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YÖNETMELİKLER

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİ TİP ONAY YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/10/2008 tarihli ve 27027 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü ve

Ölçü Aletleri Tip Onay Yönetmeliğinin geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bünyesinde elektronik tertibat bulundurmayan ve yükü

dengelemek için yük tartım tertibatında yay kullanılmayan tartı aletlerinin uygunluk değerlen-

dirme işlemleri Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliğine göre onaylanmış kuruluşlarca

yapılabildiği gibi TS EN 45501 Tartı Aletleri-Otomatik Olmayan-Metrolojik Özellikler Stan-

dardına Uygunluk Belgesinin Türk Standardları Enstitüsünden alınması kaydıyla, ilk muayene

ve damgalama işlemleri 31/12/2016 tarihine kadar Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri

tarafından da yapılabilir. Bu tartı aletlerine CE uygunluk işareti iliştirilmez ve yalnızca iç pa-

zarda kullanılır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYET RİSKLERİNİN ÖNLENMESİ

HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, çalışanların işyerindeki biyolojik etkenlere

maruziyetinden kaynaklanan veya kaynaklanabilecek sağlık ve güvenlik risklerinin önlenmesi

ve bu risklerden korunmasına dair asgari hükümleri düzenlemektir.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

17/10/2008 27027

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

17/1/2010 27465
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Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;

a) 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren iş-

yerlerinde; çalışanların yaptıkları işlerden dolayı biyolojik etkenlere maruz kaldıkları veya ma-

ruz kalabilecekleri işleri,

b) Biyolojik etkenle doğrudan çalışılmayan veya biyolojik etkenin kullanılmadığı an-

cak, çalışanların biyolojik etkene maruziyetine neden olabilecek Ek–I’de yer alan işleri,

kapsar.

(2) Maruz kalınan ve/veya kalınabilecek etken, çalışanlar için tanımlanabilir sağlık riski

oluşturmayan grup 1 biyolojik etkenler sınıfında ise Ek–VI’nın birinci paragrafında belirtilen

hususlara uyulmak kaydı ile 9 uncu, 15 inci ve 18 inci maddeler uygulanmaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik;

a) 6331 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve

Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 12 nci maddesine da-

yanılarak,

b) Avrupa Birliğinin 18/9/2000 tarihli ve 2000/54/EC sayılı Konsey Direktifine paralel

olarak

hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:

a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

b) Biyolojik etkenler: Herhangi bir enfeksiyona, alerjiye veya zehirlenmeye neden ola-

bilen, genetik olarak değiştirilmiş olanlar da dâhil mikroorganizmaları, hücre kültürlerini ve

insan endoparazitlerini,

c) Hücre kültürü: Çok hücreli organizmalardan türetilmiş hücrelerin in–vitro olarak ge-

liştirilmesini,

ç) Mikroorganizma: Genetik materyali replikasyon veya aktarma yeteneğinde olan hüc-

resel veya hücresel yapıda olmayan mikrobiyolojik varlığı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Risk Düzeyi ve Risklerin Belirlenmesi

Risk düzeyi

MADDE 5 – (1) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde tanımlanan biyolojik

etkenler, enfeksiyon risk düzeyine göre aşağıdaki 4 risk grubunda sınıflandırılır:

a) Grup 1 biyolojik etkenler: İnsanda hastalığa yol açma ihtimali bulunmayan biyolojik

etkenler.
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b) Grup 2 biyolojik etkenler: İnsanda hastalığa neden olabilen, çalışanlara zarar vere-

bilecek, ancak topluma yayılma olasılığı olmayan, genellikle etkili korunma veya tedavi imkânı

bulunan biyolojik etkenler.

c) Grup 3 biyolojik etkenler: İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi

tehlike oluşturan, topluma yayılma riski bulunabilen ancak genellikle etkili korunma veya te-

davi imkânı olan biyolojik etkenler.

ç) Grup 4 biyolojik etkenler: İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi

tehlike oluşturan, topluma yayılma riski yüksek olan ancak etkili korunma ve tedavi yöntemi

bulunmayan biyolojik etkenler.

Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi

MADDE 6 – (1) Biyolojik etkenlere maruz kalma riski bulunan herhangi bir çalışmada,

çalışanın sağlık ve güvenliğine yönelik herhangi bir riski değerlendirmek ve alınması gereken

önlemleri belirlemek için, çalışanın maruziyetinin türü, düzeyi ve süresi belirlenir.

(2) Birden fazla grupta yer alan biyolojik etkenlere maruziyetin söz konusu olduğu iş-

lerde risk değerlendirmesi, zararlı biyolojik etkenlerin tümünün oluşturduğu tehlike dikkate

alınarak yapılır.

(3) Risk değerlendirmesi, çalışanın biyolojik etkenlere maruziyet koşullarını etkileye-

bilecek herhangi bir değişiklik olduğunda yenilenir.

(4) Birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen risk değerlendirmesinde, 29/12/2012

tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendir-

mesi Yönetmeliğinde yer alan hükümler ile aşağıda sayılan hususlar dikkate alınarak risk de-

ğerlendirmesi yapılır:

a) İnsan sağlığına zararlı olan veya olabilecek biyolojik etkenlerin sınıflandırılması.

b) Yetkili makamların, çalışanların sağlığını korumak için biyolojik etkenlerin denetim

altına alınması hakkındaki önerileri.

c) Çalışanların yaptıkları işler sonucunda ortaya çıkabilecek hastalıklarla ilgili bilgiler.

ç) Çalışanların yaptıkları işler sonucunda ortaya çıkabilecek alerjik veya toksik etkiler.

d) Yaptıkları işle doğrudan bağlantılı olarak çalışanların yakalandığı hastalıklar ile ilgili

bilgiler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İşverenlerin Yükümlülükleri

İkâme

MADDE 7 – (1) İşveren, yapılan işin özelliğine göre zararlı biyolojik etkenleri kullan-

maktan kaçınır ve mevcut bilgiler ışığında, biyolojik etkenleri kullanım şartlarında durumuna

uygun olarak çalışanların sağlığı için tehlikeli olmayan veya daha az tehlikeli olanlar ile ikame

eder.
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Risklerin azaltılması

MADDE 8 – (1) İşveren, işyerinde biyolojik etkenlere maruziyet riskinin azaltılması

için aşağıdaki önlemleri alır:

a) Yapılan risk değerlendirmesi sonucunda, çalışanların sağlık ve güvenliği için risk ol-

duğu ortaya çıkarsa, çalışanların maruziyetini önler.

b) Bunun teknik olarak mümkün olmadığı hallerde, yapılan iş ve risk değerlendirmesi

dikkate alınarak, sağlık ve güvenlik yönünden yeterli korumayı sağlayacak şekilde, çalışanların

maruziyet düzeyinin en aza indirilmesi için özellikle aşağıdaki önlemleri alır:

1) Maruz kalan veya kalabilecek çalışan sayısı, mümkün olan en az sayıda tutulur.

2) Çalışma prosesleri ve teknik kontrol önlemleri, biyolojik etkenlerin ortama yayıl-

masını önleyecek veya ortamda en az düzeyde bulunmasını sağlayacak şekilde düzenlenir.

3) Öncelikle toplu koruma önlemleri alınır veya maruziyetin başka yollarla önleneme-

diği durumlarda kişisel korunma yöntemleri uygulanır.

4) Hijyen önlemleri, biyolojik etkenlerin çalışma yerlerinden kazara dışarıya taşınması

veya sızmasının önlenmesi veya azaltılmasını sağlamaya uygun olur.

5) Ek–II’de verilen biyolojik risk işareti ile birlikte 23/12/2003 tarihli ve 25325 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğinde yer alan ilgili diğer

uyarı işaretleri de kullanılır.

6) Biyolojik etkenleri içeren kazaların önlenmesine yönelik plan hazırlanır.

7) Gerektiğinde, kullanılan biyolojik etkenlerin muhafaza edildikleri ortam dışında bu-

lunup bulunmadığının belirlenmesi için 6331 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fık-

rasının (ç) bendine göre yürürlüğe konulan Yönetmeliğe uygun ölçümler yapılır.

8) Atıkların, gerektiğinde uygun işlemlerden geçirildikten sonra çalışanlar tarafından

güvenli bir biçimde toplanması, depolanması ve işyerinden uzaklaştırılması, güvenli ve özel

kapların kullanılması da dâhil uygun yöntemlerle yapılır.

9) Biyolojik etkenlerin işyeri içinde güvenli bir şekilde kullanılması ve taşınması için

gerekli düzenlemeler yapılır.

Bakanlığın bilgilendirilmesi

MADDE 9 – (1) Risk değerlendirmesi sonuçları, çalışanların sağlığı ve güvenliği yö-

nünden risk bulunduğunu ortaya koyuyorsa, Bakanlıkça istenmesi halinde, işveren aşağıdaki

konularda gerekli bilgileri çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne verir:

a) Risk değerlendirmesinin sonuçları.

b) Çalışanların biyolojik etkenlere maruz kaldığı veya kalma ihtimali bulunan işler.

c) Maruz kalan çalışan sayısı.

ç) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunan iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve

diğer sağlık personelinin adı, soyadı, unvanı ve bu konudaki yeterliliği.

d) Çalışma şekli ve yöntemleri de dâhil olmak üzere alınan koruyucu ve önleyici ted-

birler.
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e) Çalışanların, grup 3 veya grup 4’te biyolojik etkenlere ait fiziksel korumalarının or-

tadan kalkması sonucu oluşacak maruziyetten korunması için yapılan acil eylem planı.

(2) İşveren, biyolojik etkenin ortama yayılmasına ve insanda ciddi enfeksiyona veya

hastalığa sebep olabilecek herhangi bir kaza veya olayı derhal Bakanlığa ve Sağlık Bakanlığına

bildirir.

(3) İşletmenin faaliyeti sona erdiğinde, 13 üncü maddesine göre düzenlenen biyolojik

etkene maruz kalan çalışanların listesi ile 16 ncı maddeye göre tutulan tüm tıbbi kayıtlar çalışma

ve iş kurumu il müdürlüğüne verilir.

Hijyen ve kişisel korunma

MADDE 10 – (1) İşverenler, çalışanların biyolojik etkenlerle çalışmaya bağlı sağlık

veya güvenlik riskleriyle karşılaştıkları bütün işlerde, aşağıdaki önlemleri alırlar:

a) Çalışanların, biyolojik etkenlerin bulaşma riskinin olduğu çalışma alanlarında yiyip

içmeleri engellenir.

b) Çalışanlara uygun koruyucu giysi veya diğer uygun özel giysi sağlanır.

c) Çalışanlara, göz yıkama sıvıları ve/veya cilt antiseptikleri de dahil, uygun ve yeterli

temizlik malzemeleri bulunan yıkanma ve tuvalet imkanları sağlanır.

ç) Gerekli koruyucu donanım ve ekipman, belirlenmiş bir yerde uygun olarak muhafaza

edilir. Her kullanımdan sonra ve mümkünse kullanımdan önce kontrol edilip temizlenir. Ko-

ruyucu donanım ve ekipman, kullanımından önce bozuksa tamir edilir veya değiştirilir.

d) İnsan ve hayvan kaynaklı numunelerin alınması, işlem yapılması ve incelenmesi

yöntemleri belirlenir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen koruyucu giysiler de dahil, biyolojik etkenlerle kirlenmiş

olabilecek iş giysileri ve koruyucu ekipman, çalışma alanından ayrılmadan önce çıkarılır ve

diğer giysilerden ayrı bir yerde muhafaza edilir. İşverence, kirlenmiş bu giysilerin ve koruyucu

ekipmanın dekontaminasyonu ve temizliği sağlanır, gerektiğinde imha edilir.

(3) Birinci ve ikinci fıkralara göre alınan önlemlerin maliyeti çalışanlara yansıtılmaz.

Çalışanların eğitimi ve bilgilendirilmesi

MADDE 11 – (1) İşveren, işyerinde çalışanların ve/veya çalışan temsilcilerinin uygun

ve yeterli eğitim almalarını sağlar ve özellikle aşağıda belirtilen konularda gerekli bilgi ve ta-

limatları verir:

a) Olası sağlık riskleri.

b) Maruziyeti önlemek için alınacak önlemler.

c) Hijyen gerekleri.

ç) Koruyucu donanım ve giysilerin kullanımı ve giyilmesi.

d) Herhangi bir olay anında ve/veya olayların önlenmesinde çalışanlarca yapılması ge-

reken adımlar.

(2) Eğitim, biyolojik etkenlerle teması içeren çalışmalara başlanmadan önce verilir. De-

ğişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir. Gerektiğinde periyodik olarak tek-

rarlanır.
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Özel durumlarda çalışanın bilgilendirilmesi

MADDE 12 – (1) İşveren; biyolojik etkenlerle çalışma sırasında oluşan ciddi bir kaza

veya olay durumunda veya grup 4 biyolojik etkenlerle yapılan çalışmalarda, işyerinde asgari

takip edilecek prosedürleri içeren yazılı talimatları sağlar ve mümkün olduğu yerlerde uyarıları

görünür şekilde asar.

(2) Çalışanlar, biyolojik etkenlerin kullanımı sırasında meydana gelen herhangi bir kaza

veya olayı, işyerinde görevli iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi veya işveren veya işveren ve-

kiline derhal bildirir.

(3) İşverenler, biyolojik etkenlerin ortama yayılmasından doğan ve insanda ciddi en-

feksiyona ve/veya hastalığa neden olabilecek kaza veya olayı, çalışanlara ve/veya çalışan tem-

silcilerine derhal bildirir. İşverenler, kazanın sebeplerini ve durumu düzeltmek için alınan ön-

lemleri de en kısa zamanda çalışanlara ve/veya çalışan temsilcilerine bildirir.

(4) Her çalışan, 13 üncü maddede belirtilen ve kişisel olarak kendisini ilgilendiren bil-

gilere ulaşma hakkına sahiptir.

(5) Çalışanların ve/veya çalışan temsilcilerinin, çalıştıkları konu ile ilgili ortak bilgilere

ulaşabilmeleri sağlanır.

(6) İşverenler, 9 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen bilgileri istemeleri halinde

çalışanlara ve/veya çalışan temsilcilerine verir.

Biyolojik etkenlere maruz kalan çalışanların listesi

MADDE 13 – (1) İşverenler, grup 3 ve/veya grup 4 biyolojik etkenlere maruz kalan

çalışanların listesini, yapılan işin türünü, mümkünse hangi biyolojik etkene maruz kaldıklarını

ve maruziyetler, kazalar ve olaylarla ilgili kayıtları, uygun bir şekilde tutar.

(2) Bu liste ve kayıtlar, maruziyet sona erdikten sonra en az onbeş yıl saklanır; ancak

aşağıda belirtilen enfeksiyonlara neden olabilecek biyolojik etkenlere maruziyet söz konusu

olduğunda, bu liste, bilinen son maruziyetten sonra en az kırk yıl boyunca saklanır:

a) Kalıcı veya gizli enfeksiyona neden olduğu bilinen biyolojik etkenlere maruziyet.

b) Eldeki bilgi ve verilere göre, seneler sonra hastalığın ortaya çıkmasına kadar teşhis

edilemeyen enfeksiyonlara sebep olan biyolojik etkenlere maruziyet.

c) Hastalığın gelişmesinden önce uzun kuluçka dönemi olan enfeksiyonlara sebep olan

biyolojik etkenlere maruziyet.

ç) Tedaviye rağmen uzun süreler boyunca tekrarlayan hastalıklarla sonuçlanan biyolojik

etkenlere maruziyet.

d) Uzun süreli ciddi hasar bırakabilen enfeksiyonlara sebep olan biyolojik etkenlere

maruziyet.

(3) İşyerinde görevli işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı veya bu konuyla ilgili diğer so-

rumlu kişilerin birinci fıkrada belirtilen listeye ulaşabilmeleri sağlanır.
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Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımının sağlanması

MADDE 14 – (1) İşveren, bu Yönetmelikte belirtilen konularda 6331 sayılı Kanunun

18 inci maddesine uygun olarak, çalışanların ve/veya temsilcilerinin görüşlerini alır ve katı-

lımlarını sağlar.

Bakanlığa bildirim

MADDE 15 – (1) İşverenler, aşağıdaki biyolojik etkenlerin ilk kez kullanımında çalış-

ma ve iş kurumu il müdürlüğüne ön bildirimde bulunur:

a) Grup 2 biyolojik etkenler.

b) Grup 3 biyolojik etkenler.

c) Grup 4 biyolojik etkenler.

(2) Bu bildirim işin başlamasından en az otuz gün önce yapılır. Üçüncü fıkrasında be-

lirtilen hususlar saklı kalmak kaydı ile işveren, grup 4’te yer alan her bir biyolojik etkeni veya

geçici olarak kendisinin yaptığı sınıflandırmaya göre grup 3’te yer alan yeni bir biyolojik etkeni

ilk defa kullandığında da ön bildirimde bulunur.

(3) Grup 4 biyolojik etkenlerle ilgili tanı hizmeti veren laboratuvarlar için, hizmetin

içeriği hakkında başlangıçta bildirimde bulunulur.

(4) İşyerinde bildirimi geçersiz kılan, proses ve/veya işlemlerde sağlık veya güvenliği

önemli ölçüde etkileyecek büyük değişiklikler olduğunda, bildirim yeniden yapılır.

(5) Birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda sözü edilen bildirim;

a) İşyerinin unvan ve adresini,

b) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunan iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve

diğer sağlık personelinin adı, soyadı, unvanı ve bu konudaki yeterliliğini,

c) Risk değerlendirmesinin sonucunu,

ç) Biyolojik etken türlerini,

d) Öngörülen korunma ve önleme tedbirlerini,

içerir.

Sağlık gözetimi

MADDE 16 – (1) Biyolojik etkenlerle yapılan çalışmalarda işveren çalışanların, çalış-

malara başlamadan önce ve işin devamı süresince düzenli aralıklarla sağlık gözetimine tabi tu-

tulmalarını sağlar.

(2) Yapılan risk değerlendirmesi, özel koruma önlemleri alınması gereken çalışanları

tanımlar.

(3) Maruz kaldıkları veya kalmış olabilecekleri biyolojik etkene karşı henüz bağışıklığı

olmayan çalışanlar için gerektiğinde, Sağlık Bakanlığının işyerinin bulunduğu ildeki yetkili

birimleri ile işbirliği içinde uygun aşılar yapılır. İşverenler, aşı bulundurduklarında Ek-VII’de

belirtilen hususları dikkate alır.
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(4) Bir çalışanın, maruziyete bağlı olduğundan kuşkulanılan bir enfeksiyona ve/veya

hastalığa yakalandığı saptandığında, işyeri hekimi, benzer biçimde maruz kalmış diğer çalı-

şanların da aynı şekilde sağlık gözetimine tabi tutulmasını sağlar. Bu durumda maruziyet riski

yeniden değerlendirilir.

(5) Sağlık gözetiminin yapıldığı bu durumlarda, kişisel tıbbi kayıtlar, maruziyetin son

bulmasından sonra en az onbeş yıl süre ile saklanır. 13 üncü maddenin ikinci fıkrasında belir-

tilen özel durumlarda kişisel tıbbi kayıtlar bilinen son maruziyetten itibaren kırk yıl süre ile

saklanır.

(6) İşyeri hekimi her bir çalışan için alınması gerekli koruyucu ve önleyici tedbirler ile

ilgili olarak önerilerde bulunur.

(7) Maruziyetin sona ermesinden sonra yapılacak herhangi bir sağlık gözetimi ile ilgili

olarak çalışanlara gerekli bilgi ve tavsiyeler verilir.

(8) Çalışanlar, kendileriyle ilgili sağlık gözetimi sonuçları hakkında bilgi edinebilir ve

ilgili çalışanlar veya işveren, sağlık gözetimi sonuçlarının gözden geçirilmesini isteyebilir.

(9) Çalışanların sağlık gözetimi ile ilgili hususlar Ek-IV’te verilmiştir.

(10) Biyolojik etkenlere mesleki maruziyet sonucu meydana gelen her hastalık veya

ölüm vakaları Bakanlığa bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Özel Hükümler

Tanı laboratuvarları dışında kalan insan sağlığı ve veterinerlikle ilgili hizmetler

MADDE 17 – (1) Tanı laboratuvarları dışında kalan, insan sağlığı ve veterinerlik hiz-

meti verilen işyerlerinde risk değerlendirmesi yapılırken, aşağıdaki hususlara özellikle dikkat

edilir:

a) Hasta insanlarda veya hayvanlarda ve onlardan alınan maddelerde ve örneklerde bi-

yolojik etkenlerin varlığı hakkındaki belirsizlikler.

b) Hasta insanlarda veya hayvanlarda ve onlardan alınan maddelerde ve örneklerde var

olduğu bilinen veya var olduğundan şüphe edilen biyolojik etkenlerin oluşturduğu tehlike.

c) İşin doğasından kaynaklanan riskler.

(2) Çalışanları sağlık ve güvenlik yönünden korumak için aşağıdaki hususları da içeren

uygun önlemler alınır:

a) Uygun dekontaminasyon ve dezenfeksiyon yöntemlerinin belirlenmesi.

b) Biyolojik etkenlerin bulaştığı atıkların risksiz bir şekilde işlenmesini ve ortadan kal-

dırılmasını sağlayacak uygun yöntemlerin kullanılması.

(3) Grup 3 veya grup 4 biyolojik etkenlerle enfekte olan veya olduğundan şüphelenilen

hasta insanların veya hayvanların bulunduğu izolasyon yerlerinde, enfeksiyon riskini en aza

indirmek için, Ek-V’in (A) sütununda belirtilen önlemler alınır.
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Endüstriyel işlemler, laboratuvarlar ve hayvan barınakları için özel önlemler

MADDE 18 – (1) Teşhis laboratuvarları da dahil, laboratuvarlarda ve grup 2, grup 3
ve grup 4 biyolojik etkenlerle bilhassa enfekte edilmiş veya bunları taşıyan veya taşıdıklarından
şüphe edilen laboratuvar hayvanlarının barınaklarında aşağıdaki önlemler alınır:

a) Araştırma, geliştirme, öğretim veya tanı amacıyla grup 2, grup 3 ve grup 4 biyolojik
etkenlerle çalışmaların yürütüldüğü laboratuvarlarda, enfeksiyon riskini asgariye indirmek için
Ek-V’te belirtilen önlemler alınır.

b) Risk değerlendirmesini takiben biyolojik etkenin risk derecesine göre fiziksel koruma
düzeyi tespit edilir ve Ek-V’te belirtilen önlemler alınır. Aşağıda belirtilen biyolojik etkenlerle
çalışmalar;

1) Grup 2 biyolojik etkenler için koruma düzeyi en az 2 olan,
2) Grup 3 biyolojik etkenler için koruma düzeyi en az 3 olan,
3) Grup 4 biyolojik etkenler için koruma düzeyi en az 4 olan,
çalışma alanlarında yürütülür.
c) İnsanda hastalığa yol açabilecek fakat asıl amaçları kültür veya onların konsantre

halinde bulunmaları gibi biyolojik etkenlerle çalışmak olmayan, biyolojik etkenleri içerip içer-
mediği belirsiz olan maddelerle yapılan laboratuvar çalışmalarında koruma düzeyi en az 2 olan
önlemler uygulanır. Bakanlıkça daha alt düzeydeki koruma önlemlerinin yeterli olduğu belir-
tilmedikçe, gerekli olduğu bilinen ya da şüphelenilen durumlarda koruma düzeyi 3 veya 4 olan
önlemler uygulanır.

(2) Grup 2, grup 3 veya grup 4’te yer alan biyolojik etkenlerin kullanıldığı sanayi pro-
seslerinde aşağıdaki önlemler alınır;

a) Birinci fıkranın (b) bendinde tanımlanan koruma ilkeleri, Ek-VI’da belirtilen uygu-
lamaya yönelik önlemler ve uygun prosedürler esas alınarak sanayi proseslerine de uygulanır.

b) Grup 2, grup 3 veya grup 4’te yer alan biyolojik etkenlerin kullanılması ile ilgili risk
değerlendirmesine göre, bu etkenlerin sanayide kullanılmasında alınması gereken önlemlerin
neler olduğuna karar vermeye Bakanlık yetkilidir.

(3) Çalışanlar için ciddi sağlık riski oluşturabilecek, ancak kesin bir değerlendirme ya-
pılamayan biyolojik etkenlerle çalışmaların yapıldığı tüm işyerlerinde koruma düzeyi en az 3
olan önlemler alınır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 19 – (1) 10/6/2004 tarihli ve 25488 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bi-
yolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldı-
rılmıştır.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
yürütür.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü)’ndan:

LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE

BÜROLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, lisanslı harita kadastro mühendisleri ve bürolarının

çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, kadastro teknik hizmetlerinin yerine getirilmesini sağ-

lamak ve uygulamayı yönlendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

(2) Bu Yönetmelik, lisanslı harita kadastro mühendisleri ve bürolarının sınav, lisans al-

ma, teminatların alınması, saklanması, iadesi, kuruluş, mekân, personel, donanım, faaliyet, de-

netim, sorumluluk ve imza yetkisinin devri, bilgi ve belgelerin verilmesi, kullanılması ile hiz-

metle ilgili ücret tarifelerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 16/6/2005 tarihli ve 5368 sayılı Lisanslı Harita Ka-

dastro Mühendisleri  ve  Büroları  Hakkında  Kanunun 2, 3, 4, 5, 8, 9 ve 11 inci maddeleri hü-

kümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve Kısaltmalar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Aday: Lisanslı harita ve kadastro büroları için yapılacak sınava başvuran kişileri,

b) Başvuru Formu: Şekli İdarece belirlenecek ve lisanslı harita kadastro büroları için

yapılacak sınav için düzenlenen formu,

c) Disiplin cezası: Lisanslı mühendislerden beklenen davranışları göstermemeleri, Ka-

nun ve bu Yönetmelikle belirlenen kurallara uymamaları hâlinde verilen uyarma, kınama, li-

sansın geçici iptali ve lisansın sürekli iptali cezalarından birisini,

ç) İdare: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünü,

d) Kadastro teknik hizmetleri: Kadastro Müdürlüklerince yürütülmekte iken Kanunla

lisanslı bürolara devredilen, tescile tâbi olmayan, aplikasyon, parselin yerinde gösterilmesi ile

tescile tâbi olan, cins değişikliği, arzî irtifak hakkı tesisi veya terkini ve birleştirme işlemlerine

yönelik talebe bağlı hizmetleri,

e) Kanun: 16/6/2005 tarihli ve 5368 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve

Büroları Hakkında Kanunu,

f) Lisanslı büro: Lisanslı harita kadastro mühendislik bürolarını,

g) Lisanslı büro teknik personeli: Lisanslı büroda çalışan meslek alanı ile ilgili mühen-

dis, teknisyen veya tekniker unvanına sahip personeli,

ğ) Lisanslı mühendis: Lisans belgesini almış olan mühendisi,

h) Mühendis: Harita ve kadastro, harita, jeodezi ve fotogrametri, geodezi, geomatik

mühendisi veya yüksek mühendisi,

ı) Oda: TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasını,
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i) Sınav Komisyonu: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce yapılacak lisanslı harita

ve kadastro mühendisleri sınavı için oluşturulacak komisyonu,

j) TMMOB: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

İdarenin görev ve yetkileri

MADDE 4 – (1) İdare bu Yönetmelik çerçevesinde;

a) Lisanslı büro kurulacak yerler ile yetki alanlarının belirlenmesi,

b) Lisanslı mühendis görev yerleri ve yer değişikliği ilkelerinin belirlenmesi ile bu ko-

nuda yapılacak başvuruların değerlendirilmesi,

c) Odanın görüşü alınmak suretiyle lisanslı büro hizmet ücretlerinin belirlenmesi,

ç) Sınava dair hizmetlerin yürütülmesi,

d) Sınav başvurularının, itiraz ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi, yerleştirme iş-

lemleri ile lisans belgelerinin verilmesi,

e) Lisans belgesi, tabela, büro kaşesi, tip sözleşme, basılı evrak şekil, standart ve içe-

riklerinin belirlenmesi,

f) Meslek içi eğitimlerin plânlanması,

g) Denetimlerde tespit edilen hususların incelenmesi ve itirazların değerlendirilerek ge-

reğinin yapılması,

konularında görevli ve yetkilidir.

Lisans alabilmek ve lisanslı büro açabilmek için aranan şartlar

MADDE 5 – (1) Lisans sahibi olabilmenin genel şartları şunlardır:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak.

ç) Devlet memurluğundan çıkarılma cezası almamış olmak.

d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten

işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar,

Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, do-

landırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin

ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve vergi

kaçakçılığı ile haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkûm olmamak.

(2) Lisans sahibi olabilmenin özel şartları şunlardır:

a) Harita ve kadastro mühendisleri odasına kayıtlı bulunmak.

b) Kamu veya özel sektörde harita ve kadastro mühendisi olarak en az beş yıl çalışmış

olmak.

c) Sınav başvuru tarihinde, 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar

Odaları Birliği Kanunu hükümleri uyarınca meslekten geçici men cezası veya ihraç cezası al-

mamış olmak.
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ç) Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Maliye Bakanlığınca her yıl yeniden de-

ğerleme oranında artırılan teminatı bankaya yatırarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü adına

bloke ettirmek.

d) Lisans sınavında başarılı olmak.

(3) Lisanslı harita kadastro mühendislik bürosu açabilmek için;

a) 16 ncı maddede belirtildiği şekilde lisans sınavında başarılı olmak,

b) 22 nci ve 24 üncü maddelerde belirtilen şartları taşıdığını belgelendirmek,

gerekir.

Lisanslı büro kurulacak yerlerin belirlenmesi

MADDE 6 – (1) Lisanslı harita kadastro mühendislik büroları, bulundukları ilçe idarî

sınırlarında yetkili olmak üzere kurulur.

(2) Kurulacak lisanslı büroların bulunduğu yerler, kadastro teknik hizmetlerinin işlem

sayısı, ekonomik şartlar, ulaşım ve nüfus kriterleri dikkate alınarak belirlenir ve İdarenin resmi

internet sitesinde ilân edilir.

(3) Hangi ilçelerde lisanslı büro kurulacağı veya lisanslı büronun birden fazla ilçede

yetkilendirilmesi ile bir ilçede birden fazla lisanslı büro kurulup kurulmayacağının belirlen-

mesinde ve lisanslı mühendisin başvurusu üzerine lisanslı büronun kaldırılmasında İdare yet-

kilidir.

(4) İşlem hacmi az olup lisanslı büro kurulmamış ilçelerde, kadastro müdürlüğü yetki

alanında bulunan ve ulaşım ile idarî bakımdan en yakın lisanslı büro yetkilendirilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Teminatlar

Teminatların alınması ve saklanması

MADDE 7 – (1) Lisans belgesi almaya hak kazananlar, Kanunun 2 nci maddesinde be-

lirtilen esaslar çerçevesinde lisans belgesini almadan önce öngörülen teminat miktarını İdare

adına banka nezdinde bloke ettirirler ve buna dair belgeyi İdareye verirler.

(2) Bu belgede lisanslı mühendisin T.C. kimlik numarası, adı soyadı, lisanslı büro

numarası, teminatın miktarı, hangi iş için İdare adına bloke edildiği ve teminatın hangi hallerde

kullanılacağı hususları belirtilir. Bu belge sicil dosyasında saklanır.

Teminat miktarları

MADDE 8 – (1) Lisans belgesi alma başvurularında, bulunulan yıl için güncellenmiş

teminat miktarı uygulanır.

(2) Teminat miktarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı

Vergi Usul Kanunu uyarınca Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranında gün-

cellenerek her yılın ocak ayı içerisinde İdarenin resmi internet sitesinde ilan edilir.

Teminatların kullanılması ve güncellenmesi

MADDE 9 – (1) Banka nezdindeki bu teminatlar, İdarenin bilgisi ve talebi dışında kul-

landırılamaz, haciz ve iade edilemez. Kanunun 5 inci maddesi kapsamında lisanslı büronun

mali sorumluluk şartlarının oluşması durumunda, İdarenin talebi üzerine bu teminatlar kulla-

nılır.
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(2) Lisanslı mühendis tarafından; her yıl 8 inci maddeye göre güncellenmiş teminat

miktarı ilanda aksi belirtilmedikçe en geç otuz gün içinde; teminatların birinci fıkra kapsamında

kullanımı durumunda kullanım tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde tamamlanarak yeni

teminat belgesinin en geç on beş gün içinde kadastro müdürlüğüne teslim edilmesi zorunludur.

(3) Belirtilen süre içinde teminat miktarlarının tamamlanmaması veya yenilenmemesi

durumunda 51 inci maddenin dördüncü fıkrasının (b) bendi hükmü uygulanır.

Teminatların iadesi

MADDE 10 – (1) Herhangi bir sebeple lisansı iptal edilenlerin, varsa kesinti haricindeki

iadeye konu edilebilecek teminatları, lisans sahibine veya mirasçılarına başvuruları halinde

iade edilir.

(2) Teminatın serbest bırakılabilmesi için, İdarenin görevlendirdiği denetim elemanı

tarafından lisanslı büronun iş ve işlemleri en fazla üç aylık süre zarfında incelenir. Lisanslı mü-

hendisin yapmış olduğu iş ve işlemlerin mevzuata uygun olması halinde teminatı serbest bıra-

kılır. Aksi takdirde zararı karşılayabilecek miktar alıkonularak, kesinti haricindeki teminat mik-

tarı serbest bırakılır. Teminatın serbest bırakıldığı lisans sahibine veya mirasçısına bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Lisans Sınavının Esasları

Lisans sınavı

MADDE 11 – (1) Sınav, İdare tarafından meslek alanında ve diğer konularla ilgili ol-

mak üzere yazılı veya yazılı ve sözlü olarak yapılır veya yaptırılır.

(2) Yazılı sınav, İdare ile sınavı yapacak kurum arasında düzenlenecek protokol esas-

larına göre, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Millî Eğitim Bakanlığına

veya yükseköğretim kurumlarına yaptırılabilir.

(3) Lisans sınavı en geç iki yılda bir yapılır.

Sınav konuları

MADDE 12 – (1) Sınav soruları, meslek alanında yüzde altmış oranında ve diğer ko-

nularda ise yüzde kırk oranında olmak üzere hazırlanır.

(2) Meslek alanı konuları;

a) Medenî hukuk,

b) Kadastro mevzuatı,

c) Tapu mevzuatı,

ç) İmar mevzuatı,

d) Kıyı mevzuatı,

e) Kamulaştırma mevzuatı,

f) Orman mevzuatı,

g) Mera mevzuatı,

ğ) Kültür ve tabiat varlıkları mevzuatı,

h) Arazi toplulaştırma mevzuatı,

ı) Harita yapımı, ölçme, aplikasyon, kadastro tekniği ve ilgili diğer teknik konular,

olmak üzere bunların meslek alanı ile ilgili kısımlarını kapsar.

Sayfa : 46                               RESMÎ GAZETE                             15 Haziran 2013 – Sayı : 28678

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 46



(3) Diğer konular;
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının genel esaslarını, temel hak ve ödevleri, Devletin

temel organlarını,
b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihini,
c) Milli güvenlik konularını,
ç) İdare hukuku genel esaslarını ve Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuatı,
d) Vergi, harç ve ilgili diğer malî konuları,
e) Türkçe dil bilgisi ve yazışma ile ilgili konuları,
f)  Halkla ilişkiler ve etik davranış kurallarını,
kapsar.
Sınav duyurusu

MADDE 13 – (1) Sınav duyurusunda;
a) Başvurunun başlangıç ve bitiş tarihleri,
b) Başvuru şekli,
c) Sınavın yapılacağı yer,
ç) Sınavın tarihi ve saati,
d) Sınav ücreti ve yatırılacağı banka ile hesap numarası,
e) Sınav başvurusunda istenecek belgeler,
belirtilir.
(2) Sınav duyurusu İdare tarafından; sınav tarihinden en az otuz gün öncesinden en

yüksek tirajlı beş ulusal gazetenin ikisinde ve ayrıca İdarenin resmi internet sitesinde ilân edi-
lir.

Sınav başvurusu

MADDE 14 – (1) Sınav başvuru formu İdarenin belirleyeceği şekilde düzenlenir.
(2) Başvuru formu üzerinde beyan edilen bilgilerin doğruluğundan adaylar sorumludur.

Yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunanlar ile başvuru formunda yanlış yazılan veya aralarında tu-
tarsızlık bulunan bilgiler içeren başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(3) Adaylar; sınav giriş belgelerini sınav tarihinden önce İdareden veya İdarenin resmi
internet sitesinden ya da sınavı yapmak üzere İdarenin protokol yaptığı kurumdan alırlar.

Sözlü sınav

MADDE 15 – (1) Yazılı sınavda, yüz tam puan üzerinden en az altmış puan alan ve en
yüksek puana sahip olan adaydan başlamak üzere, açılacak büro sayısının en fazla dört katı
kadar aday, yazılı sınav sonuçlarının kesinleşmesini müteakip yedi gün içerisinde İdarenin res-
mi internet sitesinde duyurulur. Yazılı sınav puanlarının eşit olması halinde eşit puan alanların
tamamı sözlü sınava çağırılır. Bu duyuruda yapılacak sözlü sınavın yeri ve tarihi de belirtilir.

(2) Sözlü sınavda, 12 nci madde ve İdarenin faaliyet alanıyla ilgili konular ile genel
kültür, muhakeme, kavrayış, ifade, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin lisanslı harita ve
kadastro mühendisine uygunluğu hususlarında adaylar değerlendirilerek, Sınav Komisyonunca
ayrı ayrı not verilir. 12 nci maddede belirtilen konular, İdarenin faaliyet alanı ile ilgili konular
ve genel kültür konularında verilen puanın %70’i, diğer konularda verilen puanın ise %30’u
alınarak sözlü sınav puanı hesaplanır ve bir tutanakla tespit edilir. Sözlü sınavında başarılı sa-
yılabilmek için hesaplanan puanın yüz tam puan üzerinden en az altmış puan olması gerekir.
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Sınavda başarılı olma ve tercih

MADDE 16 – (1) Sınav Komisyonunca; sınavın sadece yazılı olarak yapılması duru-

munda yazılı sınav puanı, yazılı ve sözlü yapılması durumunda ise yazılı sınav puanının yüzde

altmışı, sözlü sınav puanının yüzde kırkı esas alınarak sınavda başarılı olanların listesi belirlenir.

(2) Sınavda, yüz üzerinden en az altmış puan alan adaylar başarılı sayılarak tercih yap-

maya hak kazanırlar.

Sınav komisyonu

MADDE 17 – (1) Sınav komisyonu, Genel Müdür veya Genel Müdür Yardımcısının

başkanlığında; Kadastro Dairesi Başkanı ile daire başkanları veya hukuk müşaviri, müfettiş,

iç denetçi, tapu ve kadastro uzmanı ve şube müdürü unvanlarını haiz kişiler arasından belirle-

necek üç kişi ile birlikte toplam beş asil üyeden oluşur. Ayrıca aynı şartları haiz beş yedek üye

belirlenir. Asil üyelerin herhangi bir nedenle Sınav Komisyonuna katılamamaları halinde yedek

üyeler tespit sırasına göre Sınav Komisyonuna katılırlar.

(2) Sınav Komisyonu, üye tam sayısıyla toplanır ve oy çokluğu ile karar verir.

Sınav komisyonunun görevleri

MADDE 18 – (1) Sınav Komisyonunun görevleri şunlardır:

a) Sınav sorularını hazırlamak veya hazırlatmak.

b) Sınavı yapmak veya yaptırmak.

c) Sınava yapılan itirazları incelemek ve sınav sonuçlarını değerlendirmek.

ç) Sınav başarı sıralamasını yapmak.

Sekreterya hizmetleri

MADDE 19 – (1) Sınav Komisyonunun sekreterya hizmetleri Kadastro Dairesi Baş-

kanlığınca yürütülür.

Sınav sonuçlarının duyurulması

MADDE 20 – (1) İdarece 21 inci madde uyarınca yapılacak değerlendirme neticesinde

başarılı sayılanlar en yüksek sınav başarı puanından başlamak üzere sıralanır.

(2) Sınav başarı puanlarının eşit olması halinde sırasıyla; mesleki alandaki hizmet sü-

resi, eğitim düzeyi, yabancı dil düzeyi dikkate alınarak sıralama yapılır.

(3) Sınav başarı sonuçları, İdarenin veya sınavı yapan kurumun resmi internet sitesinde

ilân edilir.

İtiraz, itirazların değerlendirilmesi, sınav sonuçlarının kesinleştirilmesi ve ilan

edilmesi

MADDE 21 – (1) Sınav sonuçlarının ilân tarihi, İdarenin resmi internet sitesinde yaptığı

duyuru tarihidir. Sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar bu tarihten itibaren yedi gün içinde yazılı

olarak İdareye yapılabilir.

(2) Sınav sonuçlarına yapılan itirazlar Sınav Komisyonunca değerlendirilerek on beş

gün içerisinde kesinleştirilir ve itiraz sonuçları ilgilisine yazılı olarak bildirilir.

(3) Sınav sonuçları, itiraz olmaması halinde itiraz süresinin bitiminde, itiraz olması ha-

linde ise itirazların kesinleştirilme süresinin bitiminde, İdarenin resmi internet sitesinde ilân

edilerek kesinleştirilir.

(4) Sınav sonuçları yeni sınav yapılıncaya kadar geçerlidir.
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Sınavı kazanan adaylardan istenecek belgeler

MADDE 22 – (1) Sınavı kazanan adaylar tarafından;

a) Sınav başvuru formunun,

b) Son altı ay içerisinde çekilmiş üç adet vesikalık fotoğrafın,

c) Diploma ya da bitirme belgesinin aslı veya İdarece onaylı örneğinin,

ç) Oda tarafından, başvuru yılı içinde düzenlenmiş üye sicil kayıt belgesinin aslı veya

İdarece onaylı örneğinin,

d) Mühendis olarak en az 5 yıl çalıştığına dair ilgili kamu kuruluşundan, özel sektörde

çalışanlar için sınav duyurusundan sonra Odadan alınan belgenin aslı veya İdarece onaylı ör-

neğinin,

ibraz edilmesi gerekir.

(2) İbraz edilmesi istenen belgeler, sınav sonuçlarının kesinleşmesini müteakip on beş

iş günü içinde İdareye şahsen veya kanuni vekili tarafından teslim edilir.

(3) Süresi içinde belgelerini teslim etmeyen adaylar tercih yapma hakkını kaybeder.

Tercih ve yerleştirme işlemi

MADDE 23 – (1) İdare, lisanslı büro kurulmasını öngördüğü yerleri İdarenin resmi in-

ternet sitesinde ilan eder.

(2) Sınavda başarılı olan hak sahiplerinin tercih ve yerleştirme işlemleri, sınav başarı

puanı esas alınarak yapılır.

(3) İdarece, lisanslı büro kurmaya hak kazananların yatırması gereken teminat tutarı ve

ilgili banka ile hesap numarası yerleştirme sonuçları ile birlikte İdarenin resmi internet sitesinde

ilan edilir. Yayımlanma tarihi, 25/1/2012 tarihli ve 28184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tebligat tarihi ola-

rak esas alınır. Ayrıca adaylara tebligat yapılmaz.

(4) Sınavda başarılı sayılan hak sahiplerinden lisanslı bürolara yerleştirilemeyenler ye-

deklik hakkını elde ederler.

Büro açacaklardan istenecek belgeler

MADDE 24 – (1) Sınav başarı sonucuna göre yerleştirmesi yapılan hak sahiplerinin

lisans belgesi almak için yapacağı başvuruda;

a) Adli sicil kaydının bulunmadığına ilişkin yazılı beyanı,

b) Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir durumu olmadığına ilişkin

yazılı beyanı,

c) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

ç) 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu

hükümleri uyarınca meslekten geçici men, ihraç veya ihalelerden men cezası almamış olduğuna

dair belgeyi,

d) Kanunun 2 nci maddesi (d) bendinde belirtilen ve her yıl yeniden değerleme oranında

güncellenen miktardaki teminatı bankaya yatırılarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü adına

bloke edildiğine dair belgeyi,

ibraz etmeleri gerekir.
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(2) Sınavı kazanan adaylardan ve yerleştirmesi yapılan hak sahiplerinden istenecek bel-

geler, İdarece 16/5/1988 tarihli ve 19816 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Arşiv Hiz-

metleri Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak arşivlenir.

Büro açacaklara lisans belgesi verilmesi

MADDE 25 – (1) Büro açmayanlara lisans belgesi verilmez.

(2) Büro açacaklar, yerleştirme sonuçlarının İdarenin resmi internet sitesinde duyurul-

masından itibaren otuz gün içinde şahsen veya kanuni vekili tarafından başvurarak, "Lisanslı

Harita Kadastro Mühendisi" belgesini bedeli karşılığında teslim alması zorunludur.

Boş kalan yerler

MADDE 26 – (1) Tercih yapılmayan ve büro açılmayarak boş kalan yerler İdarenin

resmi internet sitesinde ilan edilir.

(2) İlan edilen yerlerin yerleştirme işlemlerinde 23 üncü madde hükümleri uygulanır.

Lisans belgesinin iadesi

MADDE 27 – (1) Lisans belgesinin iptali halinde lisanslı mühendis, lisanslı mühendisin

ölümü halinde mirasçıları lisans belgesini ilgili kadastro müdürlüğüne üç ay içinde teslim eder-

ler. Teslim alınan lisans belgesi ivedilikle Genel Müdürlüğe gönderilir.

Lisans belgesinin kaybolması veya yenilenmesi

MADDE 28 – (1) Lisans belgesinin çalınması, kaybolması, yanması, yırtılması veya

okunamaz hale gelmesi gibi durumlarda, eski lisans belgesinin yerine geçmek üzere aynı lisans

numaralı yeni bir lisans belgesi, Genel Müdürlük tarafından ücreti karşılığında düzenlenir. Ye-

nilenmesi talep edilen lisans belgesinin aslı Genel Müdürlüğe iade edilir.

(2) Lisans belgesinin aslının kaybolması, yanması gibi iade edilemeyeceği durumlarda

ulusal düzeyde yayın yapan bir gazetede kayıp/zayi ilanı verilir. İlan örneği ile yeni lisans bel-

gesi talep edilir.

Lisans belgesi standardı

MADDE 29 – (1) Lisans belgesi; A-4 formatında birinci sınıf hamur kâğıt üzerine,

EK-1’deki şekil ve içerikte düzenlenir ve onaylı örneği sicil dosyasında saklanır.

Lisanslı mühendislerin eğitimi

MADDE 30 – (1) Lisanslı büro kurmaya hak kazananlara; İdarece kadastro teknik hiz-

metleri ile tapu ve kadastro mevzuatı konularında en az beş gün süreli zorunlu ve ücretli eğitim

verilir.

Yedeklik

MADDE 31 – (1) Lisanslı mühendislerden boş kalan yerlere tercih yapmayanların ye-

deklik hakkı sona erer.

(2) Yedekte olanlar, sınav başarı puanı esasına göre değerlendirilir.

(3) Sıralamada yer alanlar, sınav başarı puanlarının duyuru tarihinden itibaren yeni

sınav yapılıncaya kadar İdarece ilan edilecek lisanslı bürolar için lisans başvurusunda buluna-

bilir. İdarece ilan edilen lisanslı bürolar için mücbir sebepler dışında başvuruda bulunmayan-

ların yedeklik hakkı herhangi bir tebligata gerek kalmaksızın sona erer.

(4) Yedekte olanlara, yedeklik sırasına göre lisans verilmesi durumunda yedeklik hakları

düşer.
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(5) Yedekte olanların lisans alması durumunda 24 üncü maddede belirtilen evrakları

İdareye sunması ve bu Yönetmelikte belirtilen hususları yerine getirmesi zorunludur.

(6) Yedekte olanlar, adres değişikliklerini İdareye bildirmek zorundadır. İdarece yapı-

lacak tebligatlar bu adrese yapılır. Adres değişikliğini İdareye bildirmeyenlerin yapılacak teb-

ligatlardan dolayı hak kaybına uğramaları durumunda İdare sorumlu tutulamaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Lisanslı Büroların Kuruluşu, Görev ve Yetkileri

Kuruluş

MADDE 32 – (1) Lisans belgesini alan lisanslı mühendisin, kuruluş için yemin etmesi,

ilgili mevzuatlar uyarınca işyerini kurması, büro tescilini Odaya yaptırması ve büro kaşesini

İdareden alması gerekir.

Yemin işlemleri

MADDE 33 – (1) Lisanslı mühendis, görevine fiilen başlamadan önce sulh hukuk mah-

kemesinde, görevini doğru, tarafsız, bilim ve tekniğe uygun olarak yürüteceğine, Kanun ve

ilgili diğer mevzuat hükümleri ile etik kurallara aykırı hareket etmeyeceğine ve ettirmeyeceğine

dair yemin eder.

(2) Mahkemece düzenlenen yemin tutanağının onaylı birer örneği; lisanslı büroda, ilgili

kadastro müdürlüğünde ve İdarede saklanır.

İşyerinin büro tescili

MADDE 34 – (1) Lisanslı mühendis, işyerinde bulundurulması zorunlu asgarî personel

ve donanım listesini, lisans belgesi ve yemin tutanağının birer örneğini Odaya vererek, kurduğu

işyeri adresinde fiilen göreve başlamadan önce büro tescilini Odaya yaptırır.

İmza sirküleri ve büro kaşesi

MADDE 35 – (1) Lisanslı mühendis, fiilen görevine başlamadan önce, imza sirküleri-

nin noter onaylı suretini İdareye ve ilgili kadastro müdürlüğüne vermekle yükümlüdür. Bu iş-

lem, imza yetkisi devredilen mühendis hakkında da geçerlidir.

(2) Türkiye Cumhuriyeti "T.C." kısaltmasını, büronun kurulduğu il ve ilçeyi, lisans

numarasını, lisans sahibinin adı ve soyadını ve "Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürosu"

ibarelerini içeren lisanslı büro kaşesi İdarece yaptırılır.

(3) Lisanslı mühendis, mahkeme yemin tutanağını, oda tescil belgesinin Oda veya İdare

tarafından onaylanmış örneğini, imza sirkülerini dilekçesine ekleyerek, büro kaşesini almak

için İdareye başvurur. İdare, bir hafta içinde lisanslı mühendise büro kaşesini belirlenen döner

sermaye ücreti karşılığı zimmetle verir.

Çalışmaya başlama

MADDE 36 – (1) Lisanslı mühendis, lisans belgesini aldığı tarihten itibaren bir ay için-

de çalışmaya başlamak zorundadır. Bu sürede çalışmaya başlamayanların lisans belgesi iptal

edilir.

(2) Lisanslı mühendis çalışmaya başladığını ve işyeri adresini bir yazıyla mülki amir-

liklere ve kadastro müdürlüğüne ve oda temsilciliğine bildirir. Usulüne uygun olarak bildirim

yapılmadığı ve İdarece belirlenen esaslara uyulduğuna ilişkin ilgili kadastro müdürlüğünce uy-

gun görüş verilmediği sürece lisanslı büro çalışmaya başlayamaz.
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Görev ve yetkileri

MADDE 37 – (1) Lisanslı büro, Kanun ve bu Yönetmelikte belirlenen kadastro teknik

hizmetlerinden, tescile tâbi olan işlemlerin yapımı ile tescile tâbi olmayan işlemlerin yapım ve

kontrolünde görevli ve yetkilidir.

(2) Lisanslı büro kurulan yerin belirlenmiş yetki sınırı içerisinde, büronun çalışmaya

başladığı tarihten itibaren, kadastro teknik hizmetleri bu bürolarca yapılır.

Sorumluluk

MADDE 38 – (1) Kanun ve bu Yönetmelik kapsamında yapılan iş ve işlemlerden; tes-

cile tâbi olmayanların yapım ve kontrolünden, tescile tâbi olanların ise yapımından lisanslı

mühendis sorumludur.

(2) Lisanslı harita kadastro mühendislik bürolarında, Kanunla kadastro teknik hizmet-

lerini yapmakla yetkilendirilenler, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun

6 ncı maddesi (c) fıkrasına göre ceza kanunlarının uygulanmasında kamu görevlisi sayılır ve

büroların işlemlerinden dolayı zarar doğması halinde kusuru bulunana 4721 sayılı Türk Medeni

Kanununun 1007 nci maddesi uyarınca rücu edilir.

(3) Lisanslı mühendisler ve çalışanları yaptıkları işler dolayısıyla öğrendikleri bilgileri,

meslekten ayrılsalar bile 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 1020 nci maddesi gereğince il-

gilisi dışındakilere açıklayamazlar ve yaptıkları hizmet dışında kullanamazlar ve doğacak za-

rarlardan sorumludurlar.

Hizmet yükümlülüğü ve davranış ilkeleri

MADDE 39 – (1) Lisanslı büro, yetki alanı sınırları içerisinde, çalışmaya başladığı

tarih itibariyle, kadastro teknik hizmetlerini yürütmekle yükümlüdür.

(2) Lisanslı mühendis, görevlerinin gerektirdiği itibar ve güveni hizmet içindeki ve dı-

şındaki davranışlarıyla gösterir. Görevi ile ilgili olarak hiç kimseye haksız kazanç sağlayamaz.

Kanun ve bu Yönetmelikte getirilen yükümlülükleri yerine getirmekten alıkoyan hiçbir yü-

kümlülük altına giremez.

Yapılan işlerin kayıt zorunluluğu

MADDE 40 – (1) Lisanslı mühendisler, başvuruları ve yaptıkları işleri başvuru günü

ve saati ile kayıt altına almak zorundadır.

(2) Lisanslı bürolar, malî mevzuat gereği tutacakları kayıt ve defterler dışında ayrıca;

a) Gelen evrak defteri,

b) Giden evrak defteri,

c) Kadastro teknik hizmetleri kayıt defteri,

ç) Sözleşme dosyası,

d) Personel dosyası,

e) Donanım dosyası,

f) Teftiş ve denetim defteri ve dosyası,

g) Sicil dosyası,

tutmak zorundadırlar.
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(3) Bu madde kapsamında belirtilen defterlerin şekil, standart ve içeriği İdarece kulla-

nılmakta olan kayıt ve defterlerden yararlanmak suretiyle belirlenir. Ayrıca bu defterler elektronik

ortamda tutulabilir. Elektronik ortamda tutulan defterler her yılın ilk haftası ciltlenerek arşiv-

lenir.

(4) Tutulacak dosya ve defterler arşiv mevzuatı uyarınca saklanır.

Bilgi ve belgelerin verilmesi ve kullanılması

MADDE 41 – (1) Lisanslı mühendislerin yerine getirmekte oldukları hizmet için ge-

rekli olan bilgi ve belge talepleri, ilgili tapu ve kadastro müdürlüklerince karşılanır.

Lisanslı büroların hizmet ücretleri

MADDE 42 – (1) Lisanslı büroların, kadastro teknik hizmetlerine yönelik ücret tarife-

leri ilk kez belirleme dışında, her yıl Ocak ayının ilk haftası içerisinde İdare tarafından odanın

da görüşü alınarak belirlenir ve ilan edilir. Lisanslı bürolar belirlenen ücret tarifesine göre ücret

alırlar.

(2) Ücret tarifesinin belirlenmesinde; işin yapım maliyeti ve kâr marjı dikkate alınır.

Ücret tarifesinin belirlenmesinde ulaşım giderleri dikkate alınmaz. Ulaşım için araç kullanıl-

ması gereken durumlarda, ulaşım aracı ilgilisince temin edilir.

(3) Lisanslı bürolar, yeni yıla ait hizmet ücretleri yayınlanıncaya kadar aldıkları ve ya-

pacakları işler için mevcut ücret tarifesini uygular ve fiyat farkı almaz.

(4) Lisanslı büroların işi alma tarihleri sözleşme yaptıkları tarihtir.

Çalışma saatleri zorunluluğu, adres bildirimi ve değişikliği

MADDE 43 – (1) Lisanslı büroların, resmî çalışma saatleri içerisinde hizmete açık bu-

lundurulması zorunludur.

(2) Lisanslı mühendis, işyeri adresini ve değişikliğini ilgili Kanun ve bu Yönetmelik

hükümlerine uygun biçimde tescil ettirmek ve bildirmekle yükümlüdür.

Tabela asma zorunluluğu

MADDE 44 – (1) Lisanslı bürolar, işyerinin bulunduğu binada ve kolaylıkla görülebi-

lecek uygun bir yere, adı, soyadı ile verilen lisanstaki unvanını taşıyan bir tabelayı asmak zo-

rundadır. Tabelaya yalnızca bu Yönetmelikte belirlenen işler yazılabilir.

İş kabulü

MADDE 45 – (1) Lisanslı bürolar, görevleri kapsamındaki işleri kabul etmek ve hukukî

ve teknik bir engel olmadıkça işlerin gereğini yerine getirmek zorundadır.

(2) Talep edilen işi, mevzuatına uygun olarak gecikmeye meydan vermeden zorunlu

haller dışında hizmet ücretleri ile beraber yayınlanan azamî iş bitirme süreleri içerisinde so-

nuçlandırmakla yükümlüdür.

Hizmetlerin yapım esasları

MADDE 46 – (1) Lisanslı bürolar, yerine getirdiği hizmetlerde, yürürlükte olan kanun,

kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uymak

zorundadırlar.

(2) Ayrıca, lisanslı mühendis Odanın da katılımıyla İdarenin düzenleyeceği meslek içi

eğitim, kurs ve seminerlere iki yıl içinde en az bir kez katılmak zorundadır.
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Sicillerin tutulması

MADDE 47 – (1) İdare, lisans verdiği her lisanslı mühendis için bir sicil dosyası oluş-

turur. Bu dosyada; lisans, sicil, yetki alanı, yemin ve adres bilgileri ile bu Yönetmelikte belir-

tilen diğer belgeler bulundurulur. Ayrıca, lisanslı büronun denetim raporları ve sonuçlarını içe-

ren denetim dosyası oluşturulur.

Bilgi ve belgelerin arşivlenmesi

MADDE 48 – (1) Lisanslı bürolar, çalışmaları sonucu üretecekleri bilgi ve belgeleri,

kadastro müdürlüklerince uygulanan arşiv mevzuatı çerçevesinde arşivlemekle yükümlüdür-

ler.

(2) Aplikasyon krokilerinin onaylı bir örneği her ayın beşine kadar kadastro müdürlü-

ğüne verilir.

Tip sözleşme ve matbu evraklar

MADDE 49 – (1) Lisanslı bürolar; hizmet verdikleri taşınmaz sahipleri veya vekilleri

ile sözleşme yaparlar. Bunun için, içeriği İdare tarafından belirlenerek Döner Sermaye İşletmesi

Müdürlüğünce bastırılan ya da İdarenin resmi internet sitesinden alınabilecek "Tip Sözleşme"

yi kullanırlar. Bu konudaki uygulamalar İdare tarafından belirlenir.

(2) Lisanslı bürolarca kullanılacak diğer matbu evrakların şekil, standart ve içeriği,

İdare tarafından belirlenir. Bu belgeler; şekil, standart ve içeriğine uygun olarak İdarenin sağ-

ladığı elektronik ortamda hazırlanarak kullanılabilir.

(3) İş sözleşmelerine ait bilgileri içerir EK-2 form doldurularak, aylık olarak ve izleyen

ayın ilk haftasında, kadastro müdürlüğü ve oda temsilciliğine gönderilir.

ALTINCI BÖLÜM

Denetim, Disiplin ve Yasaklar

Denetim

MADDE 50 – (1) Lisanslı büro faaliyetlerinin denetimi, yılda en az bir kez, İdarenin

görevlendireceği denetime yetkili kılınan personel tarafından yapılır.

(2) Denetimin kapsamı, büroların faaliyetleri kapsamında yaptıkları iş ve işlemler ile

mekân, personel, donanım ve arşiv düzeni ile ilgili konulardır.

(3) Lisanslı büro personeli, denetim elemanının isteklerine uygun olarak bütün belge,

defter ve dosyaları, evrak, senet ve makbuzları, her türlü mal ve eşyayı denetlenmesi amacıyla

vermek, inceleme ve kontrollerini kolaylaştırmak zorundadır.

(4) Denetime tâbi olanlar, denetim elemanlarınca sorulan sözlü ve yazılı soruları yanıt-

lamakla yükümlüdür. Denetlenen büro yetkilisi, denetim hizmetinin gereği gibi yürütülebilmesi

için denetim görevlilerine uygun bir çalışma yeri sağlamak ve diğer önlemleri almak zorunda-

dır.

(5) Denetime ilişkin raporların tanzimi, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasında İda-

rece belirlenen esaslara uyulur.

(6) Denetimlerde tespit edilen hata, eksiklik ve olumsuzluklar lisans sahibine denetim

elemanı tarafından yazılı olarak bildirilir. Lisans sahibi bu eleştirilere ilişkin olarak belge ve

gerekçeleri ile birlikte on beş gün içerisinde İdareye yazılı itirazda bulunabilir. İdare tarafından
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denetim raporu ile buna ilişkin lisanslı büronun itirazı birlikte değerlendirilerek karara bağlanır.

Bu karar, gereği için denetlenen lisanslı büroya yazılı olarak bildirilir. Bu raporlarda belirtilen

ve tenkit edilen hususlar hakkında gereğinin yapıldığına dair yazılı bilgi, 30 gün içerisinde li-

sanslı büro tarafından İdareye verilir. Daha sonra yapılacak denetimlerde önceki denetim ra-

porlarının gereğinin yapılıp yapılmadığı da kontrol edilir.

(7) Denetim sonuçlarının ve itirazların İdarece değerlendirilmesi sonucunda, eksiklikler

ve olumsuzlukların niteliği ve tekrarı durumlarına göre 51 inci maddede öngörülen uyarma,

kınama, lisansın geçici veya sürekli iptali cezaları verilebilir.

(8) Tüm denetim sonuçları, lisans sahibince ve İdarece denetim dosyalarında saklanır.

Denetime tabi hususlar ve uygulanacak disiplin cezaları

MADDE 51 – (1) İdare, lisanslı harita kadastro mühendislik bürolarını 50 nci maddenin

ikinci fıkrasında belirtilen konularda ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde denetler. İda-

renin denetim, inceleme, ön inceleme ve soruşturma sonucu tespit ettiği hata, eksiklik ve olum-

suzluklardan dolayı verebileceği disiplin cezaları şunlardır:

a) Uyarma.

b) Kınama.

c) Lisansın geçici iptali.

ç) Lisansın sürekli iptali.

(2) Uyarma: Lisanslı mühendisin, hizmet ve davranışlarında daha dikkatli olması ge-

rektiğinin yazı ile bildirilmesidir. Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Görevine yakışmayan tutum ve davranışta bulunulması.

b) İlgili mevzuat hükümleri ile İdarece belirlenen usul ve esasların tam ve zamanında

yerine getirilmesinde gerekli dikkat ve özenin gösterilmemesi ve/veya hatalı iş  ve  işlemlere

sebebiyet verilmesi.

c) Görevine veya iş sahiplerine karşı ilgisiz kalınması.

ç) Çalışma saatleri içerisinde büronun hizmete hazır bulundurulmaması.

d) Tabelanın İdarenin belirlediği biçimde olmaması ve/veya asılı bulundurulmaması.

e) Asgari büro mekanı, asgarî donanım veya  asgari personel  bulundurma  koşullarının

sağlanmasına dair idarî kararlara uyulmaması.

f) İş kabul ve sözleşmesi esaslarına uyulmaması.

g) İdarece düzenlenen eğitimlere katılınmaması.

ğ) Reklâm yasağına uyulmaması.

(3) Kınama: Lisanslı mühendisin hizmet ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile

bildirilmesidir. Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) İlgili mevzuat hükümleri ile İdarece belirlenen usul ve esaslara kasıtlı olarak uyul-

maması, kasten hatalı iş ve işlemlere sebebiyet verilmesi.

b) İdare görevlilerine, iş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşması.

c) Görev yerinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunması.

ç) Kayıt dışı iş alması ve işlem yapması.

d) İmza yetkisi devri esaslarına aykırı davranması.
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e) Hizmetin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve
mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak, hiz-
met binası içerisinde siyasi içerikli materyal ve belge bulundurmak ve asmak.

(4) Lisansın geçici iptali: Fiilin ağırlık derecesine göre Lisanslı Mühendisin faaliyetle-
rinin 6 ay ila 3 yıl arasında durdurulmasıdır. Lisansın geçici iptali cezasını gerektiren fiil ve
haller şunlardır:

a) İki yıl içinde üç defa uyarma veya iki defa kınama cezası almış olanların lisansları
bir yıl,

b) Kullanılmış teminatların öngörülen sürede tamamlanmaması veya teminatların ön-
görülen sürede yenilenmemesi durumunda lisansları teminatın yenilenmesine kadar,

c) Odaca verilen meslekten süreli men cezası almış olanların lisansları men süresi kadar,
ç) Hizmet ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun, kendi veya üçüncü kişi/kişilere

çıkar sağlayanların lisansları 1 ila 3 yıl,
d) Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenleyenlerin düzenledikleri belgenin mahiyetine

göre lisansları 6 ay ila 2 yıl,
e) Lisanslı büro çalışma mekânlarında bu Yönetmelikte belirlenen hizmetler dışında iş-

lem yapılması durumunda lisansları 1 yıl,
iptal edilir.
(5) Lisansın sürekli iptali: Bir daha Lisanslı Mühendislik faaliyetinde bulunmamak üze-

re lisansının iptal edilmesidir. Lisansın sürekli iptali cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
a) İki defa lisansın geçici iptali cezası alınması.
b) Odaca verilen meslekten sürekli men cezası alınması.
c) Yetki alanı dışında şube, irtibat bürosu ve benzeri isimler altında ayrı bir lisanslı büro

açması veya lisans hakkını devretmesi.
ç) Kontrol, denetim ve incelemeyi engellemek.
(6) Uyarma ve kınama cezası suçlarından ceza almış Lisanslı mühendisler, aynı suçu

tekrar işlemeleri halinde bir üst ceza ile cezalandırılırlar.
(7) İdari para cezası:  Lisanslı mühendise bin Türk Lirasından onbin Türk Lirasına kadar

idari para cezası verilmesidir. İdari para cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
a) Tutulması gerekli kayıt ve defterlerin usulüne uygun tutulmaması.
b) Hizmete ilişkin bilgi ve belgelerin verilmesi, kullanılmasında İdarece belirlenen usul-

lere uyulmaması.
c) Adres değişikliğinde İdareye bilgi verilmemesi.
ç) Hizmetle ilgili idarece belirlenen ücret tarifesine uyulmaması.
d) Hizmetle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunul-

ması.
Disiplin işlemleri ve savunma hakkı

MADDE 52 – (1) Lisanslı mühendisin veya lisanslı mühendis adına imza yetkisini dev-
ralanın savunması alınmadan bu Yönetmelikte belirtilen cezalar verilemez. Lisanslı mühen-
disten, hakkında isnat edilen eylemle ilgili tebliğ tarihinden itibaren yedi günlük süre içinde
yazılı olarak savunma yapması istenir. Süresinde savunmasını yapmayan, savunma hakkından
vazgeçmiş sayılır.
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(2) Savunma isteminde, isnat edilen disiplin eylemi ayrıntılı olarak açıklanır. Savunması

istenenler avukatı aracılığı ile savunma yapabilir. Aleyhine olan delilleri irdeleyip yanıtlamak

ve lehine olan hususları ileri sürmek kapsamında soruşturma dosyası içeriği ve muhafaza altına

alınmış delillerden İdarece uygun görülen belgeleri inceleyebilir, ilgili bütün tutanak ve belge

örneklerini harçsız olarak alabilirler.

(3) 51 inci maddede sayılan fiil ve halleri işleyenler hakkında, bu fiil ve hallerin işlen-

diğinin öğrenildiği tarihten itibaren; altı ay içerisinde disiplin soruşturmasına başlanmadığı

takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar. Disiplin cezasını gerektiren fiil ve

hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde

ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

(4) Disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal uygulanır.

Disiplin cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir.

(5) Disiplin cezaları lisanslı Mühendisin sicil dosyasına işlenir. Lisansın sürekli iptali

cezasından başka bir disiplin cezası ile tecziye edilen lisanslı mühendis uyarma ve kınama ce-

zalarının uygulanmasından beş sene, diğer cezaların uygulanmasından on sene sonra idareye

başvurarak, verilmiş olan cezalarının sicil dosyasından silinmesini isteyebilir.

Yasaklar

MADDE 53 – (1) İdareden ayrılanlar, son iki yıl içinde görev yaptıkları kadastro mü-

dürlüklerinin yetki alanı sınırları içinde üç yıl süre ile lisanslı büro açamazlar.

(2) Lisanslı mühendisler, belirlenecek yetki alanı dışında şube, irtibat bürosu ve benzeri

isimler altında ayrı bir lisanslı büro açamaz ve lisans hakkını devredemez.

YEDİNCİ BÖLÜM

Mekân, Personel ve Donanım

Büro mekânı

MADDE 54 – (1) Lisanslı büroların faaliyetlerini yürütecekleri mekânlar; yönetim, ak-

tif çalışma ortamı, bekleme salonu, arşiv, depo, tuvalet ve lavabo bölümlerinden oluşan, çalışma

şartlarına uygun, vatandaşların rahatça başvuruda bulunabilecekleri en az brüt ikiyüz metrekare

olan sıhhî bir mekân özelliği taşıyacak şekilde düzenlenir. Zorunlu olan asgari büro mekan

metrekaresinin artırılmasına karar vermeye İdare yetkilidir.

(2) Lisanslı büro çalışma mekânlarında, bu Yönetmelikte belirlenen hizmetler dışında

iş yapılamaz.

Bulundurulması zorunlu asgarî donanım

MADDE 55 – (1) Lisanslı büroların, faaliyet ve hizmetlerini aksatmadan yürütebilme-

leri için, en az birer adet; elektronik takeometre, bilgisayar, yazıcı, bunların ek donanımları,

bu Yönetmelik kapsamında yapacakları işlere ilişkin meslek alanı yazılım programları, teknik

araç gereçleri ve telefon, faks gibi asgarî büro donanımlarını bulundurmaları gerekir.

Bulundurulması zorunlu asgarî personel

MADDE 56 – (1) Lisanslı bürolar, faaliyet ve hizmetlerini aksatmadan yürütebilmeleri

için, lisans sahibi dışında en az bir mühendis ve meslek alanı ile ilgili tekniker veya teknisyen

unvanlarında en az iki kişi çalıştırmakla yükümlüdür.
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(2) Lisanslı büroda görev yapan personel, ihaleli işlerdeki personel listesinde gösteri-

lemez ve lisanslı büro yetki alanı dışındaki işler ile bu Yönetmelikte belirtilen görevler dışında

çalıştırılamaz.

(3) Birinci fıkrada belirtilen çalıştırılması zorunlu olan personel sayısının artırılması

veya azaltılması konularında karar vermeye İdare yetkilidir.

Lisanslı bürolarda çalıştırılacak personelin niteliği

MADDE 57 – (1) Lisanslı bürolarda çalışacak personelin;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmaması,

c) Medenî hakları kullanma ehliyetine sahip olması,

ç) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten

işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine, Anayasal

düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,

sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat

karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve vergi kaçakçılığı

ile haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkûm olmaması,

d) Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir durumu olmadığına ilişkin

yazılı beyanı,

e) Diploma ya da bitirme belgesinin aslı veya İdarece onaylı örneğini vermesi,

gerekir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen şartları taşımayan personel, lisanslı bürolarda çalıştırıla-

maz.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

İmza Yetkisinin Devri

İmza yetkisinin devri

MADDE 58 – (1) Lisanslı mühendis, görevinde bulunamayacağı durumları belgelemek

kaydıyla, imza yetkisini bir yıl içerisinde toplam otuz günü aşmamak şartıyla aynı büroda ça-

lışan ve meslek alanında en az iki yıl harita ve kadastro hizmetlerinde deneyimli mühendise

devreder. Ancak; bu durumda imza devrinde bulunan lisans sahibi iş ve işlemlerden mütesel-

silen sorumludur.

(2) İmza yetkisinin devri lisans sahibinin yazılı onayı ile yapılır. Onayın bir sureti, li-

sanslı büro dosyasına konulur; diğerleri, ilgili kadastro müdürlüğüne gönderilir. Bu belgede,

yetkili mühendisin adı, soyadı, unvanı, yetkinin verildiği tarih, yemini yaptıran mahkemenin

adı, yetki sınırları, yetkinin kullanılacağı yer ve zaman belirtilir.

(3) Lisanslı mühendisin, görevi başında bulunmadığı zamanlarda, belgeler  imza yetkisi

devredilen yetkili mühendis tarafından isim ve unvan belirtilerek imzalanır.

(4) Lisans sahibi, gerekli gördüğü takdirde imza yetkisini her zaman geri alabilir ve

keyfiyeti ilgiliye yazılı olarak bildirir. Bu yazının örneği, üçüncü fıkrada belirtilen yerlere gön-

derilir.

(5) İmza yetkisi devrinden önce, yetki verilecek mühendisin 33 üncü madde uyarınca

yemin işlemleri tamamlanır ve ilgili yerlere gönderilir.
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DOKUZUNCU BÖLÜM

Lisansın İptal Edilmesi ve Lisanslı Mühendislerin Yer Değiştirmesi

Lisansın iptal edilmesi

MADDE 59 – (1) Lisans;

a) Lisans sahibinin iptal isteği,

b) Bu Yönetmelikte veya Kanunda belirtilen lisans alabilme şartlarından birinin kay-

bedilmesi veya bu şartları taşımadığının sonradan anlaşılması,

c) 51 inci madde kapsamında sürekli iptal cezası verilmesi,

ç) Bu Yönetmelikte belirtilen süre içerisinde geçerli ve kabul edilebilir özre dayanmak-

sızın lisans belgesinin teslim alınmaması, çalışmaya başlanmaması veya fiilen görevinin ba-

şında bulunmaması,

d) Lisans sahibinin ölümü

hallerinde İdarece iptal edilir.

(2) Lisansı iptal edilenler, arşiv belgelerini ilgili kadastro müdürlüğüne devreder.

(3) Birinci fıkranın (a) ve (ç) bentleri dışında lisansı iptal edilenler, yapılacak lisans sı-

navlarına giremezler.

Lisansın geçici veya sürekli iptalinde hizmetlerin yürütülmesi

MADDE 60 – (1) Lisansın geçici iptali durumunda, lisanslı büronun yetki sahasındaki

kadastro teknik hizmetleri, İdarece yetkilendirilecek olan en yakın lisanslı büro veya ilgili ka-

dastro müdürlüğü tarafından yapılır. Lisansın sürekli iptali durumunda da, yetki sahasında yeni

bir lisanslı büro kuruluncaya kadar kadastro teknik hizmetleri, İdarece yetkilendirilecek olan

en yakın lisanslı büro veya ilgili kadastro müdürlüğü tarafından yapılır.

(2) Geçici veya sürekli lisans iptallerinde İdare; kadastro teknik hizmetlerinin yürütül-

mesi bakımından yetkilendirmeyi yaparak ilgili lisanslı büroya bildirir. Bu bildirim üzerine li-

sans sahibi yetkisini kullanır. Yetkili kılınan lisans sahibi; kadastro müdürlüğüne, Harita ve

Kadastro Mühendisleri Odası Genel Merkezine, valiliğe veya kaymakamlığa durumu bildirir.

(3) Lisansın sürekli iptali veya geçiş suretiyle bir yerin boşalması ya da işlem hacmin-

deki artış nedeniyle ilâve lisanslı büro açılması hallerinde, geçerli yedeklik hakları devam eden-

lere ve fiilen çalışan lisanslı mühendislere İdarece duyuruda bulunulur ve sınav başarı sırala-

masına göre yerleştirmeler yapılır. Bu kişiler,  bu Yönetmelikteki hükümler çerçevesinde bü-

rosunu kurar ve görevine başlar. Yerleştirilen lisanslı mühendis çalışmaya başladığında, o yer

için verilmiş yetkilendirme başkaca hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erer.

(4) Tercih yapılmayan yerler için bu Yönetmelikteki hükümler çerçevesinde İdarece

yapılacak sınav ile yerleştirmeler yapılır.

Lisanslı mühendislerin yer değiştirmesi

MADDE 61 – (1) Geçiş suretiyle lisanslı büro kurulacak yerler ve başvuruya dair ara-

nacak şartlar, başvuruların kabul tarihinden en az on beş iş günü öncesinde İdarenin resmi in-

ternet sitesinde ilân edilir.
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(2) Bulunduğu yerde en az iki yıl hizmet veren lisanslı mühendisler, Ek-3’teki Yer De-

ğiştirme Talep Formu ile boşalan, boş kalan veya yeni kurulacak yere geçiş yapmak suretiyle

lisanslı büro kurmak için başvurabilirler. Başvuru dilekçesinde geçiş için en fazla üç yer belir-

tilir ve başvurular İdare tarafından değerlendirilir.

(3) Başvuruların değerlendirilmesinde sırasıyla sınav puanı,  mühendislikte geçirilen

hizmet süresi, sicil durumu ve lisanslı mühendis olarak geçirilen fiili hizmet süresi değerlen-

dirilir.

(4) Başvurusu kabul edilen lisanslı mühendise, o yer lisansının verilmesinde bu Yönet-

melikte belirtilen işlem sırası izlenir. Lisans belge numarası korunmak ve yeni lisans belgesi

yazılmak suretiyle Lisans belgesi ve yeni büro kaşesi İdarece verilir.

(5) Geçiş yapan lisanslı mühendisten boşalan yere, aynı usûl ile geçiş yapılabilir.

ONUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yapılan işlerin izlenmesi ve yetkili birim

MADDE 62 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki;

a) Lisanslı büro dosyalarının tutulması ve arşivlenmesi,

b) Hizmet katılım payı, lisans belge ücreti, sınav ücreti, tazminat ve idarî para cezala-

rının izlenmesi,

c) Büro faaliyetlerinin denetimi sonucu düzenlenen raporların değerlendirilerek gere-

ğinin tespiti, talimata bağlanması ve izlenmesi,

ç) Disiplin soruşturması sonuçlarının izlenmesi,

d) Eğitim programı ile ilgili ihtiyaçların belirlenmesi,

görevleri ile benzer iş ve işlemler Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kadastro Dairesi

Başkanlığınca yürütülür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 63 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 64 – (1) Bu Yönetmelik ile; 5/5/2008 tarihli ve 26867 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelik yürür-

lükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 65 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 66 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün

bağlı bulunduğu Bakan yürütür.
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE ACİL YARDIM ÇAĞRI

HİZMETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/6/2012 tarihli ve 28314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik

Haberleşme Sektöründe Acil Yardım Çağrı Hizmetlerine İlişkin Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin

birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) 1/1/2014 tarihine kadar, tüm acil yardım çağrıları için, il ve ilçe merkezlerinde or-

talama 2 km2’den, diğer yerlerde ortalama 10 km2’den daha küçük alana karşılık gelecek konum

verisini ve belirtilen alanın en az ortalama % 90 ihtimalle arayanın arama yaptığı noktayı içer-

mesini sağlamakla,”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 5/6/2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı

tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Baş-

kanı yürütür.

—— • ——

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 426)

1. Giriş

Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanılma mecburiyeti ve onaylanmasına dair

usul ve esaslar işbu Tebliğin konusunu teşkil etmektedir.

2. Dayanak

4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin bi-

rinci fıkrasının 1 numaralı bendinde, Maliye Bakanlığının “Mükellef ve meslek grupları itiba-

riyle muhasebe usul ve esaslarını tespit etmeye, bu Kanuna göre tutulmakta olan defter ve bel-

geler ile bunlara ilaveten tutulmasını veya düzenlenmesini uygun gördüğü defter ve belgelerin

mahiyet, şekil ve ihtiva etmesi zorunlu bilgileri belirlemeye, bunlarda değişiklik yapmaya; be-

deli karşılığında basıp dağıtmaya veya üçüncü kişilere bastırıp dağıtmaya veya dağıttırmaya,

bunların kayıtlarını tutturmaya bu defter ve belgelere tasdik, muhafaza ve ibraz zorunluluğu

getirmeye veya kaldırmaya, bu Kanuna göre tutulacak defter ve düzenlenecek belgelerin tu-

tulması ve düzenlenmesi zorunluluğunu kaldırmaya”,

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

5/6/2012 28314
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3 numaralı bendinde “Tutulması ve düzenlenmesi zorunlu defter, kayıt ve belgelerin

mikro film, mikro fiş veya elektronik bilgi ve kayıt araçlarıyla yapılması veya bu kayıt ortam-

larında saklanması hususunda izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, bu şekilde tutulacak

defter ve kayıtların kopyalarının Maliye Bakanlığında veya muhafaza etmekle görevlendireceği

kurumlarda saklanması zorunluluğu getirmeye, bu konuda uygulama usul ve esaslarını belir-

lemeye”,

6 numaralı bendinde “Vergi güvenliğini sağlamak amacıyla niteliklerini belirleyip onay-

ladığı elektrikli, elektronik, manyetik ve benzeri cihazlar ve sistemleri kullandırmaya, bu cihaz

ve sistemler vasıtasıyla bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket

ve işaretlerin kullanılmasına ilişkin zorunluluk getirmeye, uygulamaya ait usûl ve esasları be-

lirlemeye”

yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır.

Mezkûr hükümlerle Bakanlığa (Maliye Bakanlığı) tanınan yetkiye istinaden, satışı ya-

pılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere satan veya aynı

kimselere hizmet veren birinci ve ikinci sınıf tüccarlara (perakende teslimde bulunan veya hiz-

met ifa eden) Vergi Usul Kanununa göre fatura vermek zorunda olmadıkları mal satışları veya

hizmet ifalarının belgelendirilmesinde (6/12/1984 tarihli ve 3100 sayılı Katma Değer Vergisi

Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanuna göre

kullanmak zorunda oldukları ödeme kaydedici cihazların yerine) “Yeni Nesil Ödeme Kaydedici

Cihazları” kullanma mecburiyeti getirilmiştir.

3. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar

Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar, temel olarak Basit/Bilgisayar Bağlantılı ve EFT-

POS özelliği olan cihazlar olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Ayrıca akaryakıt pompalarına

bağlanan, sinema giriş bileti ve yolcu taşıma bileti düzenleyen ödeme kaydedici cihazlar da

bu Tebliğ kapsamına girmektedir.

4. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanma Mecburiyetinin Başlama

Tarihleri

Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanılmasına ilişkin kademeli bir geçiş öngö-

rülmektedir.

Buna göre:

a)  3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kul-

lanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatına göre ödeme kaydedici cihaz kul-

lanmak zorunda olan mükelleflerden, faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullananlar

1/7/2013 tarihinden itibaren yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan EFT-POS özellikli cihazları

kullanmak zorundadırlar. Kapsama dâhil olan mükelleflerin, mezkûr tarihten sonra kullandıkları

tüm seyyar EFT-POS cihazlarının yeni nesil ödeme kaydedici cihaz özelliği bulunmalıdır. Mü-

kellefler bu tarihten önce de söz konusu yeni nesil ödeme kaydedici cihazları alarak kullana-

bilirler.
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b) Yol kenarı otopark hizmeti veren mükellefler 1/7/2013 tarihinden itibaren yeni nesil

ödeme kaydedici cihazlardan EFT-POS özelliği olanlarını kullanmak zorundadırlar.

c) Basit/Bilgisayar bağlantılı yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanmak zorunda

olan mükelleflerin bu mecburiyetleri (3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme

Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanuna dayanılarak çıkarılan ilgili

mevzuata göre muaf tutulanlar hariç) 1/1/2016 tarihinde başlayacaktır.  Mükellefler, bu tarihten

önce de Bakanlığımızca onaylanmış yeni nesil ödeme kaydedici cihazları alarak kullanabilirler.

Ayrıca bu mükellefler, istemeleri hâlinde EFT-POS özelliği olan yeni nesil ödeme kaydedici

cihazları da kullanabilirler.

Akaryakıt pompalarına bağlanan ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan mü-

kelleflerin,  bu cihazlarla ilgili Bakanlıkça belirlenmiş şartlara uygun yeni nesil ödeme kayde-

dici cihazları kullanmaları zorunludur.

3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullan-

maları Mecburiyeti Hakkında Kanunun ilgili genel tebliğlerine göre ihtiyari olarak sinema giriş

bileti veya yolcu taşıma bileti düzenleyen cihaz kullanan mükellefler, 1/1/2016 tarihinden iti-

baren yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorundadır. Ancak bu cihazların, onaylanmış

olması şartıyla sinema giriş bileti veya yolcu taşıma bileti düzenleyebilecek şekilde üretilmesi

veya ithal edilmesi mümkündür.

d) Mükellefler, 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Ci-

hazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine tâbi mevcut

ödeme kaydedici cihazlarını, 31/12/2015 tarihini geçmemek üzere malî hafızaları doluncaya

kadar kullanabilirler. 1/1/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, malî hafızaları dolan

ödeme kaydedici cihazlara, yeni malî hafıza takılmaz ve cihaz 15/5/2004 tarihli ve 25463 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları

Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğin (Seri No: 60) dördüncü bö-

lümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde hurdaya ayrılır. Cihazı hurdaya ayrılan mükellefler

yeni nesil ödeme kaydedici cihazları almak suretiyle yükümlülüklerini yerine getirebilirler.

5. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Onayı ve Teknik Özellikleri

Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz modellerinin mükelleflerce kullanılabilmesi için, Ba-

kanlıkça belirlenmiş olan şartları haiz olduğunun onaylanmış olması mecburidir.

Onay süreci, üretici veya ithalatçı firmaların 9/2/1985 tarihli ve 18661 sayılı Resmî Ga-

zete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullan-

maları Mecburiyeti Hakkındaki Kanunla İlgili Genel Tebliğ’in (Seri No:1) VIII numaralı bö-

lümünde sayılan bilgi ve belgelerle birlikte Gelir İdaresi Başkanlığına yapacakları müracaatlar

üzerine başlar.
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Onay müracaatında bulunan firmalar idari ve teknik incelemeye tâbi tutulur. Firmaların

idari incelemeleri Bakanlıkça gerçekleştirilir. 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin

Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun’a göre Bakanlıktan

onay almış bulunan ödeme kaydedici cihaz firmalarının daha önce yapılmış bulunan idari in-

celemeleri geçerli sayılır. Bakanlıktan onay almış firmalar gerek görülmesi hâlinde Bakanlık

tarafından tekrar idari incelemeye tâbi tutulabilir.

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlara ilişkin teknik incelemeler, Bakanlıkça belirle-

necek esaslar çerçevesinde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ta-

rafından yapılacaktır. Bakanlıkça yetkili kurum ve kuruluşlarla birlikte hazırlanan ve Ortak

Kriterler Değerlendirme Garanti Seviyesinin belirtildiği Koruma Profili (Ortak Kriterler Bel-

gesi) aranan cihazlar için bu belge bakımından Türk Standartları Enstitüsü’nün (TSE) de onayı

gerekir.

Bakanlık, gerek görmesi hâlinde TÜBİTAK dışında ilgili kurumlara da ilave inceleme

yaptırabilir.

Bakanlıkça yapılan idari incelemeleri müspet neticelenmiş olan firmalara, yetkili ku-

rumlarca yapılan teknik incelemelerin de müspet neticelenmesi hâlinde, cihazların marka ve

modelleri itibariyle onay belgesi verilir.

Bakanlıktan onay alan firmalar ile yeni nesil ödeme kaydedici cihazların marka ve mo-

delleri www.gib.gov.tr internet sitesinde ilan edilir. Daha önce Bakanlıkça onaylanarak ilan

edilen yeni nesil ödeme kaydedici cihazların onayları geçerlidir.

Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların onaylanabilmesi için aşağıdaki belgelerde belir-

tilen teknik ve fonksiyonel özelliklerin sağlanmış olması gerekir.

a. Yeni Nesil ÖKC Teknik Kılavuzu 1 veya 2.

b. Ortak Kriterler Belgesi (EFT-POS özelliği olanlar için aranmayacaktır).

c. Bakanlıkça hazırlanan Gelir İdaresi Mesajlaşma Protokolleri 1veya 2.

ç. Gerekmesi hâlinde yetkili kurumlara yaptırılacak incelemelere dair raporlar.

d. Konuyla ilgili Bakanlıkça belirlenecek diğer belgeler.

Bakanlıkça yukarıda sayılan belgelerde gerekli görülen hâllerde yapılacak değişiklikler

ilan veya taraflara tebliğ edilir.

Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar, üretici veya ithalatçı firmalarca Bakanlığa önceden

bilgi verilmek şartıyla, fişlerinin sonuna mükellef, cihaz veya satışla ilgili bilgileri ihtiva eden

Karekod (QR Code) basabilir şekilde düzenlenebilir.

Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar, bu Tebliğde, teknik kılavuzlarda ve Ortak Kriterler

Belgesinde belirtilenlere aykırı olmamak kaydıyla, tertibatları ile teknik ve fonksiyonel özel-

likleri itibariyle 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları

Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatında yer alan şartları sağlamak

zorundadır.
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Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların onay sürecinde temel olarak yapılacak testler

aşağıda yer almaktadır.

a. Donanım güvenliği testleri.

b. ÖKC mali yazılım fonksiyonel ve güvenlik testleri.

c. Güvenli haberleşme testleri.

ç. Türk Standartları Enstitüsünün ödeme kaydedici cihazlarla ilgili olarak belirlemiş

olduğu kalite faktör ve değerleriyle ilgili testler.

Ayrıca Bakanlık, donanım, güvenli servis sağlayıcı ve Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi

sistemleri arasındaki uyum ve ağ testleri, uçtan uca güvenlik testleri ve gerekli görülecek diğer

testleri yaptırmaya yetkilidir.

6. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Kayıt Süreleri

Bu Tebliğ kapsamında yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanmak mecburiyetinde

olan mükelleflerden, belirli bir tür cihaz kullanma mecburiyeti getirilenler alış faturasının dü-

zenlendiği tarihten itibaren 90 gün içerisinde, diğer mükellefler ise alış faturasının düzenlendiği

tarihten itibaren 30 gün içerisinde bağlı bulundukları vergi dairesine bir dilekçeyle (alış faturası

örneği, cihaz sicil numarası, cihazdan alınan bir fiş örneği de dâhil olmak üzere gerekli belgeleri

eklemek suretiyle) müracaat ederek cihazlarını kayıt ettirmek zorundadır.  Ayrıca mükelleflerin

kayıt işlemi ile birlikte, söz konusu süre içerisinde her bir cihaz için ayrı ayrı olmak üzere öde-

me kaydedici cihazlara ait levhayı vergi dairelerinden alarak işyerlerinde muhafaza etmesi ge-

rekir.

Misal olarak, bu Tebliğin 4 üncü bölümünde yer alan EFT-POS özellikli cihaz kullanma

mecburiyetine tâbi olanların, cihazın faturasının düzenlendiği tarihten itibaren 90 gün (1/7/2013

tarihinden itibaren 90 günü geçmemek üzere) içerisinde yukarıda yazılı işlemleri tamamlaması

gerekir.

7. 3100 Sayılı Kanun ve İlgili Mevzuat

3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullan-

maları Mecburiyeti Hakkında Kanuna dayanılarak çıkarılan tebliğlerin ve diğer ikincil mev-

zuatın, bu Tebliğe ve 5 inci bölümde sayılan dokümanlara aykırı olmayan hükümleri, yeni nesil

ödeme kaydedici cihaz uygulamaları bakımından uygulanmaya devam edilir.

8. Cezai Müeyyide

Bu Tebliğde belirlenen usul ve esaslara aykırı hareket eden mükellefler ve yeni nesil

ödeme kaydedici cihaz üreticileri veya ithalatçıları hakkında Vergi Usul Kanununun mükerrer

355 inci maddesinde yer alan hükümler uygulanır.

9. Yürürlükten Kaldırılan Hüküm

3/4/1986 tarihli ve 19067 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel

Tebliği (Sıra No:173)’nin C/4-a bölümü yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğ olunur.
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15/6/2013            KILIÇ 

ORTA SAYFA 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

15 Haziran 2013 

CUMARTESİ 
Sayı : 28678 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
İstanbul 39. Asliye Ceza Hakimliğinden: 
Esas No : 2009/87  
Karar No : 2009/1028 
Mahkememizin 18.11.2009 tarih 2009/87 Esas 2009/1028 karar sayılı kararı ile sanık 

Veaceslav Curdoğla hakkında kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alının eşya hakkında hırsızlık 
suçlarından 5237 Sayılı Yasanın 142/1-b, 35/2, 143/1, 62 CMK 231 maddeleri gereğince hükmün 
açıklanmasının geri bırakılmasına dair verilen karar İlya ve Tatiana kızı, 1989 doğumlu, SANIK 
VEACESLAV CURDOĞLA"ya Proyaznaya n.7 d.l 1 Çadır Lunga Moldova adresine gönderildiği, bu 
adresten bulunamadığı gibi mevcut adreslerinde de tanıyan ve bilen olmadığından tebligat bila 
infaz iade edilmiştir. 

7201 sayılı kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince kararın RESMİ 
GAZETE’DE ilanen tebliğine, 

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, ilana ait gazetenin 
mahkememize gönderilmesine, 

İlan ücretinin ve mahkeme masrafının karar kesinleştikten sonra sanıktan tahsiline, 
İlan olunur. 5134/1-1 

—— •• —— 
Kırşehir Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimliğinden: 
Esas No : 2012/613 
Mahkememizde görülmekte olan “vasiyetnamenin açılması” davası nedeniyle, 
Müvteveffa Halit DURAL’a ait vasiyetnamede: Kırşehir 3 Noterliği tarafından düzenlenen 

10/09/1999 tarih ve 6730 yevmiye numarası ile düzenlendiği, vasiyetçinin Halit DURAL olup, 
vasiyetname içerisinde: Medeni Kanunun kendisine bahşettiği haklardan istifade murisi eşi 
Pempe Dural'dan kendisine intikal etmiş ve edecek olan TC hudutları dahilinde bulunan bilumum 
gayrimenkullerdeki kanunu miras hak ve hisselerinde bulunan bilumum gayrimenkuller ile TC 
hudutları dahilinde bulunan bilumum gerek devlet bankası, gerekse özel bankalardaki Türk parası 
veya döviz cinsindeki paralarını çocukları Şenol Dural, Nihat Dural ile Cemil Dural’a müştereken 
ve müsaviyen vasiyet ettiği şeklinde vasiyetname sureti ve duruşma gününü bildirir meşruhattı 
davetiye murisin mirasçılarından GUVEL DURAL YILMAZ 'a tebliğ edilememiştir. 

Bu itibarla adresi tespit edilemeyen mirasçı GÜVEL DURAL YILMAZ'a vasiyetname ile 
duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Vasiyetnamenin gazetede ilan edilmesinden 7 
gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğden itibaren 30 gün içerisinde bulunduğunuz yere en 
yakın Asliye Hukuk Mahkemesine vasiyetnameye karşı itirazda bulunup bulunmayacağınız, 
itirazınız mevcut ise ait olduğu mahkemeye bu müddet içerisinde vasiyetnamenin iptali veya 
tenkisi davası açıp derkenar getirmeniz, aksi halde vasiyetnameyi kabul etmiş sayılacağınız ve 
duruşma günü olan 02/08/2013 tarihinde saat 09:50'de mahkememizde bizzat hazır bulunmanız 
veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde HMK'nın 147/2 maddesi uyarınca 
yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu vasiyetnamenin ve duruşma günü tebliğ 
yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliği olunur. 4190 
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Cizre (Şırnak) 2. Asliye Ceza Hakimliğinden: 

5607 sayılı yasanın 3/5 maddesine aykırılık etmek suçundan sanıklar Irak uyruklu Ömer 

ve Şehriban oğlu 1975 Zaho doğumlu olup aynı yerde oturan SABRİ TAHİR OMER ve Abdullah 

ve Mühbet oğlu, 1969 Zaho doğumlu olup aynı yerde oturan ABDULHAKEEM RAŞİT 

ABDULLAH hakkında mahkememizde yapılan yargılanmaları sonunda; Mahkememizin 

13/11/2012 tarih 2012/277 Esas 2012/305 Karar sayılı ilam ile sanıklar hakkında açılan kamu 

davasının 5607 sayılı yasanın 3/5. 5237 Sayılı TCK.nun 62/1, 5271 Sayılı CMK.nun 231. 

maddesi 5. fıkra gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI 

NEDENİYLE 5 YIL SÜRE İLE DENETİMLİ SERBESTLİK süresine tabi tutulmalarına ve suçta 

kullanılan 34 LKZ 47 plaka sayılı aracın TCK.nın 54/3 ve CMK'nın 256 maddesi gereği 

MÜSADERESİNE YER OLMADIĞINA ve kararın kesinleşmesine müteakip araç üzerindeki 

şerhin KALDIRILMASINA karar verilmiş olup, sanıkların Irak uyruklu olması, Kuzey Irak'ta 

hükümet ve otorite boşluğunun bulunması, Yetkili Makamlarca tebliğ imkanının olmaması ve 

sanıkların Türkiye'de ikametgahının bulunmaması nedeniyle 7201 sayılı tebligat Kanunun 28 ve 

29. maddeleri gereğince kararın sanıklara ilanen tebliğine, kararın Resmi Gazete’de ilanından 15 

gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 4590 

—— • —— 
Reyhanlı 1. Asliye Ceza Hakimliğinden: 

Esas No : 2002/174 

Karar No : 2005/146 

Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Gheorghe ve Anıca kızı, 15/06/1960 Romanya 

d.lu Roamanya Nüfusuna kayıtlı olan Ecaterına Florea hakkında verilen karardan sonra yürürlüğe 

giren 28/03/2013 tarihinde kabul edilen ve 11/04/2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 

6455 sayılı yasa hükümleri gereğince infazda tereddüt hasıl olduğundan Mahkememizce verilen 

ek kararda Sanık hakkında 29/05/2005 tarih ve 2002/174 esas 2005/146 karar sayılı ilamının 

infazının durdurulmasına yer olmadığına, sanık hakkında verilen Mahkememizin 29/05/2005 tarih 

ve 2002/174 esas 2005/146 karar sayılı ilamıyla verilen hükmün aynen infazına, sanığın kurum 

zararını ödemediği anlaşıldığından 5271 Sayılı CMK'nun 231. Maddesi uyarınca hakkında verilen 

hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına kanunen yer olmadığına, 5237 sayılı TCK'nun 51. 

Maddesi gereğince ertelenmenin sadece hapis cezalan için öngörülmüş olması nedeniyle sanık 

hakkında verilen adli para cezasının yasal imkan bulunmadığından ertelenmesine yer olmadığına 

kararı verilmiş, 

Ek kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış 7201 sayılı 

yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 S. CMUK'nun 

310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde 

kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 4591 

—— • —— 
Kilis 2. Asliye Ceza Hakimliğinden: 

Esas No : 2011/341 

Karar No : 2012/30 

Kilis 2. Asliye Ceza Mahkemesince; Ibrahım ve Alıa kızı, 25.01.1983 d.lu, Suriye Devleti 

nüfusuna kayıtlı olan Kadrıa Alsaleh hakkında görevi yaptırmamak için direnme suçundan dolayı, 

açılan kamu davasında, mahkememizin 20.01.2012 tarih ve 2011/341 Esas 2012/30 karar sayılı 

ilamı ile 5 ay hapis verildiği, bu cezasının 5271 sayılı CMK.nun 231 maddesinde belirtilen 

koşullar oluştuğundan, aynı maddesinin 7. Fıkrası uyarınca; sanık hakkındaki bu hükmün 

açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, gerekçeli kararın sanığın ülkesindeki mevcut 

durumdan dolayı tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi 

gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 

CMK.nun 310. Maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen itiraz olunmadığı 

takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 4595 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TAM RANDIMANLI UN ALIMI YAPILACAKTIR 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden: 

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 10.000 Çuval Özel Amaçlı (Tam 

Randımanlı) Un alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir. 

2 - İhale 27.06.2013 Perşembe günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük Toplantı 

salonunda yapılacaktır. 

3 - İhale ile ilgili şartname 50 TL bedelle Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’nden 

temin edilebilir. 

4 - Nihai teklifler en geç 27.06.2013 Perşembe günü, saat 14.00’a kadar Fabrikamız 

Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı kapsamındadır. 

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye 

katılamazlar. 

ADRES : ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş 

   Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 

   Tel : 0 312 397 33 65 - 66    Faks : 0 312 397 33 71 - 74 

 5190/1-1 

—— • —— 

4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE  

GELEN ARAÇ SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İzmir 

Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - a) Satışa esas bedeli en az 1.034,00 TL ile en çok 88.500,00 TL arasında değişen; 

20/06/2013 günü saat 16.00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 104,00 TL, en çok 

8.850,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 26 adet binek otomobil, kapalı kasa 

kamyonet, yat römorku, yat motoru motorsiklet vb. araç; açık artırma suretiyle, Sevgi Mah. 905 

Sk. No: 1 Gaziemir/İZMİR adresindeki ihale salonunda 21.06.2013 tarihinde saat 09.30'da satışa 

sunulacaktır. Satışa sunulan araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye 

www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adresimiz ile (0) (232) (463 90 53) 

numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı 

İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 5184/1-1 
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KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR 

Giresun İli Bulancak Belediye Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti belediyemize ait Bulancak ilçesi Bulancak Mahallesinde tapunun 4 pafta, 47 

ada, 2 nolu parselde kayıtlı, 153,98 m² arsaya, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi 

gereğince aşağıda belirtilen gün ve saatte Belediye Meclis Salonunda Belediye Encümeninden 

oluşan komisyon huzurunda kapalı teklif ihale usulü ile kat karşılığı inşaat yapım işi 

yaptırılacaktır. 

2 - Kat karşılığı inşaat yapım işi ihalesi 01.07.2013 Pazartesi günü saat 11.00’da 

yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedel 2.000.000,00-TL olup, geçici teminatı 60.000,00-TL’dir. 

4 - İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler 

a. Kanuni İkametgah belgesi, tebligat adresi ve nüfus cüzdan örneği 

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

belgesi; 

i. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 

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

ii. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, 

tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 

c. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 

i. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

ii. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya 

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

d. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. 

e. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, ortak girişim beyannamesi ve (b), (c) bentlerinde 

yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

f. Geçici Teminat yatırdı belgesi, 2886 sayılı kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak 

Teklif Mektubu.  

g. Bulancak Belediye Başkanlığından alınacak borcu yoktur belgesi ve Tüm sayfaları 

imzalanmış şartname, Dosya aldı makbuzu, 2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası 

almadığına dair yazılı taahhütname ve İç zarf 

Bütün bu belgeler dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarf kapatılıp, üzerine isteklinin 

adı, soyadı, ticaret ünvanı ve kanuni tebligatına ilişkin adres yazılarak yapıştırılacak ve istekli 

tarafından imzalanacaktır. 

5 - İhaleye ait şartname mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Destek Hizmetleri 

Müdürlüğünden 150,00.-TL karşılığında temin edilebilir. 

6 - Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 5048/1-1 
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JEOTERMAL KAYNAK ARAMA SAHASI İHALE EDİLECEKTİR 

Bingöl İl Encümeninden: 

Bingöl İli, Merkez İlçesi, Alatepe Köyünde Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 

tarafından terk edilen Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 4087,57 hektarlık alanın arama 

hakkının verilerek 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununa göre 

ruhsatlandırılmalarına ilişkin aşağıda cins, muhammen bedeli ve geçici teminatı yazılı bulunan 

Jeotermal Kaynak Sahası, 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununa 

bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. Maddesi gereğince, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. 

Maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Arttırma Usulüyle ihaleye çıkarılmıştır. 

İhale, aşağıda belirtilen tarih ve saatte Bingöl İl Özel İdaresi hizmet binasının 2. katında 

bulunan İl Encümeni Toplantı Salonunda yapılacaktır. İhale dosyası mesai saatlerinde Bingöl İl 

Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’nde görülebilir. 

 

ARAMA SAHASI OLARAK İHALE EDİLEREK RUHSATLARDIRILACAK SAHA 

İhale Edilerek 

Ruhsatlandırılacak Saha CİNSİ 

Muhammen 

Bedeli 

Geçici 

Teminat 

İhale Tarihi 

ve Saati 

Alatepe Köyü Sahası 
Jeotermal Kaynak 

Arama Sahası 
80.000,00 TL 8.000,00 TL 

26.06.2013 

11:00 

İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için; 

a - Gerçek Kişiler; 

1 - Nüfus cüzdan sureti 

2 - Tebligat için kanuni ikametgah belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası 

ile varsa e-posta adresi, 

3 - Noterden onaylı imza beyannamesi  

4 - Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter 

tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

5 - Her sayfası imzalanmış olan Şartname (ekleri ile birlikte)  

6 - İhale dokümanının alındığına dair 200.-TL’lik makbuz. 

7 - Geçici teminat mektubu veya geçici teminatın nakit yatırıldığına dair banka dekontu 

b - Tüzel Kişiler; 

1 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası belgesi, 

2 - Vergi Levhası (onaylı), 

3 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi ve tüzel kişiliğin 

noter tasdikli imza sirküleri, 

4 - Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter 

tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

5 - Ortak girişim olarak gireceklerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortak 

sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturanların imza sirkülerini ihale saatine kadar İl Encümenine 

sunmaları gerekmektedir. 

6 - Şartnamede belirlenen geçici teminat makbuzu veya kesin ve süresiz banka teminat 

mektubu. 

7 - İhale dokümanının alındığına dair 200.-TL’lik makbuz. 
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İhale dökümanı Yenişehir Mahallesi adresinde bulunan Bingöl İl Özel İdaresi İmar ve 

Kentsel İyileştirme Müdürlüğünden temin edilecektir. İstekliler istenen belgeleri ihale günü en 

son saat 11:00 e kadar dilekçe ile birlikte İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğüne vereceklerdir. 

İstekliler tekliflerini sözlü olarak vermek üzere yukarıda belirtilen gün ve saatte komisyon 

huzurunda hazır bulunacaklardır. 

İlan olunur.  

 

İHALE EDİLECEK ARAMA SAHASI KOORDİNATLARI 

Bingöl İli, Merkez İlçesi, Alatepe Köyü Jeotermal Kaynak Arama Sahası Koordinatları 

Pafta No : J45C4-J45D3-K45A2 

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI: 

Poligon No:1 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 6.Nokta 7.Nokta 8.Nokta 

Sağa (Y) 653925 654177 653878 654075 653449 653088 653134 652159 

Yukarı (X) 4326225 4326225 4325958 4325722 4325796 4325796 4325323 4323858 

 

Sağa (Y) 651877 651447 651482 650228 650365 644000 653925  

Yukarı (X) 4324447 4324258 4323184 4322076 4321690 4319000 4328122  

 

Poligon No:2         

Sağa (Y) 646125 645900 644000      

Yukarı (X) 4318141 4318000 4319000      

 

Poligon No:3         

Sağa (Y) 657159 656367 654759 655250     

Yukarı (X) 4326224 4325449 4325640 4326224     

 

Poligon No:4        

Sağa (Y) 650365 651258 652951 653956 653449 654075 654449 654759 

Yukarı (X) 4321690 4322686 4323672 4324816 4325796 4325722 4325272 4325640 

 

Sağa (Y) 656367 649000 647500 646125 644000    

Yukarı (X) 4325449 4318250 4319000 4318141 4319000    

 

Poligon No:5         

Sağa (Y) 653134 653174 652255 652159     

Yukarı (X) 4325323 4324911 4323657 4323858     

 5202/1-1 
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEİAŞ) 10. İletim Tesis ve İşletme 

Grup Müdürlüğünden:  

E.İ. Hattı kamulaştırma haritaları ile varsa imar planı hazırlanması hizmetleri hizmet alımı 

işi (4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g istisna maddesine göre yapılacak olup; ceza ve 

yasaklama hükümleri hariç bu kanuna tabi değildir) Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2013/76453 

1 - İdarenin 

a) Adresi : 19 Mayıs Mahallesi Atatürk Bulvarı Kutlukent-

Tekkeköy/SAMSUN 

b) Telefon ve faks numarası : 0362 266 81 40 - 0362 266 52 49 

c) Elektronik Posta Adresi : 10grupmd@teias.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Hizmet Alımı,  

  EİH güzergâhlarına ait kamulaştırma haritası ile varsa 

imar planı tadilatının yapılması ve onaylatılması, 

kamulaştırmaya esas bilgi ve belgelerin temini işinin 

Hizmet Alımı yoluyla yaptırılması, 

  1. Kısım: 154 kV. Topçam-Reşadiye EİH: 60+816,86 km.  

  2. Kısım: 380 kV. Altınkaya-Çarşamba EİH (177-184 

varyantı) 0+687,58 km, 380 kV. Çarşamba-Kayabaşı EİH 

(9-17 varyantı) 3+869,78 km, 154 kV. Samsun Mobil 1-

Çarşamba EİH (56-64 varyantı) EİH 4+003,86 km, 154 kV. 

Samsun III-Çarşamba EİH (79-88 varyantı): 4+276,07 km.  

b) Yapılacağı yer : 1. Kısım: ORDU, TOKAT İlleri ve muhtelif ilçeleri. 

  2. Kısım: SAMSUN İli, ÇARŞAMBA İlçesi. 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer 

teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 

ç) İşin süresi : Yer teslimi tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim 

günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : 19 Mayıs Mahallesi Atatürk Bulvarı Kutlukent-

Tekkeköy/SAMSUN 

  - Grup Müdürlüğü Toplantı Salonu  

b) Tarihi ve saati : 24.06.2013 Pazartesi günü Saat 14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:  

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek 

Odası belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge, 
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4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 

Sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.  

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.  

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.  

4.1.5. İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

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

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

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

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

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

belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler: 

Mali durumu göstermek üzere bankalardan temin edilecek yeterlik belgesi, banka referans 

mektubudur. Banka referans mektubu, Türkiye’de veya yurt dışında faaliyet gösteren bankalardan 

temin edilebilir. Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş 

olması zorunludur. 

Banka referans mektubuna ilişkin yeterlik kriterleri aşağıdaki esaslara göre belirlenir: 

a) İsteklinin bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da 

üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı, teklif edilen bedelin %10’undan az olamaz. 

b) Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans 

mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.  

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına 

bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. 

Gerek görüldüğünde, banka referans mektubunun teyidi ilgili bankanın genel 

müdürlüğünden veya şubesinden İdarece yapılır. Yapılan teyitlerin bankanın en az iki yetkilisinin 

imzasını taşıması zorunludur. 

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer 

belgeleri;  

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer 

belgeleri; 

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu 

bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini, 
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b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl 

sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu 

kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali 

müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar. 

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;  

a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,  

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması,  

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik 

kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.  

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan 

yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının 

ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. 6235 sayılı TMMOB Kanunu, 4958 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında 

Kanun, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Serbest Mühendislik Müşavirlik Büroları Tescil 

Yönetmeliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün Tescile Konu Olan Harita ve Planların 

Kontrolü Hakkında Genelgesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerince aday ve isteklilerin mesleki 

faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren harita mühendislik 

hizmetleriyle ilgili meslek odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin 

içinde bulunduğu yılda alınmış tescil belgesini sunması zorunludur. 

4.3.2. İş deneyim belgeleri: 

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen 

bedelin %50’si oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş 

deneyimini gösteren belgeler, 

4.3.3. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler: 

Teknik Personel 

İhale konusu işin niteliğine göre istenilen teknik personelin niteliği, sayısı ve benzer iş 

deneyim süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmektedir.  

 

Pozisyon Meslek Unvanı Adet 

Asgari Mesleki 

Deneyim Süresi (Yıl) 

Proje Müdürü Harita Mühendisi 1 7 

Proje Mühendisi Harita Mühendisi 1 5 

Harita Teknikeri/Teknisyeni Harita Teknikeri/Teknisyeni 2 3 

 

Ayrıca, aday veya isteklinin organizasyon yapısına ilişkin bilgi ve belgeler ile kendisi 

veya yönetici kadrosunun, teknik personelin; eğitimini gösteren diploma veya mezuniyet belgesi 

ve toplam deneyim süresini gösteren ilgili meslek odası üye kayıt belgesi ve/veya hizmet çizelgesi 

ile özgeçmiş belgelerini sunmaları zorunludur. 

Teknik personelin, özel sektörde geçen toplam deneyim süresi ilgili meslek odası üye 

kayıt belgesiyle, kamuda geçen toplam deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye 

kayıt belgesiyle; ihale konusu iş ve benzer işlere ilişkin mesleki deneyimi özgeçmiş formuyla, 
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ilgisine göre son başvuru veya ihale tarihi itibarıyla aday veya isteklinin bünyesinde bulunduğu 

hususu ise, son başvuru veya ihale tarihinden bir önceki aya ait Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı 

“Hizmet Bildirimi” ile tevsik edilir.  

İlgili mevzuat gereği kaydolabileceği bir meslek odası bulunmayan teknik personelin, 

özel sektörde geçen toplam deneyim süresi diploma veya mezuniyet belgesi ile, kamuda geçen 

toplam deneyim süresi ise hizmet çizelgesi ve/veya diploma ya da mezuniyet belgesiyle tevsik 

edilir. 

İmarlı saha bulunan işlerde İstekli, yukarıdaki personele ilave olarak en az 5 yıl tecrübeli 

ve yeterli karne grubuna sahip bir Şehir Plancısını bünyesinde çalıştıracaktır. Bu iş için görev 

alacak Şehir Plancısı eğer isteklinin bünyesinde istihdam edilmiyorsa istekli en az 5 yıl tecrübeli 

ve yeterli karne grubuna sahip bir Şehir Plancısından taahhütname alacak ve taahhütnameyi 

ihalenin üzerinde kalması halinde sözleşme imzalanmadan önce İdareye verecektir. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak 

mühendislik ve mimarlık bölümleri: 

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında yapılan 154 kV ve/veya 380 kV EİH. 

Kamulaştırma haritalarının hazırlanması işleridir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  

7.1. - İhale dokümanı İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 170,00 TL 

karşılığı TEİAŞ 10. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü/Satınalma ve Ticaret Şefliği 19 

Mayıs Mahallesi Atatürk Bulvarı Kutlukent-Tekkeköy/SAMSUN adresinden satın alınabilir. İhale 

dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak 

isteyenler, posta masrafı dahil 180,00 TL doküman bedelini VAKIFBANK/SAMSUN İBAN: 

TR42 0001 5001 5800 7287 0664 71 nolu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale 

dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale 

dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer 

alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek 

zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. 

İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç 

ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu 

tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul 

edilecektir.  

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 10. İletim Tesis ve İşletme Grup 

Müdürlüğü/Muhaberat Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.  

9 - İstekliler her bir iş kalemi (2 kısım) için ayrı ayrı veya tamamı için teklif 

verebileceklerdir. İsteklilerin üzerinde kalan kısımların tamamı için tek Sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir.  

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim 

günüdür.  

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 5180/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

764 nolu Yapı Denetimi İzin Belgesine sahip Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim 

sorumluluğunda bulunan 562708 YİBF nolu yapıda denetim sorumluluğunu yerine getirmeyen 

Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlularının denetim faaliyetlerinin 1 (bir) yıl süre ile 

durdurulmasına ilişkin 16.03.2013 tarihli ve 28589 sayılı Resmi Gazete ilanında sehven 

yazılmayan Metiner KARAMAN’ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14544, 

Oda Sicil No:26019) denetim faaliyetlerinin aynı süre ile geçici olarak durdurulması, durdurma 

süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 05.06.2013 

tarihli ve 5043 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 5175/1-1 

————— 
Kocaeli İli, İzmit İlçesi, 4112 ada, 6 parsel üzerindeki 631976 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen Grup Yapıgüçler Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından, Bakanlığımız aleyhine 

açılmış olan davada, Ankara 10. İdare Mahkemesi’nin 03.05.2013 tarihli ve E.2013/309 sayılı 

kararı ile “ara kararı cevabı gelinceye ve yeni bir karar verilinceye kadar yürütülmesinin 

durdurulmasına” hükmedildiğinden, 09.02.2013 tarihli ve 28554 sayılı Resmi Gazete ilanı ile söz 

konusu şirket hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi, Bakanlık 

Makamından alınan 31.05.2013 tarih ve 4949 sayılı Olur ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 5176/1/1-1 

————— 
İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Caferağa Mahallesi, 25 Pafta, 91 Ada, yeni 46 nolu parsel 

üzerindeki inşaatın denetimini üstlenen Ölçü Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Yapı Denetçisi 

Makine Mühendisi Mustafa ASAR (Denetçi No: 263, Oda Sicil No: 15983) tarafından 

Bakanlığımız aleyhine açılan davada Ankara 16. İdare Mahkemesi’nin 26.03.2013 tarihli ve 

E.2013/436-K.2013/506 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 

26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Proje ve Yapı Denetçisi Makine 

Mühendisi Mustafa ASAR (Denetçi No: 263, Oda Sicil No: 15983) hakkında tesis edilmiş olan 

geçici durdurma işlemi 04.06.2013 tarih ve 5023 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.  

İlgililere duyurulur.  5176/2/1-1 

————— 
İzmir İli, Tire İlçesi, Karateke Köyü, Yolüstü Mevkii, 30 pafta, 651 nolu parsel üzerindeki 

531528 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen Avrasya 35 Yapı Denetim A.Ş.’ nin Proje ve 

Uygulama Denetçisi Mimar Süleyman YENİŞEHİRLİ (Denetçi No: 2781; Oda Sicil No: 9240) 

tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada Ankara 5. İdare Mahkemesi’nin 22.03.2013 

tarihli ve E.2012/404-K.2013/436 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” 

hükmedildiğinden, 08.01.2012 tarih ve 28167 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Proje ve Uygulama 

Denetçisi Mimar Süleyman YENİŞEHİRLİ (Denetçi No: 2781; Oda Sicil No: 9240) hakkında 

tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 04.06.2013 tarih ve 5022 sayılı Makam Olur’u ile iptal 

edilmiştir.  

İlgililere duyurulur.  5176/3/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Kayseri İli, Kocasinan Belediyesi 4254 ada, 9 nolu Parsel üzerindeki 676321 YİBF nolu 

nolu yapının denetimini üstlenen Hançer Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin Proje ve Uygulama 

Denetçisi İnşaat Mühendisi Hasan GÖKALP (Denetçi No: 16814, Oda Sicil No: 25704) 

tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada Ankara 17. İdare Mahkemesi’nin 25.04.2013 

tarihli ve E.2012/1526-K.2013/511 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” 

hükmedildiğinden, 07.10.2012 tarih ve 28434 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Proje ve Uygulama 

Denetçisi İnşaat Mühendisi Hasan GÖKALP (Denetçi No: 16814, Oda Sicil No: 25704)  

hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 04.06.2013 tarih ve 5024 sayılı Makam Olur’u 

ile iptal edilmiştir.  

İlgililere duyurulur.  5176/4/1-1 

—— • —— 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketinden: 

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ İHALELERİNE KATILMAKTAN 

YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASI 

Mahfesığmaz Mah. 79110 Sok. Burç Apt. Zemin Kat No: 36 Çukurova/ADANA 

adresinde faaliyet gösteren ve 61119 sicil no ile Adana Ticaret Odasına Kayıtlı, 8850419282 

Vergi Kimlik Nolu Uğraşan Mühendislik İnşaat Makina Dayanıklı Tüketim ve Gıda Maddeleri 

Sanayi Ticaret Ltd. Şti. ile ortağı 28837760348 T.C. Kimlik Nolu Semahattin Uğraşan hakkında 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 17. maddesinin (c) bendi gereğince verilen ve 11 Mayıs 2011 

tarih ve 27931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 1 yıl süre ile bütün kamu 

kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama işlemi Ankara 6. İdare Mahkemesi’nin 

25 Ocak 2013 tarih. E. 2011/1728 - K. 2013/198 sayılı Kararı ile iptal edildiğinden Uğraşan 

Mühendislik İnşaat Makina Dayanıklı Tüketim ve Gıda Maddeleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti. ile 

ortağı Semahattin Uğraşan hakkındaki yasaklama kararı ihale yetkilisinin 12 Haziran 2013 tarih 

ve 00.5/038 sayılı Onayı ile kaldırılmıştır. 

İlan olunur. 5241/1-1 

—— • —— 

Kayseri Gümrük Müdürlüğünden: 

3300065075 vergi numaralı Elbak Elektrolitik Bakır San. ve Tic. A.Ş. Firması adına 

düzenlenen 23.12.2003 tarihli, 2003/D1-4664 sayılı Dahilde İşleme izin Belgesi kapsamında 

geçici ithali yapılan eşyaları süresi içerisinde işlenmiş ürün olarak yurt dışı etmediğinden dolayı 

aşağıda tarih sayısı belirtilen beyannamelerden kaynaklanan gümrük vergileri, gecikme zammı ve 

para cezası için düzenlenen ödeme emirleri firmanın bilinen adreslerine gönderilmiş ancak tebliğ 

edilememiştir. İş bu ilanın ilanen tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde ödeme emri muhteviyatı 

amme alacağının ödenmemesi halinde 6183 sayılı yasa uyarınca takibat yapılacağı hususu 7201 

sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 

BEYANNAME 

Tarih/Sayısı 

G. K. 238. göre 

Gümrük. Değ. 

2 Katı (TL) 

Gecikme 

Zammı 

(TL) 

TOPLAM 

(TL) 

G.K.238 Para 

Cezası 

Tarih/Sayısı 

Ödeme Emri 

Tarih/Sayısı 

04.03.2004/IM000832-

21.04.2004/IM001557 
1.007.386,57.- 199.078,40.- 1.206.464,97.- 

12.10.2012/733-

12.10.2012/734 
15.05.2013-2079 

 

Not: Gecikme Zammı 30.05.2013 tarihine kadar hesaplanmış olup, tahsilat anında 

yeniden hesaplanacaktır. 5179/1-1 
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Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: 

DUYURU 

Bursa Barosu Başkanlığı'ndan alınan 06.05.2013 gün ve 2050 sayılı yazıda; Mümin ve 

Hatice Oğlu, 1949 doğumlu, Bursa İli, Yıldırım İlçesi; Namazgah Mah.; Cilt No: 25, Aile Kütük 

No:267; Sıra No: 3'de kayıtlı Av.Ahmet DEDELER'in, Baro Yönetim Kurulu'nun 14.03.2013 gün 

ve 26/63 sayılı kararıyla; Avukatlık Yasası'nın 74. maddesi gereğince, adının bir daha 

yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek RUHSATNAMESİNİN İPTALİNE karar verildiği 

ve bu kararın kesinleştiği bildirilmiştir. 

Adı geçenin avukatlık yapma hakkının söz konusu kararla kaldırıldığı ve bundan sonra 

avukatlara ait hak ve yetkileri kullanamayacağı hususu, Avukatlık Kanunu Yönetmeliği'nin 

27.maddesinin son fıkrası uyarınca duyurulur. 5178/1-1 

—— • —— 

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde açık 

bulunan Doçent kadrosuna 2547 sayılı Yasanın 25. maddesine göre Öğretim Üyesi alınacaktır. 

Adayların, başvurduğu bölüm/anabilim dalını belirttikleri müracaat dilekçelerine 

özgeçmişlerini,1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, doçentlik belgelerini, bilimsel 

yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını 

ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 4 (Dört) takım dosyayı da ekleyerek 

Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.  

Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. 

Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular 

kabul edilmeyecektir. İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin www.yeditepe.edu.tr adresinde yer 

almaktadır. 

 

FAKÜLTE BÖLÜMÜ 

KADRO 

ÜNVANI ADET 

Mühendislik ve 

Mimarlık Fakültesi 

İnşaat Mühendisliği Bölümü 

(Zemin Mekaniği Alanı) 
Doçent 1 

 5234/1-1 

—— • —— 

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 

Ertok Oluklu Mukavva Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 12/06/2013 tarih ve 

28675 sayılı Resmi Gazete’de, İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararı ilan edilmişti. 

Şirkette %50’den fazla hisseye sahip ortak Şevket ERTOK’un ilanda yer almayan T.C. 

kimlik numarası 30379415518’dir. 

İlgililere ilanen duyurulur. 5200/1-1 
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Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) İhale Kayıt Numarası Alınmamıştır. 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü 

Sağlık, Kültür ve Spor Daire 

Başkanlığı 

İl/İlçe Adıyaman/Merkez 

Adresi 
Altınşehir Mahallesi 3005 Sokak 

No: 13 
Tel-Faks 0 416 223 38 22 

Posta Kodu 02100 E-Mail sksdb@adiyaman.edu.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Selime Çur  

Adresi 
Yeşilyurt Mah. 21157 Sokak No: 8 

Adıyaman 
 

T.C. Kimlik No. 21826126132  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Kayıtlı Değildir.  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 5199/1-1 
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Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) İhale Kayıt Numarası Alınmamıştır. 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Fırat Üniversitesi Rektörlüğü İl/İlçe Merkez 

Adresi Fırat Üniversitesi Rek. Elazığ Tel-Faks 04242128979 

Posta Kodu 23119 E-Mail firat@edu.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Çağrı Tanrıverdi Yok 

Adresi 
Cumhuriyet Mah. Fatih Ahmet Baba 

Bulvarı No: 16/1 Elazığ 
 

T.C. Kimlik No. 36286312360  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
8220154856  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Yok  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
Yok  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl 

1 

(Bir) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 5203/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
— Türkiye Cumhuriyeti ile Küresel Çevre Fonunun Uygulayıcı Kuruluşu

Konumunda Bulunan Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasındaki
6 Mayıs 2013 Tarihli Küresel Çevre Fonu Hibe Anlaşması (Küçük ve Orta
Ölçekli İşletmelerde Enerji Verimliliği Projesi)

YÖNETMELİKLER
— Ölçü ve Ölçü Aletleri Tip Onay Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
— Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik
— Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelik
— Elektronik Haberleşme Sektöründe Acil Yardım Çağrı Hizmetlerine İlişkin

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ
— Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426)

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

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz. 




