arasından atama yapılabilir.

Sınav belgelerinin saklanması
MADDE 19 – (1) Ataması yapılanların sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosya-

larında; başarısız olanlar ile başarılı olduğu halde herhangi bir nedenle atanamayanların sınav
belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar Genel Mü-
dürlükçe saklanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uzman Yardımcılarının Yetiştirilmesi

Yetiştirilmedeki amaç
MADDE 20 – (1) Yetiştirilmedeki amaç;
a) Meslekle ilgili teoriye, mevzuata ve uygulamaya ilişkin bilgi ve becerilerin edinil-

mesini,
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b) Analitik düşünme, bilimsel çalışma ve araştırma alışkanlığının edinilmesini,
c) Ekip çalışması ve iletişim becerilerinin geliştirilmesini,
ç) Temsil ve ifade kabiliyetinin arttırılmasını,
d) Yabancı dil bilgisinin geliştirilmesini,
e) Bilgisayar ve teknoloji kullanımının öğrenilmesi ve geliştirilmesini,
sağlamaktır.
Uzman yardımcılığı süresi ve yetiştirilme
MADDE 21 – (1) Uzman yardımcılığı dönemi en az üç yıldır.
(2) Uzman yardımcıları;
a) Genel Müdürlük tarafından düzenlenen mesleki temel eğitime tabi tutulur.
b) Teze yönelik çalışmaları yürütür.
c) Yabancı dil bilgisinin geliştirilmesi amacıyla kurslardan yararlandırılabilir.
(3) Mesleki temel eğitimin konuları, süresi, sınavlar ile eğitime ilişkin diğer hususlar

Genel Müdürlük tarafından hazırlanıp Bakanlık Makamı onayı ile yürürlüğe girecek yönerge
ile belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Uzmanlık Tezi

Uzmanlık tezi ve tez danışmanı
MADDE 22 – (1) Uzman yardımcılarına; görevli oldukları birimce onsekiz aylık fiili

hizmet süresini tamamlamalarını müteakip otuz günlük süre içinde tez konusu verilir. Uzmanlık
tezi, tez konularının kesinleşmesini takip eden en geç bir yıllık fiili hizmet süresinin sonunda
tez jürisine teslim edilir. Tez konuları Genel Müdürlükten görüş alınması suretiyle kesinleşti-
rilir.

(2) Tez, tez danışmanının rehberliğinde bilimsel esaslara uygun olarak hazırlanır. Tez
danışmanı, konusunda uzman kişiler veya üniversite öğretim üyeleri arasından belirlenir.

(3) Tezin, uzman yardımcısının görüş ve değerlendirmeleri ile önerilerini içermesi ve
bilimsel çalışma etiğine uygun olması gerekir.

Tez jürisi ve tezin değerlendirilmesi
MADDE 23 – (1) Tez jürisi; uzman yardımcısının görev yaptığı birim amirinin veya

yardımcısının başkanlığında; uzman yardımcısının görev yaptığı birimden veya Bakanlığın di-
ğer birimlerinden seçilecek başkan dahil en az üç asıl, iki yedek üyeden oluşturulur.

(2) Tez jürisi, iki ay içerisinde tezi değerlendirerek uzman yardımcısını tez savunmasına
çağırır.

(3) Tez savunması sonucunda, jüri üyelerince her adaya ayrı ayrı not verilir. Bu notların
ortalaması tez notunu oluşturur ve durum bir tutanakla tespit edilir. Tezin başarılı kabul edilmesi
için tez notunun en az yetmiş puan olması zorunludur.

(4) Tezin süresi içerisinde verilmemesi veya başarısız kabul edilmesi halinde, tezde tes-
pit edilen eksiklikler gerekçeleriyle birlikte yazılı olarak bildirilir ve uzman yardımcılarına te-
zini vermesi veya düzeltmesi için üç ay ilave süre verilir. Bu süre içerisinde teslim edilen tez,
jüri üyeleri tarafından bir aylık süre içerisinde değerlendirilir. İlave süre sonunda tezlerini ver-
meyenler ile ikinci defa verdikleri tezleri başarısız olarak değerlendirilen uzman yardımcıları
yeterlik sınavına alınmaz.

(5) Tezleri başarılı kabul edilenler Genel Müdürlüğe bildirilir ve tezin bir örneği yazılı
ve elektronik ortamda gönderilir.

(6) Tez konusunun ve tez danışmanının belirlenmesi, tez danışmanının görev ve so-
rumluluğu, tezin hazırlanması, sunumu ve değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar Genel
Müdürlükçe hazırlanıp Bakanlık Makamı onayı ile yürürlüğe girecek yönerge ile düzenlenir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Yeterlik Sınavı ve Atama

Yeterlik sınavına girebilme şartları
MADDE 24 – (1) Uzman yardımcıları;
a) Fiili hizmet süresinin en az üç yıl olması,
b) Tezlerinin başarılı kabul edilmesi,
şartıyla, yeterlik sınavına girmeye hak kazanır.
(2) Yeterlik sınavına girmeye hak kazandığı halde geçerli mazeretine istinaden sınava

giremeyenler, mazeretlerinin sona ermesini müteakip bir yıl içerisinde Genel Müdürlükçe be-
lirlenecek bir tarihte sınava alınır.

Yeterlik sınavı, konuları, duyurusu ve itiraz
MADDE 25 – (1) Yeterlik sınavı; yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşur. Ya-

zılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmaz.
(2) Yazılı sınav, Bakanlığın görev alanına giren konular ile mezun olunan bölümlerin

müfredatına uygun konulardan ve/veya hazine ve ekonomi yönetimi, dış ekonomik ilişkiler,
kamu finansmanı ve borçlanma, finansal piyasalar ve kambiyo, kamu sermayeli kuruluş ve iş-
letmeler, ekonomik programlar ve araştırmalar, kamu mali yönetimi ve kamu harcamaları, dev-
let muhasebesi, kamu hukuku ve özel hukuk, mali suçlarla mücadele ve kamu personeli konu-
larında yapılır.

(3) Yeterlik sınavının sözlü aşaması; uzman yardımcısının,
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyinin,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücünün,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğunun,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığının,
d) Genel yetenek ve genel kültürünün,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının,
değerlendirilmesi suretiyle yapılır.
(4) Adaylar, yeterlik sınavı komisyonu tarafından üçüncü fıkranın (a) bendi için elli

puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir
ve verilen puanlar tutanağa ayrı ayrı geçirilir. Bunun dışında sözlü sınavla ilgili herhangi bir
kayıt sistemi kullanılmaz.

(5) Yeterlik sınavını başarmış sayılmak için yazılı ve sözlü sınavların her birinden en
az yetmiş puan almak şarttır. Yazılı ve sözlü sınavın ortalama puanı yeterlik sınavı başarı sırasını
oluşturur.

(6) Sınav sonuçları, Genel Müdürlükçe duyurulur.
(7) Sınav sonuçlarına, açıklanmasından itibaren yedi gün içerisinde Bakanlıkta olacak

şekilde yazılı olarak itiraz edilebilir. Bu sürenin bitiminden itibaren itiraz, yeterlik sınavı ko-
misyonu tarafından en geç on gün içinde karara bağlanır ve sonucu ilgiliye yazılı olarak bildi-
rilir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz.

Yeterlik sınavı komisyonu
MADDE 26 – (1) Yeterlik sınavı komisyonu; Bakan Yardımcısı veya birim amirinin

başkanlığında, Bakanlıkta görev yapanlar arasından başkan dâhil en az beş asıl ve üç yedek
üyeden oluşur. Uzman yardımcısının görev yaptığı birimin amiri veya yardımcısı ile Genel
Müdürlükten bir üye komisyonun doğal üyesidir. Birden fazla sınav komisyonu oluşturulabilir.

(2) Yeterlik sınavı komisyonu başkan ve üyeleri; boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci
dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı sınav-
larda görev alamaz.

(3) Yeterlik sınavı komisyonunun sekretarya işlemleri Genel Müdürlük tarafından yü-
rütülür.
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Yeterlik sınavı komisyonunun görevleri
MADDE 27 – (1) Yeterlik sınavı komisyonu; sınavın yapılması, sonuçların ilan edil-

mesi, itirazların sonuçlandırılması ve sınavla ilgili diğer işlemlerin yürütülmesiyle görevlidir.
(2) Yeterlik sınavı komisyonu üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğuyla karar alır.

Oylama sırasında çekimser oy kullanılamaz. Alınan kararlar kesindir. Karara katılmayanlar
karşı oylarını gerekçeleriyle birlikte belirtmek zorundadır.

Ek sınav hakkı
MADDE 28 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak ka-

zandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, yeterlik sınavından
itibaren bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir.

Uzmanlığa atama
MADDE 29 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olanların uzman kadrolarına atanabilme-

leri, YDS’den asgari (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen
ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl
içinde sahip olma şartına bağlıdır.

Uzman yardımcısı unvanını kaybetme
MADDE 30 – (1) Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazır-

ladıkları tezleri kabul edilmeyenler, 28 inci maddeye göre ek sınav hakkı tanınanlardan başarı
gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar, süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını
yerine getirmeyenler uzman yardımcısı unvanını kaybeder ve durumlarına uygun memur un-
vanlı kadrolara atanır.

ALTINCI BÖLÜM
Uzman ve Uzman Yardımcılarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Uzman ve uzman yardımcılarının görev ve yetkileri
MADDE 31 – (1) Uzman ve uzman yardımcıları;
a) Biriminin görev alanına giren konularda yürütülen çalışmaların gerektirdiği hizmet-

leri yapmakla,
b) Bakanlığın görev alanı çerçevesinde araştırma ve incelemelerde bulunmak, proje

üretmek ve geliştirmekle,
c) Bakanlığın politika, amaç ve hedefleri gerçekleştirmeye yönelik çalışmalar yapmakla,
ç) Görevli oldukları birimin görev alanına giren konularda ilgili kuruluşlar nezdinde

araştırma, inceleme ve analiz işleri yapmakla,
d) Hizmetin geliştirilmesiyle ilgili çalışmalarda bulunmak ve bu amaçla mevzuat ve

uygulamaya ilişkin görüş ve önerilerini bildirmekle,
e) Amirlerince verilecek diğer işleri yapmakla,
görevli ve yetkilidir.
(2) Uzmanlar, uzman yardımcılarının bilgi ve tecrübelerinin geliştirilmesine yardımcı

olur.
(3) 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uya-

rınca; teşkilat ve görev alanına giren konularda uzman ve uzman yardımcılarına diğer görev-
lerinin yanı sıra teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yaptırılabilir.

Uzman ve uzman yardımcılarının sorumlulukları
MADDE 32 – (1) Uzman ve uzman yardımcıları, görevlerini yerine getirirken aşağıdaki

hususlara uyar:
a) Verilen görevleri mevzuata uygun şekilde süresinde ve eksiksiz olarak tamamlar.
b) Hizmetin adil, verimli ve etkin sunulmasını esas alır.
c) Mesleğin gerektirdiği etik ilkelere uygun davranır.
ç) Mesleğin gerektirdiği saygınlık ve güven duygusunu sarsacak davranışlarda bulu-

namaz.
d) Çalışmalarında idareye değer katmayı ve objektif olmayı esas alır.
(2) Uzmanlar; uzman yardımcılarının yetişmelerine katkı sağlar.
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YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yurt dışında eğitim ve görevlendirme
MADDE 33 – (1) 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürür-

lüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında
Yönetmelik uyarınca uzmanlar, ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeler çerçevesinde eğitim
amacıyla yurt dışına gönderilebilir.

(2) Uzmanlar, mesleki incelemelerde bulunmak amacıyla bir yıldan fazla olmamak üze-
re ilgili mevzuat ve Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar ile her yıl belirlenen kontenjan çer-
çevesinde yurt dışına geçici görevle gönderilebilir.

Sürekli gelişim
MADDE 34 – (1) Genel Müdürlük, uzmanların bireysel yetkinliklerinin geliştirilmesi

ve kariyer planlamalarına destek sağlanması amacıyla, birimlerin taleplerini de dikkate alarak
sürekli eğitim ve gelişim programları hazırlar ve uzmanlar bu programlara katılır. Ayrıca, bi-
rimlerce eğitim programı düzenlenir.

(2) Sürekli eğitim ve gelişim programlarında uzaktan eğitim yönteminden yararlanıla-
bilir.

Yeniden atama
MADDE 35 – (1) Uzman unvanını kazandıktan sonra Bakanlıktaki görevlerinden çeşitli

sebeplerle ayrılanlardan yeniden atanmak isteyenler, boş kadro bulunmak şartıyla uzmanlığa
yeniden atanabilirler.

Kariyer dışı uzman ve uzman yardımcısı atanamayacağı
MADDE 36 – (1) Üst hukuk normlarındaki düzenlemeler hariç uzman ve uzman yar-

dımcısı kadrolarına, bu Yönetmelik hükümleri dışında atama yapılamaz.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler
MADDE 37 – (1) 8/11/2001 tarihli ve 24577 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ha-

zine Müsteşarlığı Hazine Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı ile Hazine Uzmanlığı Yeterlik Sı-
navına İlişkin Yönetmelik ile 19/4/2012 tarihli ve 28269 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Maliye Bakanlığı Maliye Uzmanlığı Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Hazine ve

Maliye Uzman Yardımcısı kadrolarında bulunanların yeterlik sınavları, uzmanlığa atanmaları
ile diğer iş ve işlemler, bu Yönetmeliğin 37 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılan Hazine Müs-
teşarlığı Hazine Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı ile Hazine Uzmanlığı Yeterlik Sınavına İlişkin
Yönetmelik ile Maliye Bakanlığı Maliye Uzmanlığı Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

(2) 18/10/2019 tarihli ve 30922 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 47 sayılı Sigorta-
cılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin geçici 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca; Sigorta
Denetleme Uzman Yardımcısı ve Sigorta Denetleme Aktüer Yardımcısı kadrolarında bulunan-
lardan, Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı kadrosuna atanmış sayılanların; yeterlik sınavları,
uzmanlığa atanmaları ile diğer iş ve işlemleri 21/8/2009 tarihli ve 27326 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulu Yönetmeliği hükümlerine göre ye-
rine getirilir.

(3) Birinci ve ikinci fıkra kapsamında oluşturulacak jüri ve komisyonlar, bu Yönetmelik
hükümlerine göre teşekkül ettirilir.

Yürürlük
MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.
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Nükleer Düzenleme Kurumundan:
NÜKLEER GÜVENCE YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde barışçıl

amaçlı kullanılan nükleer maddeler ile nükleer yakıt çevrimi için özel olarak tasarımlanmış
veya hazırlanmış ekipman ve malzemelerin envanterinin bildirimi, tespiti ve takibi ile bu mad-
de, ekipman ve malzemelerin yetkisiz olarak kullanılmasını, nükleer silah veya diğer nükleer
patlayıcı aygıtlara dönüştürülmesini önlemek ve bu yöndeki girişimlerin zamanında saptan-
masını sağlamak üzere Kurum tarafından kurulan ulusal nükleer madde sayım ve kontrol sis-
temi çerçevesinde uyulacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/8/1981 tarihli ve 8/3527 sayılı Bakanlar Kurulu

Kararıyla onaylanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Ara-
sında Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Andlaşmasına İlişkin Olarak Güvenlik De-
netimi Uygulamasına Dair Anlaşma ve 7/6/2001 tarihli ve 2001/2643 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararıyla onaylanan Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Andlaşmasına İlişkin Olarak
Güvenlik Denetiminin Uygulanmasına Dair Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası
Atom Enerjisi Ajansı Arasındaki Anlaşmaya Ek Protokol çerçevesinde; tesisleri ve tesis dışı
yerleri; nükleer maddeleri; nükleer yakıt çevrimi için özel olarak tasarımlanmış veya hazırlan-
mış ekipman ve malzemeleri; nükleer yakıt çevrimine yönelik planları ve araştırma geliştirme
faaliyetlerini; kaynak madde çıkarma ve işleme faaliyetleri yapan, nükleer madde bulunduran,
kullanan, depolayan, işleyen, üreten, devreden, ithal veya ihraç eden, nükleer yakıt çevrimi
için özel olarak tasarımlanmış veya hazırlanmış ekipman ve malzemeler ile ilgili faaliyet yü-
rüten gerçek veya tüzel kişileri kapsar. 

(2) Türkiye’den transit geçirilen ve yabancı ülkelere ait; nükleer maddeler ile nükleer
yakıt çevrimi için özel olarak tasarımlanmış veya hazırlanmış ekipman ve malzemeler bu Yö-
netmeliğin kapsamı dışındadır.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2/7/2018 tarihli ve 702 sayılı Nükleer Düzenleme

Kurumunun Teşkilat ve Görevleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrası ile 15/7/2018 tarihli ve 30479 sa-
yılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuru-
luşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin
785 inci maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bilmesi gereken ilkesi: Herhangi bir konu veya işi ancak görev veya sorumlulukları

gereği öğrenmekle, incelemekle, gereğini yerine getirmekle ve korumakla yükümlü bulunan-
ların yetkileri düzeyinde bilgi sahibi olmasını ve erişim sağlamasını,

b) Defter envanteri: Madde denkleştirme alanındaki iki fiziksel envanter alımı arasında
yapılan tüm envanter değişikliklerinin cebirsel toplamını,

c) Ek erişim: Herhangi bir yere, beyan edilmemiş nükleer madde ya da faaliyet olup
olmadığının doğrulanması amacıyla UAEA denetçilerinin erişimini,

ç) Ek Protokol: 7/6/2001 tarihli ve 2001/2643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onay-
lanan Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Andlaşmasına İlişkin Olarak Güvenlik De-
netiminin Uygulanmasına Dair Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Atom Enerjisi
Ajansı Arasındaki Anlaşmaya Ek Protokolü,

d) Etkin kilogram: Nükleer maddelerin sayım ve kontrol sisteminde kullanılan ve;
1) Plütonyum için kilogram cinsinden ağırlık,
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2) Uranyum-235 veya uranyum-233 bakımından %1 veya daha fazla zenginleştirilmiş
uranyum için kilogram cinsinden ağırlığının zenginliğinin karesi ile çarpımından elde edilecek
değer,

3) Uranyum-235 veya uranyum-233 bakımından %0,5’ten daha fazla %1’den daha az
zenginleştirilmiş uranyum için kilogram cinsinden ağırlığının 0,0001 ile çarpımından elde edi-
lecek değer,

4) Toryum veya %0,5 ya da daha düşük zenginlikli tüketilmiş uranyum için kilogram
cinsinden ağırlığının 0,00005 ile çarpımından elde edilecek değer,

olarak belirlenen özel birimi,
e) Fiziksel envanter: Bir madde denkleştirme alanı içerisindeki tüm nükleer maddelerin

tanımlı bir prosedüre göre ölçülen veya hesaplanan yığın miktarlarının toplamını,
f) Gönderici alıcı farkı: Her bir yığın için gönderici madde denkleştirme alanında beyan

edilen ile alıcı madde denkleştirme alanında ölçülen nükleer madde miktarları arasındaki farkı,
g) Güvence Denetimi Anlaşması (GDA): 20/8/1981 tarihli ve 8/3527 sayılı Bakanlar

Kurulu Kararıyla onaylanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Uluslararası Atom Enerjisi
Ajansı Arasında Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Andlaşmasına İlişkin Olarak Gü-
venlik Denetimi Uygulamasına Dair Anlaşmayı,

ğ) İç denetim: Nükleer madde sayım ve kontrol sisteminin etkinliğini ve personelin gö-
revlerini uygun şekilde yerine getirip getirmediğini kontrol etmek amacıyla tesis veya tesis
dışı yer sorumlusu tarafından gerçekleştirilen öz değerlendirmeyi,

h) İşletme kayıtları: Her bir madde denkleştirme alanı için;
1) Nükleer maddenin bileşim ve miktarındaki değişikliklerin belirlenmesinde kullanılan

işletme verilerini,
2) Ölçüm cihazlarının kalibrasyonu, örnek alma ve analizlere ilişkin kayıtlar ile ölçüm

sonuçlarının belirsizliklerini,
3) Fiziksel envanter alımına hazırlık aşamasında ve envanterin alınması sırasında ya-

pılan faaliyetleri,
4) Herhangi bir şekilde envanterde meydana gelebilecek olan kayıp ve kazançların ne-

denleri ile nükleer madde envanterinin kontrolü için uygulanacak olan prosedürleri,
ı) Kaynak madde: Doğada var olan izotopların karışımını içeren uranyum ve toryum

ile uranyum-235 izotopu içeriği doğal düzeyin altına düşmüş tüketilmiş uranyum, toryum, bun-
lardan herhangi birinin metal, alaşım, kimyasal bileşik veya konsantre edilmiş şekli ve Kuru-
mun belirleyeceği oranda yukarıdakilerden birini veya daha fazlasını içeren diğer maddeleri,

i) Kilit Ölçüm Noktası (KÖN): Nükleer madde akışı veya envanterinin belirlenebilmesi
için nükleer maddenin ölçülebilecek şekilde bulunduğu yeri,

j) Kurum: Nükleer Düzenleme Kurumunu, 
k) Madde Denkleştirme Alanı (MDA): İçine veya dışına transfer edilen nükleer madde

miktarının belirlenebildiği ve içindeki nükleer maddenin fiziksel envanterinin alınabildiği Ku-
rumun uygun bulduğu alanı, 

l) Nükleer yakıt çevrimi için özel olarak tasarımlanmış veya hazırlanmış ekipman ve
malzemeler: Ek Protokol Ek-II’de yer alan eşyayı,

m) Nükleer güvence: Güvence Denetimi Anlaşması ve Ek Protokol ile Türkiye Cum-
huriyetinin taraf olduğu diğer ilgili ikili veya çok taraflı uluslararası anlaşmalar ile üyelikle-
rinden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere nükleer silahların yayılmasının önlenmesine yö-
nelik yükümlülükleri,

n) Nükleer madde: Kaynak maddeler ve özel bölünebilir maddeleri,
o) Nükleer madde sayım ve kontrol personeli: Tesis veya tesis dışı yer sorumlusu tara-

fından, nükleer maddelerin sayım ve kontrolüne ilişkin yetkilendirilen ve görevlendirilen, bu
Yönetmelikte belirlenen niteliklere sahip kişiyi,

ö) Nükleer maddelerin sayım ve kontrolü: GDA kapsamında; tesis ve tesis dışı yerler-
deki nükleer madde miktarlarını ve bu miktarlardaki değişiklikleri belirli süreler içinde tespit
etmek, kayıt altına almak ve doğrulamak için yürütülen faaliyetleri,

p) Nükleer madde sayım ve kontrol sistemi: Bu Yönetmelik kapsamındaki tüm sorum-
lulukların nasıl yerine getirileceğini detaylı olarak gösteren ve Tasarım Bilgisi Sualnamesinde
tanımlanan sistemi,
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r) Nükleer yakıt çevrimi: Nükleer maddenin dönüştürülmesi, zenginleştirilmesi, nükleer
yakıt imalatı, nükleer yakıtların yeniden işlenmesi, plütonyum, yüksek zenginliğe sahip uran-
yum ya da uranyum-233 içeren atıkların işlenmesi ile reaktörler, nükleer fisyon açısından kritik
olabilen tesisler ile ilgili faaliyetleri,

s) Özel bölünebilir madde: Plütonyum-239, uranyum-233, uranyum-235 veya uran-
yum-233 izotopları bakımından zenginleştirilmiş uranyum veya bunlardan birini veya birden
fazlasını içeren herhangi bir madde ile Kurumun belirleyeceği diğer bölünebilir maddeleri,

ş) Saha: Sınırları Kurum tarafından belirlenen, kapatılmış olanlar da dahil bütün tesis
veya tesis dışı yerler ve bunların hizmet binaları ile nükleer yakıt çevrimi için özel olarak ta-
sarımlanmış veya hazırlanmış ekipman ve malzemeler ile ilgili binaları içeren yeri,

t) Sayılamayan nükleer madde miktarı: Fiziksel envanter ve defter envanteri arasındaki
farkı,

u) Sayım kayıtları: Her bir MDA için;
1) Defter envanterini belirlemek amacıyla artma ve azalmaları gösteren envanter deği-

şikliklerini,
2) Envanterde bulunan yığınların yerlerini,
3) Fiziksel envanteri belirlemek için kullanılan ölçüm sonuçlarını,
4) Tespit edilen hataların gerekçeleri ile birlikte düzeltilmesine ilişkin kayıtları,
5) Gönderici alıcı farkları ile sayılamayan nükleer madde miktarına ilişkin açıklamaları,
ü) Tasarım Bilgisi Sualnamesi (TBS): Tesis veya tesis dışı yerlerin tasarım bilgilerinin

ayrıntılı olarak yer alacağı UAEA formatına uygun dokümanı,
v) Tesis: Nükleer reaktörler, nükleer fisyon açısından kritik olabilen tesisler, nükleer

yakıt çevrimi kapsamında dönüştürme, zenginleştirme, imalat, yeniden işleme ve depolama
tesisleri ile bir etkin kilogramdan daha fazla nükleer madde bulunduran yerleri,

y) Tesis dışı yer: Bir etkin kilogram veya daha az miktarda nükleer maddenin bulundu-
rulduğu, kullanıldığı, depolandığı, üretildiği veya işlendiği ancak tesis olmayan yerleri,

z) Tesis veya tesis dışı yer sorumlusu: Tesisler için yetkilendirilen kişiyi, tesis dışı yerler
için ise işleten kişiyi,

aa) Tüketilmiş uranyum: İçeriğindeki uranyum-235 izotopu miktarı doğadaki miktardan
daha az olan uranyumu,

bb) UAEA: Uluslararası Atom Enerjisi Ajansını,
cc) Yetki: Nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyona ilişkin bir faaliyeti yürütmek üzere

Kurum tarafından verilen lisans, izin, onay veya yetki belgesini,
çç) Yetkilendirilen kişi: Nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyona ilişkin bir faaliyetin

yürütülmesi için Kurum tarafından kendisine lisans, izin, onay veya yetki belgesi verilen gerçek
veya tüzel kişiyi,

dd) Yığın: Bir KÖN’de sayım amacıyla oluşturulan ve fiziksel form, kimyasal bileşim,
ışınlanma durumu ile muhafaza kapları bakımından tek bir küme olarak tanımlanabilen nükleer
madde grubunu,

ee) Yüksek zenginlikli uranyum: İçeriğindeki uranyum-235 izotopu miktarı %20 veya
daha fazla zenginleştirilmiş uranyumu,

ff) Zenginleştirilmiş uranyum: İçeriğindeki uranyum-235 izotopu miktarı doğadaki mik-
tardan daha fazla olan uranyumu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Bildirimler

Ek Protokol bildirimleri
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında aşağıda yer alan faaliyetleri gerçekleştiren

gerçek veya tüzel kişiler, her takvim yılı içerisinde gerçekleşen faaliyetlere ilişkin bilgiyi takip
eden yılın mart ayına kadar Kuruma bildirmekle yükümlüdür. Söz konusu bildirimlerin biçim
ve içeriği Kurum tarafından belirlenir:

a) Nükleer madde kullanılmasa dahi, nükleer yakıt çevrimine yönelik araştırma ve ge-
liştirme faaliyetleri.
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b) Nükleer yakıt çevrimi için özel olarak tasarımlanmış veya hazırlanmış ekipman ve
malzemelerle ilgili faaliyetler.

c) Uranyum ve toryum madeni çıkarma veya işleme faaliyetleri.
ç) Nükleer yakıt imalatı veya zenginleştirme yapmak için gerekli olan saflık ve bileşime

sahip olmayan ancak miktarı bir ton veya üzeri olan uranyum ve toryum kaynak maddelerini
bulundurma, ithalat veya ihracat faaliyetleri.

d) İçeriğinde plütonyum, yüksek zenginlikli uranyum ya da uranyum-233 bulunan atık-
ların işlenmesi veya depolanması faaliyetleri.

e) Nükleer yakıt çevrimi ile ilgili olarak gelecek 10 yıllık süre içerisinde yapılması plan-
lanan faaliyetler.

(2) Tesis veya tesis dışı yer sorumlusu, sahada bulunan binaların kullanım amacına ilişkin
bilgiyi ve saha haritasını takip eden yılın mart ayına kadar Kuruma bildirmekle yükümlüdür.

Diğer bildirimler
MADDE 6 – (1) Tesis veya tesis dışı yer sorumlusu, nükleer maddenin ithal veya ihraç

edilmesi söz konusu olduğunda, nükleer madde alınmadan veya gönderilmeden en az 30 gün
önce nükleer maddeye ilişkin aşağıdaki bilgileri Kuruma bildirmekle yükümlüdür:

a) Miktarı.
b) Fiziksel formu, kimyasal bileşimi, zenginliği veya izotopik bileşimi.
c) Kullanım amacı.
ç) Taşıma paketi sayısı.
d) Taşıma kaplarının tanımları ve fotoğrafları.
e) Gönderici ve alıcı ülkenin adı.
f) Taşıma şekli, taşıyıcı firma bilgisi.
g) Gönderme tarihi ile yaklaşık varış tarihi.
ğ) Türkiye gümrük bölgesine giriş yapacağı sınır kapısı.
h) İlgili mevzuat uyarınca fiziksel koruma gereklerinin yerine getirilme şekli.
ı) Gönderme için paketleneceği veya gelen paketin açılacağı, tanımlanacağı, miktar ve

bileşiminin doğrulanacağı yer ve tarihler.
i) Kurum tarafından istenebilecek ek bilgi ve belgeler.
(2) Kurum gerekli gördüğünde, gerçek veya tüzel kişilerden ilave bildirim talep edebilir.

Bu bildirimler her talep için Kurum tarafından belirlenecek süre içerisinde yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uygulama ve Yükümlülükler

Nükleer madde sayım ve kontrolünün başlaması
MADDE 7 – (1) Nükleer yakıt imalatı ile zenginleştirmeye uygun bileşim ve saflıkta

nükleer maddelerin üretilmesi veya ithal edilmesi veya tespit edilmesi durumunda söz konusu
maddeler için nükleer madde sayım ve kontrolü başlatılır.

Nükleer madde sayım ve kontrol sisteminin kurulması
MADDE 8 – (1) Tesis veya tesis dışı yer sorumlusu bu Yönetmelik hükümlerini yerine

getirmek üzere bir nükleer madde sayım ve kontrol sistemi kurmakla yükümlüdür.
Tesisler için tasarım bilgisi sualnamesi
MADDE 9 – (1) Tesisler için nükleer madde sayım ve kontrol sistemini de içeren TBS,

yetkilendirilen kişi tarafından hazırlanarak Kuruma sunulur.
(2) Yeni kurulacak tesisler için TBS, tesis inşaatı başlamadan en az 210 gün önce, ön-

görülen tasarıma göre hazırlanır ve Kuruma sunulur. TBS, nükleer maddenin tesise ilk girişin-
den en az 210 gün önce tesisin inşa edildiği plana göre güncellenir ve Kuruma sunulur.

(3) TBS bilgilerinde değişiklik olması durumunda TBS güncellenerek değişikliği takip
eden 30 gün içerisinde Kuruma sunulur.

(4) Kurum TBS’yi uygun bulmadığı durumda yetkilendiren kişiden ilgili düzeltmelerin
yapılmasını isteyebilir.

Tesis dışı yerler için tasarım bilgisi sualnamesi
MADDE 10 – (1) Tesis dışı yerler için nükleer madde sayım ve kontrol sistemini de

içeren TBS, tesis dışı yerleri işleten kişi ya da kuruluş tarafından hazırlanarak Kuruma sunulur.
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(2) Yeni kurulacak tesis dışı yerler için TBS, nükleer maddenin tesis dışı yere ilk giri-
şinden en az 15 gün önce hazırlanır ve Kuruma sunulur.

(3) TBS bilgilerinde değişiklik olması durumunda TBS güncellenerek değişikliği takip
eden 30 gün içerisinde Kuruma sunulur.

(4) Kurum TBS’yi uygun bulmadığı durumda yetkilendiren kişiden ilgili düzeltmelerin
yapılmasını isteyebilir. 

Muafiyet
MADDE 11 – (1) Aşağıdaki miktar ve özelliklere sahip olan nükleer maddeler için

muafiyet istenmesi durumunda, tesis veya tesis dışı yer sorumlusu Kuruma başvurur. Talebin
Kurum tarafından uygun bulunması durumunda ilgili nükleer maddeler dördüncü fıkra dışın-
daki hükümlerden muaf tutulur:

a) Cihazlarda sensör bileşeni olarak kullanılan gram mertebesinde ya da daha az mik-
tarlardaki nükleer maddeler.

b) Plütonyum–238 içeriği kütlece %80’i aşan plütonyum.
c) Nükleer olmayan amaçlar için kullanılacak olan nükleer maddeler.
(2) Muafiyet kapsamındaki maddeler belirtilen amaç dışında kullanılamaz, üzerinde iş-

lem yapılamaz ve sayım ve kontrole tabi nükleer maddeler ile bir arada depolanamaz.
(3) Muafiyet koşullarının sağlanmadığına yönelik tespitte bulunulması veya tesis veya

tesis dışı yer sorumlusunun talebi üzerine Kurum muafiyeti kaldırabilir.
(4) Muafiyet kapsamına alınmış nükleer maddeleri bulunduran gerçek veya tüzel kişiler

her takvim yılı içerisinde söz konusu maddelere ilişkin bilgiyi takip eden yılın mart ayına kadar
Kuruma bildirmekle yükümlüdür.

Nükleer madde sayım ve kontrolünün sona ermesi
MADDE 12 – (1) Yurt dışına ihracı gerçekleştirilen nükleer maddelerin sayım ve kont-

rolü sonlandırılır.
(2) Tesis veya tesis dışı yer sorumlusunun sayım ve kontrole tabi olan nükleer madde-

lerin herhangi bir nükleer faaliyette kullanılamayacak şekilde seyreltildiğine veya tekrar nükleer
madde kazanılamayacak bir atık haline geldiğine ilişkin bilgi ve belgelerle Kuruma başvurması
ve Kurum tarafından uygun görülmesi durumunda bu maddeler için sayım ve kontrol sonlan-
dırılır.

Tesis veya tesis dışı yer sorumlusunun yükümlülükleri
MADDE 13 – (1) Tesis veya tesis dışı yer sorumlusu aşağıdaki hususları yerine getir-

mekle yükümlüdür:
a) Nükleer maddelerin sayım ve kontrolü ile ilgili faaliyetleri yürütmek ve Kuruma bil-

dirimlerin yapılmasını sağlamak.
b) Nükleer madde sayım ve kontrol personelini tayin etmek ve bu personelin UAEA

veya Kurumun konuya ilişkin düzenleyeceği eğitim veya bilgilendirme seminerlerine katılma-
sını sağlamak.

c) Nükleer madde akışını ve stoklarını belirlemek amacıyla MDA kurulmasını ve
KÖN’lerin tanımlanmasını sağlamak. 

ç) İşletme ve sayım kayıtlarının tutulmasını ve rapor hazırlama prosedürlerinin belir-
lenmesini sağlamak.

d) Hazırlanan prosedüre göre fiziksel envanterin belirlenmesini sağlamak.
e) İç denetimin gerçekleştirilmesini sağlamak.
f) Nükleer maddenin fiziksel olarak korunduğunun ve yerinde bulunduğunun tespiti

için insan veya cihazlar tarafından uygulanan izleme tedbirleri ile nükleer maddenin bulunduğu
kap veya odalara uygulanan, bozulmadan veya kırılmadan nükleer maddeye erişimin mümkün
olamayacağı mühürleme tedbirleri dâhil detayları TBS’de belirlenen önlemlerin alınmasını
sağlamak.

g) Nükleer madde sayım ve kontrol sistemine yönelik örnek alma usullerinin belirlen-
mesini sağlamak.

ğ) Nükleer madde sayım ve kontrol personeli tarafından hazırlanan bildirim, kayıt ve
raporların zamanında ve eksiksiz olarak hazırlanmasını sağlamak.
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h) Sabit olarak yerleştirilen UAEA ve/veya Kurum ekipmanının olumsuz çevresel ko-
şullardan etkilenmemesi için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak.

ı) Nükleer madde sayım ve kontrol sistemine ait tüm kayıtların, tesis veya tesis dışı
yerlerin fiili ve hukuki faaliyeti sona erinceye kadar elektronik ve yazılı olarak saklanmasını
sağlamak.

Nükleer madde sayım ve kontrol personeli
MADDE 14 – (1) Tesis veya tesis dışı yer sorumlusu nükleer madde sayım ve kontrol

personelini Kuruma bildirir. 
(2) Nükleer madde sayım ve kontrol personelinin aşağıdaki niteliklere sahip olması ge-

rekir:
a) Tesis veya tesis dışı yer sorumlusunun belirleyeceği periyot ve yöntemlerle belge-

lenmiş; zihinsel uyanıklık, duygusal denge, sesli, yazılı ve görsel uyarıları algılayacak ve ken-
dini ifade edebilecek iletişim becerileri ile hareket yeteneği kapsamında yeterli kapasiteye sahip
olmak.

b) Temel bilimler veya mühendislik dallarının birinden mezun olmak.
c) Kurum veya UAEA tarafından düzenlenen nükleer madde sayım ve kontrol eğitimi

veya bilgilendirme seminerine katılmış olmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Nükleer Madde Devir İşlemleri

Nükleer madde devri
MADDE 15 – (1) Farklı kurum veya işletmeye ait başka bir tesis veya tesis dışı yere

nükleer maddeyi devredecek olan tesis veya tesis dışı yer sorumlusu, nükleer madde devri için
nükleer maddeye ilişkin aşağıda yer alan bilgi ve belgeler ile Kuruma yazılı olarak başvurur:

a) Miktarı.
b) Fiziksel formu, kimyasal bileşimi, zenginliği veya izotopik bileşimi.
c) Kullanım amacı.
ç) Devralacak tesis veya tesis dışı yerin adı ve gönderme tarihi ile devralıcının devri

kabul ettiğine ilişkin taahhütname.
d) Taşıma şekli, taşıyıcı firma bilgisi.
e) Taşıma paketi sayısı.
f) İlgili mevzuat uyarınca fiziksel koruma gereklerinin yerine getirilme şekli.
g) Kurum tarafından istenebilecek ek bilgi ve belgeler.
(2) Nükleer madde devri Kurumun uygun görmesi halinde Kurum tarafından belirle-

necek süre içerisinde gerçekleştirilir.
(3) Kurum tarafında belirlenecek süre içerisinde nükleer madde devrinin gerçekleşme-

diği durumlarda Kuruma tekrar başvuruda bulunulması gerekir.
(4) Nükleer madde devreden tesis veya tesis dışı yer sorumlusu devredeceği madde ile

ilgili bilgileri ve devir takvimini nükleer maddeyi devralacak tesis veya tesis dışı yer sorumlu-
suna devrin gerçekleşeceği tarihten en az bir hafta önce iletir.

(5) Nükleer maddeyi devralan ve devreden tesis veya tesis dışı yer sorumluları, 16 ncı
maddenin üçüncü fıkrasında belirtildiği üzere, envanter değişikliği raporunu Kuruma sunar.

(6) Tesis veya tesis dışı yerlerde bulunan nükleer madde içeren ekipman veya malze-
melerin tamir, bakım gibi nedenlerle bulunduğu yerin dışına çıkarılmasını gerektiren durumlar
devir kapsamı dışındadır. Ancak bu kapsamda nükleer maddenin yer değiştirmesini gerektiren
işlemler Kurumun uygun görmesi halinde gerçekleştirilir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Raporlar

Sayım raporları
MADDE 16 – (1) Sayım raporları; envanter değişikliği raporu, fiziksel envanter listesi

ile madde denkleştirme raporlarından oluşur. Bu raporların hazırlanmasına ilişkin usul ve esas-
lar Kurum tarafından belirlenir.
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(2) Tesis veya tesis dışı yer sorumlusu nükleer madde sayım ve kontrolüne ilişkin sayım
raporlarını bu Yönetmelik hükümlerine göre Kuruma sunar.

(3) Envanterde değişiklik olması durumunda 10 iş günü içerisinde envanter değişikliği
raporu Kuruma sunulur.

(4) Her takvim yılında en az bir defa fiziksel envanter listesi hazırlanır ve 10 iş günü
içinde Kuruma sunulur.

(5) Her fiziksel envanter alımında madde denkleştirme raporu hazırlanır ve fiziksel en-
vanter listesi ile birlikte Kuruma sunulur.

(6) Sayım raporlarına ilişkin Kurum tarafından istenen ek bilgiler Kurumun belirlediği
süre içerisinde Kuruma sunulur.

(7) Sayım raporlarında kodlamalar dışında belirtilmesi gereken ek hususlar için açık-
layıcı notlar raporlarla birlikte Kuruma sunulur.

Özel raporlar
MADDE 17 – (1) Tesis veya tesis dışı yer sorumlusu;
a) Nükleer madde kaybı veya kayıp olan nükleer maddenin bulunması gibi durumlarda,

durumu en geç 24 saat içerisinde Kuruma bildirir ve olayla ilgili alınan ve alınması düşünülen
tedbirleri içeren ayrıntılı bir raporu en geç 3 gün içinde Kuruma sunar.

b) UAEA veya Kuruma ait özel mühürlerin veya gözetim cihazlarının herhangi bir ne-
denle zarara uğraması halinde durumu en geç 24 saat içerisinde Kuruma bildirir.

c) Nükleer maddenin yer değiştirmesi halinde, durumu en geç 24 saat içerisinde Kuruma
bildirir.

ç) Nükleer maddenin uluslararası transferinde nükleer maddenin kaybolduğu düşünce-
sine yol açacak önemli bir gecikme meydana gelmesi halinde durumu derhal Kuruma bildirir.

(2) Kurum, nükleer güvence uygulamasının etkinliğini artırmak için tesis veya tesis
dışı yer sorumlusundan ek bilgi içeren özel raporlar talep edebilir. Bu raporlar her talep için
Kurum tarafından belirlenecek süre içerisinde Kuruma sunulur.

ALTINCI BÖLÜM
Nükleer Güvence Denetimleri ve Yaptırımlar

Ulusal denetimler
MADDE 18 – (1) Tesis veya tesis dışı yerler, bu Yönetmelik kapsamında bildirim yapan

yerler, bildirim yükümlülüğü bulunan ancak bildirimde bulunmayan yerler ve nükleer madde
ihbarı veya bilgisi alınan yerler Kurumun nükleer güvence denetimine tabidir.

(2) Denetimler; gerekli belge ve kayıtların gözden geçirilmesini, değerlendirilmesini,
ölçüm, analiz, muayene ve test yapılmasını veya yaptırılmasını, gerekli görülen kişilerle görü-
şülmesini, gerekli görülen hususlarda inceleme, araştırma ve soruşturma yapılmasını ve nükleer
madde sayım ve kontrol sistemi ile ilgili diğer faaliyetleri kapsar.

(3) Denetimler programlı ya da programsız, resmi tatil günleri de dâhil olmak üzere
yılın herhangi bir günü ve günün herhangi bir saatinde haberli veya habersiz yapılabilir. Haberli
denetimler, ilgili doküman ve personelin denetim sırasında hazır bulundurulmasını ve denetimin
planlandığı şekilde uygulanabilmesini sağlamak için önceden bildirilerek yapılır. Habersiz de-
netimler, ilgili yer veya faaliyetin mevzuat ve yetkilendirme koşullarına uyumuna ilişkin hâli-
hazırdaki durumu hakkında bilgi edinmek için yapılır.

(4) Denetimler Kurum tarafından hazırlanan ve gerektiğinde güncellenen yıllık denetim
programına uygun olarak gerçekleştirilir. Kurum tesislere her takvim yılında en az bir defa ol-
mak üzere denetim gerçekleştirir ve bu ardışık iki denetimin arası 14 aydan fazla olamaz.

Denetlenenlerin yükümlülükleri
MADDE 19 – (1) Denetime tabi gerçek veya tüzel kişiler, denetimin gerçekleştirilmesi

için gerekli tedbirleri almakla, denetim öncesinde denetimi etkileyebilecek durumları Kurum
denetçilerine bildirmekle, Kurum denetçilerinin görevlerini serbestçe ve zamanında yerine ge-
tirebilmeleri için gereken kolaylığı sağlamakla, Kurum denetçilerine eşlik etmekle, talep edilen
ilgili belge ve kayıtları Kurum denetçilerine sunmakla, gerektiğinde Kurum denetçilerinin gö-
revlerini yerine getirmesi için ekipman ve donanımı sağlamakla, denetimlerde tespit edilen uy-
gunsuzluk veya eksikliklerle ilgili gerekli önlemleri almak ve bunların verilen süre içerisinde
giderilmesini sağlamakla ve uygunsuzlukların tekrarlanmasını veya başka uygunsuzlukların
ortaya çıkmasını önlemek için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.
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(2) Tesis veya tesis dışı yer sorumlusu denetim öncesinde iş güvenliği, radyasyon gü-
venliği, fiziksel koruma gibi hususlarla ilgili erişime kapalı alanları gerekçeleri ile birlikte Ku-
ruma bildirir. 

(3) Tesis veya tesis dışı yer sorumlusu tarafından denetçilere taleplerine göre aktif ve/veya
pasif dozimetre sağlanır, denetim sırasında maruz kaldıkları radyasyon dozu kayıt altına alınır
ve en geç bir ay içerisinde Kuruma yazılı olarak bildirilir.

(4) Kurum tarafından denetimlerin gerçekleştirilmesi, denetlenenin nükleer güvenceye
ilişkin asli sorumluluğunu azaltmaz, tesis veya tesis dışı yer sorumlusu tarafından veya onun
adına yürütülen kontrol, denetim ve doğrulama faaliyetlerinin yerine geçmez. Denetimlerde
tespit edilen uygunsuzluk veya eksikliklerle ilgili herhangi bir yaptırımın uygulanmış olup ol-
maması denetlenenin bu yükümlülüğünü azaltmaz veya ortadan kaldırmaz.

Kurum denetçilerinin yetkileri
MADDE 20 – (1) Denetim faaliyetleri Kurum denetçileri tarafından gerçekleştirilir.
(2) Kurum denetçileri, denetim amacıyla ilgili yerlere veya tesislere girmek; faaliyetleri

yerinde denetlemek; gerekli gördükleri kişilerle görüşmek ve gerekli gördükleri hususlarda in-
celeme, araştırma ve soruşturma yapmak, talimat vermek; her türlü belge ve kayıtları istemek,
incelemek veya inceletmek, alıkoymak; herhangi bir malzeme veya numuneyi almak, aldırmak,
alıkoymak, usulüne uygun olarak bertaraf etmek veya ettirmek; herhangi bir cihazı kullanarak
ölçüm, analiz, muayene ve test yapmak veya yaptırmak; görsel, işitsel veya yazılı kayıt tutmak
yetkisine sahiptir. Denetimlerde Kurum denetçilerine eşlik eden Kurum tarafından görevlen-
dirilmiş diğer denetim personeli de ilgili yerlere veya tesislere girmek; yerinde denetime eşlik
etmek; Kurum denetçisinin gerekli gördüğü kişilerle görüşmek, her türlü belge ve kayıtları in-
celemek, herhangi bir malzeme veya numuneyi almak, herhangi bir cihazı kullanarak ölçüm,
analiz, muayene ve test yapmak, görsel, işitsel veya yazılı kayıt tutmak yetkisine sahiptir. 

İç denetim
MADDE 21 – (1) Tesis veya tesis dışı yer sorumlusu, yılda en az bir defa iç denetim

gerçekleştirir. Gerçekleştirilen iç denetim; biçim ve içeriği Kurum tarafından belirlenen iç de-
netim raporları ile kayıt altına alınır. 

(2) Tesis veya tesis dışı yer sorumlusu, iç denetim sırasında tespit edilen hususlarla
ilgili mümkün olan en kısa zamanda düzeltici önlemler alır; varsa tespit edilen hususlara ilişkin
düzeltici faaliyetler de dâhil olmak üzere hazırlanan iç denetim raporlarını iç denetimi takip
eden 30 gün içerisinde Kuruma sunar.

Yaptırımlar
MADDE 22 – (1) Nükleer güvence ile ilgili mevzuat veya yetki koşullarına, Kurum

kararlarına ve talimatlarına aykırı hareket edildiğinin saptanması halinde yaptırım uygulanır.
(2) Kuruma bildirim yapmadan nükleer madde üreten, ithal veya ihraç eden, ülke içinde

bir yerden diğer bir yere taşıyan, devreden, bulunduran, satan, satın alan veya işleyen kişilere
yaptırım uygulanır.

(3) Yaptırımlar; yetki kapsamında yürütülen belirli faaliyetlerin kısıtlanması, yetkilen-
dirmelerin ek koşul tanımlanması da dâhil olmak üzere değiştirilmesi, askıya alınması, kısıt-
lanması veya iptalini ve 702 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca uygulanacak ceza
hükümleri ile idari para cezalarını içerir.

(4) Denetim sırasında denetlenenlerin yükümlülüklerini yerine getirmemesi, istenen
bilgi ve belgeleri sunmaması, belgelerde tahrifat yapıldığının veya yanlış bilgilendirme yapıl-
dığının saptanması halinde; Kurum, verilen yetkilerin belirlenecek bir süre için askıya alınma-
sına ve/veya ilgili faaliyetlerin durdurulmasına karar verebilir. 

(5) Kurum denetçileri tarafından yapılan denetimlerde nükleer madde sayım ve kontrol
sisteminde uygunsuzluk veya eksiklik tespit edilmesi durumunda Kurumun talep ettiği düzeltici
faaliyetler belirlenen süre içerisinde gerçekleştirilmez ise Kurum yetkilendirilen kişinin yetki-
sini askıya alabilir, kısıtlayabilir veya iptal edebilir ve nükleer maddenin uygun şekilde muha-
faza edilmesine yönelik önlemler alabilir veya aldırabilir.

UAEA denetimleri
MADDE 23 – (1) UAEA, GDA ve Ek Protokol uyarınca Türkiye’de bulunan tesis ya

da tesis dışı yerlere planlı veya özel denetimler yapabilir. Denetim, görev ve yetkileri GDA ve
Ek Protokolde yer alan esaslara uygun olarak belirlenen UAEA denetçileri tarafından yapılır.
Denetimlerde UAEA denetçilerine Kurum temsilcileri eşlik eder.
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(2) Kurum, UAEA denetimleri ile ilgili bilgi aldıktan sonra denetim tarihini, denetle-
necek yerleri ve denetçilerin isimlerini tesis ya da tesis dışı yere bildirir.

(3) UAEA denetimleri ile ilgili erişim prosedürlerine dair usul ve esaslar Kurum tara-
fından belirlenir.

(4) UAEA denetçileri, Ek Protokol hükümleri uyarınca tesis ya da tesis dışı yer kapsamı
dışında bulunan yerlere de ek erişim uygulayabilir. Ek erişimlerde Kurum temsilcileri UAEA
denetçilerine eşlik eder.

(5) UAEA denetçilerinin denetim yerinden örnek alması durumunda Kurum temsilcileri
de aynı yerlerden örnek alır ve analiz edilmesini sağlar; Kurum temsilcileri gerek görmeleri
durumunda işlemin yerindeliğini ve gerekliliğini sorgular.

(6) Tesis veya tesis dışı yer sorumlusu tarafından UAEA denetçilerine ve denetime eşlik
eden Kurum temsilcilerine taleplerine göre aktif ve/veya pasif dozimetre sağlanır ve denetim
sırasında maruz kaldıkları radyasyon dozu kayıt altına alınır ve en geç bir ay içerisinde Kuruma
yazılı olarak bildirilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Özel Hükümler

Verilerin gizliliği ve saklama süresi
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre tutulan kayıtlar, raporlar ve yapılan

bildirimler, Kurum tarafından belirlenen gizlilik derecesine sahiptir. Tesis veya tesis dışı yer
sorumlusu, bu kayıtları, raporları ve bildirimleri tesis veya tesis dışı yerin fiili ve hukuki faa-
liyetleri sona erinceye kadar gizlilik derecesine uygun olarak korumakla ve bilmesi gereken
ilkesine uygun olarak paylaşmak ve kullanmakla yükümlüdür. 

Bilgi ve verilerin aktarılması
MADDE 25 – (1) Kurum bu Yönetmeliğe dayanarak elde ettiği bilgi ve verileri gizlilik

derecesine uygun olarak saklar.
(2) GDA ve Ek Protokol uyarınca UAEA’ya aktarılacak bilgiler, Kurum tarafından be-

lirlenen gizlilik derecesine uygun olarak iletilir.
(3) UAEA’ya iletilecek bilgi ve verilerin gönderimi için basılı kopyanın yanı sıra gü-

venli elektronik iletişim sistemleri de kullanılabilir.
UAEA ile iletişim
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında tesis veya tesis dışı yer sorumlusu tara-

fından gerçekleştirilen tüm faaliyetlerde UAEA ile iletişim Kurum tarafından sağlanır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Atıflar
MADDE 27 – (1) Mevzuatta 30/5/2012 tarihli ve 28308 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Nükleer Madde Sayım ve Kontrol Yönetmeliğine yapılan atıflar bu Yönetmeliğe ya-
pılmış sayılır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 28 – (1) 30/5/2012 tarihli ve 28308 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nük-

leer Madde Sayım ve Kontrol Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçici hükümler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte, bu Yönetmeliğin

kapsamına giren ve inşaatı veya faaliyeti devam etmekte olan tesis veya tesis dışı yerler, bu ta-
rihten itibaren en geç altı ay içerisinde bu Yönetmelik hükümlerinde belirtilen bildirim ve ra-
porları Kuruma sunmakla yükümlüdür.

Yürürlük
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Nükleer Düzenleme Kurumu Başkanı

yürütür.
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Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan:
TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE

AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN
KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/3/2014 tarihli ve 28935 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye
İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği yü-
rürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı

yürütür.
—— • ——
TEBLİĞLER

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
TS 1445 SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG)-TAŞIMA KURALLARI

STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: MSG-MS-2015/5)’İN
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MSG-MS 2020/5)

MADDE 1 – 24/7/2015 tarihli ve 29424 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TS 1445
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)-Taşıma Kuralları Standardı ile İlgili Tebliğ (Tebliğ No:
MSG-MS-2015/5) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

—— • ——
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TAŞINABİLİR, TEKRAR DOLDURULABİLİR, KULLANIMDAKİ ÇELİK LPG
TÜPLER İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TS 5306) (TEBLİĞ NO: MSG-MS-2013/3)’İN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: MSG-MS 2020/6)

MADDE 1 – 11/3/2013 tarihli ve 28584 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşınabilir,
Tekrar Doldurulabilir, Kullanımdaki Çelik LPG Tüpleri ile ilgili Tebliğ (TS 5306) (Tebliğ No:
MSG-MS-2013/3) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

—— • ——
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TÜPLER-SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZI (LPG) İLE İLGİLİ TEBLİĞ
(TS EN 1442+A1) (TEBLİĞ NO: MSG-MS-2013/26)’İN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: MSG-MS 2020/7)

MADDE 1 – 26/10/2013 tarihli ve 28803 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tüpler-
Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) ile İlgili Tebliğ (TS EN 1442+A1) (Tebliğ No: MSG-MS-
2013/26) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
TS EN ISO 3807 GAZ TÜPLERİ-ASETİLEN TÜPLERİ-TEMEL GEREKLER VE

TİP DENEYİ (ISO 3807:2013) STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: MSG-MS-2017/1)’İN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: MSG-MS 2020/9)

MADDE 1 – 26/1/2017 tarihli ve 29960 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TS EN
ISO 3807 Gaz Tüpleri-Asetilen Tüpleri-Temel Gerekler ve Tip Deneyi (ISO 3807:2013) Stan-
dardı ile İlgili Tebliğ (Tebliğ No: MSG-MS-2017/1) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

—— • ——
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TS EN ISO 7225/A1 GAZ TÜPLERİ-UYARI ETİKETLERİ STANDARDI İLE
İLGİLİ TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: MSG-MS-2015/7)’İN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: MSG-MS 2020/10)

MADDE 1 – 15/7/2015 tarihli ve 29417 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TS EN
ISO 7225/A1 Gaz Tüpleri-Uyarı Etiketleri Standardı ile İlgili Tebliğ (Tebliğ No: MSG-MS-
2015/7) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

—— • ——
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TEKRAR DOLDURULABİLİR DİKİŞSİZ ÇELİK GAZ TÜPLERİNE DAİR
TEBLİĞ (TS EN ISO 9809-1, TS EN ISO 9809-2, TS EN ISO 9809-3)

(TEBLİĞ NO: MSG-MS-2012/01)’İN YÜRÜRLÜKTEN
KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MSG-MS 2020/11)

MADDE 1 – 8/2/2012 tarihli ve 28198 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tekrar Dol-
durulabilir Dikişsiz Çelik Gaz Tüplerine Dair Tebliğ (TS EN ISO 9809-1, TS EN ISO 9809-2,
TS EN ISO 9809-3) (Tebliğ No: MSG-MS-2012/01) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

—— • ——
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TEKRAR DOLDURULABİLİR DİKİŞSİZ ÇELİK GAZ TÜPLERİNE DAİR
TEBLİĞ (TS EN ISO 9809-3) (TEBLİĞ NO: MSG-MS-2013/15)’İN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: MSG-MS 2020/12)

MADDE 1 – 19/7/2013 tarihli ve 28712 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tekrar
Doldurulabilir Dikişsiz Çelik Gaz Tüplerine Dair Tebliğ (TS EN ISO 9809-3) (Tebliğ No:
MSG-MS-2013/15) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
TS EN ISO 10297 GAZ TÜPLERİ-TÜP VANALARI-ÖZELLİKLER VE TİP

DENEYLERİ (ISO 10297:2014) STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: MSG-MS-2016/20)’İN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: MSG-MS 2020/13)

MADDE 1 – 26/1/2017 tarihli ve 29960 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TS EN
ISO 10297 “Gaz Tüpleri-Tüp Vanaları-Özellikler ve Tip Deneyleri (ISO 10297:2014) Standardı
ile İlgili Tebliğ (Tebliğ No: MSG-MS-2016/20) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

—— • ——
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

MECBURİ STANDARD TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: MSG-MS-2016/19)’NDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MSG-MS 2020/14)

MADDE 1 – 20/1/2017 tarihli ve 29954 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mecburi
Standard Tebliği (Tebliğ No: MSG-MS-2016/19)’nin Ek-1’inde yer alan; TS EN 1803,TS EN
1920, TS EN 1968, TS EN ISO 4126-2, TS EN ISO 7225, TS EN 13322-1 ve TS EN 13322-2
standartları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

—— • ——
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

GAZ TÜPLERİ-TEKRAR DOLDURULABİLİR DİKİŞSİZ ÇELİK GAZ
TÜPLERİ-TASARIM, YAPIM VE DENEYLER-BÖLÜM 2: ÇEKME

DAYANIMI 1100 MPa’a EŞİT VEYA DAHA BÜYÜK SERTLEŞTİRİLMİŞ
VE TEMPERLENMİŞ ÇELİK TÜPLER İLE İLGİLİ TEBLİĞ

(TS EN ISO 9809-2) (TEBLİĞ NO: MSG-MS-2013/36)’İN
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MSG-MS 2020/15)

MADDE 1 – 29/11/2013 tarihli ve 28836 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaz Tüp-
leri-Tekrar Doldurulabilir Dikişsiz Çelik Gaz Tüpleri-Tasarım, Yapım ve Deneyler-Bölüm 2:
Çekme Dayanımı 1100 MPa’a Eşit veya Daha Büyük Sertleştirilmiş ve Temperlenmiş Çelik
Tüpler ile İlgili Tebliğ (TS EN ISO 9809-2) (Tebliğ No: MSG-MS-2013/36) yürürlükten kal-
dırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

20/1/2017 29954
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Tarım ve Orman Bakanlığından:
ÇİĞ İNEK SÜTÜNÜN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2019/64)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, sözleşmeli usulde sanayiye arz edilecek çiğ inek

sütünün, bileşimindeki yağ ve protein değerlerine göre sınıflandırılması sağlanarak çiğ süt üre-
timinde kalitenin artırılmasını ve üretici gelirlerinin yükseltilmesi ile süt ürünleri üretiminde
verimliliğin sağlanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 6 ncı ve

13 üncü maddeleri ile 16/4/2015 tarihli ve 29328 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiğ Sütün
Sözleşmeli Usulde Alım Satımına İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Çiğ inek sütü: İneklerin meme bezlerinden salgılanan 40 ºC’nin üzerinde ısıtılmamış

veya eşdeğer etkiye sahip herhangi bir işlem görmemiş sütü,
b) Sözleşme: Alım satıma konu olan çiğ inek sütünün Yönetmelik esaslarına göre alıcı

ile üretici veya bunların üyesi bulunduğu üretici örgütü arasında imzalanan çiğ süt alım satım
sözleşmesini,

c) Yönetmelik: 16/4/2015 tarihli ve 29328 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiğ Sü-
tün Sözleşmeli Usulde Alım Satımına İlişkin Yönetmeliği,

ifade eder.
Çiğ inek sütünün sınıflandırılması
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki sınıflandırılmaya tabi tutulan çiğ inek sütü;

27/12/2011 tarihli ve 28155 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvansal Gıdalar İçin Özel
Hijyen Kuralları Yönetmeliği, 7/3/2017 tarihli ve 30000 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıf-
landırılması ve Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği ve 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü
mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği hü-
kümlerine uygun olur.

(2) Birinci fıkrada belirtilen şartları sağlayan çiğ inek sütü, protein ve yağ değerlerine
göre aşağıda yer alan tablodaki gibi sınıflandırılır:

(3) Sınıf tespitinde, yağ ve protein oranlarının aynı anda sağlanması zorunludur. Sağ-
lanamadığı durumlarda, düşük olan değerin yer aldığı sınıfa göre sınıflandırılır.

Uygulama
MADDE 5 – (1) Sözleşmeli usulde sanayiye arz edilen çiğ inek sütünün bileşimine

göre sınıflandırılması ile ilgili iş ve işlemler Yönetmelik hükümlerince yürütülür.
(2) Bu Tebliğ, 2020-2021 yıllarında Çanakkale, Burdur ve Aksaray illerinde, 2022 yı-

lından itibaren ise tüm illerde uygulanır.
Yürürlük
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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Helal Akreditasyon Kurumundan:
AKREDİTE EDİLMİŞ HELAL UYGUNLUK DEĞERLENDİRME
KURULUŞLARININ HİZMET VERDİĞİ ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN

UYGUN OLMAYAN İŞ VE İŞLEMLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Helal Akreditasyon Kurumu tarafından akredite

edilmiş helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarının hizmet verdiği üçüncü tarafların uygun
olmayan iş ve işlemlerinin tespit edilmesi ile uygun olmayan iş ve işlemler kapsamında yapı-
lacak faaliyetler konusunda ilgili taraflar arasında iletişimin sağlanmasına ilişkin usul ve esas-
ları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Helal Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş

helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarının hizmet verdiği üçüncü tarafların uygun olmayan
iş ve işlemlerinin tespiti ve bu işlemlere ilişkin yapılacak faaliyetlerle ilgili hususları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 1/11/2017 tarihli ve 7060 sayılı Helal Akreditasyon Kurumu

ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gaze-
te’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Ku-
rum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 178 inci maddesi-
nin beşinci fıkrası ile 16/10/2019 tarihli ve 30920 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Helal
Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak
hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Düzeltici faaliyet: Uygunsuzluğun sebebini ortadan kaldırmak ve tekrarını önlemek

için yapılan faaliyeti,
b) Helal akreditasyon: Helal uygunluk değerlendirme alanında faaliyet gösteren kuru-

luşların Helal Akreditasyon Kurumu tarafından ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kri-
terlere göre değerlendirilmesi, yeterliğinin onaylanması, düzenli aralıklarla denetlenmesi ve
izlenmesini,

c) Helal uygunluk değerlendirmesi: Bir ürün, proses, hizmet, sistem, kişi veya kuruluşa
ilişkin helale yönelik ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre şartların yerine
getirilip getirilmediğini gösteren süreci,

ç) Kuruluş: Ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre helal uygunluk
değerlendirme faaliyeti yürüten helal uygunluk değerlendirme kuruluşunu,

d) Kurum: Helal Akreditasyon Kurumunu,
e) Şikâyet: Doğrudan veya dolaylı olarak bir cevap veya çözüm beklenilen; kuruluşun

bir ürününe, bir hizmetine veya şikâyetleri ele alma sürecinin kendisine dair kuruluşa yönelik
memnuniyetsizliğin ifadesini,

f) Uygun olmayan iş ve işlem: Üçüncü tarafların ulusal ve uluslararası kabul görmüş
teknik kriterlere göre Kurum tarafından oluşturulmuş ve Kurumun internet sitesinden ilgililere
duyurulmuş usul ve esaslara aykırılık teşkil eden faaliyetlerini ve durumlarını,

g) Üçüncü taraf: Helal uygunluk değerlendirme kuruluşunun belgelendirdiği tarafı,
ifade eder.
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Uygun olmayan iş ve işlemin tespiti ve kuruluşların yükümlülükleri
MADDE 5 – (1) Kurum tarafından ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere

göre belirlenen helal akreditasyon usul ve esaslarında belirtilen gerekliliklerden herhangi birinin
kuruluşun hizmet verdiği üçüncü taraflarca yerine getirilmediğinin tespit edilmesi veya bu du-
rumun şikâyet yolu ile ortaya çıkması halinde kuruluş, üçüncü tarafın gerekli olan düzeltici
faaliyetleri gerçekleştirmesini sağlar.

(2) Kuruluş, uygun olmayan işin kaynağının ortadan kaldırıldığına dair delilleri ve bu
amaçla yürütülen düzeltici faaliyetlerin kayıtlarını Kuruma bildirir.

(3) Uygun olmayan iş ve işlemlerin kuruluşun akreditasyon usul ve esaslarına uyma-
masından kaynaklandığının tespit edilmesi halinde kuruluş;

a) Uygun olmayan iş ve işlemin gerçekleştiği üçüncü taraflar ile iletişime geçerek konu
ile ilgili kendilerini bilgilendirir,

b) Helal uygunluk değerlendirme hizmetleriyle ilgili geçmiş faaliyetlerini gözden ge-
çirir, gerekli tedbirleri kendiliğinden alır,

c) Uygun olmayan iş ve işleme ilişkin gereken düzeltici faaliyetleri yapar,
ç) Düzeltici faaliyetlere yönelik kayıtları akreditasyon çevrim süresince saklar.
(4) Kuruluş, uygun olmayan iş ve işlemin kendi işleyişinden kaynaklandığını tespit et-

mesi halinde, düzeltici faaliyet planlarını hizmet verdiği üçüncü taraf ile karşılıklı mutabakatla
karara bağlar. Kuruluş, her durumda planlanan düzeltici faaliyetleri ve değerlendirmelerini Ku-
ruma sunar.

(5) Kuruluş, uygun olmayan iş ve işlemin kendi işleyişinden kaynaklanabileceği du-
rumlarla ilgili olarak sahip olduğu düzenlemeleri ve tahsis ettiği kaynakları denetlenmek üzere
akreditasyon çevrim süresince hazır tutar ve talep edildiğinde Kuruma sunar.

(6) Kuruluş, hizmet verdiği üçüncü tarafça uygun olmayan iş ve işlemlere karşılık plan-
lanan düzeltici faaliyet planlarının; uygun olmayan iş ve işlemin helal uygunluk değerlendirme
faaliyeti hizmetlerinin kullanıcılarına olan etkisini de içerecek şekilde kurgulandığını kontrol
ve teyit eder.

(7) Kuruluş, uygun olmayan iş ve işlemin ortaya çıkması durumunda, sürecin yöneti-
minin nasıl olacağına dair hizmet verdiği üçüncü tarafların planlamalarını, prosedürlerini ve
tahsis ettiği kaynakların uygunluğunu denetler.

(8) Kuruluş, bu madde kapsamında belirtilen hususlara ilişkin hizmet verdiği üçüncü
tarafça alınacak tedbirlere ve süreç ile ilgili diğer hususlara, üçüncü taraf ile yapmış olduğu
helal uygunluk değerlendirmeyle ilgili sözleşmelerde yer verir.

(9) Kuruluş, helal belgelendirmesi yapmış olduğu üçüncü taraflardan kaynaklanan uy-
gunsuzluklar ile ilgili olarak riskleri değerlendirerek, risk değerlendirmesiyle ilgili kayıtları
Kurum tarafından talep edildiğinde ibraz edilmek üzere akreditasyon çevrimi boyunca muha-
faza eder.

(10) Kurum, düzeltici faaliyet planlarının uygunluğunu değerlendirir ve uygulanmasını
sağlar. Kurum, uygun görmesi halinde kuruluşun müşterilerini konuya ilişkin olarak bilgilen-
dirir.

(11) Kurum, bu madde kapsamında yapılan düzeltici faaliyetlerin sonuçları, alınan ted-
birler ve yapılması planlanan işlemler ile ilgili olarak ilgili tarafların bilgilendirilmesi için ge-
rekli tedbirleri alır.

Yürürlük
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Helal Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu

yürütür.
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

17 KALEM SPOR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Gaziantep Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ihtiyacı 17 kalem spor 

malzemesi, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik 
şartnamesine uygun şekilde ve dağıtım listesinde belirtilen yerlere teslim edilmek kaydıyla, ihale 
ek şartları listesinde belirtilen şartlar dâhilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 
tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1. İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, teknik şartname 
belgesiyle sair ihale evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan 
edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, 
ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek 
Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

b)Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 
2. Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf – iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 
ise iç zarfla birlikte teknik şartname belgesi ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen 
kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda 
belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3. Teklifler, 06.02.2020 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 
dikkate alınmayacaktır. 

4. İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 
adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5. İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 
değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif 
mektuplarında belirtilecektir. 

6. Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 
olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 
istekliye vermekte tamamen serbesttir. 

 691/1-1 
—— • —— 

İPTAL İLANI 
(DHMİ) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 
02.01.2020 tarihli ve 30996 sayılı Resmi Gazete ile 01.01.2020 tarihinde Ulusal Basında 

yayımlanan ihale ilan metni ile Antalya Havalimanının Kapasite Artırımına Yönelik İlave 
Yatırımların Yapımı İle İç/Dış Hatlar, Genel Havacılık, CIP Terminalleri ve Mütemmimlerinin 
İşletme Haklarının Kiraya Verilmesi ihalesine ilişkin teklif alma tarihinin 31.01.2020 tarihinde 
saat 09.30’da sona ereceği bildirilen söz konusu ihale iptal edilmiştir.  

DHMİ: DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
MEVLANA BULVARI  (KONYA YOLU ÜZERİ) NO:32   06330 ETİLER/ANKARA 

TELEFON (312) 204 2305 / 204 2725    FAX: (312) 213 74 57 
e-posta: KOI.Projeleri@dhmi.gov.tr 

 736/1-1 
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9 KALEM SEYYAR FLANŞLI BORU TEMİNİ İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
TTK İHTİYACI OLARAK 9 KALEM SEYYAR FLANŞLI BORU TEMİNİ 4734 

SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE 
EDİLECEKTİR. 

İhale kayıt numarası : 2020/34955 
1-İdarenin  
a) adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Daire Başkanlığı  ZONGULDAK 
b) telefon ve faks numarası : Tel:0-372 259 47 94 –84   Fax: 0 372-251 19 00 – 

253 12 73 
c) elektronik posta adresi (varsa) : Satinalma@taskomuru.gov.tr. 

 
2-İhale konusu işin nev’i  Malzemenin Cinsi - Miktarı: 
a) Niteliği, türü ve miktarı  Seyyar Flanşlı Boru Temini 9 Kalem 
b) Teslim yeri : Malzemelerin teslim yeri ilgili müesseselerin 

tesellüm ambar sahasıdır. 
c) Teslim süresi : Firmalar malzemeleri 45 gün içerisinde 

Kurumumuza teslim edeceklerdir. 
3-İhalenin  
a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 
b) Tarihi ve saati : 17.02.2020 Pazartesi – saat 1500 
c) Dosya no : 2018007 
4- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 
4-1- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

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

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Şekli ve içeriği ihale şartnamesinde belirlenen teklif mektubu, 
e) İhale şartnamesinde belirlenen geçici teminat, 
f) İhale idari şartnamesinin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği ihale idari şartnamesinde belirlenen 

iş ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri 
öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen 
konsorsiyum beyannamesi, 

j) İhale idari şartnamesinin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt 
yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ( c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı 

ayrı verilmesi zorunludur. 
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Yabancı istekliler, bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan 
durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca 
kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler. 

4.2- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 
gereken kriterler. 

4.2.1 Firmalar Basınçlı Ekipmanlar Direktifine uygun CE belgesi vereceklerdir. 
4.2.2 Firmalar WPQR (Kaynak Yöntem Testi Onay Raporu) ve WQT (Çalışanların 

kaynakçı yeterlilik belgesini) vereceklerdir. 
4.2.3 Firmalar ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi vereceklerdir. 
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi: 
5.1- En düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. Fiyatların eşit olması halinde istekli 

tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına (yüksek olan) göre 
belirlenecektir. 

5.2- İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir. 
6- İhale, İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 
7- İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 

Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No 22 
Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 150,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin 
edilebilir. 

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale 
dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 150,00 TL. İhale 
dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR91 0001 5001 5800 7292 5642 28 no’lu 
hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı 
bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale 
dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale 
tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla 
gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik 
olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların 
ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 

8- Teklifler en geç 17.02.2020 Pazartesi – saat 15:00’e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu 
Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü 
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu 
değildir. 

9-İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 
ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 
imzalanacaktır. İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilecektir. Ancak her bir iş kalemi 
miktarları için kısmi teklif verilemeyecektir. 

10- İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda 
geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat veren 
isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 
olmalıdır. 

12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
13- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve halelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 
13.1.1-İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
13.1.2-Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım işleri ile ilgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 642/1-1 
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18 KALEM MUHTELİF CİNS MADENİ YAĞ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

TTK İHTİYACI OLARAK 18 KALEM MUHTELİF CİNS MADENİ YAĞ ALIMI 4734 

SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE 

EDİLECEKTİR. 

İhale kayıt numarası : 2020/34978 

1-İdarenin  

a) adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 

b) telefon ve faks numarası : Tel:0-372 259 47 94 –84  Fax: 0 372-251 19 00 – 

253 12 73 

c) elektronik posta adresi (varsa) : Satinalma@taskomuru.gov.tr. 

 

2-İhale konusu işin nev’i  Malzemenin Cinsi - Miktarı: 

a) Niteliği, türü ve miktarı  Muhtelif cins madeni yağ 18 Kalem 

b) Teslim yeri : Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve 

Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği 

ambarıdır. 

c) Teslim süresi : Madeni yağlarda kısmi teslimat yapılacaktır. İhtiyaç 

listesi, 3 aylık olarak T.T.K’ca belirlenecek olup her 

üç ayın ilk haftası pazartesi günü firmaya 

gönderilecek ve teslimat 2 hafta içinde yapılacaktır. 

3-İhalenin  

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 17.02.2020 Pazartesi – saat 1500 

c) Dosya no : 2018008 

4 – İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri: 

4-1-İsteklilerin İhaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

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

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

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

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

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

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e) İhale şartnamesinde belirlenen geçici teminat, 



25 Ocak 2020 – Sayı : 31019 RESMÎ GAZETE Sayfa : 233 

 

f) İhale idari şartnamesinin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği ihale idari şartnamesinde belirlenen 

iş ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri 

öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen 

konsorsiyum beyannamesi, 

j) İhale idari şartnamesinin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt 

yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ( c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı 

ayrı verilmesi zorunludur. 

Yabancı istekliler, bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan 

durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca 

kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler. 

4.2- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler: 

4.2.1. İş Deneyim Belgesi; İstekli ihale konusu alımla ilgili iş deneyimini gösteren 

belgelerini vereceklerdir. 

4.2.2- İhale tarihinde süresi dolmamış Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan ( EPDK ) 

alınmış madeni yağ lisansının veya madeni yağ alt başlığı altında dağıtıcı lisansının aslı veya 

noter tasdikli sureti ( Bu lisansları almayıp, müracaat etmiş istekliler başvurusunun kabul 

edildiğine dair belgeyi vereceklerdir. ) 

4.2.3- İmalatlarıyla ilgili 2 Takım tanıtıcı katalog ve/veya broşür (teknik özelliklerini, 

standartlarını, kullanma yerleri ve/veya dengini gösteren ürün karşılaştırma tablosunu içerecektir) 

4.2.4- İhale tarihinde süresi dolmamış TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, 

madeni yağlara ait onaylar ve TSE belgeleri 

4.3.5- İhale tarihinde süresi dolmamış ; İmalat yeterlilik belgesi’nin ve kapasite 

raporu’nun (min. 25.000 Ton/Yıl) ( Sanayi - Ticaret odalarından alınmış) aslı veya noter tasdikli 

sureti 

4.3.6- İhale tarihinde süresi dolmamış ; petrol ürünlerinin her türlü test analizlerini 

yapabilecek nitelik ve kapasitede laboratuara sahip olduğunu gösteren TSE onaylı “ Laboratuar 

Yeterlilik Belgesinin “ veya ISO 17025 akredite laboratuar belgesinin aslı veya noter tasdikli 

sureti 

4.4 Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: 

4.4.1- İş deneyim belgelerinde ihale konusu madeni yağların haricindekiler benzer olarak 

kabul edilmeyecektir. 

4.4.2- İstekliler tekliflerini Türk Lirası (TL), Euro (€), ABD Doları (USA $) olarak 

verebileceklerdir. 

4.4.3- Ödemeye esas para birimi Türk Lirası (TL ) olacaktır. 

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; Özel yağlar ve firma üretiminde bulunmayan 

yağlar hariç bu şartnamede belirtilen ve firmanın seri üretiminde bulunan en az 16 kalem madeni 

yağlara (bu kalemlerin miktarı en az toplam ihale miktarının % 90 ini karşılayacaktır) teklif 

vermeyen firma teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Firmaların seri üretimlerine ait yağ 
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teklifleri arasında yapılan değerlendirmede; bu kalemlere ait madeni yağlar toplam tutarı en ucuz 

olan firmadan temin edilecektir. Bu değerlendirmenin dışında kalan madeni yağlar ise en düşük 

fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6- İhale, bu Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. Yerli 

malı teklif eden yerli istekliye fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 
7- İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No:125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 
Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No:22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 
görülebilir ve şartnameler 150,00-TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. 

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihale 
dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 150,00 TL. ihale 
dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 58007292564228 no’lu 
hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale dokümanı 
bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale 
dokumanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale 
tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla 
gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik 
olmasından dolayı idaremiz hiçbir sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanı satın almaları zorunludur. 

8- Teklifler en geç 17.02.2020 Pazartesi – saat 1500’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu 
Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü 
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu 
değildir. 

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu 
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. İstekliler ihale konusu madeni yağlardan seri 
üretiminde olanlar hariç olmayanlarına kısmi teklif verebileceklerdir.Ancak her bir iş kalemi 
miktarı için kısmi teklif Kabul edilmeyecektir. 

10- İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda 
geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren 
isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 
olmalıdır. 

12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
13 İş bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı kanuna tabi 

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

maddeler uygulanır. 
13.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
13.1.2- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 641/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığından: 

 
 721/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 738/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

 
 719/1/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

 
 719/2/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

 
 719/3/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
 710/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
 711/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
 712/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
 713/1-1 
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Adalet Bakanlığı Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden: 
5237 sayılı TCK'nun 191/2 maddesi gereğince 1 yıl süre ile tedavi ve denetimli serbestlik 

yükümlülüğünün yerine getirilmesi için önceki tebligat gereğince başvuruda bulunmadığınız, bu 
tebligat üzerine öngörülen süre içeresinde de başvurmamanız halinde yükümlülüklere ve  tedavi 
gereklerine uymamakta ısrar etmiş sayılacağınız ve hakkınızda kamu davası açılacağı ilanen 
tebliğ olunur. 

İkinci kez yapılan bu çağrının size tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) gün içerisinde 
müdürlüğümüze başvurmanız gerekmektedir. 

S.No Dosya No 
Savcılık 

No 
Adı Soyadı Cezası 

1 
2019/3044 

DS 
2019/2515 

Hatice PALAS (T.C.  
No:39736136424) 

Tedavi ve denetimli serbestlik
tedbiri 

Müracaat Edilmesi Gereken Adres:Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Turhan Cemal 
Beriker Bulvarı Sakarya Mah.160/A Seyhan/Adana Telefon: 0 (322) 352 23 20 

 656/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
03.07.2019 tarihli ve 154274 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile denetçi belgesi iptal 

edilen, Doğa HG Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar Sıdıka Gül 
ENÇ (ÖNDER) (Denetçi No: 11188, Oda Sicil No: 13161) tarafından Bakanlığımız aleyhine 
açılan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesinin 30.12.2019 tarihli ve E.2019/2106-K.2019/2615 
sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 07.07.2019 tarihli ve 30824 
sayılı Resmî Gazete ilanı ile Sıdıka Gül ENÇ (ÖNDER) hakkında tesis edilmiş olan idarî işlem 
20.01.2020 tarihli ve 9172 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 634/1-1 
—— • —— 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI  :  Şeyh Mehmet Nakkaş Vakfı. 
VAKFEDENLER : Nejat Veral, Mesut Özkaya, Mahmut Özdemir, Halil Karanfil, Niyazi 

Karanfil, Hikmet Erden, Mehmet Mustafa Veral, Nezir Obut, İlyas Veral. 
VAKFIN İKAMETGAHI: Siirt 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO: Siirt 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin  06.11.2019 tarih ve E.2018/389, K.2019/698 sayılı 
kararı. 

VAKFIN AMACI  : Siirt İl merkezinde bulunan Şeyh Mehmet Nakkaş türbesi ve 
külliyesinin korunması, yaşatılması ve Şeyh Mehmet Nakkaş türbesi adına erkek ve kız kuran 
kursu yapılması. Geleceğin teminatı olan gençlerin yetiştirilmesi amacıyla eğitime destek 
verilmesi. Gençlerimizin bilgili, ahlaklı ve vatansever olarak yetiştirilmesini sağlamak ve aynı 
gayeye hizmet eden başka vakıf ve kurumlar ile işbirliği yapmaktır. 

VAKFIN MAL VARLIĞI : Siirt İli, Merkez İlçesi, Ülkü Mahallesi, 57 ada, 20 parselde 
kayıtlı, 14,14 m2 yüzölçümlü,  “kargir dükkan” vasıflı, Siirt İli, Merkez İlçesi, Ülkü Mahallesi, 57 
ada, 14 parselde kayıtlı, 161,81 m2 yüzölçümlü, “ev” vasıflı, Siirt İli, Merkez İlçesi Karakol 
Mahallesi, 58 ada, 12 parselde kayıtlı, 29,33 m2 yüzölçümlü, “ kargir dükkan” vasıflı taşınmazlar. 

YÖNETİM KURULU : Nejat Veral, Mesut Özkaya, Mehmet Mustafa Veral, Niyazi 
Karanfil, Mahmut Özdemir. 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ : Vakfın herhangi 
bir sebeple sona ermesi halinde vakfın tasfiyesinden arta kalan mal varlığı konusuna en yakın bir 
başka vakıf yada kuruluşa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
 653/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Çadek Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Şanlıurfa ili, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi, 157 ada, 18 parsel üzerindeki 1613400 

YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (a) 
bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 19717 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa 
Ticaret Odasına kayıtlı 2942 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Çadek Yapı Denetim 
Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası 
verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren 
başlatılması, Çadek Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Kadir Sefa ÇADIRCI’nın (Mimar, 
Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 56879) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde 
herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve 
başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 
20.01.2020 tarihli ve 16545 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 609/1/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Adasa Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Antalya ili, Alanya İlçesi, 175 ada, 21 parsel üzerindeki 945460 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentleri ile Yapı 
Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4.fıkrasının (l) bendinde öngörülen esaslara 
göre denetlemediği anlaşılan; Alanya-18365-18266 Ticaret Sicil No ile Alanya Ticaret Odasına 
kayıtlı 1480 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Adasa Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı 
Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş 
almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Adasa Yapı 
Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Hüseyin ARSLAN’ın (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol 
Elemanı, Oda Sicil No: 77529) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı 
denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı 
denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 20.01.2020 
tarihli ve 16554 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  609/2/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Adasa Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Antalya ili, Alanya İlçesi, 775 ada, 4 parsel üzerindeki 1218194 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentleri ile Yapı 
Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4.fıkrasının (l) bendinde öngörülen esaslara 
göre denetlemediği anlaşılan; Alanya-18365-18266, Ticaret Sicil No ile Alanya Ticaret Odasına 
kayıtlı 1480 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Adasa Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı 
Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş 
almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Adasa Yapı 
Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Murat Alper DUMLU’nun (İnşaat Mühendisi, Yardımcı 
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 78172) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir 
yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı 
denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 20.01.2020 
tarihli ve 16550 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 609/3/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Berkan Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Antalya ili, Kepez İlçesi, 2223 ada, 03 parsel üzerindeki 1047309 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde 

öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan;10073-12092 Ticaret Sicil No ile Isparta Ticaret 

Odasına kayıtlı 1500 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Berkan Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, 

aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, 

yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Berkan 

Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Mehmet Soner AKDOĞAN (İnşaat Mühendisi, 

Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 78821) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde 

herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve 

başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 

20.01.2020 tarihli ve 16556 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 609/4/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Akgüvercin Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Antalya ili, Aksu İlçesi, 142 ada, 13 parsel üzerindeki 1451339 YİBF nolu (A Blok) 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) 

bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan;74148 Ticaret Sicil No ile Antalya 

Ticaret Odasına kayıtlı 2168 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Akgüvercin Yapı Denetim 

Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası 

verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren 

başlatılması, Akgüvercin Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Ali Nuri GÖKTAŞ’ın (İnşaat 

Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 25286, Oda Sicil No: 16083) yeni iş almaktan men 

cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik 

bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması 

Bakanlık Makamının 20.01.2020 tarihli ve 16557 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 609/5/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Akgüvercin Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Antalya ili, Aksu İlçesi, 142 ada, 13 parsel üzerindeki 1451361 YİBF nolu (B Blok) 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) 

bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan;74148 Ticaret Sicil No ile Antalya 

Ticaret Odasına kayıtlı 2168 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Akgüvercin Yapı Denetim 

Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası 

verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren 

başlatılması, Akgüvercin Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Ali Nuri GÖKTAŞ’ın (İnşaat 

Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 25286, Oda Sicil No: 16083) yeni iş almaktan men 

cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik 

bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması 

Bakanlık Makamının 20.01.2020 tarihli ve 16558 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  609/6/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Akgüvercin Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Antalya ili, Aksu İlçesi, 142 ada, 13 parsel üzerindeki 1451376 YİBF nolu (C Blok) 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) 

bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan;74148 Ticaret Sicil No ile Antalya 

Ticaret Odasına kayıtlı 2168 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Akgüvercin Yapı Denetim 

Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası 

verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren 

başlatılması, Akgüvercin Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Ali Nuri GÖKTAŞ’ın (İnşaat 

Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 25286, Oda Sicil No: 16083) yeni iş almaktan men 

cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik 

bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması 

Bakanlık Makamının 20.01.2020 tarihli ve 16562 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  609/7/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Akgüvercin Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Antalya ili, Aksu İlçesi, 142 ada, 13 parsel üzerindeki 1451396 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde 

öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan;74148 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret 

Odasına kayıtlı 2168 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Akgüvercin Yapı Denetim 

Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası 

verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren 

başlatılması, Akgüvercin Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Ali Nuri GÖKTAŞ’ın (İnşaat 

Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 25286, Oda Sicil No: 16083) yeni iş almaktan men 

cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik 

bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması 

Bakanlık Makamının 20.01.2020 tarihli ve 16563 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  609/8/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Karahan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Aydın İli, Didim İlçesi, 790 ada, 17 parsel üzerindeki 1585777 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde 

öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 4640 Ticaret Sicil No ile Didim Ticaret Odasına 

kayıtlı 1929 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Karahan Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı 

Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş 

almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Karahan Yapı 

Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Mahmut KARAHAN’ın (Mimar, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:28332, Oda Sicil No: 21115) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde 

herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve 

başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 

20.01.2020 tarihli ve 16572 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  609/9/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Metot Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Bursa İli, Osmangazi İlçesi, 10002 ada, 23 parsel üzerindeki 1499750 YİBF nolu yapıyı 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 3. maddesi, 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) 
bentleri ile Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği’nin 5. ve 6. maddelerinde öngörülen esaslara 
göre denetlemediği anlaşılan; 69172 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına kayıtlı 917 nolu 
Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Metot Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi 
gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası 
süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Metot Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin 
kuruluş ortakları Ahmet GÖNÜLLÜ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1761, 
Oda Sicil No: 34952) ve Ömer SÖNMEZ’in (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi 
No:9136, Oda Sicil No: 25071) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı 
denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı 
denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları Bakanlık Makamının 20.01.2020 
tarihli ve 16571 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  609/10/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Pisagor Yapı Denetimi Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunu üstlendiği 1482952, 1483044 

ve 1155457 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler 
doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası 
uygulanan Pisagor Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: Kuşadası, Ticaret Sicil No: 8868, 
Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 2289) Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile 
yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan 
tarihinden itibaren başlatılması, Pisagor Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Mehmet 
Özgür ÖZBEK (Elektrik Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 55706) ve Cüneyt 
UÇARDAĞ’ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 25908, Oda Sicil 
No: 58414) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya 
laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya 
laboratuvar kuruluşunun ortağı olmamaları, Bakanlık Makamının 20.01.2020 tarihli ve 16567 
sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.  

İlgililere duyurulur. 609/11/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Buğra Yapı Denetim İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Denetim sorumluluğunu üstlendiği 737836 YİBF nolu, 737739 YİBF nolu ve 737761 

YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda 
denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Buğra 
Yapı Denetim İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: Ankara, Ticaret Sicil No: 155152, 
Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 15), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni 
iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan 
tarihinden itibaren başlatılması, Buğra Yapı Denetim İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin kuruluş 
ortakları Hamdi GÜNGÖR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 88, 
Oda Sicil No: 20190) ve Necdet SÖNMEZ’in (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, 
Denetçi No: 326, Oda Sicil No: 14120) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir 
yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı 
denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması Bakanlık Makamının 20.01.2020 tarihli 
ve 16580 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  609/12/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Meltem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Mersin İli, Silifke İlçesi, 38 pafta, 704 ada, 10 parsel üzerindeki 1380474 YİBF nolu 
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (a), (c) ve (g) 

bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 3805-Silifke Ticaret Sicil No ile 
Silifke Ticaret Odasına kayıtlı 1192 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Meltem Yapı 

Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan 
men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren 

başlatılması, Meltem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Zafer ARTAN’ın (İnşaat 
Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 28687) yeni iş almaktan men cezası süresi 

içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev 
almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık 

Makamının 20.01.2020 tarihli ve 16584 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 
İlgililere duyurulur.  609/13/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Konya Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Konya İli, Ilgın İlçesi, 28.28.H pafta, 687 ada, 175 parsel üzerindeki 1116456 YİBF nolu 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) 
bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 37576 Ticaret Sicil No ile Konya 

Ticaret Odasına kayıtlı 1639 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Konya Yapı Denetim Ltd. 
Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası 

verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren 
başlatılması, Konya Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Nuri GÖKÇİL’in (İnşaat 

Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 64486) yeni iş almaktan men cezası süresi 
içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev 

almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık 
Makamının 20.01.2020 tarihli ve 16587 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  609/14/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Başakkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Konya İli, Meram İlçesi, 18J2 pafta, 27103 ada, 2 parsel üzerindeki 1093185 YİBF nolu 
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) 

bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 37785 Ticaret Sicil No ile Konya 
Ticaret Odasına kayıtlı 1881 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Başakkent Yapı Denetim 

Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası 
verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren 

başlatılması, Başakkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Adem ÜNAL’ın (Makine 
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7486, Oda Sicil No: 18541) yeni iş 

almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda 
idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun 

ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 20.01.2020 tarihli ve 16577 sayılı Olur’u ile uygun 
görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  609/15/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Başakkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Konya İli, Meram İlçesi, 18J2 pafta, 27103 ada, 2 parsel üzerindeki 1093279 YİBF nolu 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) 
bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 37785 Ticaret Sicil No ile Konya 
Ticaret Odasına kayıtlı 1881 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Başakkent Yapı Denetim 
Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası 
verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren 
başlatılması, Başakkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Adem ÜNAL’ın (Makine 
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7486, Oda Sicil No: 18541) yeni iş 
almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda 
idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun 
ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 20.01.2020 tarihli ve 16574 sayılı Olur’u ile uygun 
görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  609/16/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, 145 pafta, 1262 ada, 20 parsel üzerindeki 1388609 YİBF nolu 

inşaatın denetimini üstlenen Saygın Yapı Denetim Ltd. Şti. (Ticaret Odası: İstanbul, Ticaret Sicil 
No: 616684, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 669) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan 
davada, Ankara 8. İdare Mahkemesinin 02.01.2020 tarihli ve E.2019/2072 sayılı kararı ile “dava 
konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 08.10.2019 tarihli ve 30912 
sayılı Resmî Gazete ilanı ile Saygın Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan idarî 
işlemin yürütmesi 20.01.2020 tarihli ve 14061 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur.  610/1/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Şanlıurfa İli, Haliliye İlçesi, N41C-07B-3C pafta, 763 ada, 3 parsel üzerindeki 1223768 

YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Baraj Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama 
Denetçisi, İnşaat Mühendisi İmam Bakır CANBAZ (Denetçi No: 16741, Oda Sicil No: 29233) 
tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 25.12.2019 
tarihli ve E.2019/1292-K.2019/2583 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” 
hükmedildiğinden, 18.08.2018 tarihli ve 30513 sayılı Resmî Gazete ilanı ile İmam Bakır 
CANBAZ hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin sebebiyet kaydı ile ilgili olan kısmı 
20.01.2020 tarihli ve 14229 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. . 

İlgililere duyurulur.  610/2/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
27.06.2019 tarihli ve 149339 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile üç yıl süre ile herhangi bir 

yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idarî veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı 
denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için denetçi belgesi iptal edilen, Truva 
Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin sorumlu denetim elemanı Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar Murat 
İSKENDERKAPTANOĞLU’ nun (Denetçi No: 20553, Oda Sicil No: 18716) tarafından 
Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 2. İdare Mahkemesinin 18.12.2019 tarihli ve 
E.2019/1574 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” 
hükmedildiğinden, 30.06.2019 tarihli ve 30817 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Murat 
İSKENDERKAPTANOĞLU hakkında tesis edilmiş olan “denetçi belgesinin iptali” işleminin 
yürütmesi 20.01.2020 tarihli ve 13665 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur.  610/3/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası Arasında İslam İşbirliği Teşkilatı Tahkim Merkezi’nin

Türkiye’de Kurulması Hakkında Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2064)
–– Asya Verimlilik Teşkilatı Kuruluş Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2065)
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının

Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2066)
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Su Kaynakları Alanında

İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2067)
–– Türkiye ile İsviçre Arasında Tarım Ürünlerinde Ticaret Düzenlemelerinin Tadil Protokolü ve Türkiye ile İzlanda Arasında Tarım

Ürünleri Ticaretine Dair Anlaşmanın Tadil Enstrümanının 1 Aralık 2019 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması
Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2068)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Alanın Yenileme Alanı Olarak Belirlenmesi

Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2050)
–– Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Turgutreis Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

(Karar Sayısı: 2051)
–– Malatya İli Kent Merkezinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

(Karar Sayısı: 2052)
–– Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesinin Sınırlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2053)
–– İzmir İli, Çeşme ve Urla İlçelerinde Yer Alan “Çeşme Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi” Kapsamındaki

Taşınmazların 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 8 inci Maddesi Uyarınca Turizm Yatırımlarına Tahsisi Amacıyla, Kültür
ve Turizm Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2054)

–– Manisa İlinde Bulunan ve Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar
(Karar Sayısı: 2055)

–– Kocaeli İlinde Bulunan ve Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar
(Karar Sayısı: 2056)

–– Erzincan İlinde Bulunan ve Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar
(Karar Sayısı: 2057)

–– Ağrı ve Muş İllerinde Bulunan Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılmasına İlişkin Karar
(Karar Sayısı: 2058)

–– Konya İli, Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar
(Karar Sayısı: 2059)

–– İspir İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Erzurum İli Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı
Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında
Karar (Karar Sayısı: 2060)

–– 4/7/1956 Tarihli ve 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere 2020 Yılında Verilecek İlave Tediyenin
Sürelerinin Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2061)

–– Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine Dair
Karar (Karar Sayısı: 2062)

–– Bazı Ürünlerden Tahsil Edilecek Geri Kazınım Katılım Payı Tutarlarının, 1/1/2020 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere
Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2063)

–– Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2069)

ATAMA KARARLARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2020/37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47)

YÖNETMELİKLER
–– İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 2048)
–– Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınmasına Dair Uygulama

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 2049)
–– Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
–– İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
–– Hazine ve Maliye Bakanlığı Hazine ve Maliye Uzmanlığı Yönetmeliği
–– Nükleer Güvence Yönetmeliği
–– Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına

Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
–– TS 1445 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)-Taşıma Kuralları Standardı ile İlgili Tebliğ (Tebliğ No: MSG-MS-2015/5)’in

Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: MSG-MS 2020/5)
–– Taşınabilir, Tekrar Doldurulabilir, Kullanımdaki Çelik LPG Tüpler ile İlgili Tebliğ (TS 5306) (Tebliğ No: MSG-MS-2013/3)’in

Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: MSG-MS 2020/6)
–– Tüpler-Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) ile İlgili Tebliğ (TS EN 1442+A1) (Tebliğ No: MSG-MS-2013/26)’in Yürürlükten

Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: MSG-MS 2020/7)
–– TS EN ISO 3807 Gaz Tüpleri-Asetilen Tüpleri-Temel Gerekler ve Tip Deneyi (ISO 3807:2013) Standardı ile İlgili Tebliğ

(Tebliğ No: MSG-MS-2017/1)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: MSG-MS 2020/9)
–– TS EN ISO 7225/A1 Gaz Tüpleri-Uyarı Etiketleri Standardı ile İlgili Tebliğ (Tebliğ No: MSG-MS-2015/7)’in Yürürlükten

Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: MSG-MS 2020/10)
–– Tekrar Doldurulabilir Dikişsiz Çelik Gaz Tüplerine Dair Tebliğ (TS EN ISO 9809-1, TS EN ISO 9809-2, TS EN ISO 9809-3)

(Tebliğ No: MSG-MS-2012/01)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: MSG-MS 2020/11)
–– Tekrar Doldurulabilir Dikişsiz Çelik Gaz Tüplerine Dair Tebliğ (TS EN ISO 9809-3) (Tebliğ No: MSG-MS-2013/15)’in

Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: MSG-MS 2020/12)
–– TS EN ISO 10297 Gaz Tüpleri-Tüp Vanaları-Özellikler ve Tip Deneyleri (ISO 10297:2014) Standardı ile İlgili Tebliğ (Tebliğ

No: MSG-MS-2016/20)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: MSG-MS 2020/13)
–– Mecburi Standard Tebliği (Tebliğ No: MSG-MS-2016/19)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: MSG-MS 2020/14)
–– Gaz Tüpleri-Tekrar Doldurulabilir Dikişsiz Çelik Gaz Tüpleri-Tasarım, Yapım ve Deneyler-Bölüm 2: Çekme Dayanımı 1100

MPa’a Eşit veya Daha Büyük Sertleştirilmiş ve Temperlenmiş Çelik Tüpler ile İlgili Tebliğ (TS EN ISO 9809-2) (Tebliğ No:
MSG-MS-2013/36)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: MSG-MS 2020/15)

–– Çiğ İnek Sütünün Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2019/64)
–– Akredite Edilmiş Helal Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Hizmet Verdiği Üçüncü Tarafların Uygun Olmayan İş ve

İşlemleri Hakkında Tebliğ

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


