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       YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI

HUDUT, ŞÜMUL, MİKTAR VE ZAMANI HÜKÜMETÇE TAKDİR VE TESPİT

EDİLMEK ÜZERE, TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİN, AVRUPA BİRLİĞİNİN

ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ VE MALİ’DE İCRA ETTİĞİ HAREKÂT VE

MİSYONLAR KAPSAMINDA YURT DIŞINA GÖNDERİLMESİ VE HÜKÜMET

TARAFINDAN VERİLECEK İZİN VE BELİRLENECEK ESASLAR

ÇERÇEVESİNDE BU KUVVETLERİN KULLANILMASI İÇİN

HÜKÜMETE ANAYASANIN 92’NCİ MADDESİ UYARINCA

BİR YIL SÜREYLE İZİN VERİLMESİNE 

İLİŞKİN KARAR

Karar No. 1076                                                         Karar Tarihi: 20.11.2014

Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin Birleşmiş Milletler Şartının

VII. Bölümü kapsamında 28/1/2014 tarihinde aldığı 2134 (2014) sayılı Kararının verdiği yetki

temelinde, Orta Afrika Cumhuriyetinde istikrarın yeniden tesisine ve siyasi geçiş sürecinin

desteklenmesine matuf çabalara katkıda bulunmak maksadıyla “EUFOR RCA” adı altında bir

askerî harekât icra etmeye karar vermiş ve söz konusu harekâta katkıda bulunma hususunda

ülkemize davette bulunmuştur. Bu davete ilişkin olarak ülkemizin, Bangui’de konuşlu Kuvvet

Karargahına bir personel katkısı ile stratejik havayolu ulaştırması desteği sağlaması öngörül-

mektedir.

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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Diğer taraftan Avrupa Birliği, Mali’ye ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin

20/12/2012 tarihinde aldığı 2085 (2012) sayılı Kararı kapsamında, 17/1/2013 tarihinde aldığı

kararla “EUTM Mali” adlı bir askerî misyon kurmuş ve bu askerî misyon, 18/2/2013 tarihinde

faaliyete başlamıştır. Avrupa Birliği ayrıca, 15/4/2014 tarihinde aldığı kararla “EUCAP Sahel

Mali” adlı bir sivil misyon kurmuştur. Bu misyonların temel hedefi, Mali silahlı kuvvetlerine

ve güvenlik güçlerine (polis, jandarma ve ulusal muhafızlar) stratejik tavsiye vermek ve eğitim

desteği sağlamak olarak belirlenmiştir. Avrupa Birliği tarafından ülkemize söz konusu misyon-

lara da katılım davetinde bulunulmuştur.

Orta Afrika Cumhuriyeti ve Mali’deki harekat ve misyonlara katkılarımızın modalite-

lerinin, 29/6/2006 tarihinde imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti’nin Avrupa Birliği Kriz Yönetimi

Harekatlarına Katılımı İçin Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Çerçeve Teşkil

Eden Anlaşma” kapsamında belirlenmesi öngörülmektedir.

Ülkemiz, Avrupa-Atlantik güvenliğinin bölünmezliği prensibinden hareketle Avrupa’nın

güvenliğini ilgilendiren konularda gerek NATO gerek Avrupa Birliğini kapsayan bütüncül bir

siyaset izlemekte ve Avrupa Birliğinin Ortak Güvenlik ve Savunma Politikasına, dış politika

öncelikleri ve ulusal çıkarları doğrultusunda katkıda bulunmaktadır. Ülkemizin barışı destek-

leme harekâtlarına olan yaklaşımıyla örtüşen ve Türkiye ile Avrupa Birliğinin uluslararası ve

bölgesel sorunların çözümüne yönelik ortak anlayışlarının göstergesi olan bu tür katkılar,

Avrupa Birliği üyelik sürecimize de görünürlük kazandırmaktadır.

Öte yandan, Afrika’da bölgesel istikrar ve barış için tehdit oluşturan bu gibi insani ve

siyasi krizlerin çözümüne ülkemizce askeri katkıda bulunulmasının, bölgede ve genel olarak

Afrika kıtasında izlemekte olduğumuz faal dış politikamızın doğal bir uzantısını oluşturacağı

değerlendirilmektedir.

Bu yaklaşımdan hareketle; hudut, şümul, miktar ve zamanı Hükümetçe takdir ve tespit

edilmek üzere, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Avrupa Birliğinin Orta Afrika Cumhuriyeti ve

Mali’de icra ettiği harekat ve misyonlar kapsamında yurt dışına gönderilmesi ve Hükümet ta-

rafından verilecek izin ve belirlenecek esaslar çerçevesinde bu kuvvetlerin kullanılması için

Anayasanın 92’nci maddesi uyarınca Hükümete bir yıl süreyle izin verilmesi, Genel Kurulun

20.11.2014 tarihli 17’nci Birleşiminde kabul edilmiştir. 
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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

Karar Sayısı : 2014/6966

13 Mayıs 2014 tarihinde Ankara’da imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti

ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Su Alanında İşbirliği Anlaşması”nın onaylanması;

Dışişleri Bakanlığının 24/9/2014 tarihli ve 6901299 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve

244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/10/2014 tari-

hinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                            Y. AKDOĞAN                              N. KURTULMUŞ

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                  A. İSLAM                                   V. BOZKIR                                         F. IŞIK

                Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                             M. ÇAVUŞOĞLU                                N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı      Çevre ve Şehircilik Bakanı                     Dışişleri Bakanı                                 Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                   N. CANİKLİ

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı       Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

                      E. ALA                                     C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2014/6978

24 Haziran 2014 tarihinde Priştine’de imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti

ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Afet ve Acil Durum Yönetimi Alanında Mutabakat

Zaptı”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 17/9/2014 tarihli ve 6898837 sayılı yazısı üzerine,

31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca

3/11/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                            Y. AKDOĞAN                              N. KURTULMUŞ

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                  A. İSLAM                                   V. BOZKIR                                         F. IŞIK

                Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                             M. ÇAVUŞOĞLU                                N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı      Çevre ve Şehircilik Bakanı                     Dışişleri Bakanı                                 Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                   N. CANİKLİ

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı       Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

                      E. ALA                                     C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                          24 Kasım 2014
      69471265-305-10923

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 27 Kasım 2014 tarihinde İngiltere’ye gidecek olan
Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Kalkınma
Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                         Ahmet DAVUTOĞLU
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                24 Kasım 2014
     68244839-140.03-306-633

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 24/11/2014 tarihli ve 69471265-305-10923 sayılı yazınız.
Görüşmelerde bulunmak üzere, 27 Kasım 2014 tarihinde İngiltere’ye gidecek olan

Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Kalkınma
Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                          24 Kasım 2014
      69471265-305-10921

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Türk Konseyi Eğitim Bakanları Toplantısına katılmak üzere; 27 Kasım 2014 tarihinde
Azerbaycan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI’nın dönüşüne kadar
Milli Eğitim Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın vekâlet etmesini
yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                         Ahmet DAVUTOĞLU
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                24 Kasım 2014
     68244839-140.03-305-632

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 24/11/2014 tarihli ve 69471265-305-10921 sayılı yazınız.
Türk Konseyi Eğitim Bakanları Toplantısına katılmak üzere, 27 Kasım 2014 tarihinde

Azerbaycan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI’nın dönüşüne kadar
Milli Eğitim Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın vekâlet etmesi
uygundur.

Bilgilerini rica ederim.
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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YÖNETMELİKLER

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, mesafeli sözleşmelere ilişkin uygulama usul

ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, mesafeli sözleşmelere uygulanır.

(2) Bu Yönetmelik hükümleri;

a) Finansal hizmetler,

b) Otomatik makineler aracılığıyla yapılan satışlar,

c) Halka açık telefon vasıtasıyla telekomünikasyon operatörleriyle bu telefonun kulla-

nımı,

ç) Bahis, çekiliş, piyango ve benzeri şans oyunlarına ilişkin hizmetler,

d) Taşınmaz malların veya bu mallara ilişkin hakların oluşumu, devri veya kazanımı,

e) Konut kiralama,

f) Paket turlar,

g) Devre mülk, devre tatil, uzun süreli tatil hizmeti ve bunların yeniden satımı veya de-

ğişimi,

ğ) Yiyecek ve içecekler gibi günlük tüketim maddelerinin, satıcının düzenli teslimatları

çerçevesinde tüketicinin meskenine veya işyerine götürülmesi,

h) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (d) bentlerindeki bilgi verme yükümlü-

lüğü ile 18 inci ve 19 uncu maddelerde yer alan yükümlülükler saklı kalmak koşuluyla yolcu

taşıma hizmetleri,

ı) Malların montaj, bakım ve onarımı,

i) Bakımevi hizmetleri, çocuk, yaşlı ya da hasta bakımı gibi ailelerin ve kişilerin des-

teklenmesine yönelik sosyal hizmetler

ile ilgili sözleşmelere uygulanmaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korun-

ması Hakkında Kanunun 48 inci ve 84 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Dijital içerik: Bilgisayar programı, uygulama, oyun, müzik, video ve metin gibi dijital

şekilde sunulan her türlü veriyi,

b) Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen

mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,

Sayfa : 28                               RESMÎ GAZETE                               27 Kasım 2014 – Sayı : 29188



c) Kalıcı veri saklayıcısı: Tüketicinin gönderdiği veya kendisine gönderilen bilgiyi, bu

bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini

ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkan veren

kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç

veya ortamı,

ç) Kanun: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu,

d) Mal: Alışverişe konu olan; taşınır eşya, konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallar ile

elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri her türlü

gayri maddi malları,

e) Mesafeli sözleşme: Satıcı veya sağlayıcı ile tüketicinin eş zamanlı fiziksel varlığı ol-

maksızın, mal veya hizmetlerin uzaktan pazarlanmasına yönelik olarak oluşturulmuş bir sistem

çerçevesinde, taraflar arasında sözleşmenin kurulduğu ana kadar ve kurulduğu an da dahil ol-

mak üzere uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle kurulan sözleşmeleri,

f) Sağlayıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tü-

keticiye hizmet sunan ya da hizmet sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya

tüzel kişiyi,

g) Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüke-

ticiye mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,

ğ) Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel ki-

şiyi,

h) Uzaktan iletişim aracı: Mektup, katalog, telefon, faks, radyo, televizyon, elektronik

posta mesajı, kısa mesaj, internet gibi fiziksel olarak karşı karşıya gelinmeksizin sözleşme ku-

rulmasına imkan veren her türlü araç veya ortamı,

ı) Yan sözleşme: Bir mesafeli sözleşme ile ilişkili olarak satıcı, sağlayıcı ya da üçüncü

bir kişi tarafından sözleşme konusu mal ya da hizmete ilave olarak tüketiciye sağlanan mal

veya hizmete ilişkin sözleşmeyi

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Ön Bilgilendirme Yükümlülüğü

Ön bilgilendirme

MADDE 5 – (1) Tüketici, mesafeli sözleşmenin kurulmasından ya da buna karşılık ge-

len herhangi bir teklifi kabul etmeden önce, aşağıdaki hususların tamamını içerecek şekilde

satıcı veya sağlayıcı tarafından bilgilendirilmek zorundadır.

a) Sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri,

b) Satıcı veya sağlayıcının adı veya unvanı, varsa MERSİS numarası,

c) Tüketicinin satıcı veya sağlayıcı ile hızlı bir şekilde irtibat kurmasına imkan veren,

satıcı veya sağlayıcının açık adresi, telefon numarası ve benzeri iletişim bilgileri ile varsa satıcı

veya sağlayıcının adına ya da hesabına hareket edenin kimliği ve adresi,

ç) Satıcı veya sağlayıcının tüketicinin şikayetlerini iletmesi için (c) bendinde belirti-

lenden farklı iletişim bilgileri var ise, bunlara ilişkin bilgi,
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d) Mal veya hizmetin tüm vergiler dahil toplam fiyatı, niteliği itibariyle önceden he-

saplanamıyorsa fiyatın hesaplanma usulü, varsa tüm nakliye, teslim ve benzeri ek masraflar

ile bunların önceden hesaplanamaması halinde ek masrafların ödenebileceği bilgisi,

e) Sözleşmenin kurulması aşamasında uzaktan iletişim aracının kullanım bedelinin ola-

ğan ücret tarifesi üzerinden hesaplanamadığı durumlarda, tüketicilere yüklenen ilave maliyet,

f) Ödeme, teslimat, ifaya ilişkin bilgiler ile varsa bunlara ilişkin taahhütler ve satıcı

veya sağlayıcının şikayetlere ilişkin çözüm yöntemleri,

g) Cayma hakkının olduğu durumlarda, bu hakkın kullanılma şartları, süresi, usulü ve

satıcının iade için öngördüğü taşıyıcıya ilişkin bilgiler,

ğ) Cayma bildiriminin yapılacağı açık adres, faks numarası veya elektronik posta bil-

gileri,

h) 15 inci madde uyarınca cayma hakkının kullanılamadığı durumlarda, tüketicinin cay-

ma hakkından faydalanamayacağına ya da hangi koşullarda cayma hakkını kaybedeceğine iliş-

kin bilgi,

ı) Satıcı veya sağlayıcının talebi üzerine, varsa tüketici tarafından ödenmesi veya sağ-

lanması gereken depozitolar ya da diğer mali teminatlar ve bunlara ilişkin şartlar,

i) Varsa dijital içeriklerin işlevselliğini etkileyebilecek teknik koruma önlemleri,

j) Satıcı veya sağlayıcının bildiği ya da makul olarak bilmesinin beklendiği, dijital

içeriğin hangi donanım ya da yazılımla birlikte çalışabileceğine ilişkin bilgi,

k) Tüketicilerin uyuşmazlık konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemesine veya

Tüketici Hakem Heyetine yapabileceklerine dair bilgi.

(2) Birinci fıkrada belirtilen bilgiler, mesafeli sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır ve

taraflar aksini açıkça kararlaştırmadıkça bu bilgiler değiştirilemez.

(3) Satıcı veya sağlayıcı, birinci fıkranın (d) bendinde yer alan ek masraflara ilişkin bil-

gilendirme yükümlülüğünü yerine getirmezse, tüketici bunları karşılamakla yükümlü değildir.

(4) Birinci fıkranın (d) bendinde yer alan toplam fiyatın, belirsiz süreli sözleşmelerde

veya belirli süreli abonelik sözleşmelerinde, her faturalama dönemi bazında toplam masrafları

içermesi zorunludur.

(5) Açık artırma veya eksiltme yoluyla kurulan sözleşmelerde, birinci fıkranın (b), (c)

ve (ç) bentlerinde yer alan bilgilerin yerine açık artırmayı yapan ile ilgili bilgilere yer verile-

bilir.

(6) Ön bilgilendirme yapıldığına ilişkin ispat yükü satıcı veya sağlayıcıya aittir.

Ön bilgilendirme yöntemi

MADDE 6 – (1) Tüketici, 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen tüm hususlarda,

kullanılan uzaktan iletişim aracına uygun olarak en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir

bir dilde, açık, sade ve okunabilir bir şekilde satıcı veya sağlayıcı tarafından yazılı olarak veya

kalıcı veri saklayıcısı ile bilgilendirilmek zorundadır.

(2) Mesafeli sözleşmenin internet yoluyla kurulması halinde, satıcı veya sağlayıcı;

a) 5 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan bilgilendirme yükümlülüğü saklı kalmak

kaydıyla, aynı fıkranın (a), (d), (g) ve (h) bentlerinde yer alan bilgileri bir bütün olarak, tüke-

ticinin ödeme yükümlülüğü altına girmesinden hemen önce açık bir şekilde ayrıca göstermek,
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b) Herhangi bir gönderim kısıtlamasının uygulanıp uygulanmadığını ve hangi ödeme

araçlarının kabul edildiğini, en geç tüketici siparişini vermeden önce, açık ve anlaşılabilir bir

şekilde belirtmek

zorundadır.

(3) Mesafeli sözleşmenin sesli iletişim yoluyla kurulması halinde, satıcı veya sağlayıcı

5 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (d), (g) ve (h) bentlerinde yer alan hususlarda, tüketiciyi

sipariş vermeden hemen önce açık ve anlaşılır bir şekilde söz konusu ortamda bilgilendirmek

ve 5 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan bilgilerin tamamını en geç mal teslimine veya

hizmet ifasına kadar yazılı olarak göndermek zorundadır.

(4) Siparişe ilişkin bilgilerin sınırlı alanda ya da zamanda sunulduğu bir ortam yoluyla

mesafeli sözleşmenin kurulması halinde, satıcı veya sağlayıcı 5 inci maddenin birinci fıkrasının

(a), (b), (d), (g) ve (h) bentlerinde yer alan hususlarda, tüketiciyi sipariş vermeden hemen önce

açık ve anlaşılabilir bir şekilde söz konusu ortamda bilgilendirmek ve 5 inci maddenin birinci

fıkrasında yer alan bilgilerin tamamını en geç mal teslimine veya hizmet ifasına kadar yazılı

olarak göndermek zorundadır.

(5) Üçüncü ve dördüncü fıkralarda belirtilen yöntemlerle kurulan ve anında ifa edilen

hizmet satışlarına ilişkin sözleşmelerde tüketicinin, sipariş vermeden hemen önce söz konusu

ortamda 5 inci maddenin birinci fıkrasının sadece (a), (b), (d) ve (h) bentlerinde yer alan hu-

suslarda açık ve anlaşılır bir şekilde bilgilendirilmesi yeterlidir.

Ön bilgilerin teyidi

MADDE 7 – (1) Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin 6 ncı maddede belirtilen yöntemlerle

ön bilgileri edindiğini kullanılan uzaktan iletişim aracına uygun olarak teyit etmesini sağlamak

zorundadır. Aksi halde sözleşme kurulmamış sayılır.

Ön bilgilendirmeye ilişkin diğer yükümlülükler

MADDE 8 – (1) Satıcı veya sağlayıcı, tüketici siparişi onaylamadan hemen önce, ve-

rilen siparişin ödeme yükümlülüğü anlamına geldiği hususunda tüketiciyi açık ve anlaşılır bir

şekilde bilgilendirmek zorundadır. Aksi halde tüketici siparişi ile bağlı değildir.

(2) Tüketicinin mesafeli sözleşme kurulması amacıyla satıcı veya sağlayıcı tarafından

telefonla aranması durumunda, her görüşmenin başında satıcı veya sağlayıcı kimliğini, eğer

bir başkası adına veya hesabına arıyorsa bu kişinin kimliğini ve görüşmenin ticari amacını

açıklamalıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Cayma Hakkının Kullanımı ve Tarafların Yükümlülükleri

Cayma hakkı

MADDE 9 – (1) Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve

cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

(2) Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu

gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçün-

cü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın tes-

limine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.
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(3) Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici ta-

rafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,

b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen

üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin

veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün

esas alınır.

(4) Malın satıcı tarafından taşıyıcıya teslimi, tüketiciye yapılan teslim olarak kabul edil-

mez.

(5) Mal teslimi ile hizmet ifasının birlikte yapıldığı sözleşmelerde, mal teslimine ilişkin

cayma hakkı hükümleri uygulanır.

Eksik bilgilendirme

MADDE 10 – (1) Satıcı veya sağlayıcı, cayma hakkı konusunda tüketicinin bilgilen-

dirildiğini ispat etmekle yükümlüdür. Tüketici, cayma hakkı konusunda gerektiği şekilde bil-

gilendirilmezse, cayma hakkını kullanmak için on dört günlük süreyle bağlı değildir. Bu süre

her halükarda cayma süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona erer.

(2) Cayma hakkı konusunda gerektiği şekilde bilgilendirmenin bir yıllık süre içinde ya-

pılması halinde, on dört günlük cayma hakkı süresi, bu bilgilendirmenin gereği gibi yapıldığı

günden itibaren işlemeye başlar.

Cayma hakkının kullanımı

MADDE 11 – (1) Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi

dolmadan, yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmesi ye-

terlidir.

(2) Cayma hakkının kullanılmasında tüketici, EK’te yer alan formu kullanabileceği gibi

cayma kararını bildiren açık bir beyanda da bulunabilir. Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin bu

formu doldurabilmesi veya cayma beyanını gönderebilmesi için internet sitesi üzerinden seçe-

nek de sunabilir.  İnternet sitesi üzerinden tüketicilere cayma hakkı sunulması durumunda satıcı

veya sağlayıcı, tüketicilerin iletmiş olduğu cayma taleplerinin kendilerine ulaştığına ilişkin

teyit bilgisini tüketiciye derhal iletmek zorundadır.

(3) Sesli iletişim yoluyla yapılan satışlarda, satıcı veya sağlayıcı, EK’te yer alan formu

en geç mal teslimine veya hizmet ifasına kadar tüketiciye göndermek zorundadır. Tüketici bu

tür satışlarda da cayma hakkını kullanmak için bu formu kullanabileceği gibi, ikinci fıkradaki

yöntemleri de kullanabilir.

(4) Bu maddede geçen cayma hakkının kullanımına ilişkin ispat yükümlülüğü tüketiciye

aittir.

Satıcı veya sağlayıcının yükümlülükleri

MADDE 12 – (1) Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin cayma hakkını kullandığına ilişkin

bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde, varsa malın tüketiciye teslim

masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri iade etmekle yükümlüdür.
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(2) Satıcı veya sağlayıcı, birinci fıkrada belirtilen tüm geri ödemeleri, tüketicinin satın

alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve tüketiciye herhangi bir masraf veya yü-

kümlülük getirmeden tek seferde yapmak zorundadır.

(3) Cayma hakkının kullanımında, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsa-

mında, satıcının iade için belirttiği taşıyıcı aracılığıyla malın geri gönderilmesi halinde, tüketici

iadeye ilişkin masraflardan sorumlu tutulamaz. Satıcının ön bilgilendirmede iade için herhangi

bir taşıyıcıyı belirtmediği durumda ise, tüketiciden iade masrafına ilişkin herhangi bir bedel

talep edilemez. İade için ön bilgilendirmede belirtilen taşıyıcının, tüketicinin bulunduğu yerde

şubesinin olmaması durumunda satıcı, ilave hiçbir masraf talep etmeksizin iade edilmek istenen

malın tüketiciden alınmasını sağlamakla yükümlüdür.

Tüketicinin yükümlülükleri

MADDE 13 – (1) Satıcı veya sağlayıcı malı kendisinin geri alacağına dair bir teklifte

bulunmadıkça, tüketici cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren

on gün içinde malı satıcı veya sağlayıcıya ya da yetkilendirmiş olduğu kişiye geri göndermek

zorundadır.

(2) Tüketici, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım tali-

matlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan

sorumlu değildir.

Cayma hakkının kullanımının yan sözleşmelere etkisi

MADDE 14 – (1) Kanunun 30 uncu maddesi hükümleri saklı kalmak koşuluyla, tüke-

ticinin cayma hakkını kullanması durumunda yan sözleşmeler de kendiliğinden sona erer. Bu

durumda tüketici, 13 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen haller dışında herhangi bir

masraf, tazminat veya cezai şart ödemekle yükümlü değildir.

(2) Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin cayma hakkını kullandığını yan sözleşmenin tarafı

olan üçüncü kişiye derhal bildirmelidir.

Cayma hakkının istisnaları

MADDE 15 – (1) Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, tüketici aşağıdaki sözleşmelerde

cayma hakkını kullanamaz:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağ-

layıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin

sözleşmeler.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin

sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan

mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
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d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün

olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış

olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine

ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli ya-

yınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba

kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın de-

ğerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen

gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hiz-

metlere ilişkin sözleşmeler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Sözleşmenin ifası ve teslimat

MADDE 16 – (1) Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin siparişinin kendisine ulaştığı tarihten

itibaren taahhüt ettiği süre içinde edimini yerine getirmek zorundadır. Mal satışlarında bu süre

her halükarda otuz günü geçemez.

(2) Satıcı veya sağlayıcının birinci fıkrada yer alan yükümlülüğünü yerine getirmemesi

durumunda, tüketici sözleşmeyi feshedebilir.

(3) Sözleşmenin feshi durumunda, satıcı veya sağlayıcı, varsa teslimat masrafları da

dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri fesih bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten iti-

baren on dört gün içinde tüketiciye 4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt

Faizine İlişkin Kanunun 1 inci maddesine göre belirlenen kanuni faiziyle birlikte geri ödemek

ve varsa tüketiciyi borç altına sokan tüm kıymetli evrak ve benzeri belgeleri iade etmek zo-

rundadır.

(4) Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hal-

lerde satıcı veya sağlayıcının bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç gün içinde tüketiciye

yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmesi ve varsa teslimat masrafları da dâhil ol-

mak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç on dört gün içinde

iade etmesi zorunludur. Malın stokta bulunmaması durumu, mal ediminin yerine getirilmesinin

imkânsızlaşması olarak kabul edilmez.

Zarardan sorumluluk

MADDE 17 – (1) Satıcı, malın tüketici ya da tüketicinin taşıyıcı dışında belirleyeceği

üçüncü bir kişiye teslimine kadar oluşan kayıp ve hasarlardan sorumludur.
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(2) Tüketicinin, satıcının belirlediği taşıyıcı dışında başka bir taşıyıcı ile malın gönde-

rilmesini talep etmesi durumunda, malın ilgili taşıyıcıya tesliminden itibaren oluşabilecek kayıp

ya da hasardan satıcı sorumlu değildir.

Telefon kullanım ücreti

MADDE 18 – (1) Kurulmuş olan sözleşmeye ilişkin olarak tüketicilerin iletişime ge-

çebilmesi için satıcı veya sağlayıcı tarafından bir telefon hattı tahsis edilmesi durumunda, bu

hat ile ilgili olarak satıcı veya sağlayıcı olağan ücret tarifesinden daha yüksek bir tarife seçe-

mez.

İlave ödemeler

MADDE 19 – (1) Sözleşme kurulmadan önce, sözleşme yükümlülüğünden kaynakla-

nan ve üzerinde anlaşılmış esas bedel dışında herhangi bir ilave bedel talep edilebilmesi için

tüketicinin açık onayının ayrıca alınması zorunludur.

(2) Tüketicinin açık onayı alınmadan ilave ödeme yükümlülüğü doğuran seçeneklerin

kendiliğinden seçili olarak sunulmuş olmasından dolayı tüketici bir ödemede bulunmuş ise,

satıcı veya sağlayıcı bu ödemelerin iadesini derhal yapmak zorundadır.

Bilgilerin saklanması ve ispat yükümlülüğü

MADDE 20 − (1) Satıcı veya sağlayıcı, bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen cayma

hakkı, bilgilendirme, teslimat ve diğer hususlardaki yükümlülüklerine dair her bir işleme ilişkin

bilgi ve belgeyi üç yıl boyunca saklamak zorundadır.

(2) Oluşturdukları sistem çerçevesinde, uzaktan iletişim araçlarını kullanmak veya kul-

landırmak suretiyle satıcı veya sağlayıcı adına mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık edenler,

bu Yönetmelikte yer alan hususlardan dolayı satıcı veya sağlayıcı ile yapılan işlemlere ilişkin

kayıtları üç yıl boyunca tutmak ve istenilmesi halinde bu bilgileri ilgili kurum, kuruluş ve tü-

keticilere vermekle yükümlüdür.

(3) Satıcı veya sağlayıcı elektronik ortamda tüketiciye teslim edilen gayrimaddi malların

veya ifa edilen hizmetlerin ayıpsız olduğunu ispatla yükümlüdür.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 21 – (1) 6/3/2011 tarihli ve 27866 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Me-

safeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren üç ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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EK

ÖRNEK CAYMA FORMU

(Bu form, sadece sözleşmeden cayma hakkı kullanılmak istenildiğinde doldurup 

gönderilecektir.)

-Kime: (Satıcı veya sağlayıcı tarafından doldurulacak olan bu kısımda satıcı veya sağ-

layıcının ismi, unvanı, adresi varsa faks numarası ve e-posta adresi yer alacaktır.)

-Bu formla aşağıdaki malların satışına veya hizmetlerin sunulmasına ilişkin sözleşme-

den cayma hakkımı kullandığımı beyan ederim.

-Sipariş tarihi veya teslim tarihi:

-Cayma hakkına konu mal veya hizmet:

-Cayma hakkına konu mal veya hizmetin bedeli:

-Tüketicinin adı ve soyadı:

-Tüketicinin adresi:

-Tüketicinin imzası: (Sadece kağıt üzerinde gönderilmesi halinde)

-Tarih:
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ön ödemeli konut satışlarına ilişkin uygulama

usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, ön ödemeli konut satışlarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korun-

ması Hakkında Kanunun 46 ncı ve 84 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Bağlı kredi sözleşmesi: Konut finansmanı kredisinin münhasıran belirli bir konutun

satın alınması durumunda bir sözleşmenin finansmanı için verildiği ve bu iki sözleşmenin ob-

jektif açıdan ekonomik bir birlik oluşturduğu sözleşmeyi,

b) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

c) Genel Müdürlük: Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünü,

ç) Kalıcı veri saklayıcısı: Tüketicinin gönderdiği veya kendisine gönderilen bilgiyi, bu

bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini

ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkân veren

kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç

veya ortamı,

d) Kanun: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu,

e) Konut: 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa tabi mesken amaçlı

kullanılan ya da mesken niteliği taşımamakla birlikte tüketicilerin kullanımına sunulan her

türlü bağımsız bölümü,

f) Konut finansmanı kuruluşu: Konut finansmanı kapsamında doğrudan tüketiciye kredi

kullandıran ya da finansal kiralama yapan bankalar ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme

Kurulu tarafından konut finansmanı faaliyetinde bulunması uygun görülen finansal kiralama

şirketleri ve finansman şirketlerini,

g) Ön ödeme tutarı: Konutun tesliminden önce tüketici tarafından ödenen toplam tutarı,

ğ) Ön ödemeli konut satış sözleşmesi: Tüketicinin konut amaçlı bir taşınmazın satış

bedelini önceden peşin veya taksitle ödemeyi, satıcının da bedelin tamamen veya kısmen öden-

mesinden sonra taşınmazı tüketiciye devir veya teslim etmeyi üstlendiği sözleşmeyi,

h) Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüke-

ticiye mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,

ı) Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel ki-

şiyi

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Ön Bilgilendirme ve Sözleşme Yükümlülüğü

Ön bilgilendirme

MADDE 5 – (1) Ön ödemeli konut satış sözleşmesi kurulmadan en az bir gün önce

aşağıdaki hususları içeren, en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade

ve okunabilir şekilde düzenlenen ön bilgilendirme formunun tüketiciye verilmesi zorunludur:

a) Satıcının adı veya unvanı, açık adresi, telefon numarası ve varsa MERSİS numarası

ile diğer iletişim bilgileri,

b) Sözleşme konusu konuta ilişkin bağımsız bölümün yer aldığı ada, parsel, blok, ko-

num, kat ve benzeri temel nitelik bilgileri ile 2/11/1985 tarihli ve 18916 Mükerrer sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine göre belirlenen bağımsız bölüm

net ve brüt alanları,

c) Konutun tüm vergiler dâhil Türk Lirası olarak peşin ve taksitli toplam satış fiyatı;

varsa teslim ve diğer masraflara ilişkin bilgi,

ç) Varsa faiz miktarı ve faizin hesaplandığı yıllık oran,

d) Tüketicinin cayma ve sözleşmeden dönme hakkına ilişkin bilgiler,

e) Konutun teslim tarihi,

f) Verilecek teminata ilişkin bilgiler,

g) Yapı ruhsatının alınış tarihi,

ğ) Yönetim planına uygun olarak genel giderlere katılıma ilişkin bilgiler.

(2) Yukarıda yer alan bilgileri içeren ön bilgilendirme formuna ek olarak tüketiciye,

bağımsız bölüm planı, vaziyet planı, kat planı ve mahal listesi verilir.

(3) Birinci ve ikinci fıkradaki bilgilerin yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile tü-

keticiye verilmesi zorunludur.

(4) Bu madde kapsamında ön bilgilendirme yapıldığına ilişkin ispat yükü satıcıya aittir.

Şekil şartı

MADDE 6 – (1) Ön ödemeli konut satış sözleşmesi, kat irtifakı devrinin tüketici lehine

tapu siciline tescil edilmesiyle birlikte yapılacak yazılı bir sözleşme şeklinde veya noterliklerde

düzenleme şeklinde yapılan satış vaadi sözleşmesi ile kurulur. Aksi hâlde sözleşme geçersizdir.

Satıcı, sonradan sözleşmenin geçersizliğini tüketicinin aleyhine olacak şekilde ileri süremez.

(2) Satıcı, geçerli bir sözleşme yapılmış olmadıkça tüketiciden herhangi bir isim altında

ödeme yapmasını veya tüketiciyi borç altına sokan herhangi bir belge vermesini isteyemez.

(3) Yapı ruhsatı alınmadan, tüketicilerle ön ödemeli konut satış sözleşmesi yapılamaz.

Sözleşmenin zorunlu içeriği

MADDE 7 – (1) Ön ödemeli konut satış sözleşmesinin, en az on iki punto büyüklü-

ğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir bir şekilde yapılması, aşağıdaki bilgileri

içermesi ve bir örneğinin tüketiciye verilmesi zorunludur:

a) Satıcının adı veya unvanı, açık adresi, telefon numarası ve varsa MERSİS numarası

ile diğer iletişim bilgileri,
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b) Tüketicinin adı, soyadı, açık adresi, telefon numarası ve varsa diğer iletişim bilgileri,

c) Sözleşmenin düzenlendiği tarih,

ç) Sözleşme konusu konuta ilişkin bağımsız bölümün yer aldığı ada, parsel, blok, ko-

num, kat ve benzeri temel nitelik bilgileri ile Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine göre be-

lirlenen bağımsız bölüm net ve brüt alanları,

d)  Konutun tüm vergiler dâhil Türk Lirası olarak satış fiyatı, varsa teslim ve diğer mas-

raflara ilişkin bilgi,

e)  Konutun tüm vergiler dâhil Türk Lirası olarak toplam taksitli satış fiyatı; varsa teslim

ve diğer masraflara ilişkin bilgi,

f)  Faiz miktarı ve faizin hesaplandığı yıllık oran ve sözleşmede belirlenen faiz oranının

yüzde otuz fazlasını geçmemek üzere gecikme faiz oranı,

g) Tüketicinin temerrüde düşmesinin hukuki sonuçları,

ğ) Ön ödeme tutarı,

h) Ödeme planı ve ödemelerin yapılacağı banka ve hesap bilgileri,

ı) Cayma hakkının kullanılma şartları, süresi ve usulüne ilişkin bilgiler,

i) Sözleşmeden dönme hakkının kullanılma şartları, süresi, usulü ile tazminata ilişkin

bilgiler,

j) Cayma ve sözleşmeden dönme bildirimlerinin yapılacağı açık adres bilgileri,

k) Verilen teminata ilişkin bilgiler,

l) Konutun teslim tarihi ve şekli,

m) Yapı ruhsatının alınış tarihi,

n) Konutun ortak giderlerine ilişkin bilgiler,

o) Tüketicilerin uyuşmazlık konusundaki başvurularını tüketici mahkemesine veya tü-

ketici hakem heyetine yapabileceklerine dair bilgi.

(2) Peşin ödemede bulunulan ön ödemeli konut satış sözleşmelerinde birinci fıkranın

(e), (f), (g), (ğ) ve (h) bentlerinde yer alan hükümler aranmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Cayma ve Sözleşmeden Dönme Hakkının Kullanımı

Cayma hakkı

MADDE 8 – (1) Tüketici, sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren on dört gün içinde,

herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına

sahiptir.

(2) Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde satıcıya noterlikler

aracılığıyla yöneltilmesi yeterlidir. Konut bedelinin bir kısmının bağlı kredi ile karşılanması

durumunda, cayma hakkının kullanıldığı bilgisi satıcı tarafından ilgili konut finansmanı kuru-

luşuna derhal bildirilir.

(3) Taşınmazın kısmen veya tamamen bağlı krediyle alınması durumunda bağlı kredi

sözleşmesi, sözleşmenin kurulduğu tarihte hüküm doğurmak üzere cayma hakkı süresi sonunda

yürürlüğe girer. Konut finansmanı kuruluşu cayma hakkı süresi içinde tüketiciden faiz, komis-

yon, yasal yükümlülük ve benzeri isimler altında hiçbir masraf talep edemez.
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(4) Taşınmaz için bina tamamlama sigortası yaptırılmış ise, sigorta teminatı, kurulduğu

tarihten itibaren hüküm doğurmak üzere cayma hakkı süresi sonunda yürürlüğe girer.

(5) Cayma hakkının kullanılması durumunda, tüketiciye iade edilmesi gereken tutar ve

tüketiciyi borç altına sokan her türlü belge cayma bildiriminin satıcıya ulaştığı tarihten itibaren

en geç on dört gün içinde tüketiciye geri verilir.

(6) Satıcının aldığı bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi iade ettiği

tarihten itibaren, tüketici on gün içinde edinimlerini iade eder.

(7) Satıcı, cayma hakkı konusunda tüketicinin bilgilendirildiğini ispat etmekle yüküm-

lüdür.

Sözleşmeden dönme

MADDE 9 – (1) Ön ödemeli konut satışında, devir veya teslim tarihine kadar tüketici-

nin herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkı vardır.

(2) Sözleşmeden dönme bildiriminin satıcıya noterlikler aracılığıyla yöneltilmesi ye-

terlidir. Konut bedelinin bir kısmının bağlı kredi ile karşılanması durumunda, tüketicinin söz-

leşmeden dönme hakkını kullandığına ilişkin bilgi, satıcı tarafından ilgili konut finansmanı ku-

ruluşuna derhal bildirilir.

(3) Sözleşmeden dönülmesi durumunda satıcı; ön ödemeli konut satışı nedeniyle oluşan

vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile sözleşme bedelinin yüzde

ikisine kadar tazminatın ödenmesini isteyebilir.

(4) Aşağıdaki hallerde tüketiciden herhangi bir bedel talep edilemez:

a) Satıcının yükümlülüklerini hiç ya da gereği gibi yerine getirmemesi,

b) Tüketicinin ölmesi,

c) Tüketicinin kazanç elde etmekten sürekli olarak yoksun kalması sebebiyle ön öde-

meleri yapamayacak duruma düşmesi,

ç) Ön ödemeli konut satışının taksitle yapılması durumunda, mevcut sözleşmenin yerine

konut teslim tarihini geçmeyen ve tüketicinin mevcut sözleşmeye göre talep edilen vade farkını

ödemeyi de kabul ettiği yeni bir taksitle satış sözleşmesinin kurulmasına ilişkin önerisinin,

satıcı tarafından kabul edilmemesi nedeniyle sözleşmeden dönülmesi.

(5) Bir konutun birden fazla tüketiciye satılması nedeniyle tüketicinin sözleşmeden

dönmesi halinde, tüketiciden ön ödemeli konut satışı nedeniyle oluşan vergi, harç, masraf, taz-

minat ve benzeri adlar altında hiçbir bedel talep edilemez.

(6) Sözleşmeden dönülmesi durumunda, tüketiciye iade edilmesi gereken tutar ve tü-

keticiyi borç altına sokan her türlü belge, dönme bildiriminin satıcıya ulaştığı tarihten itibaren

en geç doksan gün içinde tüketiciye geri verilir.

(7) Konut bedelinin bir kısmının bağlı kredi ile karşılanması durumunda, tüketicinin

ödediği satış bedeli, satıcı tarafından dönme bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en

geç doksan gün içinde yalnızca üçüncü fıkrada belirtilen masraf ve tazminat tutarı düşülerek

ilgili konut finansmanı kuruluşuna iade edilir. Konut finansmanı kuruluşu söz konusu tutarı,

Kanunun 37 nci maddesine uygun olarak tüketiciye derhal geri öder.
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(8) Satıcıya veya konut finansmanı kuruluşuna ödenen bedel ile tüketiciyi borç altına

sokan her türlü belgenin iade edildiği tarihten itibaren, tüketici on gün içinde edinimlerini iade

eder.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Satıcının Diğer Yükümlülükleri

Konutun teslimi

MADDE 10 – (1) Ön ödemeli konut satışında devir veya teslim süresi sözleşme tari-

hinden itibaren otuz altı ayı geçemez.

(2) Aşağıdaki hallerde konutun tüketiciye devir veya teslim edildiği kabul edilir:

a) Kat mülkiyetine konu konutun tüketici adına tescili,

b) Kat irtifakına konu konutun tüketici adına tapu siciline tescil edilmesiyle birlikte ko-

nutun oturmaya elverişli bir şekilde zilyetliğinin devri.

Proje değişiklikleri

MADDE 11 – (1) Sözleşmeye konu konutun yer aldığı projede sonradan değişiklik ya-

pılması durumunda, bu değişikliğin tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bil-

dirilmesi zorunludur. Tüketici yapılan proje değişikliğini kabul etmeyerek bir ay içinde vergi,

harç, masraf, tazminat ve benzeri adlar altında hiçbir bedel ödemeksizin sözleşmeden dönebilir.

Proje değişikliğinin yasal zorunluluklardan veya mücbir sebep hallerinden kaynaklanması du-

rumunda, satıcı tüketiciden vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile

sözleşme bedelinin yüzde ikisine kadar kesinti yapabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Teminata İlişkin Esaslar

Teminat

MADDE 12 – (1) Satıcının konut satışına başlamadan önce, konut adedi otuz ve üze-

rinde olan projeler için bina tamamlama sigortası yaptırması veya aşağıda belirtilen diğer te-

minat ve şartlardan en az birini sağlaması zorunludur:

a) Banka teminat mektubu,

b) Hakediş sistemi,

c) Bağlı kredi ile teminat.

(2) Birinci fıkrada yer alan teminatlar dışında, tüketicinin tüm ödemelerini garanti altına

alacak başka bir yöntem öngörülmesi durumunda, bu yöntem Bakanlık tarafından uygun gö-

rülürse teminat olarak kabul edilebilir.

Bina tamamlama sigortası

MADDE 13 – (1) Bina tamamlama sigortasının kapsamı, koşulları ve uygulama esasları

Hazine Müsteşarlığınca belirlenir.

(2) Bina tamamlama sigortası kapsamında sağlanan tazminat, teminat ve benzeri gü-

venceler iflas veya tasfiye masasına dâhil edilemez, haczolunamaz, üzerlerine ihtiyati tedbir

ve ihtiyati haciz konulamaz.
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Banka teminat mektubu

MADDE 14 – (1) Banka teminat mektubu, satıcının tüketiciye karşı ön ödemeli konut

satışına ilişkin 10 uncu maddede yer alan yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, tüke-

ticinin ödediği bedeli, ilk talebinde ona derhal ödemeyi kabul ve taahhüt ettiğine dair banka

tarafından verilen kesin ve süresiz mektuptur.

(2) Ön ödemeli konut satışının banka teminat mektubu verilmesi suretiyle teminat altına

alınması durumunda, satıcı 10 uncu maddede yer alan yükümlülüklerini yerine getirmezse tü-

keticiler, kendilerine verilmiş olan banka teminat mektubunu bankadan tazmin edebilirler.

Hakediş sistemi

MADDE 15 – (1) Tüketicinin ödemelerinin hakediş sistemi ile teminat altına alınması

durumunda, tüketici, ödemeleri sözleşmede belirtilen bir bankada satıcı adına açılacak bir he-

saba yatırmakla yükümlüdür. Bu hesapta toplanan tüketici ödemeleri konutun devir veya tes-

limine kadar bloke altında olup, yalnızca hakediş karşılığında serbest bırakılabilir.

(2) Konutun tamamlanma oranına göre belirlenecek hakediş sisteminde, ödemelerin

doğrudan bankaya yapılmış olması ve bankaların sorumluluğu altında inşaatın ilerleme seviyesi

oranında şirkete aktarılması esastır. Bu şekilde yapılacak ödemelerde tüketicinin rızası aranmaz.

Bu işlemlerle ilgili olarak banka, tüketiciden komisyon ve benzeri isim altında herhangi bir

bedel talep edemez.

(3) Satıcı, 10 uncu maddede yer alan yükümlülüklerini yerine getirmezse, hesap üze-

rindeki haklarını kaybeder. Bu durumda, tüketicinin yapmış olduğu ödemelerin hakediş usulüne

göre satıcıya ödenmemiş kısmı banka tarafından tüketiciye iade edilir. Tüketicinin o ana kadar

yapmış olduğu ödemelerin satıcıya ödenen kısmı üzerinde ise tüketicinin hakları saklıdır.

(4) Banka, hakedişlerin kontrolünün sağlanması amacıyla yapı denetim, müşavirlik

veya danışmanlık firmalarından da hizmet alabilir.

Bağlı kredi ile teminat

MADDE 16 – (1) Ön ödemeli konut satışının bağlı kredi ile yapılması halinde, kullan-

dırılan kredi tutarında teminat sağlanmış olur. Ancak, satıcı kullanılan bağlı kredi tutarının üze-

rinde kalan tutarı, ayrıca teminat altına almak zorundadır.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 17 – (1) 13/6/2003 tarihli ve 25137 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kam-

panyalı Satışlara İlişkin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldı-

rılmıştır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tüketici hakem heyetlerinin kurulması ve ça-

lışmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalar-

dan doğabilecek uyuşmazlıkların çözümü amacıyla kurulan tüketici hakem heyetlerinin iş ve
işlemlerini kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korun-

ması Hakkında Kanunun 72 nci ve 84 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
b) Başkan: Tüketici hakem heyeti başkanını,
c) Genel Müdürlük: Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünü,
ç) Tüketici hakem heyeti: Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan do-

ğabilecek uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla oluşturulan hakem heyetini,
d) Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen

mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,
e) İl müdürlüğü: Ticaret il müdürlüğünü,
f) Kanun: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu,
g) Mal: Alışverişe konu olan; taşınır eşya, konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallar ile

elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri her türlü
gayri maddi malları,

ğ) Sağlayıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere, ticari veya mesleki amaçlarla
tüketiciye hizmet sunan ya da hizmet sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya
tüzel kişiyi,

h) Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere, ticari veya mesleki amaçlarla tüke-
ticiye mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel ki-
şiyi,

ı) Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel ki-
şiyi,

i) Tüketici Bilgi Sistemi: Elektronik ortamda tüketicilerin şikâyetlerini iletebildikleri
ve tüketici hakem heyetlerinin iş ve işlemlerini gerçekleştirdikleri çevrimiçi sistemi,

j) Tüketici işlemi: Mal veya hizmet piyasalarında kamu tüzel kişileri de dâhil olmak
üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden
gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan, eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekâlet,
bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dâhil olmak üzere her türlü sözleşme ve hukuki işlemi,

k) Tüketici örgütleri: Tüketicinin korunması amacıyla kurulan dernek, vakıf veya bun-
ların üst kuruluşlarını,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş, Görev ve Yetki Alanı

Kuruluş
MADDE 5 – (1) Bakanlık, tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan do-

ğabilecek uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla il merkezleri ile Bakanlıkça belirlenen ilçe
merkezlerinde en az bir tüketici hakem heyeti oluşturur. Bakanlık, hangi ilçelerde tüketici ha-
kem heyeti kurulacağını belirlerken, başvuru sayısını, nüfus yoğunluğunu, coğrafi şartları ve
benzeri hususları dikkate alır.

Görev alanı
MADDE 6 – (1) Tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda değeri:
a) İki bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyeti,
b) Büyükşehir statüsünde olan illerde iki bin Türk Lirası ile üç bin Türk Lirası arasın-

daki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyeti,
c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde üç bin Türk Lirasının altında

bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyeti,
ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde iki bin Türk Lirası ile üç bin

Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyeti,
görevlidir. Bu fıkrada belirtilen parasal sınırların üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici

hakem heyetlerine başvuru yapılamaz.
(2) Görevli tüketici hakem heyetinin tespitinde başvuru tarihindeki parasal sınırlar dik-

kate alınır.
(3) Başvurunun, tek bir uyuşmazlıkla ilgili olması ve uyuşmazlık konusunun bu mad-

dede belirtilen parasal sınırları aşması halinde, sınırları aşan kısımdan feragat edilerek tüketici
hakem heyetine başvuru yapılabilir. Parasal sınırları aşan kısım için tekrar tüketici hakem he-
yetine başvuru yapılamaz.

(4) Bu maddede belirtilen parasal sınırlar her takvim yılı başından itibaren geçerli olmak
üzere, o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi
hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında arttırılarak uygulanır. Bu
artışların hesabında on Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz.

(5) Tüketici hakem heyetleri görev ve yetki alanına giren başvuruları gereğini yapmak
üzere kabul etmek zorundadır. Görev ve yetki alanı dışında kalan başvuruları, tüketicinin baş-
vuru yapabileceği yerleri de belirterek başvuru sahibine iade eder.

(6) Bu madde tüketicilerin ilgili mevzuatına göre alternatif uyuşmazlık çözüm merci-
lerine başvurmasına engel değildir.

Yetki alanı
MADDE 7 – (1) İl tüketici hakem heyetleri il sınırları içinde, ilçe tüketici hakem he-

yetleri ise ilçe sınırları içinde yetkilidir. Tüketici hakem heyeti kurulmayan ilçelerde Bakanlıkça
o ilçe için belirlenen tüketici hakem heyeti yetkilidir.

(2) Başvurular, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı
yerdeki tüketici hakem heyetine yapılabilir.

(3) İkinci fıkra uyarınca başvuru yapılabilecek ilçede tüketici hakem heyetinin kurul-
mamış olması halinde tüketiciler o ilçe kaymakamlığına başvuru yapabilir. Yapılan bu başvu-
rular, kaymakamlıklarca gereği yapılmak üzere Bakanlıkça belirlenen yetkili tüketici hakem
heyetine intikal ettirilir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başkan, Üye ve Raportör

Başkan ve üyeler
MADDE 8 – (1) Başkanlığı illerde il müdürü, ilçelerde ise kaymakam veya bunların

görevlendireceği bir memur tarafından yürütülen tüketici hakem heyeti;
a) Belediye başkanının konunun uzmanı belediye personeli arasından görevlendireceği

bir üye,
b) Baronun, mensupları arasından görevlendireceği bir üye,
c) Satıcı veya sağlayıcının tacir olduğu uyuşmazlıklarda ticaret ve sanayi odasının ya

da bunların ayrı ayrı örgütlendiği yerlerde ticaret odasının; satıcı veya sağlayıcının esnaf ve
sanatkâr olduğu uyuşmazlıklarda, illerde esnaf ve sanatkârlar odaları birliğinin, ilçelerde ise
en fazla üyeye sahip esnaf ve sanatkârlar odasının görevlendireceği bir üye,

ç) Tüketici örgütlerinin kendi aralarından seçeceği bir üye,
olmak üzere başkan dâhil beş üyeden oluşur. Başkan ve üyelerin yedekleri de ilgili ku-

rum ve kuruluşlarca ayrıca belirlenir.
(2) Başkanın toplantıya katılamadığı durumlarda, baro temsilcisi üye tüketici hakem

heyetine başkanlık eder.
(3) Tüketici hakem heyetinin oluşumunun sağlanamadığı yerlerde noksan üyelikler,

9 uncu maddede belirtilen şartları taşıyan devlet memurları arasından illerde il müdürü, ilçe-
lerde ise kaymakam tarafından görevlendirme yapılarak tamamlanır.

(4) Başkan dışındaki üyelerin görev süresi üç yıldır. Görev süresi bitenler yeniden gö-
revlendirilebilir veya seçilebilir.

(5) İstifa, ölüm, altı aydan fazla sürekli hastalık ve diğer nedenlerle görev süresi dol-
madan önce boşalan üyelikler için yedek üye göreve devam eder ve kalan süreyi tamamlar.
Görev süresi sona eren üyenin üyeliği, yerine görevlendirilen veya seçilen kişi göreve başla-
yıncaya kadar devam eder.

(6) Tüketici hakem heyetinin başkan ve üyeleri birden fazla tüketici hakem heyetinde
görev alamaz.

Üyelerde aranacak şartlar
MADDE 9 – (1) Tüketici hakem heyeti üyelerinin aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) 18 yaşından küçük olmamak,
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A)

bendinin (5) numaralı alt bendinde düzenlenen şartları taşımak,
ç) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı  bulunmamak,
e) En az dört yıllık fakülte mezunu olmak.
(2) Dört yıllık fakülte mezunu olma şartını taşıyan üye bulunamayan yerlerde, üyeler

illerde yüksekokul veya lise, ilçelerde ise en az ilköğretim mezunları arasından görevlendirilir.
Denkliği Yüksek Öğretim Kurulu ya da Milli Eğitim Bakanlığınca kabul edilen eğitim kurum-
larından birini bitirmiş olanlar da üye olarak görevlendirilebilir veya seçilebilir.

(3) Üyelik şartlarının kaybedildiğinin veya taşınmadığının sonradan anlaşılması halinde,
bu durumun öğrenildiği tarihten itibaren ilgili üyenin görevi son bulur. Bu husus, ilgili kurum
veya kuruluşa bildirilir. Bu durumda yedek üye göreve devam eder ve yerine görevlendirildiği
üyenin kalan süresini tamamlar.
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Tüketici örgütleri temsilcisinin tespiti
MADDE 10 – (1) Tüketici hakem heyetinde tüketici örgütlerini temsilen görev yapacak

üye, tüketici örgütleri tarafından seçilir.
(2) Tüketici örgütlerince yapılacak tüketici hakem heyeti üyesi seçimine;
a) İl tüketici hakem heyeti için il sınırları içinde,
b) İlçe tüketici hakem heyeti için ilçe sınırları içinde,
c) Büyükşehir statüsündeki il tüketici hakem heyeti için büyükşehir sınırları içinde,

merkezi ya da şubesi bulunan tüketici örgütleri katılabilir. Tüketici hakem heyetinin bulunduğu
yerde tüketici örgütünün hem merkezinin hem de şubesinin olması halinde söz konusu tüketici
örgütü, üye seçiminde bir oy hakkına sahiptir.

(3) Bir il veya ilçede faaliyet gösteren tüketici örgütlerinin sayısı dörtten az ise tama-
mının, dört ve dörtten fazla ise en az salt çoğunluğunun kararı ile kendi aralarından seçecekleri
temsilci, o il ya da ilçenin tüketici hakem heyeti üyesi olarak, seçim sonuçlarını kanıtlayan bel-
gelerle birlikte illerde il müdürlüğüne, ilçelerde kaymakamlığa bildirilir.

(4) Seçimin yapılması zorunluluğunun doğduğu tarihten itibaren en geç bir ay içinde
bu bildirimin yapılmaması halinde, illerde il müdürlüğü, ilçelerde kaymakamlık tarafından be-
şinci fıkrada belirlenen kriterler dâhilinde tüketici hakem heyetine temsilci gönderecek tüketici
örgütü belirlenir.

(5) Tüketici örgütü temsilcisinin tespitinde sırasıyla;
a) Tüketici hakem heyetinin bulunduğu il veya ilçe merkezinde çalışmalarını faal olarak

yürüten,
b) İl veya ilçe merkezinde birden fazla tüketici örgütünün bulunması halinde, kayıtlı

üye sayısı en fazla olan,
c) Ülke düzeyinde kurulan ve faaliyette bulunan şube sayısı en fazla olan,
tüketici örgütü dikkate alınır. Bu kriterlere göre tespit edilen tüketici örgütü yönetim

kurulundan, temsilcisini belirleyerek illerde il müdürlüğüne, ilçelerde ise kaymakamlığa bil-
dirmesi istenir.

(6) Tüketici örgütlerini temsil edecek tüketici hakem heyeti üyesinin görev süresinin
dolması ya da herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, bu durum illerde il müdürlüğü, ilçe-
lerde kaymakamlığın internet sitesi veya ilan panosu aracılığıyla ilan edilir. Seçim, ayrıca bir
bildirime gerek kalmaksızın ilan tarihini izleyen günden itibaren bir ay içinde yapılır.

(7) Tüketici örgütünün bulunmadığı ilçelerde tüketici örgütü temsilcisi o ilçenin bağlı
bulunduğu ilde kurulu bulunan tüketici örgütleri arasından birinci fıkrada belirlenen esaslar
çerçevesinde tespit edilir. Tespit edilen üye, en geç bir ay içinde ilgili kaymakamlığa bildirilir.
Bu süre içinde bildirimin yapılmaması halinde noksan üyelik 8 inci maddenin üçüncü fıkrası
çerçevesinde tamamlanır.

(8) Tüketici hakem heyetinin oluşumu sırasında tüketici örgütü bulunmayan il veya il-
çelerde tüketici örgütünün sonradan kurulması halinde, yedinci fıkra ve 8 inci maddenin üçüncü
fıkrasına göre tespit edilen üyenin görevi sona erer ve yerine seçilen tüketici örgütü temsilcisi
görev alır. Buna ilişkin işlemler başkan tarafından yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çalışma Usul ve Esasları

Başvuru
MADDE 11 – (1) Uyuşmazlıklarla ilgili başvuru, uyuşmazlık konusunu içeren dilek-

çenin, varsa delil oluşturan ilgili belgelerle birlikte tüketici hakem heyetine verilmesiyle yapılır.
Tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurular Ek-1’de yer alan başvuru formu kullanılarak
yapılabilir. Başvuru formu kullanılmadan yapılan başvurularda; başvuru sahibinin adı, soyadı,
TC Kimlik Numarası, adresi ve varsa diğer iletişim bilgileri, uyuşmazlık değeri ve talebi ile
şikayet edilene ilişkin bilgilere yer verilmesi zorunludur.
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(2) Tüketici aynı uyuşmazlık konusu ile ilgili olarak birden çok tüketici hakem heyetine
başvuramaz. Aksi takdirde diğer taraf lehine derdestlik itirazında bulunma hakkı doğar.

(3) Tüketicinin aynı uyuşmazlık konusu ile ilgili olarak aynı tüketici hakem heyetine
birden fazla başvuru yapması durumunda da ikinci fıkra hükümleri uygulanır.

(4) Elektronik ortamda yapılan başvuruların e-devlet kapısı üzerinden veya Tüketici
Bilgi Sistemi ile yapılması zorunludur. Bu başvuruların geçerli olabilmesi için uyuşmazlıkla
ilgili başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması, varsa bilgi ve belgelerin sisteme yük-
lenmiş olması ve yapılan başvurunun başvuru sahibi tarafından, güvenli elektronik imza veya
mobil imza ile imzalanmış olması gerekir.

(5) Güvenli elektronik veya mobil imza ile imzalanmamış başvuruların geçerli olabil-
mesi için sistem tarafından oluşturulan başvuru formunun çıktısının alınarak ıslak imza ile im-
zalandıktan sonra on beş gün içinde varsa bilgi ve belgelerle birlikte ilgili tüketici hakem he-
yetine posta yoluyla veya elden ulaştırılması gerekir. Aksi halde başvuru işleme alınmaz.

Bilgi ve belge isteme yetkisi
MADDE 12 – (1) Tüketici hakem heyeti, uyuşmazlık konusuna ilişkin her türlü bilgi

ve belgeyi taraflardan, ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan isteyebilir.
(2) Bilgi ve belge isteme yazılarının taahhütlü mektupla gönderilmesi esastır. Gecikmesi

halinde zarar doğabilecek işlerde, gerekçe belirtilmek suretiyle, memur vasıtasıyla tebligat yap-
tırılabilir.

(3) İstenen bilgi ve belgelerin sunulması için tebliğ tarihinden itibaren en fazla otuz
gün süre verilir. Talep edilmesi ve tüketici hakem heyeti başkanlığınca uygun görülmesi halinde
bu süre uzatılabilir.

(4) Tüketici hakem heyeti başkanlığınca istenilen bilgi ve belgelerin verilen süre içinde
sunulmaması halinde dosyadaki mevcut bilgi ve belgeler üzerinden karar verilir.

Toplantı zamanı ve yeri
MADDE 13 – (1)  Tüketici hakem heyeti ayda ikiden az olmamak üzere ihtiyaç du-

yulduğunda başkanın çağrısı üzerine her zaman toplanabilir.
(2) Gündemde görüşülecek uyuşmazlık konusu bulunmadığı takdirde toplantı yapıl-

maz.
(3) Toplantılar, illerde il müdürlüğünce, ilçelerde ise kaymakamlıkça belirlenen yerlerde

yapılır.
Toplantı gündemi
MADDE 14 – (1) Toplantı gündemi başkan tarafından 23 üncü madde hükmü dikkate

alınarak belirlenir ve toplantı başlamadan önce üyelere bildirilir.
Toplantı ve karar yeter sayısı
MADDE 15 – (1) Tüketici hakem heyeti, başkan dahil en az üç üyenin hazır bulunması

ile toplanır ve toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verir.
(2) Üyeler çekimser oy kullanamaz. Oyların eşit olması halinde başkanın oy kullandığı

tarafın çoğunluğu sağladığı kabul edilir.
Toplantılara katılma mecburiyeti
MADDE 16 – (1) Tüketici hakem heyeti üyelerinin toplantılara katılması zorunludur.

Geçerli mazeretleri sebebiyle toplantılara katılamayacak üyeler, durumlarını toplantıdan önce
başkana yazılı olarak veya elektronik posta ile bildirir.

(2) Mazeretsiz olarak birbirini takip eden toplam dört toplantıya veya mazeretli de olsa
üç aylık sürede yapılan toplantıların hiçbirine katılmayanların üyeliği düşer.

(3) Toplantıya katılmamaları nedeniyle üyeliği düşenler, üyeliğin düştüğü tarihten iti-
baren bir yıl süreyle tüketici hakem heyeti üyesi olarak tekrar görev alamazlar.
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Toplantıya katılmama halleri
MADDE 17 – (1) Tüketici hakem heyeti başkan ve üyeleri;
a) Aralarında evlilik bağı kalksa bile eşin taraf olduğu,
b) Kendisi veya eşinin altsoy veya üstsoyunun taraf olduğu,
c) Nişanlısının taraf olduğu,
ç) Kendisi ile arasında evlatlık bağı bulunanın taraf olduğu,
d) Üçüncü derece de dâhil olmak üzere kan veya kendisini oluşturan evlilik bağı kalksa

dahi kayın hısımlığı bulunanların taraf olduğu,
e) İki taraftan birinin vekili, vasisi, kayyımı veya yasal danışmanı sıfatıyla hareket et-

tiği,
f) Aynı uyuşmazlıkla ilgili bilirkişi olarak dinlendiği veya hakem sıfatıyla hareket etmiş

olduğu,
g) Kendisinin taraf olduğu veya doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili olduğu, 
uyuşmazlıklarla ilgili toplantılara katılamazlar.
İnceleme şekli
MADDE 18 – (1) Tüketici hakem heyeti incelemeyi, raportör tarafından hazırlanan ra-

por ve ilgili belgelerin yer aldığı dosya üzerinden yapar. Gerekli görmesi halinde tüketici hakem
heyeti ayrıca tarafları ve bilirkişiyi dinler.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Bilirkişi İncelemesi

Bilirkişi görevlendirilmesi
MADDE 19 – (1) Tüketici hakem heyeti çözümü özel veya teknik bilgiyi gerektiren

hâllerde, taraflardan birinin talebi üzerine yahut re’sen, bilirkişinin görüşünün alınmasına karar
verebilir. Tüketici hakem heyeti üyelerinin mesleklerinin gerektirdiği genel ve hukuki bilgiyle
çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişiye başvurulamaz.

(2) Tüketici hakem heyeti, bilirkişi olarak yalnızca bir kişiyi görevlendirebilir. Ancak,
gerekçesini açıkça göstermek suretiyle, üç kişiden oluşan bir bilirkişi kurulu da görevlendire-
bilir.

(3) Gerekli görülmesi halinde aynı uyuşmazlık için mevcut bilirkişiden ek rapor iste-
nebilir veya yeniden bilirkişi görevlendirilebilir.

(4) Bilirkişiler tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya uyuşmazlığın karara bağ-
lanacağı tüketici hakem heyetinin yetki çevresinden veya tüketici hakem heyetinin bağlı olduğu
ilden görevlendirilir. Bu kişilere ancak, 17 nci maddede yer alan sebeplere veya tüketici hakem
heyetince kabul edilebilir diğer bir sebebe dayanarak görev verilmeyebilir yahut bu kişiler
görevi kabulden kaçınmasını haklı kılacak mazerete dayanarak, bilirkişilik görevini kabul et-
meyebilir.

(5) Kanunların görüş bildirmekle yükümlü kıldığı kişi ve kuruluşlara, görevlendirildik-
leri konularda bilirkişi olarak öncelikle başvurulur. Ancak, kamu görevlilerine, bağlı bulun-
dukları kurumlarla ilgili uyuşmazlıklarda ve işlerde, bilirkişi olarak görev verilemez.

Bilirkişinin sorumluluğu
MADDE 20 – (1) Bilirkişi, süresi içinde, görüşünü içeren raporunu sunmak ve varsa

kendisine incelenmek üzere teslim edilen belgeleri tüketici hakem heyetine iade etmekle yü-
kümlüdür.

(2) Bilirkişi gerekli görülmesi halinde görüşüne başvurulmak üzere tüketici hakem he-
yetince yapılan davete uyup belirlenen gün ve saatte tüketici hakem heyeti toplantısında hazır
bulunmak zorundadır.

Sayfa : 48                               RESMÎ GAZETE                               27 Kasım 2014 – Sayı : 29188



(3) Geçerli bir mazereti olmaksızın belirlenen gün ve saatte tüketici hakem heyeti top-
lantısında hazır bulunmayan veya görüşüne ilişkin raporu süresi içinde sunmaktan kaçınan bi-
lirkişiler, gerekli disiplin işlemlerinin uygulanması amacıyla bağlı bulundukları kurum veya
kuruluşlara bildirilir.

(4) Bilirkişi, görevi sebebiyle yahut görevini yerine getirirken öğrendiği bilgileri sak-
lamak, kendisi ve başkaları yararına kullanmaktan kaçınmakla yükümlüdür.

Bilirkişi raporu
MADDE 21 – (1) Tüketici hakem heyeti bilirkişinin görevlendirilmesinde, incelenme-

sini istediği hususları açıkça belirtir.
(2) Raporun hazırlanması için bilirkişiye verilecek süre, tüketici hakem heyetinin bi-

lirkişi görevlendirmesine ilişkin kararının bilirkişiye tebliğinden itibaren on beş iş gününü ge-
çemez. Bilirkişinin talebi üzerine bu süre tüketici hakem heyeti tarafından on beş iş gününü
geçmemek ve bir defaya mahsus olmak üzere uzatılabilir.

(3) Belirlenen süre içinde raporunu vermeyen bilirkişi görevden alınarak, yerine bir
başka bilirkişi görevlendirilebilir.

ALTINCI BÖLÜM
Tüketici Hakem Heyeti Kararı

Kararın niteliği ve kapsamı
MADDE 22 – (1) Tüketici hakem heyeti, uyuşmazlık ile ilgili karar verirken tarafların

talebiyle bağlıdır. Ancak başvurunun yapıldığı tarihte uyuşmazlık miktarının tam ve kesin ola-
rak belirlenebilmesinin mümkün olmadığı durumlarda, başvuru sahibinin hukuki ilişkiyi ve
asgari bir miktarı belirtmesi ve inceleme sürecinde uyuşmazlık miktarının bilgi veya belgelerle
tam olarak tespit edilmesi halinde talep edilen miktardan daha fazlasına veya daha azına tüketici
hakem heyetince karar verilebilir. Verilen kararın her hâlükârda 6 ncı maddede belirtilen parasal
sınırlar dâhilinde olması gerekir.

(2) Aynı tüketici işleminden kaynaklanan birden fazla uyuşmazlık için ayrı ayrı başvuru
yapılması durumunda, uyuşmazlığın değerleri toplamı tüketici hakem heyetinin görev sınırı
içinde kalmak şartıyla, tek bir başvuruda birleştirilerek karar verilebilir. Aynı tüketici işleminden
kaynaklanan birden fazla uyuşmazlığın değerleri toplamının görev sınırını aşması durumunda
uyuşmazlıklar hakkında ayrı ayrı karar verilir.

(3) Tüketici hakem heyeti kararında uyuşmazlık bedelinin Türk Lirası cinsinden belir-
tilmesi zorunludur. Uyuşmazlık bedelinin döviz cinsinden olması durumunda başvuru tarihin-
deki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının belirlediği efektif döviz satış kuru esas alınarak
Türk Lirasına çevrilir.

(4) Uyuşmazlığın tüketici lehine sonuçlandığı durumlarda, karşı tarafça ödenmesi ge-
reken bilirkişi ve tebligat ücretleri kararda belirtilir.

(5) Tüketici hakem heyeti kararı tarafları bağlar.
(6) Tüketici hakem heyeti kararı yalnızca verildiği uyuşmazlık için hüküm ifade eder.
(7) Tüketici hakem heyetlerinde taraflar, avukatla temsil edilebilir. Tarafların avukatla

temsil edilmesi durumunda, tüketici hakem heyetleri tarafından lehine karar verilen tarafın
avukatına vekâlet ücreti ödenmesine karar verilmez.

(8) Başvuruya konu uyuşmazlığın, tüketici hakem heyeti tarafından karar verilene kadar
çözümlenmesi ve bu durumun ispatına yönelik bilgi veya belgelerin tüketici hakem heyetine
iletilmesi durumunda, tüketici hakem heyeti uyuşmazlığın konusuz kalması nedeniyle karar
verilmesine yer olmadığına karar verir.
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Karar süresi
MADDE 23 – (1) Tüketici hakem heyetine yapılan başvurular, başvuru tarih ve sırasına

göre en geç altı ay içinde görüşülür ve karara bağlanır. Yapılan başvurunun niteliği, başvuru
konusu, mal veya hizmetin özelliği gibi hususlar dikkate alınarak, karar süresi en fazla altı ay
daha uzatılabilir.

(2) Tarafların ivedi inceleme talebinde bulunması ve bu talebin başkan tarafından uygun
görülmesi halinde başvuru, tüketici hakem heyetince öncelikle gündeme alınarak sonuçlandı-
rılır.

(3) Türkiye’de ikametgahı bulunmayan yabancı uyruklu tüketicilerin uyuşmazlıkları
için ikinci fıkra hükümleri uygulanır.

Karar tutanağı
MADDE 24 – (1) Toplantıda alınan kararlar, Ek-2’de yer alan örneğe uygun olarak tu-

tanağa geçirilir ve toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır. Karar tutanağı toplantı tarihine
ve gündem sırasına göre arşivlenir ve onaylı bir örneği dosyasında muhafaza edilir.

Kararın tebliği
MADDE 25 – (1) Tüketici hakem heyeti kararı, alındığı tarihten itibaren on iş günü

içinde taraflara yazılı olarak ve 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine
göre tebliğ edilir. Tarafların temsilinin avukatla yapılması halinde tebligat avukata yapılır.

(2) Kararların taraflara taahhütlü mektupla gönderilmesi esastır. Gecikmesi halinde za-
rar doğabilecek işlerde, gerekçe belirtilmek suretiyle, memur vasıtasıyla tebligat yaptırılabilir.

Kararın yerine getirilmesi
MADDE 26 – (1) Tüketici hakem heyeti kararı, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve

İflas Kanununun ilamların yerine getirilmesi hakkındaki hükümlerine göre yerine getirilir.
Kararın düzeltilmesi
MADDE 27 – (1) Tarafların kimlik bilgilerine, ticaret unvanlarına ait yanlışlıklar, ifade

ve hesap hataları ile diğer benzeri açık hatalar, tüketici hakem heyetince re’sen veya taraflardan
birinin yazılı talebi üzerine düzeltilebilir.

(2) Düzeltme kararı verildiği takdirde, düzeltilen hususlara ilişkin ek karar, tüketici ha-
kem heyetinde bulunan nüshaların altına veya bunlara eklenecek ayrı bir kâğıda yazılır ve im-
zalanır. Düzeltme kararları on iş günü içinde taraflara tebliğ edilir ve talep edilmesi halinde ta-
raflara verilmiş olan suretlere de düzeltme kararı yazılır ve imzalanır.

Karara itiraz
MADDE 28 – (1) Taraflar, tüketici hakem heyetinin kararlarına karşı tebliğ tarihinden

itibaren on beş gün içinde tüketici hakem heyetinin bulunduğu yerdeki tüketici mahkemesine
itiraz edebilir. İtiraz, tüketici hakem heyeti kararının icrasını durdurmaz. Ancak talep edilmesi
şartıyla hâkim, tüketici hakem heyeti kararının icrasını tedbir yoluyla durdurabilir.

(2) İtiraz olunan kararın, esas yönünden kanuna uygun olup da, kanunun olaya uygu-
lanmasında hata edilmiş olmasından dolayı itirazın kabul edilmesi gerektiği veya kanuna uy-
mayan husus hakkında yeniden yargılamayı gerektirmediği takdirde tüketici mahkemesi evrak
üzerinde, kararı değiştirerek veya düzelterek onama kararı verebilir. Tarafların kimliklerine,
ticaret unvanlarına ait yanlışlıklarla, yazı, hesap veya diğer açık ifade yanlışlıkları hakkında
da bu hüküm uygulanır. Karar, usule ve kanuna uygun olup da gösterilen gerekçe doğru bu-
lunmazsa, gerekçe değiştirilerek veya düzeltilerek onanır.

(3) Tüketici hakem heyeti kararlarına karşı yapılan itiraz üzerine tüketici mahkemesinin
vereceği karar kesindir.

(4) Tüketici mahkemelerince verilen kesinleşmiş kararlar, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sis-
temi üzerinden Bakanlığa iletilir. Tüketici hakem heyeti kararına karşı yapılan itiraz sonucu
verilen karar, kararı veren mahkeme tarafından ilgili tüketici hakem heyetine gönderilir.
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(5) Tüketici hakem heyetinin tüketici lehine verdiği karara karşı yapılan itirazın kabulü
durumunda mahkemece tüketici aleyhine, avukatlık asgari ücret tarifesine göre nispi tarife üze-
rinden vekâlet ücretine hükmedilir. Tarifenin maktu vekâlete ilişkin hükümleri uygulanmaz.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

İstatistiki bilgiler
MADDE 29 – (1) İlçe tüketici hakem heyetleri, üçer aylık dönemler halinde başvuru

ve kararlara ilişkin istatistiki bilgileri dönemin bitiminden itibaren on gün içinde il müdürlük-
lerine gönderir.

(2) İl müdürlükleri, ilçelerden gelen istatistiki bilgileri, il tüketici hakem heyetinin ista-
tistiki bilgileri ile birlikte, birinci fıkrada belirtilen sürenin bitiminden itibaren on gün içinde
Genel Müdürlüğe bildirir.

Mali hükümler
MADDE 30 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasından kaynaklanan bütün giderler, Ka-

nunun 82 nci maddesi hükmüne göre karşılanır.
(2) Tüketici hakem heyeti başkan ve üyelerine, raportör olarak görevlendirilen diğer

kamu personeline ödenecek huzur hakkı ve huzur ücreti ile bilirkişi ücreti ve bu ödemelere
ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir.

Tebligat ve bilirkişi ücretlerinin tahsili
MADDE 31 – (1) Uyuşmazlıkla ilgili olarak tüketici hakem heyeti tarafından tüketici

aleyhine karar verilmesi veya uyuşmazlığın konusuz kalması nedeniyle karar verilmesine yer
olmadığına hükmedilmesi hallerinde tebligat ve bilirkişi ücretleri Bakanlıkça karşılanır.

(2) Uyuşmazlığın tüketici lehine sonuçlanması durumunda, tebligat ve bilirkişi ücretleri
kararın tebliğinden itibaren bir ay içinde karşı tarafın bulunduğu yerdeki vergi dairesi müdür-
lüğüne ödenir. Ödendiğine ilişkin makbuz, bu süre içinde ilgili tüketici hakem heyetine ibraz
edilir.

(3) Tüketici hakem heyeti; tebligat ve bilirkişi ücretlerinin süresi içinde ödenmemesi
halinde, bu tutarların 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak-
kında Kanuna göre takip ve tahsil edilmesi amacıyla, söz konusu kararın bir örneği ile bu ka-
rarın karşı tarafa tebliğ edildiği tarihe dair bilgiyi içeren yazıyı ilgili vergi dairesi müdürlüğüne
gönderir.

(4) Tebligat ücreti hesaplanırken, uyuşmazlıkla ilgili yapılan tüm yazışmalar dikkate
alınır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 32 – (1) 1/8/2003 tarihli ve 25186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tüke-

tici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce tüketici

hakem heyetlerine yapılmış ve henüz karara bağlanmamış başvurular için de bu Yönetmelik
hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

27 Kasım 2014 – Sayı : 29188                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 51



Sayfa : 52                               RESMÎ GAZETE                               27 Kasım 2014 – Sayı : 29188



27 Kasım 2014 – Sayı : 29188                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 53



Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tüketici hakem heyeti raportörlerinin nite-

likleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri, tüketici hakem heyetlerinde görev yapan

tüketici hakem heyeti raportörlerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korun-

ması Hakkında Kanunun 72 nci ve 84 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Bakan: Gümrük ve Ticaret Bakanını,
b) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
c) Başkanlık: Personel Dairesi Başkanlığını,
ç) Genel Müdürlük: Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünü,
d) İl Müdürlüğü: Bakanlık İl Müdürlüğünü,
e) İl Müdürü: Bakanlık İl Müdürünü,
f) Raportör: Tüketici hakem heyeti raportörü kadrosunda bulunan veya raportör olarak

görevlendirilen personeli,
g) Tüketici Hakem Heyeti: Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan

doğabilecek uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla il veya ilçe merkezlerinde oluşturulan
heyeti,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Raportörlerin Nitelikleri ve Atanması

Raportörlerin nitelikleri ve atanmaları
MADDE 5 – (1) Raportör kadrosuna atanabilmek için,
a) Üniversitelerin en az dört yıllık öğretim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme,

iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile adalet meslek yüksekokulu, yüksekokulların adalet, ban-
kacılık ve sigortacılık programları, adalet ön lisans programı ya da bunlara denkliği Yüksek-
öğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumları ile en az iki
yıllık yüksekokulların Bakanlıkça ihtiyaç duyulan ve sınav ilanında belirtilen bölümlerinden
mezun olmak,

şartı aranır.
(2) İl ve ilçe merkezlerine atanacak raportörlerin sayısı Genel Müdürlük tarafından be-

lirlenerek Başkanlığa bildirilir.
Raportör olarak görevlendirilme
MADDE 6 – (1) Raportör sayısının yeterli olmadığı illerde il müdürü tarafından il mü-

dürlüğü personeli arasından, ilçelerde ise kaymakam tarafından ilçede görevli devlet memurları
arasından yeterli sayıda raportör görevlendirilir.

Sayfa : 54                               RESMÎ GAZETE                               27 Kasım 2014 – Sayı : 29188



(2) Raportör olarak görevlendirilen personele ilişkin bilgiler ve değişiklikler tüketici
hakem heyeti başkanlığınca İl Müdürlüğüne derhal bildirilir.

(3) Raportörler yükseköğrenim görmüş kişiler arasından görevlendirilir. Yükseköğrenim
görmüş kişinin bulunmaması halinde lise veya denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca kabul edilen
eğitim kurumlarından birini bitirmiş kişiler arasından görevlendirilir.

İdari bağlılık ve raportörlerin görev yerleri
MADDE 7 – (1) Raportörler il ve ilçe merkezlerinde kurulu bulunan tüketici hakem

heyetlerinde istihdam edilebilirler.
(2) İlçe tüketici hakem heyetlerinde raportör olarak görevlendirilenler, kaymakamlığa

bağlı olarak çalışır.
(3) Raportör kadrosuna atananlara hakem heyetlerinin görevi ve yetkisinde olmayan

işler verilemez.
Raportörlerin görev ve yetkileri
MADDE 8 – (1) Raportörlerin görev ve yetkileri şunlardır:
a) Tüketici hakem heyetine yapılan başvuruları almak,
b) Başvurulara ilişkin gerekli yazışmaları yapmak ve başvuruya ilişkin dosyayı hazır-

lamak,
c) Toplantıya ilişkin gerekli hazırlıkları yapmak,
ç) Toplantılarda hazır bulunmak,
d) Toplantı tutanaklarını tutmak,
e) Evrak, dosyalama ve arşiv işlerini yürütmek,
f) Tüketici hakem heyetinin faaliyet raporunu ve istatistiklerini hazırlamak,
g) Tüketici hakem heyetinde başkan, üye ve raportör olarak görevlendirilen diğer kamu

personeline ödenecek huzur hakkı ve ücretlerine ilişkin işlemleri yapmak,
ğ) Tüketici hakem heyetlerinin ödenek, demirbaş gibi mali işlemlerini yapmak,
h) Tüketici hakem heyetlerinin işleyişine ilişkin diğer işleri yapmak.
(2) Toplantılarda raportörler oy kullanamaz.
Raportörlerin sorumlulukları
MADDE 9 – (1) Raportörlerin sorumlulukları şunlardır:
a) İlgili mevzuat gereğince kendilerine verilen görevleri eksiksiz ve zamanında yerine

getirmek,
b) Uyuşmazlığa ilişkin tüm bilgi ve belgelerin gizliliğine riayet etmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Raportörlerin Yetiştirilmesi

Yetiştirilme ilkeleri
MADDE 10 – (1) Raportör olarak atananlar bu kadroda bulundukları sürece mesleğin

gerektirdiği bilgi, beceri ve etik değerleri kazanmaları amacıyla mesleki temel eğitimden ge-
çirilir.

(2) Mesleki temel eğitim;
a) Tüketici mevzuatı ve bu mevzuatın uygulanmasına ilişkin bilgi edinilmesini,
b) Rapor yazma, araştırma ve inceleme teknikleri konularında gerekli bilgi ve yeteneğin

kazandırılmasını,
sağlamaya yönelik çalışmaları kapsar.
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Raportörlerin eğitimi
MADDE 11 – (1) Raportör olarak atananların adaylık eğitimi, 21/2/1983 tarihli ve

83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Aday Memurların Yetiştirilmele-
rine İlişkin Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılır.

(2) Eğitimin içeriği, Genel Müdürlüğün görüşü alınarak Bakanlık Eğitim Dairesi Baş-
kanlığınca belirlenir.

Hizmet içi eğitim
MADDE 12 – (1) Raportörler, Genel Müdürlükçe uygun görülecek zamanlarda hizmet

içi eğitime tabi tutulurlar.
(2) Raportörlerin hizmet içi eğitimleri Genel Müdürlük koordinasyonunda gerçekleş-

tirilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Huzur hakkı
MADDE 13 – (1) Raportör olarak görevlendirilen diğer kamu personeline ödenecek

huzur hakkı ile bu ödemelere ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak
Bakanlıkça belirlenir.

(2) Raportör kadrosuna atananlara huzur hakkı ödenmez.
Hüküm bulunmayan hususlar
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda, 657 sayılı Devlet

Memurları Kanunu, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yö-
netmelik ile 15/3/2012 tarihli ve 28234 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük ve Ticaret
Bakanlığına İlk Defa Yapılacak Atamalar Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——
İçişleri Bakanlığından:
BELEDİYE MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/10/2005 tarihli ve 25961 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belediye
Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde yer alan “Bu Yönetmelik,” ifadesinden
sonra gelmek üzere “10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 12,
13, 14 ve 15 inci maddeleri ile” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“Ayrıca, bu toplantıda encümene üye seçimi, il ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000’in
üzerindeki belediyelerde plan ve bütçe komisyonuyla imar ve bayındırlık komisyonu, büyük-
şehir belediyelerinde ise plan ve bütçe, imar ve bayındırlık, çevre ve sağlık, eğitim, kültür,
gençlik ve spor komisyonu ile ulaşım komisyonlarına ve gerekli görülmesi halinde diğer ko-
misyonlara üye seçimi yapılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “gibi”
ifadesinden sonra gelmek üzere “, bu maddenin son fıkrasında belirtilen usul dışında” ibaresi
eklenmiştir.
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki mad-
de eklenmiştir.

“Başkan ve meclis üyelerinin görüşmelere katılamayacağı durumlar
Madde 7/A – Belediye başkanı ve meclis üyeleri, münhasıran kendileri, ikinci derece

kan ve kayın hısımları ve evlatlıkları ile ilgili işlerin görüşüldüğü meclis toplantılarına katıla-
mazlar.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “de”
bağlacı yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkrada yer alan “belediye” ibaresi “belediyeye” olarak
değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.

“Meclis üyeliğinin sona ermesi
Madde 9/A - Meclis üyeliği, ölüm ve istifa durumunda kendiliğinden sona erer. Meclis

üyeliğinden istifa dilekçesi belediye başkanlığına verilir ve başkan tarafından meclisin bilgisine
sunulur.

Özürsüz veya izinsiz olarak arka arkaya üç birleşim günü veya bir yıl içinde yapılan
toplantıların yarısına katılmayan üyenin üyeliğinin düşmesine, savunması alındıktan sonra üye
tam sayısının salt çoğunluğuyla karar verilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.

“Meclisin feshi
Madde 14/A - Belediye meclisi, kendisine Kanunla verilen görevleri süresi içinde yap-

mayı ihmal eder ve bu durum belediyeye ait işleri sekteye uğratırsa ya da görev alanına girme-
yen siyasi konularda karar alırsa, belediye meclisinin feshi için Kanunun 30 uncu maddesinde
yer alan hüküm doğrultusunda işlem yapılır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesin-
den sonra gelmek üzere “Belediye başkanı, meclisin ısrarı ile kesinleşen kararlar aleyhine
10 gün içinde idari yargıya başvurabilir.” cümlesi eklenmiş, mevcut üçüncü cümlesinin başın-
daki “Bu durumda” ifadesi ile ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve üçüncü fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“Büyükşehir ilçe belediye meclisleri tarafından alınan imara ilişkin kararlar, kararın
gelişinden itibaren üç ay içinde büyükşehir belediye meclisi tarafından nazım imar plânına uy-
gunluğu yönünden incelenerek aynen veya değiştirilerek kabul edildikten sonra büyükşehir
belediye başkanına gönderilir. Üç ay içinde büyükşehir belediye meclisinde görüşülmeyen ka-
rarlar onaylanmış sayılır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi
yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının dördüncü cüm-
lesinde yer alan “komisyonunun” ifadesinden sonra gelmek üzere “, büyükşehir belediyelerinde
ise plan ve bütçe, imar ve bayındırlık, çevre ve sağlık, eğitim, kültür, gençlik ve spor ile ulaşım
komisyonunun” ibaresi ile ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Meclis başkanı ile belediye başkan yardımcıları komisyonlarda üye olarak yer alamazlar.”

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
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İçişleri Bakanlığından:
İL GENEL MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/10/2005 tarihli ve 25961 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İl Genel
Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında geçen “gibi” ibaresin-
den sonra gelmek üzere “, bu maddenin son fıkrasında belirtilen usul dışında” ibaresi eklenmiş
ve aynı maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“İl genel meclisi başkanı, acil durumlarda lüzum görmesi halinde il genel meclisini bir
yılda üç defadan fazla olmamak ve her toplantı bir birleşimi geçmemek üzere toplantıya çağırır.
Olağanüstü toplantı çağrısı ve gündem en az üç gün önceden meclis üyelerine yazılı olarak du-
yurulur ve ayrıca mutat usullerle ilan edilir. Olağanüstü toplantılarda çağrıyı gerektiren konu-
ların dışında hiçbir konu görüşülemez.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki mad-
de eklenmiştir.

“Başkan ve meclis üyelerinin görüşmelere katılamayacağı durumlar
MADDE 7/A – İl genel meclisi başkanı ve üyeleri, münhasıran kendileriyle veya ikinci

derece dahil kan, kayın hısımları ve evlatlıkları ile ilgili işlerin görüşüldüğü meclis toplantıla-
rına katılamazlar.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.

“Meclis üyeliğinin sona ermesi
MADDE 9/A – İl genel meclisi üyeliği, ölüm ve istifa durumunda kendiliğinden sona

erer.
Özürsüz veya izinsiz olarak arka arkaya üç birleşim günü veya bir yıl içinde yapılan

toplantıların yarısına katılmayan üyenin üyeliğinin düşmesine, savunması alındıktan sonra üye
tam sayısının salt çoğunluğuyla karar verilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.

“Meclisin feshi
MADDE 14/A – İl genel meclisi, kendisine Kanunla verilen görevleri süresi içinde

yapmayı ihmal eder ve bu durum il özel idaresine ait işleri aksatırsa ya da görev alanına gir-
meyen siyasi konularda karar alırsa, il genel meclisinin feshi için Kanunun 22 nci maddesinde
yer alan hüküm doğrultusunda işlem yapılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesi
yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın dördüncü cümlesinde geçen “geri gönderme süresinin
sonunda” ifadesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki
cümle eklenmiştir.
“İl genel meclisi başkanı komisyonlarda üye olarak görev alamaz.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin dördüncü fıkrasının sonuna aşa-
ğıdaki cümleler eklenmiştir.
“Bağlı olduğu partiden istifa eden komisyon üyesinin komisyon üyeliği de sona erer. Süreyi
tamamlamak üzere ilk toplantıda aynı partiden yeni üye seçimi yapılır.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
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İçişleri Bakanlığından:
4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3-n MADDESİ KAPSAMINDA

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VE BAZI BAĞLI KURULUŞLARINCA
YAPILACAK MAL VE HİZMET ALIMLARINA İLİŞKİN 

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/5/2011 tarihli ve 27927 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4734 Sayılı
Kamu İhale Kanununun 3-n Maddesi Kapsamında İçişleri Bakanlığı ve Bazı Bağlı Kuruluşla-
rınca Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Yönetmeliğin 1 inci maddesinin birinci fık-
rasında yer alan “Sahil Güvenlik Komutanlığı” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Göç İdaresi
Genel Müdürlüğü” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer
alan “Sahil Güvenlik Komutanlığı” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Göç İdaresi Genel Mü-
dürlüğü” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1)
ve (3) numaralı alt bentlerinde yer alan “Sahil Güvenlik Komutanlığı” ibarelerinden sonra gel-
mek üzere “, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü” ibareleri eklenmiştir.

MADDE 4 – Maliye Bakanlığı, Kamu İhale Kurumu ve Sayıştayın görüşü alınarak ha-
zırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

—— • ——
Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 21/5/2010 tarihli ve 27587 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eği-
tim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin 32 nci maddesinin ikinci fıkrası aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Kurslara kayıt, kursiyerin T.C. kimlik numarası esas alınarak yapılır. Yabancı kim-
lik numarası alan yabancılar için, bu kimlik numarası esas alınarak kurslara kayıt yapılır.  Ancak
yabancı kimlik numarası alamayan yabancılar için, 98 ile başlayan 11 haneli yabancı tanıtma
belgesi numarasıyla kayıt yapılır.  Kursiyerlerden, açılacak kursun özelliğine göre gerektiğinde
öğrenim belgesi istenir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

21/5/2010 27587

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 22/7/2010 27649
2- 21/7/2012 28360

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

7/5/2011 27927
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TEBLİĞLER

Ekonomi Bakanlığından:
SERBEST BÖLGELERDEN BAŞKA BİR ÜLKEYE YAPILAN SATIŞLARIN 

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.’NİN KREDİ, SİGORTA VE 
GARANTİ HİZMETLERİNDEN YARARLANDIRILMASI 

HAKKINDA TEBLİĞ (İHRACAT: 2014/7)

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ; 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

ile yürürlüğe konulan İhracat Rejimi Kararının 2 nci ve 3 üncü maddelerine istinaden, 6/6/1985
tarihli ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununa göre Türkiye’de kurulan Serbest Bölgelerde
üretim ruhsatı sahibi kullanıcılarca üretilen eşyanın başka ülkelere satışları ile alım-satım ruh-
satı sahibi kullanıcılarca serbest bölgeden veya Türkiye’den temin edilen Türk mallarının
Serbest Bölgelerden başka ülkelere satışlarını artırmak için, bu kullanıcılara üretim, yatırım
ve/veya sevk öncesi aşamalarında işletme sermayesi ihtiyaçları için finansman desteği sağlamak
amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; Serbest Bölgelerden başka bir ülkeye yapılan satışların,

Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Türk Eximbank) tarafından; kendi kaynağından, Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası kaynağından, yerel veya uluslararası finansman kuruluşlarından
sağladığı kaynaklardan kullandırılan kredi, sigorta ve garanti hizmetlerinden yararlandırılma-
sına ve bu kapsamda başka bir ülkeye satış yükümlülüğünden doğan taahhüdün kapatılmasına
ilişkin usul ve esasları kapsar.

Taahhüt süresi ve ek süreler
MADDE 3 – (1) Başka ülkeye yapılan satışlar karşılığında Serbest Bölgelerde faaliyette

bulunan kullanıcılardan; üretim ruhsatı sahibi firmaların üretim, yatırım ve/veya satış/sevkiyat
öncesine; alım-satım ruhsatı sahibi firmaların satış/sevkiyat öncesine yönelik finansman ihti-
yaçlarının karşılanmasına ilişkin vade dâhil kredi koşulları ile satışların taahhüt gerçekleştirme
süresi ve ek süreler Türk Eximbank tarafından belirlenir.

(2) Serbest bölgeden başka bir ülkeye taahhüt edilen satış gerçekleştirilmeden kredi
riskinin kapatılması, taahhüdü ortadan kaldırmaz. Kredinin vadeden önce/erken ödenmesi ha-
linde, taahhüt süresi içinde yapılan satış kredi taahhüdüne sayılır.

Taahhüdün kapatılması
MADDE 4 – (1) Serbest Bölgelerden başka bir ülkeye yapılan satışlara ilişkin taah-

hütler, Türk Eximbank’ın belirleyeceği usuller çerçevesinde, krediyi alan kullanıcı tarafından
gerçekleştirilen kesin satışı tevsik eden ve ilgili banka tarafından talep edilen bilgi ve belgelere
istinaden kapatılır.

(2) İlgili banka tarafından, kullandırılacak kredilere ilişkin taahhüt hesaplanırken (Türk
Lirası ihracat kredileri hariç), anapara ile birlikte faiz, komisyon ve diğer masraflar da hesap-
lamaya dâhil edilir.

Mücbir sebep ve fevkalade haller
MADDE 5 – (1) Aşağıda belirtilen mücbir sebep ve fevkalade hallerin kredinin süresi

içinde vukuu halinde, kredi taahhüt süresinin (ek süre dâhil) bitim tarihinden itibaren 3 üncü
maddede Türk Eximbank tarafından belirlenen sürelere ilave olarak ek süre verilebilir;

a) Deprem, sel, don, fırtına, kasırga ve benzeri tabii afetler ve yangın (Çevre ve Şehir-
cilik Bakanlığı veya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl Müdürlükleri, İtfaiye Müdürlük-
leri veya ilgili diğer kurumlardan alınacak yazı ile),
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b) Yükümlü kullanıcının faaliyetinin kamu otoritelerince durdurulması (kullanıcı faa-
liyetini durduran kamu kurumundan alınacak yazı ile),

c) Grev ve lokavt (Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerinden alınacak yazı ile),
ç) Ülkemiz veya ithalatçı ülkede Devletçe konulan yasaklar ile harp ve abluka hali,
d) Yükümlü kullanıcının iflası ya da konkordato ilan etmiş olması (Mahkeme Kararı

ile),
e) Şahıs firması kullanıcılarda firma sahibinin ölümü,
f) (a), (b), (c), (ç), (d), (e) bentlerindeki mücbir sebep ve fevkalade haller dışında kul-

lanıcının taahhüt yükümlülüğünü yerine getirmesine engel teşkil eden, kendisinin belirleye-
mediği bir takım haklı sebeplerin varlığı ve belgelenmesi halinde, söz konusu durum ilgili ban-
ka tarafından değerlendirilerek mücbir sebep kapsamında kabul edilebilir.

(2) Kullanıcıların mücbir sebep ve fevkalade hallerden yararlanabilmeleri için; en geç
kredi taahhüt süresinin sonunu takip eden 1 (bir) ay içerisinde ilgili bankaya müracaat etmeleri
gerekir. Belirtilen süreler dışında yapılan müracaatlar değerlendirilmez.

(3) Birinci fıkranın (ç) bendindeki mücbir sebep ve fevkalade haller Ekonomi Bakan-
lığınca, diğer bentlerdeki mücbir sebep ve fevkalade haller ise, ilgili banka tarafından belirle-
nir.

(4) İlgili bankaca krediye ilişkin satış taahhüdü süresi, mücbir sebep ve fevkalade hale
ilişkin ilgili kamu kurumundan alınacak belgede belirtilen süreler dikkate alınarak uzatılabilir.

(5) Birinci fıkrada belirtilen mücbir sebep ve fevkalade haller yalnız süre uzatımlarında
dikkate alınır, taahhüdü ortadan kaldırmaz.

Müeyyide
MADDE 6 – (1) Krediden yararlanan kullanıcı tarafından süresi içerisinde taahhüdün

gerçekleştirilememesi halinde Türk Eximbank’ın ilgili programlarının uygulama esaslarında
belirtilen müeyyideler uygulanır.

Yetki
MADDE 7 – (1) Ekonomi Bakanlığı, bu Tebliğin uygulanmasına ilişkin izin ve talimat

vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve uygulamada ortaya çıkacak
ihtilafları idari yoldan çözmeye yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 8 – (1) 11/4/2009 tarihli ve 27197 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan  Serbest

Bölgelerden Başka Bir Ülkeye Yapılan Satışların Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.’nin Kredi,
Sigorta ve Garanti Hizmetlerinden Yararlandırılması Hakkında Tebliğ (İhracat:2009/5) yürür-
lükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce kullanılan krediler 8 inci

madde ile yürürlükten kaldırılan Serbest Bölgelerden Başka Bir Ülkeye Yapılan Satışların
Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.’nin Kredi, Sigorta ve Garanti Hizmetlerinden Yararlandı-
rılması Hakkında Tebliğ (İhracat: 2009/5) hükümlerine tabidir. Ancak, henüz satış taahhüdü
kapatılmamış olan kredilere bu Tebliğin lehe olan hükümleri uygulanabilir.

Yürürlük
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
TARIMSAL SULAMAYA İLİŞKİN ELEKTRİK BORCU BULUNAN ÇİFTÇİLERE
BU BORÇLARI ÖDENENE KADAR 2014 YILINDA TARIMSAL DESTEKLEME

ÖDEMESİ YAPILMAYACAĞINA DAİR BAKANLAR KURULU KARARI
UYGULAMA TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2014/9)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 
(TEBLİĞ NO: 2014/49)

MADDE 1 – 9/3/2014 tarihli ve 28936 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımsal
Sulamaya İlişkin Elektrik Borcu Bulunan Çiftçilere Bu Borçları Ödenene Kadar 2014 Yılında
Tarımsal Destekleme Ödemesi Yapılmayacağına Dair Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Teb-
liği (Tebliğ No: 2014/9)’nin 4 üncü maddesinin beşinci fıkrasında geçen “edememeleri duru-
munda,” ibaresinden sonra gelmek üzere  “Şirket tarafından Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.
(TEDAŞ) Genel Müdürlüğünün uygun görüşü alınarak oluşturulan borç listesi Bankaya yazılı
olarak bildirilir.”  ibaresi eklenmiş ve aynı fıkrada geçen “Bankadan yapacağı” ibaresi “Ban-
kadan yaptığı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

—— • ——
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

GIDA İŞLETMELERİNDE YEREL, MARJİNAL VE SINIRLI 
FAALİYETLERİN DÜZENLENMESİNE DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2014/52)

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, gıda işletmelerindeki yerel, marjinal ve sınırlı faa-

liyetlere ilişkin hususları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, son tüketicinin yanı sıra bir başka perakendeciye et ve et

ürünlerinden çiğ et ve kıyma, süt ve süt ürünleri kapsamındaki çiğ süt, içme sütü, kolostrum,
kolostrum bazlı ürünler, çiğ krema ve kaymak dışındaki süt ve süt ürünleri ile bütün halindeki
balık ve su ürünlerini arz eden perakende gıda işletmesini kapsar.

(2) Bu Tebliğ hükümlerinde belirtilmeyen hayvansal gıdalar ve hazır ambalajlı olarak
tedarik edilerek ambalajı bozulmadan arz edilen hayvansal gıdalar kapsam dışındadır.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğin 7 nci maddesine
dayanılarak hazırlanmıştır.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

9/3/2014 28936

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

30/8/2014 29104
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Tanımlar
MADDE 4 – (1) 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı,

Gıda ve Yem Kanununun 3 üncü maddesi, 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Gıda Hijyeni Yönetmeliği, Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair
Yönetmelik, 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda ve Yemin
Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik, 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönet-
melik ve 27/12/2011 tarihli ve 28155 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvansal Gıdalar
İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinde yer alan tanımlara ilave olarak bu Tebliğde geçen;

a) Marjinal: Perakendecinin başka bir perakendeciye arz edebileceği hayvansal gıdanın
günlük, haftalık veya yıllık olarak belirlenmiş maksimum miktarını,

b) Sınırlı: Hayvansal gıdayı arz eden ve/veya tedarik eden, belirlenmiş perakende iş-
letme tipini ve/veya hayvansal gıdayı,

c) Yerel: Hayvansal gıdanın arz edilebileceği coğrafi olarak sınırlandırılmış alanı, ifade
eder.

Genel hükümler
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan hayvansal gıdaların, perakendeci ta-

rafından son tüketiciye satışının yanı sıra başka bir gıda işletmesine arzı, bu gıda işletmesinin
de sadece son tüketiciye satış yapan perakendeci olması şartıyla, bu Tebliğde belirlenen yerel,
marjinal ve sınırlı faaliyetlere ilişkin gerekliliklere uygun olarak yapılır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen hayvansal gıdanın perakendeci tarafından başka bir pera-
kendeciye arzında, perakendecinin bu arzının yerel, marjinal ve sınırlı faaliyetler içerisinde
kalması şartıyla, işletmesi kayıt kapsamındaki gıda işletmesi olarak değerlendirilir.

(3) Gıda işletmecisi yerel, marjinal ve sınırlı faaliyetler kapsamında tedarik ettiği gıdayı
sadece son tüketiciye arz edebilir, son tüketiciye satış amacıyla işleyebilir, muameleye tabi tu-
tabilir ve/veya depolayabilir.

(4) Hayvansal gıdanın, perakendeci tarafından başka bir perakendeciye arz edilebilmesi
için “yerel”, “marjinal” ve “sınırlı” olarak tanımlanan faaliyetler için getirilen gerekliliklerin
tamamını karşılaması gerekir.

(5) Yetkili merci; yerel, marjinal ve sınırlı faaliyet kapsamındaki perakendecilerin lis-
tesini oluşturur ve bu listeleri güncel tutar.

Bildirim zorunluluğu
MADDE 6 – (1) Yerel, marjinal ve sınırlı faaliyette bulunmak isteyen perakendeci, yet-

kili mercie aşağıdaki bilgilerin yer aldığı ek-1’de yer alan dilekçe ile başvuruda bulunur.
a) İşletme kayıt numarası,
b) Yerel, marjinal ve sınırlı faaliyet kapsamında arz edilecek hayvansal gıda,
c) Yerel, marjinal ve sınırlı faaliyet için belirlenen gerekliliklere uyacağına dair ek-2’de

yer alan taahhütname.
Et ve et ürünleri için özel hükümler
MADDE 7 – (1) Et ve et ürünleri için yerel faaliyet; perakende işletmenin bulunduğu

nokta merkez kabul edilerek 50 kilometrelik yarıçap içerisinde kalan alanda yapılır.
(2) Et ve et ürünleri için marjinal faaliyet; perakendecinin diğer perakendeciye yapabi-

leceği toplam arz, haftalık olarak 2.500 kilogramı geçemez.
(3) Et ve et ürünleri için sınırlı faaliyette;
a) Çiğ et ve kıyma, sadece kasaplar tarafından diğer perakendecilere arz edilebilir.
b) Hazırlanmış et karışımları ve et ürünleri arz edilemez.
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Süt ve süt ürünleri için özel hükümler
MADDE 8 – (1) Süt ve süt ürünleri için yerel faaliyet, perakende işletmenin bulunduğu

nokta merkez kabul edilerek 50 kilometrelik yarıçap içerisinde kalan alanda yapılır.
(2) Süt ve süt ürünleri için marjinal faaliyet, perakendecinin diğer perakendeciye ya-

pabileceği toplam arz haftalık olarak 500 kilogramı geçemez.
(3) Süt ve süt ürünleri için sınırlı faaliyette;
a) Bu fıkranın (b) bendinde belirtilenler dışındaki süt ve süt ürünleri, perakendeciler

tarafından diğer perakendecilere arz edilebilir.
b) Çiğ süt, içme sütü, kolostrum, kolostrum bazlı ürünler, çiğ krema ve kaymak arz edi-

lemez.
Balıkçılık ürünleri için özel hükümler
MADDE 9 – (1) Balıkçılık ürünleri için yerel faaliyet, perakende işletmenin bulunduğu

nokta merkez kabul edilerek 50 kilometrelik yarıçap içerisinde kalan alanda yapılır.
(2) Balıkçılık ürünleri için marjinal faaliyet, perakendecinin diğer perakendeciye ya-

pabileceği toplam arz, haftalık olarak 500 kilogramı geçemez.
(3) Balıkçılık ürünleri için sınırlı faaliyette, sadece bütün halindeki balıkçılık ürünleri

arz edilir.
(4) Bütün halindeki balıkçılık ürünleri sadece balık satış yerleri tarafından diğer pera-

kendecilere arz edilir.
Özel hüküm
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğde belirtilen marjinal faaliyetlerin birden fazlasını yapan

perakendecinin, bu faaliyet kapsamındaki toplam arzı, bu Tebliğin 7, 8 ve 9 uncu maddelerinde
belirlenen miktarları geçmemek üzere toplamda haftalık olarak 2.500 kilogramı geçemez.

Kayıtların tutulması
MADDE 11 – (1) Perakendeci; yerel, marjinal ve sınırlı faaliyet kapsamında arz edilen

veya tedarik edilen hayvansal gıdaya ilişkin olarak, Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair
Yönetmeliğin 39 uncu maddesi gereği tutulması gereken izlenebilirliği sağlayan kayıtlar ile
diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş fatura veya sevk irsa-
liyesini talebi halinde yetkili mercie sunar.

(2) Bu Tebliğ kapsamındaki hayvansal gıdayı arz eden perakendeci, izlenebilirlik ve
hijyen konusundaki mevzuat hükümlerinin gerektirdiği kayıtlara ilave olarak; hayvansal gıdayı
arz ettiği perakendecilerinin işletme kayıt numaraları ile her bir perakendeciye sattığı hayvansal
gıdanın miktarlarına ilişkin kayıtları tutar ve talep edilmesi halinde yetkili mercie sunar.

(3) Bu madde kapsamında belirtilen kayıtlar, ilgili mevzuatında aksi belirtilmediği sü-
rece elde edildikleri takvim yılının sonundan itibaren en az on iki aylık bir süre ile muhafaza
edilir.

İdari yaptırım
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğe aykırı davrananlar hakkında  5996 sayılı Kanunun ilgili

maddelerine göre idari yaptırım uygulanır.
Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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Ek-1

Yerel, Marjinal ve Sınırlı Faaliyetten Yararlanmak İçin
Örnek Dilekçe

…………….........................…….. İL/İLÇE MÜDÜRLÜĞÜNE

Aşağıda bilgilerini beyan etmiş olduğum işletmemim kayda tabi işletme olarak yerel,
marjinal ve sınırlı faaliyette bulunması için gerekli işlemlerin yapılması hususunda gereğini
arz ederim.

………………………………………........

İşletme Sahibi
Adı, Soyadı, İmzası, Kaşe ve Tarih

Kayıt Numarası :

İşletmecinin Adı-Soyadı /Tüzel Kişiliğin Adı :

İşletmenin Ticaret Unvanı :

Şirket, Kurum, Kuruluş Merkez Adresi :

İşletmenin Adresi :

İşletmenin Faaliyet Konusu :

Ek-2

Yerel, Marjinal ve Sınırlı Faaliyet Koşullarına Uyulacağına İlişkin
Örnek Taahhütname

…………….........................…….. İL/İLÇE MÜDÜRLÜĞÜNE

Kayda tabi işletme olarak yerel, marjinal ve sınırlı faaliyet için belirlenen koşullara
uyacağımı beyan ve taahhüt ederim.

………………………………………........

İşletme Sahibi
Adı, Soyadı, İmzası, Kaşe ve Tarih
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Maliye Bakanlığından:

HARCIRAH KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 39)

Bilindiği üzere 6360 sayılı “On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe

Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair

Kanun” ile  Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla,

Ordu, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa, Van il belediyeleri, sınırları il mülki sınırları olmak üzere

büyükşehir belediyesine dönüştürülmüş, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir,

Erzurum, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin, Sakarya ve Samsun illerindeki büyükşehir

belediyelerinin sınırları da il mülki sınırı haline getirilmiştir. Sözkonusu Kanun ile tüm büyük-

şehir belediyelerinde belediye sınırının il mülki sınırı haline getirilmesi 6245 sayılı Harcırah

Kanununun uygulanması açısından memuriyet mahalli tanımının büyükşehir belediyelerinde

farklı bir şekilde tanımlanması gereğini ortaya çıkarmış olup, uygulamada ortaya çıkabilecek

tereddütlerin giderilebilmesi ve uygulamada birliğin sağlanması amacıyla aşağıdaki açıklama-

ların yapılması gerekli görülmüştür.

6245 sayılı Harcırah Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yer

alan “memuriyet mahalli” tanımı  11/9/2014 tarihli ve 29116 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan 6552 sayılı “İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De-

ğişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun”un 89 uncu

maddesi ile;

“Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu şehir ve ka-

sabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte

yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye

hizmetlerinin götürüldüğü, büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde ise il mülki sınırları içinde

kalmak kaydıyla memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu ilçe

belediye sınırları içinde kalan ve yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler ile

belediye sınırları dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu yerlerin devamı

niteliğindeki mahaller ve kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri,”

şeklinde değiştirilmiş, 144 üncü maddesinin (b) fıkrası ile 6245 sayılı Kanunun geçici

4 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmış ve  145 inci maddesinin (e) fıkrasında da maddenin

31/3/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği hüküm altına

alınmıştır.
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Yapılan düzenleme ile büyükşehir belediyeleri dışında kalan belediyelerde eski uygu-

lamanın devamı sağlanmış, büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde görev yapan memur ve

hizmetliler için yeni bir memuriyet mahalli tanımı yapılmıştır.

Söz konusu düzenleme ile büyükşehir belediyelerinde il mülki sınırları içinde kalmak

kaydıyla;

1. Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu ilçe bele-

diye sınırları içinde kalan ve yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler,

2. İlçe belediye sınırları dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu

yerlerin devamı niteliğindeki mahaller,

3. Kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerler,

memuriyet mahalli olarak belirlenmiştir.

Böylece büyükşehir olan illerde; ilçe sınırları içinde ilçe belediye merkezi ile yerleşim

özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler memuriyet mahalli olarak kabul edilmiş, aynı

ilçe sınırları içinde belediye merkezi ile yerleşim özellikleri itibarıyla bütünlük arz etmeyen

yerler ise memuriyet mahalli dışı kabul edilerek harcırah ödenmesi imkanı getirilmiş, ayrıca

ilçe belediyelerinin yerleşim yerlerinin birbirlerine yakınlaşması hatta birbirleri ile sınır oluş-

turacak şekilde iç içe girmesi nedeniyle ilçe sınırları dışına çıkmakla birlikte birinci fıkrada

belirtilen yerler ile bütünlük arz eden ve aralarında yerleşim özellikleri bakımından ayrım bu-

lunmayan yerler de memuriyet mahalli olarak kabul edilmiştir.

Bu nedenle;  30/3/2014 tarihinden sonra yapılan görevlendirmelere ilişkin olarak, ida-

relerce yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler ile bu yerlerin devamı niteli-

ğinde olan yerlerin belirlenmesinde; yerleşim özellikleri bakımından konut, işyeri, meydan,

okul, kamu binaları gibi resmi ve özel bütün yapıların topluca bulunduğu ve insanların yerleş-

mek amacıyla bir arada yaşadığı aralarında boşluk bulunmayan yerler ile bu bütünlüğün ke-

sintisiz olarak devam ettiği yerlerin dikkate alınması ayrıca bu yerlerin dışında kalmakla birlikte

kurumlarınca sağlanan servis araçları veya bu mahiyetteki taşıt araçları ile ulaşım sağlanan

(her gün gidiş dönüş olmak üzere) yerlerin de memuriyet mahalli olarak belirlenmesi gerek-

mektedir.

Buna göre idareler harcırah verilmesi veya verilmemesini icap ettirecek olan çeşitli il-

lere ait uygulama örneklerini de göz önünde bulundurarak yukarıda yapılan açıklamalar doğ-

rultusunda uygulamalarına devam edecekler, ihtiyaç duyulması halinde o il genelinde farklı

uygulamaların önüne geçilebilmesi amacıyla defterdarlıklardan yol gösterici mahiyette görüş

alacaklardır.

Tebliğ olunur.
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KURUL KARARI

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:

TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURULU KARARI

Karar No : 8462
Karar Tarihi : 12/11/2014

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu;
1- 10/7/2010 tarihli ve 27637 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren

Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin
10 uncu maddesi gereğince, 2011 ürün yılından itibaren, yazılı sözleşme esasına göre üretici
tütünlerinin alım-satımında uygulanması gereken esasları belirleyen ve 30/12/2010 tarihli ve
27801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 8/12/2010 tarihli ve 6051 sayılı
Kurul Kararının 2 nci maddesinin “Sözleşmeli üretim yapılacak işletmenin çiftçi kayıt sistemine
ve/veya tarımsal üretim kayıt sistemine kayıtlı olması şartı aranır. Sözleşmeli olarak tütün üretip
satmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin bu kayıtlara göre tütün üreticisi olması zorunludur.
Tütün üreticisi olmadığı tespit edilen kişilerle yapılmış sözleşmeler geçersizdir.” şeklinde de-
ğiştirilmesine,

2- Aynı Kararın 4 üncü maddesinin “Sözleşmenin Sınıflandırma ve Nevi Tanımları baş-
lıklı 8 inci maddesi ile Özel Hükümler başlıklı 9 uncu maddesine alıcılar tarafından yazılacak
hususların bu amaçla ayrılan boşluklara sığmaması halinde, sözleşmenin bu maddelerinde be-
lirtilmek kaydıyla Tip Sözleşmeye ek yapılabilir. Sözleşmenin Özel Hükümler başlıklı 9 uncu
maddesinde ve bu amaçla düzenlenen eklerde bu sözleşmenin diğer hükümlerini geçersiz kı-
lacak veya bu hükümlerle çelişecek ifadelere yer verilmesi durumunda bu ifadeler geçersiz
olacaktır.” şeklinde değiştirilmesine,

3- Aynı Kararın 4 üncü maddesinden sonra gelmek üzere 5 inci madde olarak “5- Ta-
raflar arasında mutabakata varılarak, tütün üretiminin organik tarım faaliyetleri esaslarına veya
iyi tarım uygulamalarına uygun olarak yapılması halinde bu durum sözleşmenin Özel Hükümler
başlıklı 9 uncu maddesinde belirtilecektir.” şeklinde ibarenin eklenmesine ve mevcut 5, 6, 7
ve 8 inci maddelerin teselsül ettirilmesine,

4- Aynı Kararın ekinde yer alan tip sözleşmenin 1 inci maddesinin (A) bendinin “Alıcı:
………………………………………. adresinde, vergi numarası ……… olan ………. unvanlı
…./…./........ gün …..... sayılı Tütün Ticareti Yetki Belgesi sahibi firma bundan böyle ALICI
olarak belirtilecektir.” şeklinde değiştirilmesine,

5- Aynı Kararın ekinde yer alan tip sözleşmenin 3 üncü maddesinin (C) bendindeki
“don,” ibaresinden sonra gelmek üzere “dolu,” ibaresinin eklenmesine,

6- Aynı Kararın ekinde yer alan tip sözleşmenin 10 uncu maddesinin başlığı ile birlikte
“SON HÜKÜMLER A) ÜRETİCİ’nin ürün bedelini tam olarak aldığı tarihte bu sözleşmenin
geçerliliği sona erer. B) İşbu sözleşme ALICI ile ÜRETİCİ arasında; bir nüshası ALICI, bir
nüshası ÜRETİCİ ve bir nüshası da mayıs ayının onbeşinci günü sonuna kadar ALICI tarafın-
dan Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumuna iletilmek üzere 3 nüsha olarak düzenlenip
taraflarca imza altına alınmıştır.” şeklinde değiştirilmesine, 

7- Bu Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasına,
karar vermiştir.
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2014 Kasım Günsüzleri              SEDA 

1200-30 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

27 Kasım 2014 

PERŞEMBE 
Sayı : 29188 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

Karaman 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2011/477 

Karar No : 2013/889 

Gece vakti üstte bulunan parayı çekip almak suretiyle hırsızlık suçundan mahkememizin 

yukarıda esas ve karar numarası yazılı 21/11/2013 tarihli ilamı ile TCK 142/2-b maddesi 

gereğince 3 yıl hapis cezası, TCK 143/1 maddesi gereğince 3 yıl 3 ay hapis cezası, TCK 62/1 

maddesi gereğince 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası ve TCK 53/l-a,b,c,d,e maddesi gereğince hak 

yoksunluklarına hükmedilen Hüseyin ve Yeter oğlu, 19/06/1977 Karaman doğumlu, Karaman 

Merkez Hacıcelal mah/köy nüfusuna kayıtlı ARİF ÇUKUR tüm aramalara rağmen bulunamamış, 

gerekçeli karar tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 

GAZETE'DE İLANEN TEBLİĞİNE. 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 1 ay sonra muhataba tebliğ edilmiş 

sayılacağına karar verilmiş olup, ilan olunur. 10084 

————— 
Esas No : 2011/477 

Karar No : 2013/889 

Gece vakti üstte bulunan parayı çekip almak suretiyle hırsızlık suçundan mahkememizin 

yukarıda esas ve karar numarası yazılı 21/11/2013 tarihli ilamı ile TCK 142/2-b maddesi 

gereğince 3 yıl hapis cezası, TCK 143/1 maddesi gereğince 3 yıl 3 ay hapis cezası, TCK 62/1 

maddesi gereğince 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası ve TCK 53/l-a,b,c,d,e maddesi gereğince hak 

yoksunluklarına hükmedilen Sezai ve Nuran kızı, 16/01/1986 İzmir doğumlu, Balıkesir Edremit 

İbrahimce Mah/köy nüfusuna kayıtlı DUYGU KIRTAY tüm aramalara rağmen bulunamamış, 

gerekçeli karar tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 

GAZETE'DE İLANEN TEBLİĞİNE. 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 1 ay sonra muhataba tebliğ edilmiş 

sayılacağına karar verilmiş olup, ilan olunur. 10086 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TTK İHTİYACI OLARAK MADENCİ PANTOLONU VE ELBİSESİ ALIMI 4734 SAYILI 

KAMU İHALE KANUNUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA 

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE OLACAKTIR 

T.T.K. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığından: 

İhale kayıt no : 2014-158003 

1 - İdarenin :  

a) Adresi : TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası  : Tel   : 0.372 252 00 00 (70 Hat) 

  Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi : satinalma@taskomuru.gov.tr 

2 - İhale konusu malın :  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Madenci Pantolonu: 3.580 Adet 

  Madenci Elbisesi : 9.082 Takım 

b) Teslim yeri  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü  

  TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve 

Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Ambarları 

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 75 takvim gününde 

teslim edilecektir  

3 - İhalenin :  

a) Yapılacağı yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü  

  Satın Alma Dairesi Başkanlığı  

  ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 15/12/2014 – 15.00 

c) Dosya no : 1431213 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri: 

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

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

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

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

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

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

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

d) İdari şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan 

durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna 

ilişkin yazılı taahhütname,  
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e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat, 

g) İdari şartnamenin 55’inci maddesinde ayrıntısı belirtilen yeterlik belgeleri, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

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

ortaklığı beyannamesi  

j) Bu şartnamenin 16.maddesinde belirtilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

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

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2 - Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler  

a) Kumaş imalatçısı ile yapılan sözleşme 

b) ISO 9001 kalite sistem belgesi 

5 - Kısmi teklif kabul edilmeyecektir. 

6 - Bu ihaleye yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK adresinde görülebilir ve 

şartnameler 100,00,-TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, en geç 15/12/2014, saat 15:00’e kadar T.T.K. Satınalma Daire Başkanlığı 

Bülent Ecevit Cad. No: 125 Mithatpaşa 67090 Zonguldak adresine verilebileceği gibi posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu 

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

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

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez. 

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

maddeler uygulanır. 

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili Yönetmeliğimizin 

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

İlan olunur. 10416/1-1 
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KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE BULUNAN 

TAŞINMAZIN SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIR 

İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğünden: 

Aşağıda yeri ve nitelikleri belirtilen vakıf taşınmaz iş bu ilanda belirtilen şartlar gereği 

5737 Sayılı Vakıflar Kanunun 12.maddesine ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili 

maddeleri uyarınca satış ihalesine çıkarılmıştır. 

 

İli İzmir 

İlçesi Kemalpaşa 

Mahallesi Ulucak 

Pafta 48 L II B 

Ada 531 

Parsel 2 

Cinsi 7 Adet Tavuk Kümesi 6 Adet Bakıcı Ev Arsası 

Alanı (m2) 18217.21 m2 

Hissesi Tam 

Maliki İzmirde Dolaplıkuyu Mevkiinde Kain Baladur 

(Hacı) Mehmet Camii Şerif Vakfı Manevi 

Şahsiyeti 

Kira Durumu Kirada 

Muhammen Bedeli (TL) 4.850.547,00 TL 

Geçici Teminat ( %3) 145.516,41 TL 

İhale Tarihi 30.12.2014 

İhale Saati 10:00 

 

İHALE USULÜ : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun ilgili maddeleri gereği 

kapalı teklif, Vakıflar Meclisinin 27.12.2012 tarih ve 807/591 

sayılı kararında belirtilen hususlar aynen muhafaza edilecektir. 

İHALE İLANLARI : İlanlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 17. Maddesindeki 

esaslar çerçevesinde yapılacaktır. 

İŞİN KONUSU : Yukarıdaki özellikleri belirtilen taşınmazların, Vakıflar 

Meclisinin 08.07.2013 tarih ve 807/591 sayılı kararında 

belirtilen şartlarda, satış ihalesine çıkartılması işidir. 

İHALE KOMİSYONU : İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü Komisyonu, İzmir Vakıflar 

Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası Fevzipaşa Bulvarı No: 4 

Konak/İZMİR 

İHALE DOSYASININ  

TEMİNİ : İhale Dosyası ve ekleri mesai saatleri içinde İzmir Vakıflar 

Bölge Müdürlüğü’nde görülebilecek ve ücretsiz olarak temin 

edilebilecektir. 

Bahse konu vakıf taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhalesi Kanunun ilgili maddeleri uyarınca 

satış ihalesine çıkılması; 

1 - İhale yukarıda belirtilen gün ve saatte, İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün Fevzipaşa 

Bulvarı No: 4 Konak/İZMİR adresinde bulunan hizmet binasında toplanacak olan İzmir Vakıflar 

Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonunca yapılacaktır. 

Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. 
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2 - İstekliler ihaleye katılabilmeleri için, ihale dosyası ve yer gördü belgesini İzmir 

Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün yukarıda belirtilen adresinden temin etmek zorundadır. İhaleye 

katılacak istekliler 30.12.2014 günü saat 10:00 a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında 

Fevzipaşa Bulvarı No:4 İZMİR adresinde bulunan İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğüne imza 

karşılığında teslim edeceklerdir. 

3 - a) Dış Zarfa Konulacak Belgeler: 

1 - Şahıslar için Kanuni İkametgah belgesi 

2 - Tüzel Kişiler için Kanunen kayıtlı oldukları odadan ihalenin yapıldığı yıl 

içerisinde alınmış sicil kaydı. 

3 - Teklifi veren katılımcının; 

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri, 

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişi ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya 

hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri 

c) Vekaleten ihaleye katılma halinde, firma veya ortak girişim adına katılan kişinin 

ihaleye katılımına ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi 

d) Ortak girişim olması halinde her bir ortağın tüzel kişiliğine ait ayrı ayrı 

düzenlenmiş yukarıdaki belirtilen belgeler ile noter tasdikli ortaklık beyannamesi 

4 - Satış konusu işin adına alınmış ve İdarenin vereceği örneğine göre düzenlenmiş 

geçici banka teminat mektubu veya İdaremizin Vakıfbank İzmir Şubesinde bulunan TR 

770001500158007292418107 nolu hesabına nakit olarak yatırılmış vezne alındı makbuzu. 

5 - Her sayfası teklif sahibince imzalanmış İlan Metni 

6 - Teklif mektubunun bulunduğu iç zarf 

b) İç Zarfa Konulacak Belgeler:İdarenin örneğini vereceği teklif mektubu, usulünce 

doldurularak iç zarfa konulur. 

4 - Vakıflar Genel Müdürlüğü satışı yapıp yapmamakta veya ihalenin her aşamasında 

ihaleyi iptal etmekte serbesttir. 

5 - Her Türlü Resim, Harç, Vergi ve masraflar (İlan bedeli, Satış Bedeli Üzerinden 

Oluşacak Katma Değer Vergisi, Kemalpaşa Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından 

belirlenen 186.577,82 TL alt yapı katılım ve aidat payı, Tapu Döner Sermaye Bedeli, Karar Pulu 

Bedeli) katılımcıya aittir. 

6 - Taşınmazın satış bedeli, KDV ve diğer bütün masraflar, ihale onayının alıcıya 

tebliğinden itibaren 15 günlük süre içinde peşin olarak tahsil edilecektir. 

7 - İhalenin onaylanmasından sonra yasal süre içerisinde talipli satış işlemlerine 

başlamadığı takdirde ihaleye girerken yatırmış olduğu geçici teminat, ihale kanunu gereğince 

İdare bütçesine irad kaydedilecektir. 

8 - Bu ilan yukarıda belirtilen taşınmaz için satış talebi ile ilgili idareye verilen dilekçe 

sahiplerine duyuru mahiyetindedir. İhaleye iştirak edecek gerçek veya tüzel kişiler taşınmazları 

görerek ihaleye girmiş sayılacaktır.  

9 - Telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek 

gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

10 - İhaleye giren katılımcılar vakıf taşınmazı görerek girmiş sayılır. 

11 - Anlaşmazlık halinde taşınmazın bulunduğu İzmir Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri 

yetkilidir. 

İlan olunur. 10368/1-1 
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LABORATUVAR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Biriminden:  

4 Kalem Laboratuvar Cihazı alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi 

(f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 

2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 nci Maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile 

ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2014/161349 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük 

Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0312 2976136-0312 2976542 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : bilars@hacettepe.edu.tr. 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 4 Kalem Laboratuvar Cihazı Alımı 

  1 - UPLC 1 adet 

  2 - Gaz Kromatografi 1 adet 

  3 - İyon Kromatografi  1 adet 

  4 - Nanodrop 1 adet 

b) Teslim yeri : H.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi 

c) Teslim tarihi : Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 1.ve 2. 

kalemler 30 takvim günü içinde, 3. ve 4. kalemler 60 

takvim günü içinde 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

Satınalma Bürosu Toplantı odası. 

b) Tarihi ve saati : 04.12.2014 Perşembe günü saat 15.30 

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 Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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; 

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

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

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

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
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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. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi 

Başkanlığı-Sıhhıye ya da TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına işin 

adını ve kendi vergi numaranızı bildirerek yatırılan bedelin makbuzu) 

4.1.8. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

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

kriterler: 

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

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

kriterler: 

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler 

İstekli, alım konusu malların teklif etmeye yetkisinin bulunduğunu gösteren ve kendi 

durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunmak zorundadır. Bu belgeler şunlardır:  

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,  

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte serbest bölge faaliyet belgesi. 

İstekli tarafından imalatçı olduğu yukarıdaki belgelerden biri sunularak tevsik edilebilir. 

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı 

yada yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman; 

Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek 

amacıyla, 

4.3.2.1. Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı teknik doküman veya katalog istekli 

tarafından sunulmalıdır. Teknik şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi kapsamında sunulan 

teknik dökümanların/katalogların her sayfası istekli tarafından imza-kaşeli olarak sunulacaktır. 

4.3.2.2. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı 

altında cevap verecek şekilde “Teknik Şartnameye Cevaplar” dokümanı İstekli tarafından 

hazırlanarak her sayfası imza-kaşeli olarak sunulacaktır. 

4.3.2.3. Teklif edilen malın marka ve model beyanı,  

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü 

tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik 

şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller 

sunulur.  

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
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6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü 

Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) 

görülebilir ve 100.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhıye ya da 

TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına işin adını ve kendi vergi 

numaranızı bildirerek yatırılan bedelin makbuzu) yatırılan bedelin makbuzu ile H. Üniversitesi 

Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

Satınalma Bürosundan satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, 04.12.2014 Perşembe günü saat 15.30’a kadar Hacettepe Üniversitesi 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosu adresine elden teslim 

edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 

kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 

fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 10464/1-1 

—— • —— 

20 TON DİNGİL BASINÇLI VAGON TEKERLEK TAKIMI TAMİRLERİNDE 

KULLANILMAK ÜZERE 400 ADET Ø 920 mm MONOBLOK GÖVDE 

SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2014/160325 

1 - İdarenin; 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (Pbx)/0(222) 225 99 56 

c) Elektronik Posta Adresi : tulomsas@tulomsas.com.tr 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: 400 ADET Ø 920 mm MONOBLOK GÖVDE 

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 

İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 

dokümanında belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 

Müdürlüğüne 25.12.2014 günü ve saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4- İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 

Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 

Müdürlüğünden (KDV Dahil) 110,- TL bedelle temin edilebilir. 

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 10446/1-1 
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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

İHTİYACI MUHTELİF CİNS VE MİKTAR YAZILIM VE DONANIM 

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ihtiyacı muhtelif cins ve 

miktar yazılım ve donanım teknik şartnamesine ve markalarına uygun olarak, Ofis'imiz tip ticari 

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

alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR, 

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

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

firmaların, şartname bedelini (140,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte, teknik şartname, markalar, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen 

kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile 

ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 04/12/2014 günü, saat 12.00'ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00'de evvela dış zarflan açılacak, 

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik 

şartnamesine ve markalarına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen 

tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan 

teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 10440/1-1 
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POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI A.Ş. İHTİYACI WISTA MARKA 4 ADET 

PUL PERFORAJ APARATI VE 1 TAKIM AY-YILDIZ YEDEK DELGİ 

İĞNESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Satınalma Daire Başkanlığı ihtiyacı 4 adet Pul Perforaj 

Aparatı ve 1 takım Ay-Yıldız Yedek Delgi İğnesi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve 

markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen 

şartlarla, açık teklif usulü ile iç ve dış piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

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

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

firmaların, ihale dokümana bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka 

hesabına yatırmaları zorunludur.  

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte, markasının, teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı, İç 

Piyasadan Yapılacak Olan Satınalmalara Ait Ticari Şartnamenin 2. ve 5. Maddesi ve Dış 

Piyasadan Yapılacak Olan Satınalmalara Ait Ticari Şartnamenin 5. maddesinde yazılı belgeler, 

şartname bedeline ait banka makbuzu veya kasa tahsil fişinin aslı ve bir örneği ile ek şartlarda 

belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 08/12/2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik 

şartnamesine ve markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen 

tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan 

teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 60 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 10441/1/1-1 
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4 DIFFERENT STAMP PERFORATION TOOLS AND 1 SET MOON-STAR SPARE PUNCH 

PIN FOR THE NEED OF PTT WILL BE PURCHASED 

BY STATE SUPPLY OFFICE 

4 Different Stamp Perforation Tools And 1 Set Moon-Star Spare Punch Pin for the need 

of PTT shall be purchased from domestic and foreign markets by taking open bids, in accordance 

with the stipulations of the commercial and technical specifications and its brand. 

1 - THE TENDER DOCUMENT IS WITH CHARGE 

a) For the aim of getting information, the candidates can obtain the tender documents 

from the 3rd Purchasing Department of General Directorate of the State Supply Office in Ankara 

without any charge.However, the candidates to submit a proposal for the bid should make the 

payment of the tender document price (100.-TL) to any of our Office’s Cashiers or our Office’s 

bank accounts. 

b) The original and a copy of the bank or cashier receipt must be put in the outer envelope 

by adding to the tender document.  

2 - The required bid documents must be put in two envelopes as one inside the other. 

ONLY THE BID FORMS INDICATING OFFER PRICE MUST BE PUT IN THE INNER 

ENVELOPE. The letter stating that the technical and the commercial specification and their 

annexes are accepted, the documents specified in the 2nd and 5th articles of the commercial 

specifications on the purchases to be made from domestic market and 5th article of the 

commercial specifications on the purchases to be made from abroad and the original and a copy 

of the bank or cashier receipt, also the inner envelope should all be put in the outer envelope. 

3 - The bids should reach or be submitted to our Headquarter Office “III No’lu Satınalma 

Daire Başkanlığı” latest at 12:00 A.M. on 08/12/2014. Bids submitted after this time will not be 

taken into consideration, regardless of the delays due to mail. 

4 - Outer envelopes of the bids will be opened at 14:00 P.M. on the last day of the bid to 

submit and the documents submitted alongside with the offer shall be examined. The bid files 

provided by the bidders, whose outer envelopes of the bids have no deficiency, shall be inspected 

on the basis of the Technical Specifications by the organization in need. The inner envelope 

including the offered price shall not be opended until the inspection ends. With the results of 

inspection, the inner envelopes of the bidders, whose bid files have been found in accordance with 

the requested conditions, shall be opened 

5 - The bid prices shall be valid for a period of sixty (60) days as from the date on which 

the inner envelopes are opened in accordance with article 7 of commercial specification 

concerning this tender. 

6 - The offers must cover the whole quantity. Partial offers shall not be taken into 

consideration. 

7 - Bidders must submit a PRELIMINARY GUARANTEE valid for at least 6 months 

from the last bidding day, in same the currency of their offers, at a rate to be determined by 

themselves, corresponding to not less than 3% of the bid price they will submit. 

8 - This work which is subject of the tender is exempted from Public Procurement Law in 

accordance with the paragraph (g) (exception) of the article 3 of this Law. The Office reserves the 

right to terminate the bid or order the item in part or in whole or even to choose the winner of the 

bid. 10441/2/1-1 
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GAZİANTEP ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ 

İHTİYACI LED EKRAN SİSTEMİ MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğü ihtiyacı Led Ekran 

Sistemi malzemesi teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek 

şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

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

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

firmaların, ihale doküman bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur.  

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik şartnamesi, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 05/12/2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları bilahare 

bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade 

edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 10442/1-1 
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2 ADET HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

SEAŞ Genel Müdürlüğü Bursa Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

İşletme Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan, 2 adet Hizmet alımı işi, Açık İhale Usulü ile ihale 

edilecektir. 

1 - İdarenin 

Adresi : Gümüşpınar Mahallesi Orhaneli/BURSA  

Telefon ve faks numarası : (0224) 827 64 71 – (Faks) 827 64 34 – 827 64 79 

Elektronik posta adresi (varsa) : blisatinalma@bli.gov.tr. 

2 - İhale konusu malın 

 

 Niteliği, türü ve miktarı: İhale Kayıt No: 

Hizmet 

Alımı 

3 adet ısı merkezinin ısı kanalları, sıhhi tesisatların bakım ve 

onarımı ile su arıtma tesisinin işletilmesi, bakım ve onarım 

işlerinin (1 adet Tekniker, 2 adet Kaynakçı-Tesisat ustası, 1 adet 

Tamir bakım mekanik usta ile 17 Ateşçi-Kaloriferci olmak üzere 

toplam 21 personel ile) 12 Ay süreli yaptırılması işi. 

2014/158823 

Hizmet 

Alımı 

Ağır bakım onarım, yıkama ve yağlama hizmet alımı işinin 1 

Mühendis, 3 Tekniker, 41 Adet (Ağır Bakım Onarım Usta, 

Kaynakçı, Elektrikçi, Kaportacı, Lastik Tamir Usta, Oto Elektrik 

Usta, Takım Tezgahları Operatörü), 35 adet işçi (Yağcı, 

Yıkamacı, Şoför, Tevziatçı) olmak üzere toplam 80 personel ve 

en az 3,5- 4 ton kapasiteli 2 adet kamyon veya kamyonet, en az 

7000 Kg,- 10.000 Kg yük taşıma kapasiteli 1 adet Kamyon ve 3 

adet (4X4) çeker çift kabinli Pick-up ile 11 Ay süreli 

yaptırılması işi. 

2014/158782 

 

b) İşlerin yapılacağı yer : B.L.İ. Müdürlüğü Gümüşpınar Mahallesi Orhaneli/ 

BURSA 

3 - İhalelerin 

Yapılacağı yer : B.L.İ. Müdürlüğü (İhale Salonu) Gümüşpınar Mahallesi 

Orhaneli/BURSA 

Tarihi ve saati :     

- Isı Merkezlerinin işletilmesi hizmet alımı işi : 12.12.2014 - 14:00  

- Ağır Bakım Onarım, Yıkama Hizmet Alım İşi : 15:12.2014 - 14:00  

4 - İhaleye sadece yerli istekliler katılacaktır. 

5 - İhale dokümanları aşağıda yazılı adreslerde görülebilir ve her bir ihale doküman bedeli 

100,00 TL olup, İhaleye teklif verecek isteklilerce işin adı ve ihale kayıt numarası belirtilerek bu 

bedelin (ZİRAAT BANKASI ORHANELİ ŞB. 328 725 26 - veya VAKIFBANK DİKKALDIRIM 

ŞB. TR34 0001 5001 5800 7302 6337 57) hesap numaralarından birine yatırarak ihale dokümanını 

satın almaları zorunludur. 
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- İhale dokümanlarının görülebileceği internet adresi : www.bli.gov.tr 

- BURSA’da: B.L.İ. Müdürlüğü Satınalma Şube Müdürlüğü (Gümüşpınar Mahallesi 

/Orhaneli) 0224 827 64 71 

6 - Teklifler, İhale tarih ve saatlerine kadar B.L.İ. Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak belirtilen tarih 

saatten sonra (Müdürlüğümüz Genel Muhaberat Servisine) intikal eden teklifler dikkate 

alınmayacak ve açılmadan iade edilecektir.  

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

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

sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların 

miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme 

imzalanacaktır. 

8 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminatın geçerlilik süresi, (iki ihale için) tekliflerin 

geçerlilik süresinden itibaren en az 30 (otuz) gün fazla olmalıdır.  

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, (iki ihale için) ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) 

takvim günüdür. 

10 - Kurumumuz bu ihaleler ile ilgili olarak; Ceza ve İhalelerden yasaklama hükümleri 

hariç 4734 ve 4735 Sayılı kanuna tabi değildir. 10415/1-1 

—— • —— 

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU VE 4458 SAYILI GÜMRÜK 

KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Erenköy 

Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:        

1 - Satışa esas bedeli en az 23,60 TL ile en çok 148.680,00 TL arasında değişen; 03/12/2014 

günü saat 16.00’ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 10,00 TL, en çok 14.868,00 TL 

arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı 

ayrı şartname eki listede gösterilen eşya satışlarında, Mini TV aksamı, oto arıza tespit cihazı, 

metal kablo ucu, çocuk giysisi, plastik aksam, elektronik aksam, mini metal aksam, anahtarlık, led 

lamba, bayan şal, oyun konsolu, metal conta, meşe ağacı kırıntısı, rulman, eldiven, spor 

ayakkabısı, hesap makinesi, kol saati, oto teybi, temizlik bezi, MP3 çalar, klima, karton kağıt, boş 

valiz ve çanta, bebek arabası, yapıştırıcı, kompresör, uçak aksamı, inşaat malzemesi, ahşap kapı, 

pvc pencere, alaşımsız U profil, deri kimyasalı, cep telefon kulaklığı, digital fotoğraf makinesi, 

playstation, elbise, bluz, kaban ve kürk cinsi eşya, fiber tank, çekme dinamosu, deniz temizliğini 

ölçmeye yarayan cihaz, kumaş, kaban, cep telefonu, E-book, gaz yağı, uçak gövde parçası, ön 

amortisör, mobilya donanımı, gıda takviyesi, silecek motoru, deney hayvanı için talaş, mutfak 

aleti, metal tekerlek, havuz gözlüğü, işlemci fanı, harddisk, ram, network kartı, flash bellek, 

hafıza kartı, usb bellek, eşarp, zayıflama kemeri, gömlek, profil, menteşe, wc kilit, wc kapı kolu, 

çelik göbek ispanyolet, far düğmesi, far beyni, ayna beyni, elektronik beyin, kapı beyni, merkezi 

kilit beyin, motor beyin, perde açma modülü, araç parçası, 50 (elli) grup eşya açık artırma 
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suretiyle Dudullu Caddesi İETT Anadolu Garajı Yanı Ataşehir/İSTANBUL adresindeki ihale 

salonunda 04/12/2014 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz 

konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gbt.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (216) 364 36 

80/81/109-187 numaralı telefondan ulaşılabilir. 

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

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

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekaletname 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 TL. bedel karşılığı 

Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden 

alınabilir. 

İlan olunur. 10418/1-1 

—— • —— 

4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIK KANUNU 

UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Samsun Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:       

1 - Satışa esas bedeli en az 4.932,40,-TL ile en çok 45.430,00,-TL arasında değişen; 

04.12.2014 günü saat 16.00’ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 493,24,-TL, en 

çok 4.543,00,-TL arasında olan; cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen araç satışlarında, B.Oto, Minibüs, Açık 

Kasa Kamyon, Kapalı Kasa Kamyonet, Panelvan-Kamyonet cinsi 25 adet araç; açık artırma 

suretiyle, Samsunport Uluslararası Liman İşletmeciliği Hançerli Mah. Sahilyolu Cad. No: 37 

İlkadım/SAMSUN Liman İçi Toplantı ve Konferans Salonu adresindeki ihale salonunda 

05.12.2014 tarihinde saat 09.30’da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu 

ihale hakkında daha ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adresi ve (0) (362) (445 00 68) 

numaralı telefondan ulaşılabilir. 

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

ikametgah 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 Araç Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00,-TL. bedel karşılığı 

Samsun Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden 

alınabilir.  

İlan olunur. 10420/1-1 
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LABORATUAR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Gümüşhane Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden: 

Merkezi Araştırma Laboratuarı Cihaz alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü 

maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01.12.2003 tarihli 

2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile ihale 

edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2014/158936 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Gümüşhane Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinatörlüğü Bağlarbaşı/GÜMÜŞHANE 

b) Telefon ve faks numarası : 0 456233 12 49 Faks: 0 456 233 11 19 

c) Elektronik posta adresi  : - 

ç) İhale dokümanının görülebileceği  

İnternet adresi (varsa) : http://bap@gumushane.edu.tr/ 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Bu ihale 4 kısım 7 kalemden ibaret olup kısmi 

teklife açıktır 

b) Teslim [yeri/yerleri] : G.Ü. Merkezi Araştırma Laboratuarı Uygulama ve 

Araştırma Merkezi Müdürlüğü Bağlarbaşı/ 

GÜMÜŞHANE 

c) Teslim [tarihi/tarihleri] : İdari şartnamenin 46.1.c bendinde belirtilen süreler 

dahilindedir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Tesisler 3. Kat 

Personel Kafeteryası Bağlarbaşı/GÜMÜŞHANE 

b) Tarihi ve saati : 03.12.2014 Çarşamba 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; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi 

odasından, ilan yapılan hallerde 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; 

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

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

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
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4.1.4. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Gümüşhane Üniversitesi 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. İdari Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal Alımı 

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

4.1.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.2. İhaleye İş ortaklığı olarak başvuruda bulunulması halinde, 

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından İdari şartnamenin 7.1. maddesinin (a) ve (b) 

bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı 

tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla 

hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. 

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

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

kriterler: 

4.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.4. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.4.1. Ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı doküman katalog, fotoğraf veya benzeri 

materyaller ile teknik şartnameye cevaplarını ve açıklamalarını içeren doküman; 

4.4.1.1. Teklif edilen ürünün idarece hazırlanan teknik şartnameye uygunluğunu teyit 

edebilmek için istekliler teklif ettikleri ürüne ait broşür, katalog, resim vb. materyalleri ihale 

dosyasında sunacaktır. (broşür, katalog, resim vb. materyaller Türkçe veya İngilizce olmalıdır.) 

4.4.1.2. Teknik Şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı 

altında teknik şartnameye cevaplar verilecektir. 

4.4.2. Teklif veren firmalar cihazın kesin kabul tarihinden başlayarak en az 2 (iki) yıl süre 

ile garanti edilecektir. 10 yıl yedek parça ve servis garantisi olmalıdır. 

Yukarıda sayılan belgeler ihale dosyasında sunulacaktır. 

4.5. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.5.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00.-TL (ElliTürk Lirası) 

karşılığı Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü 

Bağlarbaşı/GÜMÜŞHANE adresinden satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, 03/12/2014 Çarşamba günü Saat:14.00’a kadar Gümüşhane Üniversitesi 

Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Bağlarbaşı/GÜMÜŞHANE adresine 

elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, Hangi kısma teklif sunacaklarsa o kısımdaki her bir iş kaleminin 

miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam 
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bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş 

kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan kısım 

toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi 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 60 (Altmış) takvim 

günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 
 

CİHAZ LİSTESİ 

Kısımlar Sıra No Cihaz Adı Adet 

1. KISIM 1 Üniversal Çekme-Basma Test Cihazı 1 

2. KISIM 2 Donatı Tespit Cihazı 1 

3. KISIM 
3 Akustik Doppler Akış ve Debi Ölçüm Cihazı 1 

4 Saha Tipi Su Kalitesi Çoklu Parametre Ölçer 1 

4. KISIM 

5 Yüksek Performans Prob Çakma Test Sistemi 1 

6 Otomatik Zemin Kompaktörü 1 

7 Yarı Otomatik Likit Limit Penetrometresi 1 

 10434/1-1 

—— • —— 
TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR 

Sincan Belediye Başkanlığından: 

1 - İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER: 

1.1. İdarenin: 

a) Adı : Sincan Belediye Başkanlığı 

b) Adresi : Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No: 7 Sincan/Ankara 

c) Telefon ve Faks numarası : 444 4 762 - 312 271 12 72 

d) İlgili personel : Hamdi DİLEK - Abdulkadir SAĞLAM 

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve telefonlardan görevli personelle 

irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler. 

2 - İHALENİN KONUSU: 

2.1. Adı: Mülkiyeti Belediyemize ait olan, Atatürk Mahallesi 4591 ada 1 parsel üzerindeki 

Çok Katlı Otopark ve Kültür Merkezi Binasının 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun, 35/a 

maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü ile 01.04.2015 tarihinden itibaren 5 ( Beş ) yıllığına kiraya 

verilmesi işidir.  

2.2. Binanın Evsafı: Bina Sincan merkezinde olup;  

Otopark: 320 araçlık, otopark içi ve bina dışında dijital dolu- boş göstergeli, cctv 

kontrollü, araç yıkama birimi olan, havalandırma sistemli, giriş çıkış bariyerli, bilet verme 

makinesi, abone kartı ve ücretli bilet lazer okuyuculu, süre hesaplayıp ücretlendirme yapan 

program ve ücretlendirici modülü olan, aydınlatmaları fotoselli, enerji panoları ayrılmış, dört grup 

asansör ile inip çıkılabilen, üç katı bodrumda diğerleri katlarda olmak üzeri yedi katlı betonarme 

yapıda inşa edilmiştir. 

Cafe - Lokanta - Pastane ve Mutfak: 4. ve 5. katların birleştirildiği üç cephesi manzaralı, 

mutfak, wc, asansör, ses ve cctv sistemi ile hizmet sunabilecek yerdir.  

Çok Amaçlı Salon: 4. ve 5. katların birleştirildiği 512 kişi koltuk kapasiteli; Dijital 

Konferans sistemi, Dvd kaydetme, Elektronik Tepegözlü, divx / mp3 / dvd okuyucusu olan, rgb, 

audıo+video bağlantı olan, müzik sistemine bütünleşmiş olup ışık sistemli, ses, müzik efekti 

yapabilen sistemleri olan, iki dil ve yüz dinleyici kapasiteli anında tercüme sistemi ( kulaklıklar 

dâhil) kurulu olan sahnesi yapılı kısımdır. 
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Düğün Salonu: Kolonsuz, asansörlü, yemek servisi yapmak için mutfaktan servis asansörü 

olan, ses ve ışık gösterisi yapılabilen xga splitter, dvd kaydedici,3000 ansı-lümen projeksiyon 

cihazı dvd/vcd/cd/mp3 okuyucu olan, terası olan çift cepheden Sincan manzaralı, havalandırma 

sistemi kurulmuş ve enerji panosu ayrı halde olan enerji kesintilerinde devreye giren jeneratör 

destekli 603 kişi kapasiteli bölümdür. 

Genel Özellikler: Bina tamamında; Yangın, ses, görüntüleme sistemi kurulmuş, ikisi 

yangın, birisi giriş - çıkış olmak üzeri üç merdiven, dört asansör bulunmaktadır. Binanın enerji 

girişleri dörde bölünmüş olup; jeneratörün devreye girmesi durumunda da ayrıca harcamanın 

belirlenmesi için elektrik saati konulmuştur. 

Bina Çevresi: Otopark girişi Vatan caddesi, çıkışı İnal caddesindendir. Otoparka girip 

çıkmadan boş yer olup olmadığını gösteren sistem Vatan caddesinden görülecek şekilde 

konulmuştur. 

3 - İHALENİN MUHAMMEN BEDELİ VE GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI: İhalenin 

toplam muhammen bedeli 5.145.000,00 TL ( KDV HARİÇ ) olup; bu ihaleye ait geçici teminat 

miktarı 154.350,00TL’dir. 

4 - İHALE TARİHİ, SAATİ VE YERİ: Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazın ihalesi, 

Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No: 7   2. Kat Meclis Toplantı Salonu 06930 Sincan/ANKARA 

adresinde 08.12.2014 tarihinde saat 14.00’de yapılacaktır. Teklifler en geç 08.12.2014 tarih ve 

saat 14.00’e kadar aynı adreste bulunan 1. Kat Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edilecektir. 

5 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI: 

İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale tarih ve saatine kadar aşağıdaki evrakları 

hazırlayarak idareye teslim etmeleri gerekmektedir. 

5.1. İstekli Gerçek Kişi İse: 

a) Kanuni ikametgâh belgesi (Telefon ve varsa fax numarası belgeye eklenecektir), 

b) Noter tasdikli imza beyannamesi, 

c) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,  

ç) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname, 

d) Noter onaylı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Onaylı Nüfus cüzdanı sureti,  

e) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan 

alınmış Geçici teminat mektubu (Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.), 

5.2. İstekli Tüzel Kişilik İse: 

a) İsteklinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamlardan 

şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,  

b) Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirket adına ihaleye girecek kimse veya 

kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname ve vekile ait imza 

sirküleri, 

c) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi (Yazılı olarak), 

ç) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan 

alınmış Geçici teminat mektubu ( Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul 

edilir.), 

d) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,  

6 - Konu ile ilgili şartname ve eklerin satış bedeli 250,00 TL’dir 

7 - İhaleye iştirak edenler şartnameyi kabul etmiş sayılırlar. 

8 - İhale şartnamesinin posta yolu ile satışı yapılmayacaktır. 

9 - İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir. 

 10435/1-1 
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KAROTLU MADEN SONDAJ HİZMETİ ALINACAKTIR 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 

Karotlu Maden Sondaj hizmet alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar”ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2014/158385 

1 - İdarenin 

a) Adresi : MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Daire 

Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı 

No: 139 Çankaya / ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 201 20 41 - 0 312 285 58 14 

c) Elektronik posta adresi  : 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Hizmet Alımı, 

I. Bölge: 5.000 m 

Elazığ-Baskil-Geli Mah. Karotlu Maden Sondajı, 

II. Bölge: 9.500 m 

Kastamonu-Taşköprü-Hanönü, Zeybek, Cozoğlu, Akçakese-Sarıseki Karotlu Maden 

Sondajı, 

III. Bölge: 14.100 m 

Ordu-Fatsa-Elbeyli, Artvin-Hopa-Peronit, Trabzon-Yomra-Çukurköy-Özlü Karotlu 

Maden Sondajı, 

IV. Bölge: 11.000 m 

Manisa-Soma-Duğla Dere, Değirmen Dere ve Kocakazakçı Tepe, Çanakkale-Merkez-Ay 

Tepe, Balıkesir-Havran, İvrindi, Kara T., Kuşdere, Deliktaş T., Pirem T.Karotlu Maden Sondajı, 

V. Bölge: 14.850 m 

Niğde-Çamardı,, Adana-Aladağ-Küp, Kayseri-Yeşilhisar-Kovalı Karotlu Maden Sondajı, 

VI. Bölge: 3.700 m 

Eskişehir-Sivrihisar-Karaburhan, Eskişehir-Sivrihisar-Kızılcaören Köyü Karotlu Maden 

Sondajı, 

VII. Bölge: 2.400 m 

Manisa-Alaşehir-Azıtepe Köyü Karotlu Maden Sondajı, olmak üzere toplam 60.550 

Metre. 

b) Yapılacağı yer : (a) bendinde belirtilen 7 (yedi) bölgede 

yapılacaktır. 

c) İşin süresi : I, II, III, IV, V, VI ve VII. BÖLGELER; 

Sözleşmenin imzalandığı tarihten (yüklenicinin 

kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese 

tebliğinden) itibaren, 20 (yirmi) takvim günü 

içinde işe başlanacak olup, işin süresi işe başlama 

(İşe başlama tarihi her bölge kapsamında ilk 

sondajın fiili olarak dönme tarihidir) tarihinden 

itibaren; I. Bölge 90 (doksan), II. Bölge 110 

(yüzon), III. Bölge 120 (yüzyirmi), IV. Bölge 110 

(yüzon), V. Bölge 120 (yüzyirmi), VI. Bölge 90 

(doksan) ve VII. Bölge 75 (yetmişbeş) takvim 

günü, 
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3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü İhsan KETİN Toplantı 

Salonu. 

b) Tarihi ve saati : 09/12/2014 - 10:30 

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, 

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 Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif 

mektubu, 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma 

uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İlgili Mali 

Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. İhale konusu işin 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: 

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir. 

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

kriterler: 

4.3.1. İş deneyim belgeleri: 

Son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili 

deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye 

ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4.1. Her türlü Karotlu Maden ve Kırıntılı Maden Sondaj işleri benzer iş olarak kabul 

edilecektir. 
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5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında 

fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250,00.- Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten (Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü 213 nolu oda) satın 

alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube 

Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 

da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 

yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede 

kısmi teklif verilebilir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 10297/1-1 

—— • —— 

ANKARA - ESKİŞEHİR - KAYSERİ - KARABÜK - ÇANKIRI - ÇATALAĞZI'NDA 

BULUNAN LOKOMOTİF BAKIM ATÖLYELERİNDE EKLİ TEKNİK ŞARTNAMELERE 

GÖRE LOKOMOTİF TEMİZLİĞİ VE ATÖLYE TEMİZLİĞİ İŞİNİN 23 İŞÇİ VE 12 AY SÜRE 

İLE YÜRÜTÜLMESİ HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan: 

İhale Kayıt No : 2014/160570 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 211 14 49-211 12 25 

c) Elektronik Posta Adresi : 

2 - İhale konusu hizmetin adı ve süresi: ANKARA - ESKİŞEHİR - KAYSERİ - 

KARABÜK - ÇANKIRI - ÇATALAĞZI' NDA BULUNAN LOKOMOTİF BAKIM 

ATÖLYELERİNDE EKLİ TEKNİK ŞARTNAMELERE GÖRE LOKOMOTİF TEMİZLİĞİ VE 

ATÖLYE TEMİZLİĞİ İŞİNİN 23 İŞÇİ VE 12 AY SÜRE İLE YÜRÜTÜLMESİ HİZMET 

ALIMI İŞİ Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle 

Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 

dokümanında belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına 09/12/2014 günü saat 10:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 

olup TCDD İşletmesi Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 350,00.- TL bedelle temin 

edilebilir. 

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 10402/1-1 



27 Kasım 2014 – Sayı : 29188 RESMÎ GAZETE Sayfa : 93 

 

 



Sayfa : 94 RESMÎ GAZETE 27 Kasım 2014 – Sayı : 29188 

 

 



27 Kasım 2014 – Sayı : 29188 RESMÎ GAZETE Sayfa : 95 

 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Adalet Bakanlığından: 

Çerkezköy 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2009/450 Esas 2011/11 Karar, 2011/615 Esas, 

2012/171 Karar ve 2009/861 Esas 2013/428 Karar dosyalarının zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 

sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde 

Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu 

dosyalar için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar 

verildiği ilan olunur. 10405/1-1 

————— 

Ankara 13. İş Mahkemesinin 2004/1183 Esas 2013/332 Karar sayılı dosyasının 

kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle 

Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere 

Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri 

gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 10406/1-1 

————— 

Tekirdağ İdare Mahkemesinin 2013/834 Esas ve 2013/895 Esas sayılı dosyalarının zayi 

olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle 

Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere 

Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosyalar için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri 

gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 10407/1-1 

————— 

Bolvadin Asliye Hukuk Mahkemesinin 2012/335 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 

yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 10408/1-1 

————— 

İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2012/441 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 

yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 10409/1-1 

—— • —— 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Tiv-Tuna İlim Vakfı 

VAKFEDENLER: Mehmet Özdemir, Ahmet Hilmi Özdemir, Ali Kemal Akdemir. 

VAKFIN İKAMETGAHI: İstanbul 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: İstanbul Anadolu 8.Asliye Hukuk Mahkemesinin 09/09/2014 tarih ve E.2013/358 

K.2014/320 sayılı kararı  
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VAKFIN AMACI: Ülkemiz ve dünya insanlarının, eğitim, sağlık, kültürel, ekonomik ve 

turizm, doğa ve sosyal alanlarda yardımcı olmak ve yatırımlar yapmak, bilinçlendirmek, eğitim 

düzeyini yükseltmek, gelişmesini hızlandırmak, dayanışmayı sağlayarak toplumun her kesimini 

bu konularda aydınlatmak, sağlık alanlarında araştırmalar ve yatırımlar yapmak, kültürel ve 

ekonomik alanda insanlara ulaşmak için her türlü yatırımlar, çalışmalar ve araştırmalar yapmak, 

turizm ve doğa konusunda günün koşullarında gerekli olan yatırımlara yön vermek ve yatırımlara 

yönelmek, sosyal alanlarda maddi ve manevi insanlığın temel sorunlarını belirlemek, belirlenen 

sorunlara yine günün koşullarında çözüm üretmek ve gerekli her türlü ayni ve nakdi yardımlar 

yapmak, radyo televizyon, reklam ve diğer görsel ve yazılı sanat dallarının gelişmesini, 

yaygınlaşmasını ve toplumsallaşmasını, ülkenin sanatsal üretiminin yurtdışında tanıtılmasını, 

kamuoyunun radyo, televizyon, reklam ve diğer görsel ve yazılı sanatlar hakkında 

bilgilendirilmesini, ülkemizin geçmiş sanatsal mirasının korunması ve değerlendirilmesini, 

kültürel ve sanatsal gelişmelerin desteklenmesini, dünyadaki ve yurdumuzdaki en ileri eğitim ve 

öğretim, sağlık, spor, kültürel sistemlerinin kurumlara yerleşmesini sağlayıcı etkinliklerde 

bulunmak ve senette belirtilen diğer amaçlar.  

VAKFIN MAL VARLIĞI: 55.000.00 TL Nakit . 

YÖNETİM KURULU: Mehmet Özdemir, Ahmet Hilmi Özdemir, Ali Kemal Akdemir. 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın 

tasfiyesinden arta kalan malvarlığı amacına en yakın bir başka vakfa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 10443/1-1 

—— • —— 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Hatice Bahriye Yağcı Vakfı 

VAKFEDENLER: Hatice Bahriye YAĞCI, Adnan YILMAZ 

VAKFIN İKAMETGAHI: İZMİR 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU:  

Karşıyaka 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 16.10.2014 tarih ve E:2014/433, K:2014/507 

sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: -Kurucunun kendi ismini taşıyan cami, okul gibi bina ve eserlerin 

korunması, bakımı ve faaliyetlerine devam edebilmesi için gerekli yardımların sağlanması. 

-Gerek kendi ismini taşıyan okullarda gerekse Türkiye Cumhuriyeti hudutlarında veya 

yurtdışında faaliyet gösteren okullarda eğitim gören veya göstereceğini belgelendiren, Tükiye 

Cumhuriyeti vatandaşı olan, fakirliğini belgelendirebilen öğrencilerin eğitimlerine devam 

edebilmeleri için gerekli burs ve maddi desteğin temini ve gerektiği müddetçe devamlılığı, 

-Kurucunun Ailesinin ismini taşıyan yeni cami, okul, üniversite, hastane, yapılması ve bu 

binaların faaliyetlerine devam etmesi için gerekli maddi ve sosyal desteğin sağlanması, 

VAKFIN MAL VARLIĞI : 200.000.-(İkiyüzbinTürklirası)dır. 

YÖNETİM KURULU: Adnan YILMAZ, Murat GÖKÇEKAYA, Muhsin CANAYAKIN 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın feshi 

halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları mütevelli heyetçe belirlenecek gayece 

aynı bir vakfa veya kuruluşa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 10398/1-1 
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bursa Gümrük Müdürlüğünden: 

İLANEN TEBLİGATTIR 

Bursa İl Emniyet Müdürlüğünün 29/09/2014 tarihli, 5015 sayılı yazılarına istinaden, Ilyaz 

Ilyaz DURHAN isimli şahıs adına kayıtlı olarak 13/03/2013 tarihinde Kapıkule Yolcu Salonu 

Gümrük Müdürlüğünden 13220100T41058 tescil sayıya kayden işlemi yapılarak yurda girişi 

yapılan, 09/09/2013 tarihine kadar yurtta kalma süresi verilen 1995 model, K8456AX plakalı, 

Volkswagen marka aracın süre ihlali ve hak sahibi olmayan kişilerce kullanılması nedeniyle, 55-
01/10/2014 sayı/tarihli teslim tesellüm tutanağı ile Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğüne ait geçici 

depolama yerine geçici olarak teslim alınmıştır. 

Söz konusu şahısın aracı, Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin 1 Seri No’lu Gümrük 

Genel Tebliğinin 19/1. maddesinde de belirtildiği üzere, aracın süresi içinde yurt dışı edilmediği 

ve hak sahibi olmayan kişilerce kullanılması gibi ihlallere neden olunduğundan, 4458 sayılı 

Gümrük Kanununun 238/1. maddesi tatbik edilerek 16/10/2014 tarihli, 2104 sayılı ceza kararı 
tanzim edilmiş olup, adı geçen şahısın yurt içi ve yurt dışı adreslerinin tespit edilemediğinden 

tebligat yapılamamıştır. 

Bu nedenle, 16/10/2014 tarihli, 2104 sayılı ceza kararı muhteviyatı 961,00,-TL para 

cezasının bir ay (30) gün içinde ödenmesi, diğer taraftan Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğüne ait 

geçici depolama yerinde bulunan 1995 model, K8456AX plakalı, Volkswagen marka aracın, 

Gümrük Yönetmeliğinin 417. maddesi gereğince bir ay (30 gün) içinde teslim alınarak yurt dışı 
edilmesi, aksi takdirde tasfiye hükümlerinin uygulanacağının bilinmesi, tebligatın yayımlandığı 

tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmış sayılacağı 7201 sayılı Tebligat 

Kanununun 28 ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur. 10369/1-1 

—— • —— 
Adalet Bakanlığından: 

MÜNHAL NOTERLİK 
2013 yılı gayri safi geliri 2.662.092,83,-TL. olan birinci sınıf Ankara Kırkbirinci Noterliği 

19.01.2015 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF 

NOTERLERDEN bu noterliğe atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde 

Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir. 

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi içinde 
Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz. 

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur. 

 10372/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, 6005 ada, 4 parsel üzerindeki 527009 YİBF nolu inşaatın 
denetimini üstlenen Ömürhan (Eski unvanı Olimpos) Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Makine Mühendisi Cengiz ERGİN (Denetçi No: 9667, Oda Sicil No: 6193) 

tarafından, Ankara 13. İdare Mahkemesinin 2014/944 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine 

açılan davada, 17.10.2014 tarihli ve E. 2014/944 - K. 2014/1460 sayılı karar ile “dava konusu 

işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 27.02.2014 tarihli ve 28926 sayılı Resmi Gazete ilanı ile 

Cengiz ERGİN hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 15.11.2014 tarihli ve 30476 
sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 10371/1/1-1 

————— 

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, 61 pafta, 1465 ada, 12 parsel üzerindeki 633239 YİBF 

nolu inşaatın denetimini üstlenen 863 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Şena-3 Yapı 

Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Fikret KILIÇKAYA 
(Denetçi No: 12402, Oda Sicil No: 11828) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 

Ankara 15. İdare Mahkemesinin 22.10.2014 tarihli ve E.2014/1746 sayılı kararı ile ‘‘dava konusu 

işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 13.09.2014 tarihli ve 29118 sayılı 

Resmi Gazete ilanı ile Fikret KILIÇKAYA hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin 

yürütülmesi 15.11.2014 tarih ve 30512 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 10371/2/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan 17/06/2004 tarihli 

ve 25495 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 inci 

maddesinin (e) bendinde yer alan “Lisans başvurusu kapsamında aranan bir belgenin geçerliliğini 

sonradan yitirdiğinin anlaşılması üzerine, durumun lisans sahibine bildirilerek tebligatı izleyen 

onbeş gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazının istenmesine rağmen, bu sürenin veya 

lisans sahibi geçerli belgenin ibrazı için ek süre talebinde bulunursa onbeş günü aşmamak üzere 

Kurumca verilen ek sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi..” halinde 

bayilik lisansının sona erdirileceği hükmü uyarınca, Adalet Akaryakıt Taşımacılık Isı Sistemleri 

Ambalaj Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ nin; BAY/939-

82/30377 sayılı lisansında belirtilen D-100 Karayolu Üzeri, Rüzgarlar Köyü, No: 23/3 (Parsel: 

1129) Bolu adresinde kurulu bulunan Akaryakıt istasyonuna ait halen geçerli olan Gayri Sıhhi 

Müesseselere ait İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatını Kuruma ibraz etmesi gerekmektedir.  

Söz konusu belgenin, ilanen tebliği tarihini izleyen 15 gün içerisinde “Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurumu Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, No: 51/C, 

06530, Yüzüncüyıl / ANKARA” adresine gönderilmesi, süresi içerisinde gönderilmeyen belgenin 

dikkate alınmayacağı ve ilgilinin lisansının sona erdirileceği hususları 7201 sayılı Tebligat 

Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 10403/1-1 

————— 
Kurul’un 07/08/2014 tarih ve 5163/47 sayılı Kararı ile Sandıklı-Afyonkarahisar Karayolu 

8.Km. (Pafta:16 Ada: Parsel:2900) Ekinhisar/Afyonkarahisar adresinde faaliyet gösteren Alko 

Petrol Ürü. San. Tic. ve Paz. Ltd. Şti’nin, 15.11.2012 tarihi itibariyle, lisanssız olarak akaryakıt 

satışı yapmak suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca ilgili tesis bünyesinde yürüttüğü akaryakıt bayilik faaliyeti 

için bayilik lisansı almayarak, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) 

bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen fiili işlediği, konuya ilişkin süresi içinde yazılı 

savunmada bulunmadığı, değerlendirildiğinden, Alko Petrol Ürü. San. Tic.ve Paz.Ltd.Şti. 

hakkında, lisans almaksızın hak konusu yapılan tesislerin işletimine başlaması veya bunlar 

üzerinde tasarruf hakkı doğuracak işlemler yapması nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu 

maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası 

Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezalan Hakkında Tebliğ 

hükümleri gereğince belirlenen 67.962,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar 

verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67.962,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı 

Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın 

tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde 

açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı 

IBAN hesabına yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü 

fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı 

aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının 

yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına 

yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 

bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz 
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konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 

hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı 

Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 10404/1/1-1 

————— 
Kurul’un 23/07/2014 tarih ve 5145/16 sayılı Kararı ile Veysel Karani Mahallesi Ankara 

Yolu Küme Evler No:56 (Pafta:9, Ada:-, Parsel:329) AFYONKARAHİSAR adresinde faaliyet 

gösteren 17.06.2011 tarihli ve BAY/939-82/29641 sayılı bayilik lisansı sahibi Alko Petrol 

Ürünleri San.Tic. ve Paz.Ltd.Şti’nin, eski dağıtıcısına ait kurumsal kimlik işaretlerini, lisans aldığı 

(dağıtıcı lisans tadili yaptırdığı) 17.06.2011 tarihinden itibaren 1 (bir) aylık süre içerisinde 

kaldırmayarak kullanmaya devam etmek suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 7 nci 

maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (f) 

bendine aykırı hareket ettiği, konuya ilişkin süresi içinde yazılı savunmada bulunmadığı, 

değerlendirildiğinden, Alko Petrol Ürünleri San.Tic. ve Paz.Ltd.Şti. hakkında, 5015 sayılı 

Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ve 

Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezalan 

Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 163.111,-TL tutarında idari para cezası 

uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 163.111,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, 

yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi 

nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı IBAN hesabına yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin 

üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı 

aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının 

yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına 

yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 

bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz 

konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 

hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı 

Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 10404/2/1-1 

————— 
02.11.2012 tarihli ve BAY/939-82/31724 numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında 

faaliyet gösteren Ağpet Akaryakıt Tur. İnş. Bitk. Mad. Yağ Oto. İth. İhr. Tic. Ltd. Şti.’ne ait 

akaryakıt istasyonunda 26/06/2013 tarihinde yapılan denetimde istasyonda bulunan iki adet tankın 

(1 ve 4 nolu tankların bölünmüş kısımları) otomasyon sistemine bağlı olmadığı tespit edilmiştir. 

Konuyu değerlendiren Kurul, 14/08/2014 tarih ve 5174/40 sayılı Kararında, istasyonda 

26/06/2013 tarihinde yapılan denetim sonucu tespit edilen 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa 

aykırı eylem konu iki adet tankın (1 ve 4 nolu tankların bölünmüş kısımları) otomasyon sistemine 

bağlı olmaması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesi 

uyarınca 70.000.-TL.idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 70.000.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı 

Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin 6’ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın 



Sayfa : 100 RESMÎ GAZETE 27 Kasım 2014 – Sayı : 29188 

 

tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi (Şube 

Kodu:14) nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 

2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin 

üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kurul Kararı 

aleyhine idari mahkemelerde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının 

yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına 

yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 

bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz 

konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 

hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı 

Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 10404/3/1-1 

————— 
Kurul’un 03/07/2014 tarihli ve 5116-56 sayılı Kararı ile;  

23.08.2013 tarihinde sona erdirilmiş bulunan 24.08.2009 tarihli ve LPG-BAY/941-

54/09440 sayılı Otogaz Bayilik Lisansı kapsamında “Kalkancık Köyü Himmetdede Kasabası,  

Kayseri-Ankara Karayolu 37. Km., Kocasinan / KAYSERİ” faaliyet gösteren Seyit Arvasi Petrol 

Ürünleri İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nın, 30.12.2011 tarihinde dağıtıcısı olan 

Erciyes Gaz Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nden dökme LPG ikmal etmesinin 5307 sayılı 

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanunun (Kanun) 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (3) numaralı alt bendine; 

aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında 

Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü maddesi uyarınca, ön araştırma prosedürüne gerek olmaksızın 

lisans sahibinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı'nın 

yetkilendirilmesine karar verilmiştir. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 

gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen 

tebliğ olunur. 10404/4/1-1 

————— 
Kurul’un 31/03/2014 ve 4946/77 sayılı Kararı ile; Uzayçağı Cad. No: 7 Ostim 

Yenimahalle/ANKARA adresinde faaliyet gösteren Taştan Enerji Üretim San. Ve Tic. A.Ş.’nin, 

04/06/2009 tarih ve EÜ/2116-7/1489 sayılı lisansa sahip Giresun ilindeki tesisi için Temmuz 

2011, Ocak 2012, Temmuz 2012 dönemlerine ait İlerleme Raporlarını mevzuatta öngörülen 

süreler içerisinde Kurumumuzca belirlenen ilerleme raporu formatına uygun olarak sunmadığı 

tespit edilmiş olup 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının 

(b) bendi hükmü uyarınca bahse konu aykırılığı 30 gün içerisinde düzeltmesi için ihtar edilmesine 

karar verilmiştir. 

Söz konusu aykırılığın belirtilen süre içerisinde düzeltilmesi ve sonucundan Kurumumuza 

bilgi verilmesi gerekmektedir. Yapılan yazılı ihtara rağmen aykırılığın giderilmemesi durumunda 

mezkur şirket hakkında idari para cezası uygulanacağının bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat 

Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 10404/5/1-1 

————— 
Kurul’un 31/03/2014 ve 4946/105 sayılı Kararı ile; Uğur Mumcu Cad. No: 3 

G.O.P./Çankaya/ANKARA adresinde faaliyet gösteren Maya Enerji Üretim Ltd. Şti.’nin, 
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11/11/2010 tarih ve EÜ/2874-2/1731 sayılı lisansa sahip Diyarbakır ilindeki tesisi için Temmuz 

2011, Ocak 2012, Temmuz 2012 dönemlerine ait İlerleme Raporlarını mevzuatta öngörülen 

süreler içerisinde Kurumumuzca belirlenen ilerleme raporu formatına uygun olarak sunmadığı 

tespit edilmiş olup 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının 

(b) bendi hükmü uyarınca bahse konu aykırılığı 30 gün içerisinde düzeltmesi için ihtar edilmesine 

karar verilmiştir. 

Söz konusu aykırılığın belirtilen süre içerisinde düzeltilmesi ve sonucundan Kurumumuza 

bilgi verilmesi gerekmektedir. Yapılan yazılı ihtara rağmen aykırılığın giderilmemesi durumunda 

mezkur şirket hakkında idari para cezası uygulanacağının bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat 

Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 10404/6/1-1 

————— 
Kurul’un 23/07/2014 tarih ve 5145/17 sayılı Kararı ile Afyonkarahisar-İzmir Karayolu, 

13.Km. (Pafta: 27, Parsel: 2687) AFYONKARAHİSAR adresinde faaliyet gösteren 10.02.2012 

tarihli ve BAY/939-82/30574 sayılı bayilik lisansı sahibi Mera-Pet Petrol Nak. Gıd. San. ve Tic. 

Ltd. Şti’nin, eski dağıtıcısına ait kurumsal kimlik işaretlerini, dağıtıcı lisans tadili yaptırdığı 

05.06.2012 tarihinden itibaren 1 (bir) aylık süre içerisinde kaldırmayarak kullanmaya devam 

etmek suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (f)  bendine aykırı hareket ettiği, 

konuya ilişkin süresi içinde yazılı savunmada bulunmadığı, değerlendirildiğinden, Mera-Pet 

Petrol Nak. Gıd. San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci 

fıkrasının (a) bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu 

Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezalan Hakkında Tebliğ hükümleri 

gereğince belirlenen 163.111,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 163.111,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, 

yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi 

nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı IBAN hesabına yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin 

üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı 

aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının 

yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına 

yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 

bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz 

konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 

hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı 

Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 10404/7/1-1 

————— 
Kurul’un 31/03/2014 ve 4946/228 sayılı Kararı ile; 7. Cadde Alçıpan Fabrikası Bilkent 

Çankaya/Ankara adresinde faaliyet gösteren Mina Alçı ve Harç Madencilik San. Tic. A.Ş.’nin, 

10/09/2009 tarih ve EO/2233-2/1546 sayılı lisansa sahip Ankara ilindeki tesisi için Ocak 2010, 

Mayıs 2010, Eylül 2010, Ocak 2011, Temmuz 2011 dönemlerine ait İlerleme Raporlarını 

mevzuatta öngörülen süreler içerisinde Kurumumuzca belirlenen ilerleme raporu formatına uygun 
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olarak sunmadığınız gerekçesi ile yazılı savunmanız talep edilmiş olup bahse konu yazılı 

savunmanın değerlendirilmesi sonucunda mezkur şirket hakkında ihtar verilmesine karar 

verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı ile bundan böyle ilgili mevzuata uygun hareket etmeniz ve 

bahse konu aykırılığı tekrarlamamanız için ihtar edilmenize karar verildiğinin bilinmesi hususu, 

7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 10404/8/1-1 

————— 
Kurul’un 10/07/2014 tarih ve 5125/25 sayılı Kararı ile; 06/05/2010 tarih ve DAĞ/2552-

4/27680 (09/05/2013 tarihinde sonlandırılmış) sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Raman Akaryakıt 

Dağıtım Nakliyat Petrol Ürünleri Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi'nin, tespit tarihi olan 

03/03/2012 tarihi itibariyle akaryakıt bayilik sözleşmesinin bulunduğu Horoz Petrol Ürünleri 

Gıda Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne ait istasyondaki akaryakıt alım satım 

hareketlerini otomasyon sistemi aracılığıyla etkili şekilde takip etmemek, istasyon otomasyon 

sisteminin doğru ve sağlıklı çalışmasını engelleyecek tedbirleri almamak ve söz konusu 

istasyonda otomasyon sistemi çalışmadığı halde bayilik faaliyetine devam edildiğine dair Kuruma 

bildirimde bulunmamak suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 7 nci maddesi ile 1240 

sayılı Kurul Kararının 4 üncü ve 5 inci maddesine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, 

Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek 

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma prosedürüne 

gerek olmaksızın yazılı savunmanızın alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı'nın 

yetkilendirilmesine karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca konu hakkındaki yapacağınız yazılı savunmanızın 

yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte 

olup süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı 

Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 10404/9/1-1 

————— 
Kurul’un 14/08/2014 tarih ve 5174/2 sayılı Kararı ile Yeni Mahalle Ankara Cad. No:35 

Keskin/Kırıkkale adresinde faaliyet gösteren 25.11.2009 tarih ve BAY/939-82/26866 sayılı 

bayilik lisansı sahibi Star Mardin Turizm Akaryakıt Taşımacılık Otomotiv İnşaat Sanayi ve 

Ticaret Limited Şirketi’nin tesisi nezdinde 07.12.2012 tarihinde gerçekleştirilen denetim ile ilgili 

olarak Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ilişkin görüşü değerlendirilmiş olup adı geçenin; 

TÜBİTAK MAM’in 02/01/2013 tarihli ve 1220P01105001 sayılı raporu ile teknik düzenlemelere 

uygun olmayan akaryakıt ikmali yaptığının tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası 

Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin 

dördüncü fıkrasının (ı) bendi ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında 

Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerine ve aynı yönetmeliğin 7 nci 

maddesinin (d) bendine aykırı hareket ettiği, konuya ilişkin olarak süresi içerisinde yazılı 

savunmada bulunmadığı, değerlendirildiğinden, Star Mardin Turizm Akaryakıt Taşımacılık 

Otomotiv İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, teknik düzenlemelere uygun 

olmayan akaryakıt ikmali yapması nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci 

fıkrasının (b) bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu 

Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezalan Hakkında Tebliğ hükümleri 

gereğince belirlenen 67.962,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 
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Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67.962,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı 

Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın 

tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde 

açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı 

IBAN hesabına yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü 

fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı 

aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının 

yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına 

yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 

bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz 

konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 

hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı 

Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 10404/10/1-1 

————— 
Kurul’un 23/07/2014 tarih ve 5145/18 sayılı Kararı ile Afyonkarahisar Konya Karayolu 

Üzeri 75.Km Akbaba Köyü Sultandağı/AFYONKARAHİSAR adresinde faaliyet gösteren 

08.06.2011 tarih ve BAY/939-82/29598 sayılı bayilik lisansı sahibi Sulas Petrol Nakliye Taahhüt 

Limited Şirketi’nin, eski dağıtıcısına ait kurumsal kimlik işaretlerini, dağıtıcı lisans tadili 

yaptırdığı 08.06.2012 tarihinden itibaren 1 (bir) aylık süre içerisinde kaldırmayarak kullanmaya 

devam etmek suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası 

ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (f)  bendine aykırı hareket ettiği, 

konuya ilişkin süresi içinde yazılı savunmada bulunmadığı, değerlendirildiğinden, Sulas Petrol 

Nakliye Taahhüt Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci 

fıkrasının (a) bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu 

Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezalan Hakkında Tebliğ hükümleri 

gereğince belirlenen 163.111,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 163.111,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, 

yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi 

nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı IBAN hesabına yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin 

üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı 

aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının 

yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına 

yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 

bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz 

konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 

hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı 

Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 10404/11/1-1 

————— 
Kurul’un 14/08/2014 tarih ve 5174/78 sayılı Kararı ile Antalya-Ankara Yolu 8. 

Km.Çobansaray Köyü Yanı (Pafta:-, Ada:-, Parsel:177) Dinar/Afyonkarahisar adresinde faaliyet 
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gösteren 29.07.2011 tarih ve BAY/939-82/29820 sayılı bayilik lisansı sahibi Tozkoparan 

Akaryakıt Petrol Ürünleri İnşaat ve Nakliye Limited Şirketi’nin tesisi nezdinde 05.06.2012 

tarihinde gerçekleştirilen denetim ile ilgili olarak Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ilişkin 

görüşü değerlendirilmiş olup adı geçenin: 

- ODTÜ PAM’in 12/07/2012 tarihli ve PAL-12-488-951 sayılı raporu ile adı geçenin, 

yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen akaryakıt ikmali yaptığının tespit edilmesi 

nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasına ve Petrol 

Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (f) bendine; 

teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt ikmali yaptığının tespit edilmesi nedeniyle 5015 

sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 

üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik 

Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerine ve aynı 

yönetmeliğin 7 nci maddesinin (d) bendine; tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek 

ürünleri akaryakıta kattığının tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin 

ikinci fıkrasının (b) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 nci maddesinin (e) 

bendine aykırı hareket ettiği, konuya ilişkin olarak süresi içerisinde yazılı savunmada 

bulunmadığı, değerlendirildiğinden, Tozkoparan Akaryakıt Petrol Ürünleri İnşaat ve Nakliye 

Limited Şirketi hakkında, yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve teknik 

düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt ikmali ile tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta 

katılabilecek ürünleri akaryakıta kattığının tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 19 

uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası 

Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezalan Hakkında Tebliğ 

hükümleri gereğince belirlenen 163.111,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar 

verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 163.111,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, 

yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi 

nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı IBAN hesabına yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin 

üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı 

aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının 

yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına 

yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 

bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz 

konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 

hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı 

Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 10404/12/1-1 

————— 
Kurul’un 31/03/2014 ve 4946/149 sayılı Kararı ile; Söğütözü Mah. Yaşam Cad. Ak Plaza 

8. Kat No:7/26-27 Çankaya ANKARA adresinde faaliyet gösteren Arsin Enerji Elektrik Üretim 

A.Ş.’nin, 18/08/2011 tarih ve EÜ/3382-2/2042 sayılı lisansa sahip Trabzon ilindeki tesisi için 
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Ocak 2012, Temmuz 2012 dönemlerine ait İlerleme Raporlarını mevzuatta öngörülen süreler 

içerisinde Kurumumuzca belirlenen ilerleme raporu formatına uygun olarak sunmadığınız 

gerekçesi ile yazılı savunmanız talep edilmiş olup bahse konu yazılı savunmanın 

değerlendirilmesi sonucunda mezkur şirket hakkında ihtar verilmesine karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı ile bundan böyle ilgili mevzuata uygun hareket etmeniz ve 

bahse konu aykırılığı tekrarlamamanız için ihtar edilmenize karar verildiğinin bilinmesi hususu, 

7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.  10404/13/1-1 

————— 
Kurul’un 14/08/2014 tarih ve 5174/89 sayılı Kararı ile Afyon Antalya Karayolu 20.Km 

Akören Kasabası Sinanpaşa/Afyonlarahisar adresinde faaliyet gösteren 09.08.2011 tarih ve LPG-

BAY/ 941-54/011954 sayılı LPG otogaz bayilik lisansı sahibi Vospet Petrol Ürünleri Nakliyat 

Gıda Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, tesisi nezdinde 19.04.2012 tarihinde 

yapılan denetime ilişkin alınan yazılı savunma ve Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ve yazılı 

savunmaya ilişkin görüşü değerlendirilmiş olup; adı geçen tüzel kişinin bağlı LPG otogaz 

istasyonunda "LPG Yetkili Personel" belgesi sahibi olmayan personel çalıştırmak suretiyle, 5307 

sayılı Kanunun 15 inci maddesi ile Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim 

Yönetmeliğinin 7 nci maddesine aykırı hareket ettiği, yazılı savunmasında ileri sürülen hususların 

söz konusu tüzel kişiyi haklı çıkarabilecek hukuki gerekçeler olamayacağı, değerlendirildiğinden 

Vospet Petrol Ürünleri Nakliyat Gıda Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 

LPG otogaz istasyonunda "LPG Yetkili Personel" belgesi sahibi olmayan personel çalıştırmak 

suretiyle, 5307 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi ve Sıvılaştırılmış 

Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında 

Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 67.962,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar 

verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67.962,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı 

Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın 

tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde 

açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı 

IBAN hesabına yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası 

Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 18 inci 

maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, 

Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari 

para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen 

Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme 

talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması 

halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 

Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 

sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 10404/14/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

 

KARAR 

 

Toplantı Tarihi ve No : 11.11.2014 – 96 Toplantı Yeri: ANKARA 

Karar Tarihi ve No : 11.11.2014 - 1116  

 

Çorum İli, Osmancık İlçesi, Gökdere Köyü İğdeli Çal Mahallesinde bulunan ve tapuda 

106 ada 134 parselde kayıtlı mülkiyeti Gökdere Köyü Tüzel Kişiliğine ait Ahşap caminin 

çatısında göçmelerin oluşması nedeniyle Köy Tüzel Kişiliği tarafından çatı aktarımı, harim 

mekanında boya badana ve dış duvarlarda tadilat ve tamirat talebine ilişkin Başbakanlık Vakıflar 

Genel Müdürlüğü Tokat Bölge Müdürlüğünün 10.07.2014 tarih ve 1414 sayılı yazısı ve ekleri ile, 

Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca 

hazırlanan 10.11.2014 tarih ve 4279 sayılı uzman raporu, ekleri ve dosyası incelendi. Yapılan 

görüşmeler sonucunda; 

 Çorum İli, Osmancık İlçesi, Gökdere Köyü İğdeli Çal Mahallesinde bulunan ve tapuda 

106 ada 134 parselde kayıtlı mülkiyeti Gökdere Köyü Tüzel Kişiliğine ait Caminin 2863 sayılı 

Kanun kapsamında tescile değer nitelikleri taşıması nedeniyle tescil edilmesine, koruma grubunun 

2 olarak belirlenmesine, basit onarım talebinin ilgili kurumca değerlendirilmesi gerektiğine, 

bundan sonra yapılacak kapsamlı onarımlarına ilişkin Kurulumuzdan izin alınması gerektiğine 

karar verildi. 10364/1-1 

————— 

İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu 

 

KARAR 

 

Toplantı Tarihi ve No : 06.08.2014-203 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 06.08.2013-2468 İSTANBUL 

 

İstanbul İli, Şişli İlçesi, Duatepe Mahallesi, Kurtuluş Caddesi, 200 pafta, 1244 ada, 7 

parselde yer alan, 08.02.2007 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şişli Dolapdere-Piyalepaşa Bulvarları 

ve Çevresi Uygulama İmar Planında H: 21.50 mt. İrtifada, bitişik nizam, ticaret sahasında kalan 

taşınmazın tescil durumunun değerlendirilmesini talep eden İstanbul Büyükşehir Belediye 

Başkanlığı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğünün 

23.10.2013 tarih ve 99896374/TD.001/182926 sayılı yazısı, Vergi Kıymet Vukuatının iletildiği 

Şişli Kaymakamlığının 26.02.2014 tarih v e20020435-2846 sayılı yazısı, 7 parsele ilişkin bilgi ve 

belgelerin iletildiği Şişli Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22.04.2014 tarih 

ve 2014-2588/R-1705508 sayılı yazısı, Plan ve Proje Müdürlüğünün 28.04.2014 tarih ve 

2014/272-1705508-219-15145 sayılı yazısı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 11.06.2014 tarih ve 

2014-7411-R-1728693-20319 sayılı yazısı, Müdürlük uzmanlarının 27.05.2014 tarih ve 408 sayılı 
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raporu K-1063 numaralı işlem dosyası eşliğinde okundu, ekleri incelendi yapılan görüşmeler 

sonucunda: 

İstanbul İli, Şişli İlçesi, Duatepe Mahallesi, Kurtuluş Caddesi, 200 pafta, 1244 ada, 7 

parseldeki taşınmazın 2863 sayılı Yasa'nın 6. maddesinde belirtilen özellikleri taşıdığından 

korunması gerekli kültür varlığı olarak tesciline, koruma grubunun II olarak belirlenmesine, 

rölöve ile restitüsyon projesinin Kurulumuza iletilmesine karar verildi. 10359/1-1 

————— 

İSTANBUL I NUMARALI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

 

KARAR 

 

Toplantı Tarihi ve No : 24.07.2014 / 130 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 24.07.2014 / 1127   İSTANBUL 

  

İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Cevizlik Mahallesi, 52 ada, 12 parselde yer alan, İstanbul I 

Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 30.04.2001 tarih ve 12755 sayılı 

kararı ile tesciline gerek olmadığına karar verilen, 14.05.2013 onanlı 1/1000 ölçekli Bakırköy 

Merkez Demiryolu Güneyine İlişkin Revizyon İmar Planında Koruma Kurulu tarafından tescil 

edilmiş olan sivil mimarlık örneği binaların gösterildiği, ancak imar planı yapım aşamasında 

bunların dışında tescil edilmediği halde, sivil mimarlık örneği olabileceği düşünülen bazı yapılar 

tespit edildiği, bahsekonu mer’i imar planının Plan Notlarının Genel Hükümler 6. Maddesinde 

“…103 ada 17; 107 ada, 9; 31 ada 34; 23 ada 14; 50 ada 20; 50 ada 8; 52 ada 2; 52 ada 11; 52 ada 

12; 48 ada 40; 45 ada 20; 1082 ada 22; 1083 ada 40; 19 ada 14 sayılı parsellerde sivil mimarlık 

örneği niteliği taşıyan binaların bulunması sebebiyle uygulama aşamasında İstanbul Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun görüşü alınacaktır. Söz konusu parsellerdeki binalar Kurul 

tarafından eski eser olarak tescil edilmediği takdirde imar planında belirtilen inşaat hakkına, eski 

eser olarak tescil edildiğinde Kurul kararına göre uygulama yapılacaktır.” denildiği, uygulamaya 

yönelik bir hata yapılmaması için, söz konusu plan notunda da belirtildiği üzere üzerinde sivil 

mimarlık örneği taşıyan binaların bulunduğu parsellerden; 103 ada 17; 107 ada, 9; 31 ada 34; 23 

ada 14; 50 ada 20; 50 ada 8; 52 ada 2; 52 ada 11; 52 ada 12; 45 ada 20; 1082 ada 22; 19 ada 14 

sayılı parsellerin tarafınızca tetkik edilerek tescile değer nitelikte olup olmadığı hususunun 

bildirilmesinin istendiği Bakırköy Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 

30.06.2014 tarih ve 2432 sayılı yazısı sonrası Kurulun 03.07.2014 tarih ve 1113 sayılı kararı ile 

52 ada, 12 parselde yer alan taşınmazın korunması gerekli kültür varlığı olup olmadığı hakkında 

ayrıntılı değerlendirme yapılabilmesi için ise yerinde inceleme yapılması gerektiğine karar 

verilen, 04.07.2014 tarihinde Kurul üyelerince yerinde incelenen konu hakkında yapılan 

görüşmeler sonucunda; 

 İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Cevizlik Mahallesi, 52 ada, 12 parselde yer alan yapının 

gerek mimari özellikleri gerekse komşu parsellerde yer alan tescilli kültür varlıkları ile uyumu 

bakımından 2863 sayılı Yasanın 6.maddesindeki özellikleri taşıdığı anlaşıldığından tesciline, 

koruma grubunun II olarak belirlenmesine, rölöve, restitüsyon ve restorasyon projesinin Kurula 

iletilmesi gerektiğine karar verildi. 10360/1-1 
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İSTANBUL I NUMARALI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

 

KARAR 

 

Toplantı Tarihi ve No : 24.07.2014 / 130 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 24.07.2014 / 1126   İSTANBUL 

  

 İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Cevizlik Mahallesi, 52 ada, 11 parselde yer alan, İstanbul I 

Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 30.04.2001 tarih ve 12755 sayılı 

kararı ile tesciline gerek olmadığına karar verilen, 14.05.2013 onanlı 1/1000 ölçekli Bakırköy 

Merkez Demiryolu Güneyine İlişkin Revizyon İmar Planında Koruma Kurulu tarafından tescil 

edilmiş olan sivil mimarlık örneği binaların gösterildiği, ancak imar planı yapım aşamasında 

bunların dışında tescil edilmediği halde, sivil mimarlık örneği olabileceği düşünülen bazı yapılar 

tespit edildiği, bahsekonu mer’i imar planının Plan Notlarının Genel Hükümler 6. Maddesinde 

“…103 ada 17; 107 ada , 9; 31 ada 34; 23 ada 14; 50 ada 20; 50 ada 8; 52 ada 2; 52 ada 11; 52 

ada 12; 48 ada 40; 45 ada 20; 1082 ada 22; 1083 ada 40; 19 ada 14 sayılı parsellerde sivil 

mimarlık örneği niteliği taşıyan binaların bulunması sebebiyle uygulama aşamasında İstanbul 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun görüşü alınacaktır. Söz konusu parsellerdeki 

binalar Kurul tarafından eski eser olarak tescil edilmediği takdirde imar planında belirtilen inşaat 

hakkına, eski eser olarak tescil edildiğinde Kurul kararına göre uygulama yapılacaktır.” denildiği, 

uygulamaya yönelik bir hata yapılmaması için, söz konusu plan notunda da belirtildiği üzere 

üzerinde sivil mimarlık örneği taşıyan binaların bulunduğu parsellerden; 103 ada 17; 107 ada, 9; 

31 ada 34; 23 ada 14; 50 ada 20; 50 ada 8; 52 ada 2; 52 ada 11; 52 ada 12; 45 ada 20; 1082 ada 

22; 19 ada 14 sayılı parsellerin tarafınızca tetkik edilerek tescile değer nitelikte olup olmadığı 

hususunun bildirilmesinin istendiği Bakırköy Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik 

Müdürlüğü’nün 30.06.2014 tarih ve 2432 sayılı yazısı sonrası Kurulun 03.07.2014 tarih ve 1113 

sayılı kararı ile 52 ada, 11 parselde yer alan taşınmazın korunması gerekli kültür varlığı olup 

olmadığı hakkında ayrıntılı değerlendirme yapılabilmesi için ise yerinde inceleme yapılması 

gerektiğine karar verilen, 04.07.2014 tarihinde Kurul üyelerince yerinde incelenen konu hakkında 

yapılan görüşmeler sonucunda; 

İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Cevizlik Mahallesi, 52 ada, 11 parselde yer alan yapının 

gerek mimari özellikleri gerekse komşu parsellerde yer alan tescilli kültür varlıkları ile uyumu 

bakımından 2863 sayılı Yasanın 6.maddesindeki özellikleri taşıdığı anlaşıldığından tesciline, 

koruma grubunun II olarak belirlenmesine, rölöve, restitüsyon ve restorasyon projesinin Kurula 

iletilmesi gerektiğine karar verildi. 10361/1-1 

————— 

ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

 

KARAR 

 

Toplantı Tarihi ve No : 21.10.2014 – 94 Toplantı Yeri: ANKARA 

Karar Tarihi ve No : 21.10.2014 - 1080 



27 Kasım 2014 – Sayı : 29188 RESMÎ GAZETE Sayfa : 109 

 

Çorum İli, Merkez İlçesi, Kale Mahallesinde yer alan, tarihi Çorum Kalesinin içerisinde 

yer alan ve tapunun 509 ada, 5 ve 9 parsel ve 256 ada, 22 parsel numarasında kayıtlı taşınmazların 

tesciline ilişkin, Çorum Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 21.03.2014 tarih 

ve 2733 sayılı yazısı, Çorum Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 04.06.2014 tarih ve 768 

sayılı yazısı ile Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 

22.04.2014 tarih ve 1513 sayılı uzman raporu okundu, dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler 

sonucunda; 

Çorum İli, Merkez İlçesi, Kale Mahallesinde yer alan, tarihi Çorum Kalesinin içerisinde 

yer alan ve tapunun 509 ada, 5 ve 9 parsel ve 256 ada, 22 parsel numarasında kayıtlı 

taşınmazların, 2863 sayılı kanunun 6. ve 7. maddesindeki kıstasları taşıması nedeniyle korunması 

gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, koruma grubunun 2. grup yapı olarak 

belirlenmesine ve tescil fişinin onaylanmasına karar verildi. 10362/1-1 

————— 

ÇANAKKALE KÜLTÜR 

VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

 

KARAR 

         

  17.10.15-172 

Toplantı Tarihi ve No : 24.02.2014 / 75 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi No : 24.02.2014 / 1417 ÇANAKKALE 

 

Çanakkale İli, Lapseki İlçesi, Dalyan Mahallesi, Bahçelievler Mevkiinde bulunan Edirne 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 27.06.1997 tarih / 4012 sayılı kararıyla belirlenen 

ve karar eki tescil fişinde parsel numaraları belirtilen, III. derece arkeolojik sit alanına ilişkin 

olarak hazırlanmakta olan koruma amaçlı imar planına esas sit haritasının belirlenmesini konu 

alan, Lapseki Belediye Başkanlığı, Fen ve İmar İşleri Müdürlüğünün 08.01.2014 tarih / 1436 

sayılı yazısı ile uzman raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Çanakkale İli, Lapseki İlçesi, Dalyan Mahallesi, Bahçelievler Mevkiinde Edirne Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 27.06.1997 tarih / 4012 sayılı kararıyla uygun bulunan ve 

karar eki tescil fişinde parsel numaraları belirtilen, III. derece arkeolojik sit alanına ilişkin olarak 

hazırlanan sit haritasının uygun olduğuna, uygun bulunan sit haritasının koruma amaçlı imar planı 

çalışmalarında altlık olarak kullanılmasına, koruma amaçlı imar planı uygun bulununcaya kadar 

herhangi bir uygulamaya, inşai ve fiziki müdahalelere (yeni yapılaşma, onarım, imar uygulaması, 

kadastro uygulaması vb.) izin verilmemesi gerektiğinin ilgili Kurumlara bildirilmesine, koruma 

amaçlı imar planı hazırlanıncaya kadar bu alana ilişkin geçiş dönemi koruma esaslarının 

belirlenmesine yönelik çalışmaların başlatılmasına karar verildi. 



Sayfa : 110 RESMÎ GAZETE 27 Kasım 2014 – Sayı : 29188 

 

 



27 Kasım 2014 – Sayı : 29188 RESMÎ GAZETE Sayfa : 111 

 

 
 10363/1-1  
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

İZMİR II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 05.11.2014-182 35.02/1333 

KARAR TARİHİ VE NO      : 05.11.2014-4423 Toplantı Yeri 

  İZMİR 

 

İzmir İli, Bergama İlçesinde, Pergamon Antik Kentinde sürdürülen kazı çalışmalarına 

paralel olarak Prof. Dr. Felix PIRSON başkanlığındaki bir ekip tarafından gerçekleştirilen yüzey 

araştırması sonuçlarına ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün 14.11.2008 

tarihli ve B.16.0.KVM.0.12.01.00.222.0.9-206231 sayılı ve 16.01.2013 tarihli ve 94949537-

161.02-10051 sayılı yazıları; Bergama ilçesi, Aşağıkırıklar mahallesi, Memeli Tepe Mevkiinde 

yer alan Memeli Tepe'de Bergama Müzesince yapılan incelemeler sonucunda alanın I. (birinci) 

Derece Arkeolojik Sit olarak tescilllenmesi önerisine yönelik Bergama Müze Müdürlüğü'nün 

23.12.2013 tarihli ve 1315 sayılı yazısı, 2863 sayılı Kanun kapsamında korunması gerekli 

taşınmaz kültür varlıklarının tespit edildiği alanın tesciline ilişkin Kurul Müdürlüğü'nün 

17.03.2014 tarihli ve 1127 sayılı yazısı kapsamında iletilen Kurum görüşleri ile konuya ilişkin 

olarak Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 03.11.2014 tarihli, 04.11.2014 tarih ve 1120 

sayı ile Müdürlük evrakına kayıtlı rapor okundu, yazıların ekleri ve işlem dosyası incelendi. 

Yapılan görüşmeler sonucunda;  

İzmir ili, Bergama ilçesi, Aşağıkırıklar mahallesi, Memeli Tepe Mevkiinde bulunan alanın 

(Memeli Tepe), kararımız eki 1/5000 ölçekli kadastral haritada gösterildiği şekilde I. (birinci) 

Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline, kararımız eki sit  fişinin uygun olduğuna, karar verildi. 
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 10423/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

İZMİR II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 07.11.2014-184 45.07/465 

KARAR TARİHİ VE NO : 07.11.2014-4487 Toplantı Yeri 

  İZMİR 

 

Manisa ili, Salihli ilçesi, Kemerdamları Mahallesi sınırları içerisinde, Üçek Tepe üzerinde 

Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen tümülüsün tesciline ilişkin Kurul Müdürlüğü'nün 

01.11.2011 tarihli ve 591 sayılı yazısı kapsamında iletilen Kurum görüşleri ile konuya ilişkin 

olarak Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 03.11.2014 tarihli, 05.11.2014 tarih ve 1170 

sayı ile Müdürlük evrakına kayıtlı rapor okundu, yazıların ekleri ve işlem dosyası incelendi. 

Yapılan görüşmeler sonucunda;  

Manisa ili, Salihli ilçesi, Kemerdamları Mahallesi sınırları içerisinde, Üçek Tepe üzerinde 

yer alan tümülüsün, kararımız eki 1/5000 ölçekli kadastral haritada gösterildiği şekilde I. (birinci) 

Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline, kararımız eki sit  fişinin uygun olduğuna, karar verildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 Kasım 2014 – Sayı : 29188 RESMÎ GAZETE Sayfa : 115 

 

 
 10424/1-1 



Sayfa : 116 RESMÎ GAZETE 27 Kasım 2014 – Sayı : 29188 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

İZMİR II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 07.11.2014-184 45.13/41 

KARAR TARİHİ VE NO : 07.11.2014-4482 Toplantı Yeri 

  İZMİR 

 

Manisa ili, Gölmarmara ilçesi, Yeniköy mahallesi sınırları içerisinde Kurul Müdürlüğü 

uzmanlarınca tespit edilen tümülüsün tesciline ilişkin Kurul Müdürlüğü'nün 06.07.2012 tarihli ve 

2137 sayılı yazısı kapsamında iletilen Kurum görüşleri ile konuya ilişkin olarak Kurul Müdürlüğü 

uzmanlarınca hazırlanan 03.11.2014 tarihli, 05.11.2014 tarih ve 1169 sayı ile Müdürlük evrakına 

kayıtlı rapor okundu, yazıların ekleri ve işlem dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda; 

Manisa ili, Gölmarmara ilçesi, Yeniköy mahallesi sınırları içerisinde bulunan tümülüsün, 

kararımız eki 1/2000 ölçekli kadastral haritada gösterildiği şekilde I. (birinci) Derece Arkeolojik 

Sit olarak tesciline, kararımız eki sit  fişinin uygun olduğuna, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 22.09.2014 - 91 Toplantı Yeri: ANKARA 

Karar Tarihi ve No : 22.09.2014 - 1040 

Ankara İli, Kalecik İlçesi, Elmapınar Köyünde bulunan Bedren Höyüğün I. Derece 

Arkeolojik Sit olarak tesciline yönelik; Çankırı Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 

11.06.2014 tarih ve 541 sayılı yazısı, konunun Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulunda değerlendirilebilmesi için; 2863 sayılı yasanın 7. Maddesi ile 13.3.2012 gün ve 

28232 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür 

Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 6. Maddesi gereğince 45 

(kırkbeş) gün içinde Kurum görüşlerinin iletilmesi…” yazısı gereğince iletilen Kurum görüşleri 

okundu, dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda, 

Ankara İli, Kalecik İlçesi, Elmapınar Köyünde bulunan Bedren Höyüğün karar eki 

1/25.000 ölçekli haritada koordinatları yazılı, sınırları belirlenen alanın I. Derece Arkeolojik Sit 

Alanı olarak tescil edilmesine, sit fişinin ve karar eki 1/25.000 ölçekli haritasının onaylanmasına, 

bu alanda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı 

kararının 3. maddesindeki koşulların “geçiş dönemi yapılanma koşulu” olarak belirlenmesine 

karar verildi. 10410/1/1-1 

————— 

ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 

Toplantı Tarihi ve No : 20.10.2014 – 93 Toplantı Yeri: ANKARA 

Karar Tarihi ve No : 20.10.2014 - 1065    

Ankara İli, Kalecik İlçesi, Elmapınar Köyünde bulunan I. Derece Arkeolojik Sit olarak 

tescil edilen Bedren Höyüğe ilişkin, Kurulumuzun 22.09.2014 tarih ve 1040 sayılı kararı, gerekli 

bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda; 

Ankara İli, Kalecik İlçesi, Elmapınar Köyünde bulunan Bedren Höyüğü tescil kararında, 

sehven “bu alanda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 

658 sayılı ilke kararının 3. maddesindeki koşulların “geçiş dönemi yapılanma koşulu” olarak 

belirlenmesine karar verildi” denilmektedir. 658 sayılı ilke kararının 3. Maddesi sadece 3. Derece 

arkeolojik sitleri kapsadığından “bu alanda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek 

Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı İlke Kararı’nın geçerli olduğuna” şeklinde düzeltilmesi 

gerektiğine karar verildi. 10410/2/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/115164 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl/İlçe Uşak/Merkez 

Adresi 
Kurtuluş Mah. Enstitü Sok. 

No:6 Uşak/Merkez 
Tel-Faks 0 (276) 223 39 90 - 0 (276) 223 39 89 

Posta 

Kodu 
64100 E-Mail http://usak.meb.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel 

Kişi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Mehmet KOZAK  

Adresi Merkez Eğlence Köyü UŞAK  

T.C. Kimlik No. 29126462158  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
5820152570  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

Uşak Şoförler ve Otomobilciler 

Esnaf Odası 
 

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
64/38905  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) 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. 10438/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/12616 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
İller Bankası Anonim Şirketi 

Kayseri Bölge Müdürlüğü 
İl/İlçe Kayseri/Kocasinan 

Adresi 
Mevlana Mah. Kocasinan Bul.  

No: 147 
Tel-Faks 0(352) 222 89 24-0(352) 222 88 26 

Posta Kodu 38090 E-Mail ilbank.kayseri@ilbank.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Takavitler İnş. Mad. Nak. San. ve Tic. 

Ltd. Şti. 
Mehmet YALÇINKAYA 

Adresi 
Yeni Selçuk Mahallesi Hocaçihan Tekke 

Caddesi No: 165/A Selçuklu/KONYA 

Kılınçarslan Mah. Cevridede Sok. 

Şahinperi Sitesi B Blok No: 8/6 

Selçuklu/KONYA 

T.C. Kimlik No.  18479156876 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
8160526701  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Konya Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
38595  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) 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. 

 10465/1-1 
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Ege Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletme 

Müdürlüğünden:  

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/164845 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı/Milli Eğitim Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Ege Üniversitesi Uygulama ve 

Araştırma Hastanesi  
İl/İlçe İzmir/Bornova 

Adresi Ankara Caddesi No: 42 Tel-Faks 0232 343 06 63-0232 373 00 83 

Posta Kodu 35100 E-Mail donersermaye@mail.ege.edu.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Köseoğlu Laboratuvar Ürünleri 

Pazarlama Ticaret Limited Şirketi 
 

Adresi 180 Sokak No: 1/A Bornova-İzmir  

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
5890406612  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İzmir Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
123553  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (X) 

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. 

 10463/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   50 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI
1076 Hudut, Şümul, Miktar ve Zamanı Hükümetçe Takdir ve Tespit Edilmek Üzere, Türk Silahlı

Kuvvetlerinin, Avrupa Birliğinin Orta Afrika Cumhuriyeti ve Mali’de İcra Ettiği Harekât
ve Misyonlar Kapsamında Yurt Dışına Gönderilmesi ve Hükümet Tarafından Verilecek
İzin ve Belirlenecek Esaslar Çerçevesinde Bu Kuvvetlerin Kullanılması İçin Hükümete
Anayasanın 92’nci Maddesi Uyarınca Bir Yıl Süreyle İzin Verilmesine İlişkin Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
2014/6966 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Su

Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar
2014/6978 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Afet ve

Acil Durum Yönetimi Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’a, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere
— Milli Eğitim Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
— Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği
— Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelik
— Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği 
— Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü Yönetmeliği
— Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3-n Maddesi Kapsamında İçişleri Bakanlığı ve Bazı Bağlı

Kuruluşlarınca Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

— Millî Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
— Serbest Bölgelerden Başka Bir Ülkeye Yapılan Satışların Türkiye İhracat Kredi Bankası

A.Ş.’nin Kredi, Sigorta ve Garanti Hizmetlerinden Yararlandırılması Hakkında Tebliğ
(İhracat: 2014/7)

— Tarımsal Sulamaya İlişkin Elektrik Borcu Bulunan Çiftçilere Bu Borçları Ödenene Kadar
2014 Yılında Tarımsal Destekleme Ödemesi Yapılmayacağına Dair Bakanlar Kurulu Kararı
Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2014/9)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/49)

— Gıda İşletmelerinde Yerel, Marjinal ve Sınırlı Faaliyetlerin Düzenlenmesine Dair Tebliğ
(No: 2014/52)

— Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 39)

KURUL KARARI
— Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/11/2014 Tarihli ve 8462 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri


