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18 Eylül 2014 tarihinde Rabat’ta imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile

Fas Krallığı Hükümeti Arasında Çevre Alanında Mutabakat Zaptı”nın onaylanması; Dışişleri
Bakanlığının 28/11/2014 tarihli ve 7188512 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı
Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 19/1/2015 tarihinde
kararlaştırılmıştır.
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YÖNETMELİKLER

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
AT YARIŞLARI MÜŞTEREK BAHİSLER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/4/2011 tarihli ve 27910 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan At Yarışları
Müşterek Bahisler Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“g) Eküri: Aynı at sahibi üzerine koşan atlar ile aynı at sahibine, kardeşine, bunların eş
ve çocuklarına ait olup aynı koşuya katılan at sahiplerinin yazılı başvuruları üzerine resmi
programda eküri oldukları ilan edilen atları,”

“dd) Altılı ganyan favorisi: Altılı ganyan ayaklarını oluşturan her bir koşunun bu Yö-
netmelikte yer alan misli tanımına göre üzerine en çok oynanan atını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (k) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“b) Müşterek bahis satışları, Yarış Müessesesinin açtığı gişeler veya uygun gördüğü
yerlerde yetkili kıldığı sabit bayiler ve sanal bayiler tarafından yapılır. Satışlar peşin olarak ya-
pılır. Kredi kartıyla veya taksitli ödeme yapılmayacağı gibi veresiye de müşterek bahis oyna-
namaz. Sabit bayiler ile hipodrom gişelerinden, müşterek bahislere katılımlarda katılımcılar,
iştirak bedelini terminal başından peşin olarak ödemek suretiyle terminalden çıkan bileti ope-
ratörden teslim almakla mükelleftirler. Her bayi 2/3/2011 tarihli ve 27862 sayılı Resmî Gaze-
te’de yayımlanan 406 No’lu V.U.K. Genel Tebliği uyarınca, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı
Gelir Vergisi Kanunu’nun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının onuncu bendinin (a) alt bendi
hükümlerine istinaden stopaj düşüldükten sonra kalan net sabit ganyan bayiliği prim alacağını,
satış, iptal, iade, kazançlı bilet ödeme tutarını ve elde edilen satış hasılatından net sabit ganyan
bayi prim miktarı mahsup edildikten sonra kalan Yarış Müessesesine yatırılması gereken tutarı
gösteren bahis oyun raporunu Yarış Müessesesinin sistem veritabanından haftalık olarak almak
zorundadır.”

“k) Günlük yarış programında, üzerine üçlü ganyan, dörtlü ganyan, beşli ganyan, yedili
ganyan, “n” tek ve “n”li plase oyunlarının konulduğu ilan olunan koşuların altılı ganyan oyu-
nunun ayağına denk gelmeyen koşularında en fazla ganyan oynanan atın tespiti için ganyan
oyununun da konulması zorunludur.”

“m) Üçlü ganyan, dörtlü ganyan, beşli ganyan, yedili ganyan, “n” tek ve “n”li plase
oyunlarının altılı ganyan oyununu oluşturan koşulardaki ayaklarında altılı ganyan favorisi ku-
ralı, altılı ganyan oyununun ayağına denk gelmeyen koşularında ise en fazla ganyan kuralı ge-
çerlidir. Üzerine birden fazla altılı ganyan oyunu konulan yarış programlarında altılı ganyan
favorisi, her altılı ganyan oyunu için ayrı ayrı belirlenir ve o oyunların ilk ayağının koşmasını
müteakip Yarış Müessesesince ilan edilir. Ayrıca, yukarıda sıralanan müşterek bahis çeşitlerinin
ikinci altılı ganyan oyununa denk gelmeyen koşularında ise en fazla ganyan oynanan at kuralı
değil birinci altılı ganyan verileri dâhilinde altılı ganyan favorisi kuralı geçerli olur.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Birinci fıkrada sıralanan oyunlardan ganyan ve çifte bahis hariç diğer tüm bahis
çeşitlerinin yer aldığı koşularda eküri olarak iştirak edeceği ilan olunan atlardan bir veya bir-
kaçının koşuya iştirak etmemesi halinde yalnızca çıkan at veya atlar için eküri kavramı ortadan
kalkar, çıkan bu at veya atların yerine altılı ganyan favorisine oynanmış sayılır. Ekürinin koşan
atları için 23 üncü maddenin birinci fıkrası geçerlidir. Ganyan oyununda ise koşuya eküri olarak
iştirak edeceği ilan olunan atlardan bir veya birkaçının koşuya iştirak etmemesi halinde bu at-
ların üzerine oynanmış iştirak bedelleri iade edilir.”
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Üçlü ganyan, dörtlü ganyan, beşli ganyan, altılı ganyan, yedili ganyan, “n” tek ve
“n”li plase oyunlarında koşulara kayıtlı atlardan herhangi birinin veya birkaçının koşuya iştirak
etmemesi halinde, bu at veya atların yerine ilgili koşu altılı ganyan oyununu oluşturan koşu-
lardan biri ise, altılı ganyan favorisi olarak ilan edilen at veya atlar, değil ise üzerine en fazla
ganyan satışı yapılan at veya atlar üzerine oynanmış sayılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Yarış Komiserler Kurulu tarafından koşu sonuçları kesinleşmeden önce hükümsüz
olduğu ilan edilen, vokover olan veya hiçbir atın bitiremediği bir koşu için birinci fıkrada sı-
ralanmış bahis çeşitleri haricindeki bahisler için oynayanlar tarafından ödenmiş iştirak bedelleri
iade edilir. Herhangi bir koşuda kayıtlı atlardan birinin veya birkaçının koşuya iştirak etmemesi
halinde, koşuda koşan diğer atlar aynı eküri üzerine kayıtlı ise bu durumda ganyan, plase, ikili,
sıralı ikili ve plase ikili müşterek bahis çeşitleri için o koşu satışa kapatılır ve çıkan at ve atlar
için ödenmiş iştirak bedelleri iade edilir. Çifte bahis oyununda ise bu uygulama çifte bahsin
ilk ayağını oluşturan koşu için geçerlidir.”

“(4) Mücbir sebeplerle koşuların Yarış Komiserler Kurulu tarafından iptal edilmesi veya
başka bir günde yapılması doğrultusunda karar alınması halinde müşterek bahis iştirak bedelleri
için yapılacak uygulama Yarış Müessesesinin resmi yayın organlarından ilan edilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Üçlü ganyan, dörtlü ganyan, beşli ganyan, altılı ganyan, yedili ganyan, “n” tek ve
“n” li plase oyunlarında kazanan at gruplarına kimse oynamamış ise dağıtılacak tutar aynı hi-
podromun, müteakip yarış günündeki aynı oyununa devrolunur. Ancak, devir tutarının aktarı-
lacağı müteakip yarış gününde söz konusu hipodroma ait yarış programında devreden müşterek
bahis çeşidinden birden fazla olması halinde, devreden dağıtılacak tutar o müşterek bahis çe-
şidinin sonuncusuna devrolunur.”

“(3) Birden fazla yurtiçi veya yurtdışı hipodromda düzenlenen koşuların tümü veya
birkaçının tek bir yarış programı altında birleşmesinden meydana gelmiş olan karma bir yarış
programında üçlü ganyan, dörtlü ganyan, beşli ganyan, altılı ganyan, yedili ganyan, “n” tek ve
“n” li plase oyunlarında kazanan at gruplarına kimse oynamamış ise dağıtılacak tutar, müteakip
ilk yurtiçi yarış gününün aynı oyununa devreder. Ancak, devir tutarının aktarılacağı müteakip
yurtiçi yarış gününde birden fazla yurtiçi yarış programı ve aynı müşterek bahis çeşidi var ise
devreden dağıtılacak tutar, son yarış programındaki o müşterek bahis çeşidinin sonuncusuna
devrolunur.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

19/4/2011 27910

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

17/5/2011 27937
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
BANKALARCA KREDİLERİN VE DİĞER ALACAKLARIN NİTELİKLERİNİN

BELİRLENMESİ VE BUNLAR İÇİN AYRILACAK KARŞILIKLARA 
İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1   – 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankalarca
Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılık-
lara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Bankalar, birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen genel karşılık oranlarını, Birinci
Grupta izlenen nakdi ve gayrinakdi transit ticarete, ihracat sayılan satış ve teslimlere ve döviz
kazandırıcı hizmet ve faaliyetlere yönelik olarak kullandırılan krediler için yüzde sıfır (% 0)
olarak, küçük ve orta büyüklükteki işletmelere kullandırılan nakdi krediler için binde beş (% 0,5),
gayrinakdi krediler için ise binde bir (% 0,1) olarak uygulayabilir.”

MADDE 2  – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aşa-
ğıdaki (10) ve (11) numaralı alt bentler eklenmiştir.

“10) Ticari alacak sigortası poliçelerini,
11) Hazine Müsteşarlığının desteğini haiz olmayan Kredi Garanti Fonu kefaletlerini,”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin geçici 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cüm-

lesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bankalarca denizcilik sektöründe kullanılmak üzere kullandırılan krediler ve diğer alacaklar
hakkında 31/12/2015 tarihine kadar aşağıda belirtilen hükümler uygulanır:”

MADDE 4 – Bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesi 1/1/2015 tarihinden geçerli olmak üzere
yayımı tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuru-
mu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1/11/2006 26333

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 6/2/2008 26779
2- 23/1/2009 27119
3- 6/3/2010 27513
4- 9/4/2011 27900
5- 28/5/2011 27947
6- 18/6/2011 27968
7- 30/12/2011 28158
8- 21/9/2012 28418
9- 25/12/2012 28508
10- 8/10/2013 28789 (Mükerrer)
11- 12/1/2014 28880
12- 7/2/2014 28906
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Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından:
ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEKİ DENEYİM KAZANMA VE MESLEK

MENSUPLUĞU SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/5/2009 tarihli ve 27220 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Mü-
hendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliğinin
4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (u) bendindeki “iki yıl” ibaresi “bir yıl ya da toplam iki
yıl” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin başlığı “Mesleki deneyim kazanma
süresi ve çift dal uygulaması” olarak değiştirilmiş, birinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“TEMDEM kurulu bunu sağlamak için; mesleki deneyim kazanma çalışmaları bağlamındaki
bir yıllık sürenin yarısında mesleki uygulama tezlerinin hazırlanması ve diğer yarısında da
mesleki konuların uygulamalı yapılması yönünde eğitim programları düzenler.”

“(3) Meslek mensuplarının mezun olduğu yükseköğretim kurumlarındaki çift dal uy-
gulaması sonucunda, Kanundaki mühendisliklere dair birden fazla lisans diploması alan mü-
hendisler, her iki dalda bir yıllık mesleki deneyim kazanma çalışmalarına başlamak üzere Odaya
başvurdukları takdirde aşağıdaki şekilde çalışma yapılır.

a) Her iki dal için uygulama tezleri bir yıllık sürenin yarısında birlikte hazırlanabileceği
gibi ayrı zaman dilimlerinde de hazırlanabilir.

b) Her iki dal için bir yıllık sürenin yarısında gerçekleştirilecek olan uygulamalı mesleki
deneyim kazanma çalışması ise birbiriyle çakışmayacak biçimde ve ayrı zaman dilimlerinde
yapılır.

c) Aday meslek mensupları, her iki dalda ruhsat belgesi alabilmeleri için ilgili konularda
serbest meslek mensupluğu sınavlarına girmek zorundadır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ilan
edilir ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(4) Mesleki deneyim kazanma çalışması bitirme değerlendirmesinde üst üste üç kez

başarılı olamayan aday meslek mensubu mesleki deneyim kazanma çalışmasını tekrar eder.”
“(5) Mesleki deneyim kazanma çalışmasını olumlu tezkiye alarak bitiren aday meslek

mensupları, mesleki deneyim kazanma çalışması bitirme değerlendirme sınavına girmeye hak
kazanır. Aday meslek mensubu bu değerlendirme sınavına girmek zorunda olup, değerlendir-
meye üst üste dört kez katılmayan aday, mesleki deneyim kazanma çalışmasını yapmamış sa-
yılarak tekrar başlar.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ve Oda

yönetim kurulu” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Başvurular, sınava girebilmek için gerekli şartların mevcut olup olmadığı yönünden Oda ta-
rafından TEMDEM kuruluna incelettirir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 40 – (1) Orman mühendisi ve orman yüksek mühendisi unvanına sahip aday

meslek mensuplarının gireceği serbest veya serbest yeminli meslek mensupluğu sınavlarına
ilişkin konular şunlardır:

a) Silvikültür ve dendroloji,
b) Orman amenajmanı, coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama,
c) Odun dışı ürün ve hizmetler, orman işletmeciliği ve orman yolları,
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ç) Ağaçlandırma, fidan ve tohum üretimi, toprak ve orman ekolojisi,
d) Orman koruma, karantina, korunan alanlar ve yaban hayatı,
e) Orman kadastro ve mülkiyeti ile izinler,
f) Ormancılık hukuku ve meslek mensupluğu hukuku.
(2) Orman endüstri mühendisi unvanına sahip aday meslek mensuplarının gireceği ser-

best veya serbest yeminli meslek mensupluğu sınavlarına ilişkin konular şunlardır:
a) Kereste endüstrisi, ahşap konstrüksiyonlar ve ahşap mobilya üretimi,
b) Levha ürünleri, lif ve kağıt teknolojisi,
c) Odun anatomisi, ahşap koruma ve karantina,
ç) Stratejik karar verme, iş yönetimi ve üretim planlama,
d) Proje, ağaç işleri teknik resim ve bilgisayar destekli tasarım,
e) Meslek mensupluğu hukuku ve iş hukuku.
(3) Ağaç işleri endüstri mühendisi unvanına sahip aday meslek mensuplarının gireceği

serbest veya serbest yeminli meslek mensupluğu sınavlarına ilişkin konular şunlardır:
a) Ahşap anatomisi ve ahşap koruması,
b) Ahşap mobilya üretim faaliyetleri,
c) Ahşap kaplama, ahşap işleme makineleri ve üst düzey işlemleri,
ç) Tasarım teorisi, ürün teknik tasarımı ve projelendirme,
d) Stratejik karar verme teknikleri ve kaynak planlaması,
e) Meslek mensupluğu hukuku ve iş hukuku.
(4) Serbest yeminli meslek mensupluğu sınavında birinci, ikinci ve üçüncü fıkralardaki

konuların yanı sıra, mesleki faaliyet konuları ile sınırlı olmak üzere 10/12/2003 tarihli ve 5018
sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale
Kanunu, 27/2/1952 tarihli ve 14652 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Devlet
Orman İşletmesi ve Döner Sermayesi Yönetmeliği, 15/6/1984 tarihli ve 84/8213 sayılı Bakanlar
Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği ve Tüzük
bağlamında mesleki faaliyet konuları dahilinde hazırlanan sorulardan “Mali mevzuat” adı al-
tında sınav yapılır.

(5) Bu maddenin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan sınav konu-
larının alt başlıkları ve içerikleri, Oda Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sınavların klasik yazılı olarak yapılması halinde köşesi kapanabilir ve mühürlenmiş özel ka-
ğıtlar kullanılır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Başarılı olanların sınav sonuç belgeleri, ilgililerin Oda meslek kütüğündeki dos-
yasında saklanır.”

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Orman Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

6/5/2009 27220

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 31/12/2009 27499 4. mükerrer
2- 21/7/2012 28360
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Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından:
ORMANCILIK VE ORMAN ÜRÜNLERİ BÜROLARININ KURULUŞ VE

ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/4/2009 tarihli ve 27194 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ormancılık
ve Orman Ürünleri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin
ikinci fıkrasında yer alan “Ek-3” ibaresi “Ek-5” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki
fıkralar eklenmiştir.

“(5) Meslek mensubu, meslek mensupluğu ruhsat belgesini Odadan teslim alırken; bu
Yönetmeliğin üçüncü bölümündeki meslek mensuplarının uymaları gereken usul ve esaslar ile
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Oda mevzuatına uygun olarak mesleki
hizmetleri üreteceğine ilişkin taahhütnameyi imzalar.”

“(6) Ruhsat belgesi ve/veya ruhsat vize belgesi cetvelini kaybeden meslek mensupları,
onbeş gün içinde ulusal yayın yapan bir gazetede kayıp ilanıyla birlikte Odaya başvurarak be-
deli karşılığında Ruhsat belgesi ve/veya ruhsat belgesi vize cetveli belgesini talep ederler. Kayıp
ruhsat belgesi ve/veya ruhsat belgesi vize cetveli belgesi Odanın şubelerine duyurulur.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ek-4”
ibaresi  “Ek-6” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Serbest ormancılık ve orman ürünleri büroları ile şirketlerin arazi ve büro çalış-
maları, Oda Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenecek usul ve esaslar ve yapılacak plan doğ-
rultusunda, Oda Denetleme Kurulunca veya Oda Yönetim Kurulunun belirleyeceği ücret kar-
şılığında serbest meslek mensupluğu hakkını kazanmış iki kişiden oluşan denetim heyetince
denetlenir. Denetim heyet üyeleri, Oda mevzuatına göre birlikte ya da ayrı olmak üzere soruş-
turmacı olarak da görevlendirilebilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(4) Meslek mensupları yaptıkları mesleki çalışmanın, Kanun, Türk Mühendis ve Mi-

mar Odaları Birliği (TMMOB) ve Oda mevzuatına uygunluğu ve haksız rekabetin önlenmesi
açısından ürettikleri mesleki çıktılar Oda denetimine tabi tutulur.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 68 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Ücret belirleme
MADDE 68 – (1) Oda Yönetim Kurulu;
a) Kanun kapsamındaki mesleki faaliyetlere ilişkin olarak meslek mensuplarınca ger-

çekleştirilen mesleki hizmetler asgari tarifesi,
b) Meslek mensuplarına ilk kez verilen, yenilenen ve kayıp edilen meslek mensupluğu

ruhsat belgesi ile bu belgenin yıllık vizesi,
c) Ormancılık ve orman ürünleri büroları ile şirketlerin Oda tescilleri ve vizeleri,
ç) Meslek mensuplarına ait mesleki çıktıların denetim hizmetleri,
d) Serbest yeminli meslek mensuplarınca yapılacak tasdik işlemleri,
ücretlerinin belirlenmesinde yetkilidir.”
MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Orman Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

8/4/2009 27194

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 31/12/2009 27449 4. mükerrer
2- 19/7/2012 28358
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Türk Tabipleri Birliğinden:
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ TABELA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sağlık hakkı gözetilerek, sağlık hizmetlerinin

tıbbi deontoloji ve meslek etiği kurallarına uygun olarak sunulması için, sağlık kurum ve ku-
ruluşlarının tabelalarında belirtilebilecek ibareler ile tabelaların diğer standartlarının belirlen-
mesi ve Türkiye genelinde uygulama birliğinin sağlanmasıdır.

Kapsam
MADDE 2  – (1) Bu Yönetmelik, muayenehaneler ve hastaneler de dâhil olmak üzere

her türlü sağlık kurum ve kuruluşlarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 23/1/1953 tarihli ve 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği

Kanununun 59 uncu maddesi ile 13/1/1960 tarihli ve 4/12578 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
ile yürürlüğe konulan Tıbbi Deontoloji Nizamnamesinin 9 uncu maddesine dayanılarak hazır-
lanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM
Tabelaların İçeriği

Dış tabela
MADDE 4 – (1) Sağlık kurum ve kuruluşlarının tabelalarında aşağıdaki kurallara uyul-

ması gerekir:
a) Muayenehanelerde hekimler ad ve soyadlarını, akademik unvanlarını ve Tıpta Uz-

manlık Tüzüğü’ne göre alınmış uzmanlık ve yan dal uzmanlık alanlarını yazabilirler. Tabela-
larda bu nitelikte olmayan herhangi bir bilgiye yer verilemez. Birden fazla alandaki uzmanlığını
ilan etmek isteyen hekimler, bunu aynı tabelada göstermek zorundadır.

b) Özel sağlık kurum ve kuruluşlarının dış tabelalarında ruhsatlarında belirtilen kuruluş
ismi ve unvanı ile faaliyet izin belgesinde belirtilen uzmanlık dalları yazılabilir. Özel sağlık
kurum ve kuruluşları, sağlık kuruluşunun adından önce gelmek üzere “Özel” ibaresini belirtmek
zorundadırlar.

(2) Sağlık kurum ve kuruluşları, başka resmi veya özel sağlık kuruluşlarınca kullanılan
isimleri tabelalarında belirtemezler.

(3) Tabelalarda Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde yer almayan bir uzmanlık dalına, tanı ve
tedavi yöntemi ile sağlık kuruluşunda mevcut tıbbi cihaz bilgilerine ve özelliklerine yer veri-
lemez.

(4) Sağlık kurum ve kuruluşlarının tabelalarında çalışma gün ve saatleri ile telefon nu-
maralarına yer verilebilir.

Diğer tabelalar
MADDE 5 – (1) Sağlık kurum ve kuruluşları, ayrı bir tabela ile burada hizmet verilen

tıp dallarını, ayrıca ruhsatlandırılmış özel hizmet birimlerini ve çalışan hekimlerin adı, soyadı
ve uzmanlık dalları ile akademik unvanlarını gösteren tabelalar asabilirler.

(2) Bu tabelalarda, tam olarak faaliyete geçmemiş veya ilgili uzmanı olmayan tıp dalı
ve ünite isimlerine yer verilemez.

(3) Laboratuarların isimlerinin yer aldığı dış tabelalarda, sağlık kuruluşunun bünyesinde
bulunan birimler ile çalışan hekimlerin isimleri de yer alabilir.

Acil tabelaları
MADDE 6 – (1) Hastaneler ile 24 saat hizmet veren sağlık kuruluşlarında, acil servis

girişlerinin belirlenmesi amacıyla, beyaz zemin üzerine ters “C” harfi şeklinde kırmızı hilal ve
altında koyu mavi harflerle “ACİL” ibaresinin yer aldığı tabela bulundurulur.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tabela Standardı

Tabela sayısı
MADDE 7 – (1) Sağlık kurum ve kuruluşları, faaliyet gösterdikleri binanın en fazla

iki cephesi ile bina girişine bir tabela asabilirler. 24 saat hizmet veren sağlık kurum ve kuru-
luşları, kurum veya kuruluşun acil durumlarda kolayca bulunabilmesi amacıyla, hizmet bina-
sının çatı katına gündüz ve gece uzaktan görülebilecek boyutta, içeriden ışıklandırılabilen ve
yalnızca sağlık kuruluşunun adının yazılı olduğu bir tabela koyabilirler. Ana yollardan uzakta
yer alan sağlık kurum ve kuruluşlarının kolayca bulunabilmelerine yardımcı olmak amacıyla,
kurum ve kuruluşların faaliyet gösterdikleri binanın bulunduğu cadde veya sokak girişlerine
birer tane olmak üzere, yalnızca sağlık kuruluşunun adının, muayenehanelerde ise hekimin
adının yazılabileceği en fazla iki adet bilgi levhası konabilir. Herhangi bir nedenle apartman
üzerine tabela asılamaması ve sağlık kuruluşunun tamamen bina arka cephesinde kalması du-
rumunda bina imar sınırları içinde kalacak şekilde direk üzerine bir adet tabela konabilir. Bina
duvarlarına veya cama yazılan yazılar tabela olarak değerlendirilir.

Tabela boyutu
MADDE 8 – (1) Bina cephelerine konulacak tabelalar en çok;
a) Muayenehanelerde 4 m2,
b) Diğer ayakta teşhis ve tedavi yapılan her türlü sağlık kuruluşunda 8 m2,
c) Hastanelerde 20 m2,
olabilir.
(2) Bina giriş kapılarına asılabilecek tabelalar 40 X 60 cm’den,  sağlık kuruluşunun ana

yollardan uzak olması nedeniyle konulabilecek bilgi levhaları 100 X 80 cm’den, acil tabelası
ise 50 X 70 cm’den büyük olamaz.

Tabelanın diğer şekil özellikleri
MADDE 9 – (1) Tabelaların diğer özellikleri aşağıdaki şekildedir;
a) Tabelalarda zeminin beyaz renkte olması halinde zemin hariç, zeminin beyaz dışında

bir renkte olması halinde zemin dâhil en fazla iki renk kullanılabilir.
b) Tabelaya yazılması zorunlu olan “Özel” ibaresi diğer yazı büyüklüğünün yarısından

az olmamak kaydı ile sağlık kuruluşunun adından küçük yazılabilir.
c) Işık verici vasıtalarla tabelaların süslenmesi yasaktır.
ç) Tabela yazıları süslemesiz ve sade olmalıdır.
d) Dış tabela ve acil tabelası ancak sağlık kuruluşunun faaliyette bulunduğu saatlerde

ışıklandırılabilir.
e) Acil tabelası dışındaki tabelalar bina yüzeyine dik olacak şekilde asılamaz.
f) Kötü görünümlü tabelalar kullanılamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Aykırılık
MADDE 10 – (1) Muayenehaneler ile diğer tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında, yu-

karıda tanımlanan sayı, şekil ve içeriğe aykırı herhangi bir tabela kullanılması yasaktır.
(2) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlar hakkında Türk Tabipleri Birliği Ka-

nunu ve Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.
Yürürlükten kaldırılan düzenlemeler
MADDE 11 – (1) 15/1/1999 tarihinde yürürlüğe giren Türk Tabipleri Birliği Özel Ayak-

ta Teşhis ve Tedavi Kuruluşları Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin bu Yönetmeliğe aykırı hü-
kümleri ile tabip odaları tarafından yapılan tabela düzenlemeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Halen kullanılmakta olan tabelalar
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte kullanılmakta olan

tabelalar 3 ay içinde bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilir.
Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Tabipleri Birliği yürütür.
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TEBLİĞLER

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
ELEKTRİK LAMBALARI VE AYDINLATMA ARMATÜRLERİNİN

ENERJİ ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞ
(SGM-2015/9)

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 12/9/2011 tarihli ve 2011/2257 sayılı Bakanlar

Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiket-
leme ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmeliğin uygulanması
kapsamında elektrik lambaları ve armatürlerin piyasaya arz edilmesi ile ilgili etiketleme ve ek
ürün bilgisi temin etme gereklerini belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğde, aşağıda belirtilen elektrik lambalarının etiketlenmesi ve

söz konusu lambalara ilişkin ek ürün bilgisi sağlanmasına yönelik gerekler belirlenmiştir:
a) Flamanlı lambalar,
b) Floresan lambalar,
c) Yüksek yoğunluklu deşarj lambaları,
ç) LED lambalar ve LED modülleri.
Ayrıca, bu Tebliğde söz konusu lambaları çalıştırmak ve nihai kullanıcılara pazarlamak

için tasarlanan, kullanımı sırasında esas amacını gerçekleştirmek için enerji girişine bağımlı
olmayan diğer ürünlerle (mobilya gibi) bütünleşik olduğu durumlar dahil olmak üzere arma-
türlerin etiketlenmesine ilişkin gerekler de belirlenmiştir.

(2) Aşağıdaki ürünler bu Tebliğ kapsamında değildir:
a) Işık akısı 30 lümenden az olan lambalar ve LED modülleri,
b) Pille çalışmak üzere pazarlanan lambalar ve LED modülleri,
c) Aşağıda belirtilenler gibi esas amacı aydınlatma olmayan uygulamalar için pazarla-

nan lambalar ve LED modülleri:
1) Kimyasal veya biyolojik süreçlerde bir ajan olarak ışık emisyonu (polimerleşme, fo-

todinamik tedavi, bahçecilik, hayvan bakımı, böceksavar ürünler gibi),
2) Görüntü yakalama ve görüntü projeksiyonu (kamera flaşı, fotokopi makineleri, video

projektörler gibi),
3) Isıtma (kızılötesi lambalar gibi),
4) Sinyalizasyon (havameydanı lambaları gibi).
Aşağıdaki lambalar ve LED modülleri aydınlatma amacıyla pazarlandıkları takdirde

bu Tebliğ haricinde tutulmaz:
ç) Nihai kullanıcıya, örneğin yedek parça olarak, satış, kiralama veya taksitle satış ama-

cıyla ayrıca sunuldukları haller hariç olmak üzere bir armatürün parçası olarak pazarlanan ve
nihai kullanıcı tarafından çıkarılması amaçlanmayan lambalar ve LED modülleri,

d) Esas amacı aydınlatma olmayan bir ürünün parçası olarak pazarlanan lambalar ve
LED modülleri. Ancak, söz konusu lamba ve LED modülleri, örneğin yedek parça olarak satış,
kiralama veya taksitle satış amacıyla ayrıca sunulmaları halinde bu Tebliğ kapsamındadır,

e) Bu maddenin 2 nci fıkrasının yalnızca (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen lambalar
ve LED modülleri ile çalışmak üzere tasarlanan armatürler.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ;
a) Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün Bil-

gileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak,

14 Şubat 2015 – Sayı : 29267                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 27



b) Avrupa Birliğinin, Elektrik Lambaları ve Aydınlatma Armatürlerinin Enerji Etiket-
lemesine Dair (EU) 874/2012 sayılı Tüzüğüne paralel olarak,

hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme ve Stan-

dart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen
tanımlara ek olarak aşağıda belirtilen tanımlar da bu Tebliğin amaçları için geçerlidir:

a) Akkor lamba: Flamanın vakumlu bir ampul içinde çalıştığı veya soy gaz ile çevrildiği
flamanlı lambayı,

b) Armatür: Bir veya daha fazla lambadan yayılan ışığı dağıtan, filtreleyen veya dönüş-
türen ve elektrik kaynağına bağlantı araçlarıyla birlikte lambaları desteklemek, sabitlemek ve
korumak için gereken tüm parçalar ile gerektiğinde devre yardımcı teçhizatını içeren cihazı,

c) Aydınlatma: İnsanlar tarafından görünebilmesi için ışığın bir sahneye, nesnelere veya
bunların çevresine uygulanmasını,

ç) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
d) Balast: İndüktans, kapasitans veya indüktans ve kapasitansın kombinasyonu yoluyla

esas olarak lambanın/lambaların akımını gerekli değere kadar sınırlandırmaya yarayan, kaynak
ile bir veya birden fazla deşarj lambası arasına takılan lamba kontrol düzeneğini,

e) Deşarj lambası: Işığın doğrudan veya dolaylı olarak gaz, metal buharı veya çeşitli
gaz ve buharların karışımı yoluyla elektriksel boşalma yoluyla üretildiği lambayı,

f) Doğrusal lamba: Işığın en az %80’i π steradyan (π sr) içinde olan lamba anlamına
gelir (120° lik bir koniye karşılık gelen),

g) Doğrusal olmayan lamba: Doğrusal olmayan lambayı,
ğ) Bütünleşik balast içermeyen floresan lamba: Bütünleşik balast içermeyen tek veya

çift başlıklı floresan lambayı,
h) Flamanlı lamba: Işığı elektrik akımı geçişi yoluyla akkor hale gelen ip gibi bir iletken

aracılığıyla üretilen lambayı (Lamba akkorlaşma sürecini etkileyen gazlar içerebilir),
ı) Floresan lamba: Işığın büyük bir kısmının deşarjdan kaynaklanan ultraviyole ışınım

yoluyla uyarılan bir veya birden fazla fosfor katmanı yoluyla yayıldığı düşük basınçlı cıvalı
tip deşarj lambasını (Floresan lambalar bütünleşik bir balast ile birlikte tedarik edilebilir),

i) Halojen (Tungsten) lamba: Flamanın tungstenden yapıldığı ve halojenler veya halojen
bileşenler içeren gazla çevrili olduğu flamanlı lambayı (Bütünleşik güç kaynağıyla birlikte te-
darik edilebilir),

j) Halojen lamba kontrol düzeneği: Şebeke voltajını halojen lambalar için aşırı düşük
voltaja dönüştüren lamba kontrol düzeneğini,

k) Harici lamba kontrol düzeneği: Bir lambanın veya armatür hücresinin dışına yerleş-
tirilmek veya lambaya veya armatüre kalıcı zarar vermeden hücreden çıkarılmak üzere tasar-
lanan bütünleşik olmayan lamba kontrol düzeneğini,

l) Işık kaynağı: Enerji dönüşümü yoluyla üretilen esas olarak görülebilir optik ışınım
yaymak üzere tasarlanan yüzeyi veya nesneyi (‘Görülebilir’ terimi 380-780 nm dalga boyuna
işaret eder),

m) Işık yayan diyot (LED): P-N bağlantılı bir yarı iletken aygıtı içeren ışık kaynağını
(bağlantı, elektrik akımı uygulandığında optik ışınım yayar),

n) Kompakt floresan lamba: Lambanın çalışmaya başlaması ve kararlı çalışması için
gerekli tüm bileşenleri içeren floresan lambayı,
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o) Kontrol cihazı: Lambanın ışık akısını zamanlayıcı düğme, meşgul sensörleri, ışık
sensörleri ve gün ışığı düzenleme cihazları gibi lambaya yönelik güç dönüştürme dışında araç-
larla kontrol eden veya izleyen elektronik veya mekanik cihazı (Buna ek olarak dahili ışık azaltıcı
cihazlar da kontrol cihazları olarak kabul edilir),

ö) Lamba: Performansı bağımsız olarak değerlendirilebilen ve bir veya birden fazla
ışık kaynağından oluşan cihazı (Aşağıda anılan unsurların cihaza kalıcı olarak zarar vermeden
çıkarılamadığı durumlarda lamba, cihazın çalıştırılması, güç kaynağı veya kararlı çalışması
için veya optik ışınımın dağıtılması, filtre edilmesi ve dönüştürülmesi için gereken ilave un-
surlar içerebilir),

p) Lamba başlığı: Lambanın lamba duyu veya lamba konektörü yoluyla elektrik kay-
nağına bağlantı sağlayan, aynı zamanda lambayı lamba duyunda muhafaza etmeye de yaraya-
bilecek olan kısmı,

r) Lamba duyu veya yuvası: Genellikle lamba başlığının içine takılması suretiyle lam-
bayı yerinde tutan, aynı zamanda lamba için elektrik kaynağına bağlantı aracı da sunan cihazı,

ifade eder.
s) Lamba kontrol düzeneği: Kaynak voltajının dönüştürülmesi, lamba akımının gereken

değer ile sınırlandırılması, başlama gerilimi ve ön ısıtma akımı sağlanması ve soğuk çalıştır-
manın önlenmesi, güç faktörünün düzeltilmesi veya radyo parazitinin azaltılması gibi lamba-
nın/lambaların işleyişiyle ilgili bir işlev sunan bir veya daha fazla lamba ile elektrik kaynağı
arasında bulunan cihazı ifade eder. Cihaz bu işlevleri yerine getirmek için diğer lamba kontrol
düzeneğine bağlanmak üzere tasarlanabilir. Lamba kontrol düzeneği şunları içermez:

- Kontrol cihazları,
- Şebeke voltajını aynı tesisat içinde ihtiyacı karşılamak üzere tasarlanan bir başka kay-

nak voltajına dönüştüren güç kaynakları hem aydınlatma ürünleri hem de esas amacı aydınlat-
ma olmayan ürünleri.

ş) LED lamba: Bir veya birden fazla LED modülü içeren lambayı (Lamba bir başlıkla
donatılmış olabilir),

t) LED modülü: Baskı devre kartı üzerinde bir veya birden fazla LED paketi içeren,
başlıksız düzeneği (Düzenek elektriksel, optik, mekanik ve ısıl bileşenler, arayüzler ve kumanda
düzeneği içerebilir),

u) LED paketi: Bir veya daha fazla LED içeren düzeneği (Düzenek optik bir unsur ve
ısıl, mekanik ve elektriksel arayüzler içerebilir),

ü) Nihai kullanıcı: Kendi işi veya mesleği dışında bir amaçla elektrik lambası veya ar-
matür satın alan veya satın alması beklenen gerçek kişiyi,

v) Nihai mal sahibi: Bir ürüne, yaşam döngüsünün kullanılması aşamasında sahip olan
kişiyi veya kuruluşu, söz konusu kişi veya kuruluş adına hareket eden herhangi bir kişiyi veya
kuruluşu,

y) Satış noktası: Ürünün nihai kullanıcıya teşhir edildiği veya satış, kiralama veya tak-
sitli satış amacıyla sunulduğu fiziki yeri, 

z) Vurgulu aydınlatma: Işığın bir nesneyi veya bir alanın bir kısmını öne çıkaracak şe-
kilde yönlendirildiği aydınlatma türünü,

aa) Yüksek yoğunluklu deşarj lambası: Işık üreten arkın duvar sıcaklığı ile dengelendiği
ve arkın cm2 başına 3 Watt’tan fazla bir ampul duvar yüküne sahip olduğu elektrik deşarj lam-
basını, 

ifade eder.
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Tedarikçilerin sorumlulukları
MADDE 5 – (1) Bireysel ürün olarak piyasaya sunulan elektrik lambalarının tedarik-

çileri aşağıdaki şartları sağlamalıdır:
a) Ek-II’de belirtilen ürün fişinin bulundurulması,
b) Ek-III’te belirtilen teknik dosyanın istek üzerine Bakanlığa sunulması, 
c) Belirli bir lambaya yönelik enerjiyle ilgili bilgileri veya fiyat bilgilerini açıklayan

herhangi bir reklam, resmi fiyat teklifi veya ihale teklifinde enerji verimlilik sınıfının belirtil-
mesi, 

ç) Belirli bir lambayla ilgili özel teknik parametreleri açıklayan herhangi bir teknik ta-
nıtım malzemesinde söz konusu lambanın enerji verimlilik sınıfının belirtilmesi, 

d) Lambanın bir satış noktası yoluyla pazarlanması planlandığı takdirde, Ek-I’in 1 inci
maddesinde belirtilen şekil ve bilgiyi içerecek şekilde üretilen bir etiketin, bireysel ürün ambala-
jının dış kısmına yerleştirilmesi, basılması veya eklenmesi ve etiketin dış kısmında belirtilen
lamba nominal gücünün ambalajda gösterilmesi.

(2) Nihai kullanıcılara pazarlanması planlanan armatürlerin tedarikçileri aşağıda belir-
tilenleri sağlamalıdırlar: 

a) Ek-III’te öngörülen teknik dosyanın istek üzerine Bakanlığa sunulması, 
b) Aşağıdaki durumlarda, Ek-I’in 2 nci maddesine göre etikette yer alan bilgilerin sağ-

lanması: 
i) Belirli bir armatüre yönelik enerjiyle ilgili bilgileri veya fiyat bilgilerini açıklayan

herhangi bir reklam, resmi fiyat teklifi veya ihale teklifi,
ii) Belirli bir lambayla ilgili özel teknik parametrelerin belirtildiği herhangi bir teknik

tanıtım malzemesi.
Bu durumlarda bilgi Ek-I’in 2 nci maddesinde öngörülen şeklin dışında şekillerde (ör-

neğin tamamen metin olarak) temin edilebilir.
c) Armatürün bir satış noktası yoluyla pazarlanması istendiği takdirde, Ek-I’de öngö-

rülen şekilde hazırlanmış ve öngörülen bilgileri içeren bir etiket, satıcılara elektronik olarak
veya basılı biçimde ücretsiz olarak sağlanır. Tedarikçi, etiketlerin yalnızca satıcıların isteği
üzerine temin edildiği bir teslimat sistemini seçtiği takdirde, etiketleri istek üzerine derhal
teslim eder,

ç) Armatür son kullanıcılar için bir ambalaj içerisinde piyasaya sunulduğu takdirde, bu
ambalajın son kullanıcının armatüre takabileceği elektrik lambalarını içermesi durumunda bu
lambaların orijinal ambalajları armatürün ambalajı içerisine dahil edilir. Dahil edilmediği tak-
dirde, lambaların orijinal ambalajında yer alan bilgiler bu Tebliğ ve lambalara ilişkin çevreye
duyarlı tasarım gerekliliklerini düzenleyen Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarı-
mına İlişkin Yönetmelik uyarınca armatür ambalajının dış veya iç kısmında bir başka şekilde
mevcut bulunmalıdır. 

Bu Tebliğ kapsamında bilgi sağlayan, bir satış noktası yoluyla pazarlanması istenen ar-
matürlerin tedarikçileri, Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönet-
melik uyarınca çıkarılan uygulama tebliğlerinde belirtilen çevreye duyarlı tasarım gereklilik-
lerine ilişkin ürün bilgisi gereksinimlerine göre dağıtıcı olarak sorumluluklarını yerine getirmiş
kabul edilir.

Satıcıların sorumlulukları
MADDE 6 – (1) Elektrik lambası satıcıları,
a) Nihai mal sahibinin teşhir edilen ürünü görmesinin beklenemeyeceği satış, kiralama

veya taksitli satış için sunulan her bir modelin Ek-IV’e göre tedarikçi tarafından sağlanan bil-
gilerle pazarlanmasını, 
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b) Belirli bir modele yönelik enerjiyle ilgili bilgileri veya fiyat bilgilerini açıklayan her-
hangi bir reklam, resmi fiyat teklifi veya ihale teklifinde enerji verimlilik sınıfının belirtilmesini, 

c) Belirli bir modelle ilgili özel teknik parametreleri açıklayan herhangi bir teknik ta-
nıtım malzemesinde söz konusu modelin enerji verimlilik sınıfının belirtilmesini,

sağlarlar.
(2) Nihai kullanıcılara pazarlanan armatürlerin satıcıları aşağıda belirtilenleri sağlarlar: 
a) Aşağıdaki durumlarda Ek-I’in 2 nci maddesine göre etikette yer alan bilgilerin sağ-

lanmasını: 
i) Belirli bir armatüre yönelik enerjiyle ilgili bilgileri veya fiyat bilgilerini açıklayan

herhangi bir reklam, resmi fiyat teklifi veya ihale teklifi,
ii) Belirli bir armatürün teknik özelliklerini açıklayan herhangi bir teknik tanıtım

malzemesi,
Bu durumlarda bilgi Ek-I’in 2 nci maddesinde öngörülen şeklin dışında şekillerde (ör-

neğin tamamen metin olarak) temin edilebilir.
b) Satış noktasında sunulan her modelin beraberinde Ek-I’in 2 nci maddesinde öngö-

rülen etiket bulunmalıdır. Etiket aşağıda belirtilen yöntemlerden biriyle veya her ikisiyle teşhir
edilir: 

i) Etiket üzerindeki marka adını ve model numarasını okumak zorunda kalmadan, mo-
dele ait etiket olarak açıkça görülebilir ve tanınabilir bir şekilde teşhir edilen armatürün yakı-
nında,

ii) Açık bir şekilde satış noktasında, teşhir edilen armatür hakkında en doğrudan görü-
lebilir bilgilerin (fiyat bilgisi veya teknik bilgi gibi) beraberinde,

c) Armatür, nihai kullanıcının armatüre takabileceği elektrik lambaları içeren bir ambalaj
içinde nihai kullanıcıya yönelik olarak piyasaya sunulduğu takdirde, söz konusu lambaların
orijinal ambalajı armatür ambalajına eklenir. Eklenmediği takdirde; bu Tebliğ uyarınca ve Enerji
ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğe istinaden lambaların orijinal
ambalajında yer alan çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerine ilişkin bilgiler, armatür ambalajının
dış veya iç kısmında bir başka şekilde mevcut bulunmalıdır.

Ölçüm yöntemleri
MADDE 7 – (1) 5 inci ve 6 ncı madde uyarınca sağlanan bilgiler, Ek-V’te öngörüldüğü

üzere kabul edilmiş son ölçüm metotlarını dikkate alan, güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir öl-
çüm yöntemleri yoluyla temin edilir.

Piyasa gözetimi ve denetimi amacıyla doğrulama prosedürü
MADDE 8 – (1) Bakanlık beyan edilen enerji verimlilik sınıfını ve enerji tüketimini

değerlendirirken Ek-V’te öngörülen prosedürü uygular.
(2) Bu Tebliğin Madde 2’sinin (1) ve (2) nci bentlerinde atıfta bulunulan ve bu Tebliğ

hükümlerine uygun olup 1/7/2015’ten önce satış, kiralama veya taksitli satış için piyasaya arz
edilen lambaların TRKGM:2002/02 (98/11/AT) Tebliğinde anılan şartlara uygun oldukları ka-
bul edilir.

Yürürlükten kaldırma
MADDE 9 – (1) Ev Tipi Ampullerin Enerji Etiketlemesine İlişkin TRKGM:2002/02

(98/11/AT) sayılı Tebliğ 1/7/2015 tarihinde yürürlükten kaldırılır. TRKGM:2002/02 (98/11/AT)
Tebliğine yapılan atıflar bu Tebliğe yapılan atıflar olarak, TRKGM:2002/02 (98/11/AT) Ek-IV’e
yapılan atıflar ise bu Tebliğ Ek-VI’ya yapılan atıflar olarak kabul edilir. 

Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ 1/7/2015 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

14 Şubat 2015 – Sayı : 29267                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 31



Sayfa : 32                               RESMÎ GAZETE                                 14 Şubat 2015 – Sayı : 29267



14 Şubat 2015 – Sayı : 29267                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 33



Sayfa : 34                               RESMÎ GAZETE                                 14 Şubat 2015 – Sayı : 29267



14 Şubat 2015 – Sayı : 29267                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 35



Sayfa : 36                               RESMÎ GAZETE                                 14 Şubat 2015 – Sayı : 29267



14 Şubat 2015 – Sayı : 29267                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 37



Sayfa : 38                               RESMÎ GAZETE                                 14 Şubat 2015 – Sayı : 29267



14 Şubat 2015 – Sayı : 29267                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 39



Sayfa : 40                               RESMÎ GAZETE                                 14 Şubat 2015 – Sayı : 29267



14 Şubat 2015 – Sayı : 29267                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 41



Sayfa : 42                               RESMÎ GAZETE                                 14 Şubat 2015 – Sayı : 29267



14 Şubat 2015 – Sayı : 29267                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 43



Sayfa : 44                               RESMÎ GAZETE                                 14 Şubat 2015 – Sayı : 29267



14 Şubat 2015 – Sayı : 29267                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 45



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No : 2015/11

İşyeri : Karaca Tem. Tur. Teks. Kağıt San. Tic. Ltd. Şti.

Rıdvan Ağa Cad. Özhal Ap. No: l/5 Yenişehir/DİYARBAKIR

SGK Sicil No : 1125051.033

Tespiti İsteyen : T.Yol-İş Sendikası 

İnceleme  : Karaca Tem. Tur. Teks. Kağıt San. Tic. Ltd. Şti.’nde Bakanlığımızca

yapılan incelemede; hizmet alım sözleşmesi ile GMK Bulvarı Devlet Hastanesi Karşısı Kara-

yolları 5. Bölge Müdürlüğü Toroslar/MERSİN adresinde bulunan işyerinde binaların genel te-

mizliği, ilaçlanması, bahçe bakımı, sulama ve taşıma işlerinin yapıldığı, bu nedenle yapılan iş-

lerin İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı “Genel işler” işkolunda yer aldığı tespit edil-

miştir.

Karar: Karaca Tem. Tur. Teks. Kağıt San. Tic. Ltd. Şti. işyerinde yürütülen işlerin ni-

teliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı “Genel işler” işkoluna girdiğine ve

yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Söz-

leşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

—— • ——
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No : 2015/12

İşyeri : Dsign Endüstriyel Reklam A.Ş.

Hadımköy Ömerli Mah. Kurtini Sok. No: 22

Arnavutköy/İSTANBUL

SGK Sicil No : 1167715.034

Tespiti İsteyen : Çelik-İş Sendikası 

İnceleme  : Dsign Endüstriyel Reklam A.Ş.’de Bakanlığımızca yapılan incele-

mede; Hadımköy Ömerli Mah. Kurtini Sok. No: 22 Arnavutköy/İSTANBUL adresinde bulunan

işyerinin idari, üretim, dış montaj ve sevkiyat bölümlerinden oluştuğu, üretim bölümüne ham-

madde olarak, suntalam, mdflam, alüminyum, saç, profil, boya, folyo elektrik ekipmanları mal-

zemelerinin geldiği, alınan siparişlere göre mobilya ve metal bölümünde kesim, kaynak ve

montaj yapıldığı, dijital baskı bölümünde baskı yapıldığı, afiş hazırlandığı, stant, reklam pa-

nosu, tabela, afiş vb. ürünler imal edildiği, dijital baskı yoluyla araç, duvar ve yer grafikleri

yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 12 sıra numaralı “Metal” işko-

lunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Dsign Endüstriyel Reklam A.Ş. işyerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle

İşkolları Yönetmeliğinin 12 sıra numaralı “Metal” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî

Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci

maddesi gereğince karar verilmiştir.
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 105)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(GÜMRÜK İŞLEMLERİ)

(SERİ NO: 126)

MADDE 1 – 27/2/2013 tarihli ve 28572 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük
Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:105)’nin 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Tebliğ, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 50 ila 63 üncü (50 ve 63 dâhil) fasılları
kapsamındaki tekstil eşyası ile 3926.20 tarife alt pozisyonu kapsamındaki giyim eşyası ve
giyim eşyası aksesuarlarının serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük
müdürlüklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası ile dördüncü fıkrasının
(f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü fıkrasının (g) bendinden sonra gelmek üzere
aşağıdaki (ğ) ve (h) bentleri eklenmiştir.

“(1) Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 50 ila 63 üncü (50 ve 63 dâhil) fasılları kapsamın-
daki tekstil eşyası ile 3926.20 tarife alt pozisyonu kapsamındaki giyim eşyası ve giyim eşyası
aksesuarlarının serbest dolaşıma giriş işlemleri aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden
yapılır.

“f) Otomotiv imalatı ve montajı yapan firmalarca, otomotiv imalatı ve montajında kul-
lanılmak üzere getirilen bu Tebliğ kapsamındaki eşyanın,”

“ğ) Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi
Tebliği uyarınca ithalatı yasak olanlar hariç olmak üzere, Serbest Bölgedeki üretim faaliyeti
sonucu elde edilen her çeşit tekstil döküntü ve kırpıntılarının,

h) Serbest Bölgede üretilen Türk menşeli tekstil eşyasının,”
MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 115)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ)

(SERİ NO: 128)

MADDE 1 – 12/9/2014 tarihli ve 29117 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 115 Seri

No.lu Gümrük Genel Tebliğinin (Gümrük İşlemleri) 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiş-

tirilmiştir.

“MADDE 3 - (1)

08.01 tarife pozisyonundaki Hindistan cevizi, Brezilya cevizi ve Kaju cevizi,

08.02 tarife pozisyonundaki diğer kabuklu meyvalar,

09.04 tarife pozisyonundaki piper cinsi biber; Capsicum ve Pimenta cinsi biberler,

09.06 tarife pozisyonundaki tarçın ve tarçın ağacının çiçekleri,

10.06 tarife pozisyonundaki pirinç,

1207.40 tarife alt pozisyonundaki susam tohumu,

40.15 tarife pozisyonundaki sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan her türlü giyim eş-

yası ve aksesuarı (eldivenler, tek parmak eldivenler ve parmaksız eldivenler dahil),

41.01 tarife pozisyonundaki sığırların (bufalo dahil) ve atların dabaklanmamış ham post

ve derileri,

41.04 tarife pozisyonundaki sığırların (bufalo dahil) ve atların dabaklanmış veya 'crust'

(ara kurutmalı) post ve derileri,

42.02 tarife pozisyonundaki eşya,

44.20 tarife pozisyonundaki üzerine kakma yapılmış ağaç, mücevherat ve çatal, bıçak

takımı için ahşap kutu ve mahfazalar ve benzeri eşya ile ahşap küçük heykelcikler ve diğer süs

eşyası,

6802.23 ve 6802.93 ve 25.16 tarife pozisyon ve alt pozisyonlarındaki granit/granit taşı,

69.13 tarife pozisyonundaki seramikten heykelcikler ve diğer süs eşyası,

70.10 tarife pozisyonundaki cam damacana, kavanoz, şişe, küçük şişe, çanak, tüp, serum

ampulleri ve diğer kaplar; camdan konserve kavanozları; camdan tıpa, kapak ve benzerleri,

70.13 tarife pozisyonundaki sofra, mutfak, tuvalet, yazıhane, ev tezyinatı ve benzeri iş-

ler için cam eşya,

70.18 tarife pozisyonundaki cam boncuklar, taklit inciler, kıymetli veya yarı kıymetli

taş taklitleri ve camdan benzeri boncuk türü eşya ve bunlardan eşya,

82.02 tarife pozisyonundaki el testereleri; her tür testere ağızları,

82.03 tarife pozisyonundaki eğeler, törpüler, pensler, kerpetenler, cımbızlar, tenekeci

makasları, boru kesicileri, cıvata kesicileri, zımbalar ve benzeri el aletleri,

82.04 tarife pozisyonundaki elle kullanılan sıkıştırma anahtarları, değişebilir sıkıştırma

soketleri,

82.05 tarife pozisyonundaki tarifenin başka pozisyonlarında yer almayan el aletleri;

kaynak lambaları; mengeneler, vida mengeneleri ve benzerleri, örsler, portatif demirci ocakları;

el ile veya pedalla işleyen çatkılarıyla birlikte bileğiler,
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82.06 tarife pozisyonundaki 82.02 ila 82.05 pozisyonlarındaki aletlerin iki veya daha

fazlasından meydana gelen aletler,

82.07 tarife pozisyonundaki el aletlerinin veya makinalı aletlerin değişebilen aletleri,

82.11 tarife pozisyonundaki kesici ağızlı bıçaklar,

82.15 tarife pozisyonundaki kaşıklar, çatallar, kepçeler, delikli kepçeler, spatulalar, balık

bıçakları, yağ bıçakları, şeker maşaları ve benzeri mutfak ve sofra eşyası,

95 inci fasıldaki oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri; bunların aksam, parça ve ak-

sesuarı,

9613.80 ve 9613.90 tarife alt pozisyonlarındaki diğer çakmak ve ateşleyiciler ile aksam

ve parçaları ve

96.17 tarife pozisyonundaki vakumlu şişeler ve diğer vakumlu kaplar (mahfazaları ile

birlikte), bunların aksam ve parçaları,

cinsi eşyanın, Türkiye Gümrük Bölgesine kara ve demir yolu hudut kapılarından girişi

halinde aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerine sevk edilerek serbest dolaşıma giriş işlemleri

yapılır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen 10.06 tarife pozisyonundaki eşyanın Türkiye Gümrük Böl-

gesine kara ve demir yolu hudut kapılarından girişi halinde birinci fıkradaki listeye ek olarak

aşağıda yer alan gümrük müdürlüklerine de sevk edilerek gümrük işlemlerinin buralardan ger-

çekleştirilmesi mümkündür.
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(3) Birinci fıkrada belirtilen 41.04 tarife pozisyonundaki eşyanın Türkiye Gümrük Böl-
gesine kara ve demir yolu hudut kapılarından girişi halinde birinci fıkradaki listeye ek olarak
aşağıda yer alan gümrük müdürlüklerine de sevk edilerek gümrük işlemlerinin buralardan ger-
çekleştirilmesi mümkündür.

(4) Birinci fıkrada belirtilen 42.02 tarife pozisyonundaki eşyanın Türkiye Gümrük Böl-
gesine kara ve demir yolu hudut kapılarından girişi halinde birinci fıkradaki listeye ek olarak
aşağıda yer alan gümrük müdürlüklerine de sevk edilerek gümrük işlemlerinin buralardan ger-
çekleştirilmesi mümkündür.

(5) Birinci fıkrada belirtilen 82.04, 82.05, 82.06 tarife pozisyonlarındaki eşyanın Tür-
kiye Gümrük Bölgesine kara ve demir yolu hudut kapılarından girişi halinde birinci fıkradaki
listeye ek olarak aşağıda yer alan gümrük müdürlüklerine de sevk edilerek gümrük işlemlerinin
buralardan gerçekleştirilmesi mümkündür.

(6) Birinci fıkrada belirtilen 95 inci fasıldaki eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine kara
ve demir yolu hudut kapılarından girişi halinde birinci fıkradaki listeye ek olarak aşağıda yer
alan gümrük müdürlüklerine de sevk edilerek gümrük işlemlerinin buralardan gerçekleştirilmesi
mümkündür.

(7) Birinci fıkrada belirtilen eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine hava ve deniz yoluyla
gelmesi halinde serbest dolaşıma giriş işlemleri geldiği gümrük idaresinde gerçekleştirilir. Bu
kapsamdaki eşya transit edilecek ise serbest dolaşıma giriş işlemleri yukarıdaki fıkralarda be-
lirtilen yetkili gümrük müdürlüklerine sevk edilerek buralardan yapılır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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Maliye Bakanlığından:

2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ

(SIRA NO: 5)

Bilindiği üzere, 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve

Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesinde;

“(1) Engelliler için sağlık kurulu raporu düzenlemeye yetkili sağlık kurum veya kuru-

luşlarınca verilen sağlık kurulu raporuyla asgarî % 20 oranında engelli olduğu tespit edilen ve

özel eğitim değerlendirme kurulları tarafından da eğitsel değerlendirme ve tanılamaları yapı-

larak 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında açılan özel eğitim okulları ile

özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen destek eğitimini almaları uygun görülen

görme, işitme, dil-konuşma, spastik, zihinsel, ortopedik veya ruhsal engelli bireylerin eğitim

giderlerinin her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen tutarı, Bakanlık bütçesine bu amaçla ko-

nulan ödenekten karşılanır. Bu engelli bireylerin engel grupları ve dereceleri ile engelinin ni-

teliğine göre eğitim programlarının kapsamı ve eğitim süreleri, Aile ve Sosyal Politikalar Ba-

kanlığının görüşü alınmak suretiyle yönetmelikle belirlenir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen eğitim hizmetini sunan veya yararlananların gerçek dışı

beyanda bulunmak suretiyle fazladan ödemeye sebebiyet vermeleri durumunda bu tutarlar, iki

katı ve kanunî faiziyle birlikte ilgililerden müteselsilen tahsil edilir. Bu fiillerin özel eğitim

okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri tarafından tekrarı hâlinde, ayrıca kurum

açma izinleri iptal edilir.”,

hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda, engelli bireylerin destek eğitim giderlerinin bütçeden karşılanacak kıs-

mına ilişkin olarak aşağıdaki hususlara uyulacaktır.

1- 5580 sayılı Kanun kapsamında açılan özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabi-

litasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı;

katma değer vergisi hariç olmak üzere bireysel eğitim için aylık 434 TL, grup eğitimi için aylık

122 TL olarak belirlenmiştir.

2- Belirlenen tutarlar, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten,

bu tutarları aşan kısmı ise ilgililer tarafından karşılanır.

3- Bu Tebliğde yer almayan hususlarda Millî Eğitim Bakanlığınca yapılacak düzenle-

meler esas alınır.

4- Bu Tebliğ, 1/1/2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürür-

lüğe girer.

Tebliğ olunur.
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KURUL KARARI
Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan:
Tarih : 10/2/2015
Karar No : 2015/1
Konu : Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları
Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunca;
Ekonomi Bakanlığının 9/1/2015 tarihli ve 18582 sayılı yazısı ile İhracata Yönelik Dev-

let Destekleri Değerlendirme Komitesinin 30/12/2014 tarihli ve 4 No’lu Toplantısında alınan
Karar dikkate alınarak; 94/6401 sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararına istinaden
hazırlanan ekli “Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Karar”ın kabulüne, karar
verilmiştir.
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YARGI BÖLÜMÜ
YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARLARI
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14/2/2015 

ORTA SAYFA 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

14 Şubat 2015 

CUMARTESİ 
Sayı : 29267 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
Sakarya 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2011/176 

Karar No : 2012/383 

Sakarya 3. Asliye Ceza Mahkemesince; Gürcistan vatandaşı sanıklar Tsıtsıno Basılaıa ve 

Inga Kukhılava'ya isnat olunan "Dolandırıcılığa Teşebbüs" fiiline ilişkin olarak TCK.nun 62/1 

maddesi uyarınca sanıkların ayrı ayrı 5 ay hapis cezası ve 12 gün karşılığı adli para cezası ile 

cezalandırılmalarına, Sanıklara TCK.nun 52/2,3 maddesi hükümlerine göre günlükleri takdiren 

20’şer .TL ile çarpılması ile sanıkların ayrı ayrı 240 TL. Adli para cezası ile cezalandırılmalarına, 

CMK.nun 5560 ile 5728 sayılı kanunla değişik 231/5, 6, 7, 9,14 maddeleri uyarınca faillerin 

tecziyelerine yönelik ayrı ayrı kurulan kararlara ilişkin Hükmün Takdiren Açıklanmasının Geri 

Bırakılmasına, 5 yıl süreyle denetim süresine tabi tutulmalarına karar verilmiştir. 

Gerekçeli kararın sanıkların dosyadaki yurtdışı adreslerine Adalet Bakanlığı Uluslararası 

Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından tebliğ edilmesi için gerekli yazışmalar 

yapılmış ise de; tebliğ imkansızlığı nedeni ile iade edildiğinden, gerekçeli kararın 7201 sayılı 

yasanın 28/1 maddesi gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

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

CMK.nun 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usülen temyiz olunmadığı 

takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 1194/1-1 

—— •• —— 

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

Esas No : 2014/10025 

Suç : Resmi belgede sahtecilik 

Suç T. : 16/08/2005 

Sanık : Emrah Güngör: (Nail, Dilek oğlu 09/09/1977) Bagrationis Kucha No: 40 

Tiflis/Gürcistan adresinde ikamet etmektedir. 

Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında Selendi Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 

29/11/2012 gün ve 2009/79 E. 2012/132 K. sayılı hükmün sanık ve sanık vekili tarafından temyiz 

edilmesi üzerine 4778 Sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK.nun 316. maddesine eklenen son 

fıkrası hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tebliğnamesinin sanığa tebliği 

gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri 

gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 

Onama isteyen 02/04/2014 gün ve 11/2013/9469 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiş sayılacağı 

ilan olunur. 1193/1-1 
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Yargıtay 8. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

Esas No : 2013/15440 

Suç  : Parada sahtecilik 

Suç tarihi : 24.11.2012 

Sanık : Jamel Ouled Messaud 

Kimlik ve Adres : Selim ve Mouna oğlu 01.01.1985 Haffouz/TUNUS Doğumlu, Leheş 

HENEBE 11 Hafuz/TUNUS 

Yukarıda kimliği yazılı Sanık hakkında Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 

verilen 15.01.2013 gün ve 2012/644 Esas - 2013/19 Karar sayılı hükmün Cumhuriyet Savcısı 

tarafından temyiz edilmesi üzerine 4778 sayılı Yasanın 2. Maddesi ile CMUK’un 316. Maddesine 

eklenen son fıkrası hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tebliğnamesinin sanığa 

tebliği gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanunu’nun 28, 29 ve 31. 

Maddeleri gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet 

Başsavcılığının Bozma isteyen 20.08.2013 gün ve 8/2013/56057 sayılı tebliğnamesinin tebliğ 

edilmiş sayılacağı ilan olunur. 1034/1/1-1 

————— 

Esas No : 2013/4030 

Suç : Parada Sahtecilik 

Suç tarihi : 11.10.2011 

Sanıklar : Oleksandr Dorokhov ve Alexandar Zakharov 

Sanık Oleksandr Dorokhov için Kimlik ve Adres: Vyeheslov ve Valentina oğlu 1971 

Ukrayna Doğumlu, Adres1: Kumport Ambarlı Limanında bulunan Volga Balt 219 isimli gemi 

Merkezi/İSTANBUL, Adres2: Olissa Cad. Bonzaghıe Sossa Sok. No: 8 Kerch/UKRAYNA. 

Sanık Alexandar Zakharov için Kimlik ve Adres: Nıkolaevich ve Irına oğlu 1988 Ukrayna 

Doğumlu, Adres1: Kumport Ambarlı Limanında bulunan Volga Balt 219 isimli gemi 

Merkezi/İSTANBUL,Adres2: Svortavalskai Cad. No: 39 Petro Zavodk/UKRAYNA. 

Yukarıda açık kimliği yazılı Sanıklar hakkında İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi 

tarafından verilen 29.05.2012 gün ve 2012/60 Esas - 2012/146 Karar sayılı hükmün Cumhuriyet 

Savcısı tarafından temyiz edilmesi üzerine 4778 sayılı Yasanın 2. Maddesi ile CMUK’un 316. 

Maddesine eklenen son fıkrası hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 

tebliğnamesinin sanığa tebliği gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat 

kanunu’nun 28, 29 ve 31. Maddeleri gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Bozma isteyen 06.02.2013 gün ve 8/2012/219872 sayılı 

tebliğnamesinin tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 1034/2/1-1 

—— • —— 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

Esas No : 2013/24601 

Suç : Sahte Fatura Düzenlemek 

Suç T.  : 2005-2006 yılları 

Sanık : Cemalettin BOLAT : (Ali, Hatice oğlu 20/04/1971) Anadolu Cad.: 884/14 

K:2  D: 14 adresinde ikamet etmektedir. 

Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında Karşıyaka 2. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 

28/06/2012 gün ve 2010/187 E. 2012/577 K. sayılı hükmün Sanık Cemalettin Bolat ve Sanık 

Kenan Kuğ tarafından temyiz edilmesi üzerine 4778 Sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK.nun 

316. maddesine eklenen son fıkrası hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 

tebliğnamesinin sanığa tebliği gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat 

kanununun 28, 29, ve 31. maddeleri gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Bozma isteyen 09/11/2013 gün ve 11/2012/228139 sayılı 

tebliğnamesinin tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 1035/1-1 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE 
KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bursa 

Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  
1 - Satışa esas bedeli en az 6,00.- TL ile en çok 181.584,18.- TL arasında değişen; 

24/02/2015 günü saat 16.00’a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 1,00- TL en çok 
18.158,00.- TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 
güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen (Traş makinası, Mini dikiş makinası, Siyah 
beyaz Televizyon, Fotoğraf makinesi, Kol saati, Box cihazı ve aparatları, MP3 çalar, Koltuk 
aksamı, Koltuk ısıtıcı, Sigara sarma makinası, Elektronik Sigara, Elektronik sigara likidi ve şarj 
aleti, Sigara kağıdı, Makaron, Sigara filtresi, Cep Telefonu, Cep Telefonu Bataryası, şarj cihazı ve 
kulaklık, Kurbağacık, Rulman, Akvaryum lambası, Adaptör, İnce uzun ve kısa florasan, Dolu Av 
fişeği vb.) 51 grup eşya açık artırma suretiyle, Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğü İhale Salonu - 
Fethiye Mahallesi Ata Bulvarı No:105 Nilüfer/BURSA adresindeki ihale salonunda 25/02/2015 
günü saat 10.00’da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında 
ayrıntılı bilgiye www.gbt.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (224) (243 43 30) numaralı 
telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 
ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 
yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 
Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 
Vekâletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 
geçerlidir. Açık artırma yöntemi ile eşya satış şartnamesi ve ekleri 10,00 TL (KDV dâhil) bedel 
karşılığı Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden 
alınabilir. 

İlan olunur. 1190/1-1 
—— • —— 

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU KAPSAMINDA TASFİYELİK 
HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 
İskenderun Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 10,00 TL ile en çok 49.201,52- TL arasında değişen; 
25/02/2015 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 1,00 TL ile en 
çok 4.920,15 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 
güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen ve Yeniden İhraç Amaçlı Olarak Satışa 
Sunulan Toz Şeker, Kahve, Çay, Cep Telefonu, Kulaklık, merkezi kilit ünitesi ve anahtarı, piston 
sekmanı, conta takımı, Tv kumandası, hücum yeleği, mikrofon, kamera alıcısı, güvenlik kamerası, 
demonte kuş kafesi, çay bardağı, muhtelif giysi, elektrikli tek gözlü ocak, traş makinası tarağı, 
fotoğraf makinası, DVD ve video oynatıcısı, muhtelif cep telefonu aksesuarı, demir saç bilye, 
ağaç testeresi, araş aksamı, bakır, bakır tel, çakmak (doldurulabilir),telsiz bataryası, el ve silah 
dürbünü, muhtelif araç aksam ve parçaları ve rulman cinsi 101 grup eşya; açık artırma suretiyle 
Gündüz Caddesi Antakya/HATAY adresindeki Antakya Belediye Parkı içinde bulunan Hatay 
Büyükşehir Belediyesi Nikah ve Oda Tiyatrosu Salonunda 26/02/2015 tarihinde saat: 09.30'da 
satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye 
www.gtb.gov.tr internet adresimiz ile (0) (326) (285 60 44) 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 şartnamesi ve eki listelerde belirtilen hükümler 
geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı 
İskenderun Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinden alınabilir. 

İlan olunur. 1033/1-1 
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ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

TEİAŞ 22. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden: 

2 Adet Araç Kiralama Hizmet Alımı işi TEİAŞ’nin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 

3/g maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usullere Dair 

Yönetmeliği 19. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı 

bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2015/16316 

1 - İdarenin 

a) Adresi : İnönü Mah. Alparslan Türkeş Bulvarı 118/B 37100 

KASTAMONU 

b) Telefon ve faks numarası : Tlf : (0366) 215 39 00 - Faks : (0366) 214 44 22   

  

c) Elektronik posta adresi : 22grupmd@teias.gov.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği  

    internet adresi (varsa) : - 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı 

 

Kısım 

Aracın Cinsi ve 

Karakteristiği Çalışma Yeri Miktarı 

1. kısım 4 x 4 çift kabinli pikap  22. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü/ 

KASTAMONU 

1 

2. kısım 4 x 4 çift kabinli pikap 1 

 

Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. İstekliler her kısım için ayrı ayrı teklif vereceklerdir. 

İsteklinin üzerinde kalan kısımların toplamı üzerinden sözleşme imzalanacaktır. 

- Şoförlü olarak Kiralanacak 2 Adet Aracın Yakıtları İdare Tarafından Karşılanacaktır. 

b) Yapılacağı yer : TEİAŞ 22. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü / 

İnönü Mah. Alparslan Türkeş Bulvarı 118/B 37100 

KASTAMONU  

c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 330 (üçyüzotuz) gündür 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TEİAŞ 22. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü 

İnönü Mah. Alparslan Türkeş Bulvarı 118/B 37200 

KASTAMONU  

b) Tarihi ve saati : 24/02/2015 - Saat:10:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1.a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek 

odası belgesi; 



14 Şubat 2015 – Sayı : 29267 RESMÎ GAZETE Sayfa : 113 

 

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, 

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, 

b) 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, 

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler/Muhasebe Birimlerine 

yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan 

isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi, 

ğ) 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, 

4.1.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;  

4.1.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.1 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 (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.” 

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

kriterler: 

4.2.1. --- 

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

kriterler: 
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4.3.1. Yurtiçinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde son beş yıl içinde bedel 

içeren tek bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %25 

oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 

belgeler, 

Birden fazla İş Deneyim Belgesinin tutarının, toplanması ile oluşan bedel dikkate 

alınmaz. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:  

4.4.1. Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen şoförlü veya 

şoförsüz kiralık araç veya personel taşıma veya öğrenci taşıma hizmet alımı işleridir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00- (elli) Türk Lirası karşılığı 

TEİAŞ 22. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Satınalma ve Ticaret Şefliği İnönü Mahallesi 

Alparslan Türkeş Bulvarı 118/B KASTAMONU adresinden satın alınabilir.  

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale 

dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 65,00- (altmışbeş) Türk Lirası doküman bedelini 

Vakıflar Bankası TR 120001 5001 5800 7297 077411 nolu hesabına yatırmak zorundadır. 

Doküman satış bedelinin önceden İdare hesabına havale edilmesi kaydıyla, ihale dokümanı posta 

veya kargo yoluyla satın alınabilir. Dokümanın posta veya kargo yoluyla satın alınmasına ilişkin 

talep yazısı, doküman bedelinin İdarenin hesabına yatırıldığına ilişkin dekont ile birlikte ihale 

tarihinden en az beş gün önce İdareye faks veya posta yoluyla bildirilir. İdare, talebin alındığı 

tarihi izleyen iki iş günü içinde dokümanı, doküman satın alındığına ilişkin İdare yetkilisince 

imzalı formu da ekleyerek, talep sahibinin belirttiği adrese gönderir. Bu durumda dokümanın 

postaya veya kargoya verildiği tarih, dokümanın satın alınma tarihi olarak kabul edilir. 

Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı İdare hiçbir 

şekilde sorumlu tutulamaz.” 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 22. İletim Tesis ve İşletme Grup 

Müdürlüğü Muhaberat ve Arşiv Şefliği İnönü Mah. Alparslan Türkeş Bulvarı 118/B 37100 

KASTAMONU  

Adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta ile 

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.  

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 veremez. 

13 - İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz.” 

 1223/1-1 
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JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASI İHALE YOLUYLA 

ARAMAYA AÇILACAKTIR 

Kırşehir İl Özel İdaresinden: 

1 - İHALE KONUSU: 

İlimiz sınırlarında bulunan ve aşağıda yeri, paftası, koordinatları ve alanı belirtilen sahalar 

5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun10.maddesi 1.fıkrası (c) 

bendi ve Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. 

Maddesine ve 5302 sayılı İl Özel İdare Kanunu hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile ihalesi 

yapılacaktır. 

2 - İHALE EDİLECEK SAHA: 

2.1- Kırşehir İli Merkez İlçesi sınırlarında J32d1 ve J32d2 paftaları içerisinde, aşağıdaki 

koordinatlarla sınırlı 3000 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası; 

2.1.a) Koordinatları;  

 

Poligon-1 1. Nokta 2. Nokta 3. Nokta 4. Nokta 

Sağa (Y) 596000 596000 602000 602000 

Yukarı (X) 4336000 4341000 4341000 4336000 

 

2.1.b) Muhammen Bedeli: 53.926,80 TL 

2.1.c) Geçici Teminatı: 1.617,80 TL 

3 - İHALENİN YERİ VE TARİHİ: 

3.1. Şartname ve Eklerinin Temini: İl Özel İdaresi, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünden 

150 TL karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz olarak görülebilir. Şartname bedeli İdaremizin 

Kırşehir Vakıfbank şubesi TR 590001500158007289070767 hesabına yatırılacaktır. 

3.2. İhalenin Yapılacağı Yer: : Kırşehir İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu 

3.3. İhalenin Tarih ve saati: 03.03.2015 Salı günü saat 10.10 da yapılacaktır. 

3.4. İhale Usulü: 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü 

3.5. Tekliflerin verileceği yer: Kırşehir İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu  

3.6. Son Teklif verme saati: 03.03.2015 günü saat 10.10 

4 - İHALEYE KATILMA BELGELERİ: 

İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri kapalı teklif zarfı içerisinde komisyona 

sunacaklardır. 

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

b) Gerçek kişi istekliler; 

1 - Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi 

2 - Noter tasdikli imza beyannamesi 

3 - T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdanı sureti 

c) Tüzel Kişi İstekliler; 

1 - Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan 

veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair 

belge 

2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları 

tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri 

3 - Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir, yıl içerisinde alınmış, 

onaylı vergi levhası 

d) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak olan 

kişilerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin imza beyannamesi 
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e) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortaklarca 

imzalanmış ortaklık sözleşmesi 

f) Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C. 

Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir. 

g) Kırşehir İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünden alınan, okunup Kabul 

edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi 

h) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen miktardaki geçici teminatın alındığına dair 

makbuz veya banka teminat mektubu. 

ı) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu 

j) Vergi borcu yoktur yazısı 

k) 2886 sayılı Yasa uyarınca yapılan ihalelere katılmaya yasaklı olmadığına ilişkin yazılı 

taahhütname. 

l) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerin aslını veya noter tasdikli 

suretleri ile birlikte, en geç son teklif verme tarih ve saatine kadar, işin adının yazılı olduğu kapalı 

zarf içerisinde İhale görevlilerine teslim etmeleri gerekmektedir. Posta yoluyla yapılacak 

başvurular kabul edilmeyecektir. 

m) İstekliler tekliflerini, muhammen bedel üzerinden açık teklif usulü ile verecektir. İhale 

sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle noter tescilli sözleşme ve taahhütname imzalanacaktır. 

n) İhale bedeli, kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 takvim günü içinde ihale üzerinde 

kalan istekli tarafından Kırşehir İl Özel İdaresinin hesabına peşin olarak ödenecektir. 

o) İhale Komisyonu, 2886 sayılı Yasanın 29.maddesi uyarınca, ihaleyi yapıp yapmamakta 

serbesttir. 

İlan olunur. 1038/1-1 

—— • —— 
TEŞEKKÜLÜMÜZ TRENLERİNDE SEYAHAT EDEN YOLCULARA VERİLECEK, YEMEK 

PAKETLERİ, KAHVALTI PAKETLERİ VE İKRAM PAKETİNİN 2 (İKİ) YIL SÜREYLE 

TEMİNİ VE YEMEKLİ VAGONLARIN İŞLETİLMESİ İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2015/14252 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü GAR/ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/4199 - Faks: 311 53 05 

c) WEB Adresi : www.malzeme.tcdd.gov.tr 

2 - İhale konusu malın adı ve 

     miktarı : Kahvaltı paketi (Kaşar-Bal vs) 43.200 adet 

  Kahvaltı paketi(Beyaz Peynir-Reçel vs) 43.200 adet 

  Yemek Paketi (Kırmızı Etli) 180.000 adet 

  Yemek Paketi (Tavuk Etli) 180.000 adet 

  İkram Paketi 964.800 adet 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle 

Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 

dökümanında belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu Başkanlığına 13/03/2015 Cuma günü saat 10.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması 

şarttır. 

5 - İhale dökümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Genel 

Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın 

almaları zorunlu olup Ankara’da TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV 

Dahil 200.-TL bedelle temin edilebilir. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 1242/1-1 
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GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE 25.855 KG RULO BALYA  
MAKİNESİ İPİ SATIN ALINACAKTIR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
Konu ile ilgili Şartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’ndan 100,00 TL 

karşılığında temin edilebilir. 
İhale kapalı zarf usulü ile yapılacak olup, isteklilerce teklif tutarının en az %3’ü oranında 

geçici teminat verilecektir. 
Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 26/02/2015 Perşembe günü saat 14:30’a 

kadar TİGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir. 
İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’nde 

yapılacaktır. 
Geciken teklifler dikkate alınmaz. 
Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında 

olup, ihale TİGEM Alım Satım ve İhale yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır. 
ADRES: 
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Karanfil Sokak No: 62   Bakanlıklar/ANKARA  
Tlf.: (0.312) 417 84 70 (5 Hat) 
Fax: (0.312) 417 78 39 1219/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 
Bandırma Gümrük Müdürlüğünden:  

İLANEN TEBLİGAT 
Aksaray Mah. Hobyar Mektebi Sk. No: 22/10 Fatih/İSTANBUL, Kemankeş Mah. 

Necatibey Cd. No: 34 K: 1 D: 109 Karaköy/İSTANBUL adreslerinde mukim Mustafa Kemal 
ÇANDIR (TC No:20542463668) adına Müdürlüğümüzde Merkür LLC firmasına ait 7117979 
IMO numaralı M/V PASHA isimli gemide tespit edilen serbest dolaşımda olmayan 11.342 kg 
motorine ilişkin 8.250,00 TL Katma Değer Vergisi ve 20.470,00 TL Özel Tüketim Vergisi olarak 
düzenlenen 305263 sayılı 09.05.2014 tarihli Ödeme emri adı geçen firmanın %100 hissedarı 
yetkilisi Mustafa Kemal ÇANDIR'ın bilinen adreslerinde bulunamadığı gerekçesi ile tebliğ 
edilmeden iade edilmiş olup, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28. ve 31. maddeleri ile Tebliğ 
Kanununun Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 48 ve 49. Maddeleri gereğince yayım tarihinden  
7 (yedi) gün sonunda işbu tebligata konu cezaların muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen 
tebliğ olunur. 1217/1-1 

—— • —— 
Bursa Yıldırım Kaymakamlığından: 
Bursa Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Polis Memurları Vedat POLATÇI ve 

Halil İbrahim DEMİRCİ hakkında 4483 Sayılı Kanuna göre Yıldırım Kaymakamlığı tarafından 
verilen 10.11.2014 tarih ve 38 sayılı Soruşturma İzni Verilmemesine ilişkin karar, Müşteki Lale 
AKIN'a tebliğ edilemediğinden 7201 Sayılı Kanunun 28, 29, 30. Maddeleri uyarınca ilan tebliği 
olunur. 1112/1-1 

————— 
Bursa Yıldırım İlçe Belediye Başkanlığında görevli İmar ve Şehircilik Müdürü Yılmaz 

KAYRAK ve Ruhsat Büro Sorumlusu Mümin İNAN hakkında 4483 Sayılı Kanuna göre Yıldırım 
Kaymakamlığı tarafından verilen 19.12.2014 tarih ve 41 sayılı Soruşturma İzni Verilmemesine 
ilişkin karar, Müşteki Emine PEHLEVAN AHMET'e tebliğ edilemediğinden 7201 Sayılı 
Kanunun 28, 29, 30. Maddeleri uyarınca ilan tebliği olunur. 1111/1-1 

—— • —— 
Milli Savunma Bakanlığından: 

YASAKLAMA KARARININ İPTALİ 
4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 26’ncı maddesine göre Balaban 

Hafriyat İnşaat Taahhüt Nakliye Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi hakkında verilen ve 25 Kasım 
2008 tarihli ve 27065 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yasaklama kararı; Ankara 13’üncü 
İdare Mahkemesi tarafından 09/01/2015 tarihli ve Esas No: 2015/17, Karar No: 2015/38 sayılı 
karar ile iptal edilmiştir. 

Duyurulur. 1224/1-1 
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan: 

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 

FON DENETÇİ YARDIMCILIĞI VE FON UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İstanbul Merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere, 9 

uncu dereceden; 4 adet Fon Denetçi Yardımcısı ve 10 adet Fon Uzman Yardımcısı kadrosuna 

atama yapılmak amacıyla yazılı ve sözlü giriş sınavı yapılacaktır. 

Adaylar, Fon Denetçi Yardımcısı ve Fon Uzman Yardımcısı kadrolarından yalnızca birine 

müracaat edebileceklerdir. 

I - Sınava Katılma Şartları 

1 - Fon Denetçi Yardımcısı için; 

ÖSYM tarafından (A) grubu kadrolar için 06-07 Temmuz 2013 veya 05-06 Temmuz 2014 

tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavları (KPSS)’dan KPSSP63 puan türünden en az 

80 (seksen) puan almış olmak. 

Yukarıda belirtilen KPSSP63 puanı için başvuranların toplam sayısının 40 kişiden fazla 

olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere ilk 40 aday, yazılı giriş sınavına 

alınacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması 

halinde ise bu adayların tümü sınava çağrılacaktır. 

2 - Fon Uzman Yardımcısı için; 

ÖSYM tarafından (A) grubu kadrolar için 06-07 Temmuz 2013 veya 05-06 Temmuz 2014 

tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavları (KPSS)’dan KPSSP63 puan türünden en az 

80 (seksen) puan almış olmak. 

Yukarıda belirtilen KPSSP63 puanı için başvuranların toplam sayısının 100 kişiden fazla 

olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere ilk 100 aday, yazılı giriş sınavına 

alınacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması 

halinde ise bu adayların tümü sınava çağrılacaktır. 

3 - Fon Denetçi Yardımcısı ve Fon Uzman Yardımcısı için; 

A) En az dört yıl süreli eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, 

iktisat ve işletme fakülteleri ile bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış 

yabancı okulları bitirmiş olmak, 

B) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, 

C) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları 

taşımak, 

D) 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre müflis olmamak, 

konkordato ilan etmiş olmamak, uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırma başvurusu tasdik edilmiş 

olmamak ya da hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmiş olmamak, 

E) 5411 sayılı Kanunun 71 inci maddesi uygulanan bankalarda veya aynı Kanunun 

yürürlüğe girmesinden önce Fona devredilmiş olan bankalarda nitelikli paya sahip olmamak veya 

kontrolü elinde bulundurmamak, 

F) Tasfiyeye tabi tutulan bankerler ile iradî tasfiye haricinde tasfiyeye tabi tutulan finansal 

kuruluşlarda, faaliyet izni kaldırılan kalkınma ve yatırım bankalarında, ortaklarının temettü hariç 

ortaklık haklan ile yönetim ve denetimi Fona intikal eden veya bankacılık yapma ve mevduat ve 

katılım fonu kabul etme izin ve yetkileri kaldırılan kredi kuruluşlarında, Fona intikalinden veya 

bankacılık yapma ve mevduat ve katılım fonu kabul etme izin ve yetkileri kaldırılmadan önce 

nitelikli paya sahip olmamak veya kontrolü elinde bulundurmamak, 
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G) Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar bile mülga 1/3/1926 tarihli ve 

765 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis, 

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca üç yıldan fazla 

hapis cezasıyla cezalandırılmamış olmak veya mülga 3182 sayılı Bankalar Kanununun, 5411 

sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun, 5411 sayılı Kanunun ve 

28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun ve ödünç para verme işleri 

hakkında mevzuatın hapis cezası gerektiren hükümlerine muhalefet yahut mülga 765 sayılı Türk 

Ceza Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu veya diğer kanunlar uyarınca basit veya nitelikli 

zimmet, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, 

dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı suçlar28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 

ve ödünç para verme işleri hakkında mevzuatın hapis cezası gerektiren hükümlerine muhalefet 

yahut mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu veya diğer kanunlar 

uyarınca basit veya nitelikli zimmet, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, 

inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı 

dışında kalan kaçakçılık suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama 

veya Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile Devlet sırlarını açığa vurma, Devletin egemenlik 

alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal 

düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı 

suçlar ve casusluk, yabancı devletlerle olan ilişkilere karşı suçlar, vergi kaçakçılığı suçlarından 

veya bu suçlara iştirakten hükümlü 5411 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde yer alan çalışması 

yasaklananlardan olmamak, 

H) Askerlikle ilişkisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik 

çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş veya yedek sınıfa 

geçirilmiş olmak. 

II - Sınav Başvurusu 

Başvurular, 27/03/2015 tarihinden itibaren en geç 10/04/2015 tarihi mesai bitimine kadar, 

istenilen belgelerle birlikte, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Büyükdere Cad. No:143 

Esentepe/İstanbul (34394) adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Fon'a ulaşacak şekilde 

posta ile yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

III - Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler 

A) İş Talep Formu, (sözkonusu belge yukarıda belirtilen adresten Destek Hizmetleri Daire 

Başkanlığından, Fonun İrtibat Bürosundan (Atatürk Bulvarı No:211 Kavaklıdere/Ankara) veya 

internet üzerinden "www.tmsf.org.tr" adresinden temin edilecektir. 

B) Öğrenim durumlarını gösterir belgenin aslı veya kurumumuzca onaylı örneği (yabancı 

okul mezunları için YÖK'ten alınacak denklik belgesi), 

C) Nüfus Cüzdanı sureti, 

D) Son 6 ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf, 

E) KPSS Sonuç Belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti veya aslı kurumumuza ibraz 

edilmek şartıyla kurumumuzca onaylanmış örneği, 

F) Adres, e-posta, telefon vb iletişim bilgilerinin yer aldığı özgeçmiş. 

IV - Yazılı Giriş Sınavına Katılacak Adayların İlanı 

KPSS puanı en yüksek olandan başlanmak üzere yapılacak sıralamaya göre yazılı giriş 

sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi www.tmsf.org.tr adresinden ilan edilecektir. 

Adayların ev adreslerine ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır. 
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V - Sınav Giriş Belgesi 

Yazılı giriş sınavına girmeye hak kazanan adaylar için Kurumca Sınav Giriş Belgesi 

hazırlanır ve adayların e-posta adreslerine gönderilir. Adaylar sınava girmeden önce yanlarında; 

çıktısını aldıkları ve son 6 ay içerisinde çekilmiş bir fotoğraflarını yapıştırdıkları Sınav Giriş 

Belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi 

fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesi bulunduracaklardır. 

Sınava katılmaya hak kazanamayan başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde 

bulunulmayacaktır. 

VI - Yazılı Giriş Sınavı Konuları 

1) Alan Bilgisi 

a) Hukuk Grubu 

Anayasa Hukuku 

İdare Hukuku 

Medeni Hukuk (Aile Hukuku hariç) 

Ticaret Hukuku (Genel Hükümler - Şirketler - Kıymetli Evrak) 

Borçlar Hukuku 

İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler) 

Ceza Hukuku (Genel Hükümler ve Devlet İdaresi Aleyhine İşlenen Cürümler) 

b) İktisat Grubu 

Mikro İktisat 

Makro İktisat 

Uluslararası İktisat 

Türkiye Ekonomisi 

Para ve Banka 

c) Maliye Grubu, 

Kamu Maliyesi 

Maliye Politikası 

Bütçe 

d) Muhasebe Grubu 

Genel Muhasebe 

Mali Tablolar Analizi 

2) Genel Kültür ve Genel Yetenek 

VII - Yazılı Giriş Sınavının Şekli, Tarihi ve Yeri 

Yazılı giriş sınavı 02-03 Mayıs 2015 tarihlerinde İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesi Kuzey 

Kampüs New Hall Binası 1. Katta yapılacaktır. 

Sınavın Alan Bilgisi Bölümü klasik sınav şeklinde Genel Kültür ve Genel Yetenek 

Bölümü ise test şeklinde yapılacaktır. 

VIII - Yazılı Giriş Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Duyurulması: 

Yazılı giriş sınavında, her bir bölüm (100) puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda 

başarılı sayılabilmek için her bölümden en az (60) puan alınması ve sınav ortalamasının en az 

(70) puan olması gerekir. 

Yazılı giriş sınavı bölümlerine aşağıdaki ağırlık puanları uygulanır: 

Alan Bilgisi : %70 

Genel Kültür ve Genel Yetenek : %30 
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Yazılı giriş sınavı sonuçları liste halinde, www.tmsf.org.tr web adresinde ve Kurum’da 

uygun yerlere asılarak duyurulur. 

Sınavda kopya çekenler, çekmeye teşebbüs edenler veya kopya çektiği tespit edilenler 

hakkında tutanak düzenlenir ve sınav kağıtları geçersiz sayılır. 

Sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren yedi gün 

içerisinde dilekçe ile itiraz edilebilir. İtirazlar en geç beş iş günü içinde karara bağlanarak sonuç 

ilgiliye yazılı olarak bildirilir. 

Yazılı giriş sınavını kazanamayanlar sözlü sınava alınmazlar. 

Yazılı giriş sınavında her bölümden en az 60 ve ortalama 70 veya üzerinde puan almış 

olmak atanmak için müktesep hak teşkil etmez. 

IX - Sözlü Giriş Sınavı ve Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

Yazılı sınavda her bölümden en az 60 ve ortalama en az 70 puan almak şartıyla en yüksek 

puana sahip olan adaydan başlanmak üzere, ilan edilen kadro sayısının en fazla dört katına kadar 

aday sözlü giriş sınavına çağrılır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü giriş 

sınavına çağrılır. 

Sözlü giriş sınavına alınacakların listesi, sınav tarihi, yeri vb bilgiler www.tmsf.org.tr web 

adresinde duyurulur. Adayların ev adreslerine ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır. 

Sözlü giriş sınavı, sınav komisyonu tarafından, adayların, sınav konularına ilişkin bilgi 

düzeylerinin ölçülmesi ve hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadığı, davranışları, zeka 

ve kavrayış durumları, anlatım ve temsil yetenekleri gibi hususları ölçme ve değerlendirmeye 

yönelik olarak yapılır. Her adaya sınav komisyonu üyelerince 100 tam puan üzerinden not verilir 

ve bunların aritmetik ortalaması sözlü sınav notunu belirler. 

Sözlü giriş sınavında başarılı olabilmek için ortalama puanın en az 70 olması gerekir. 

Sözlü giriş sınavında 70 ve üzerinde puan almış olmak, atanmak için müktesep hak teşkil 

etmez. 

X - Genel Değerlendirme ve Başarı Notu: 

Yazılı ve sözlü giriş sınav notlarının aritmetik ortalaması başarı notu olup, 70 ve üzeri 

puan almış olanlardan puan sırasına göre ilan edilen kadro sayısı kadar aday başarılı olmuş sayılır. 

Ayrıca ilan edilen kadro sayısının yarısı kadar yedek liste belirlenir. 

Sınav sonuçlarında puan eşitliği olması durumunda KPSS puanı yüksek olan aday başarılı 

olmuş sayılır. KPSS sınav notlarının eşitliği halinde de yazılı sınav notu yüksek olan başarılı 

olmuş sayılır. 

Sınav sonuçları, sınav komisyonu tarafından tutanakla tespit edilerek, sözlü sınavın 

bitimini takip eden beş iş günü içinde www.tmsf.org.tr web adresinde ve kurumda uygun yerlere 

asılarak duyurulur. Asil ve yedek listelerde yer alan adaylara sınav sonucu için ayrıca tebligat 

yapılmaz. 

Sınavı kazananlardan, sınav başvurusu ve/veya atama aşamasında gerçeğe aykırı beyanda 

bulunduğu tespit edilenler ve sahte belge vererek ya da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı 

yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda 

bulunulur. Bu kişilerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacağı gibi, bu şekilde 

atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilir ve adaylar için hiçbir hak talebi söz konusu 

olmaz. 

İlan olunur. 1127/1-1 
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Maliye Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/138172 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Maliye Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Konya Defterdarlığı Personel 

Müdürlüğü 
İl/İlçe Selçuklu/KONYA 

Adresi Yenişehir Mah. Vatan Cad. Kat: 3 Tel-Faks (0332) 236 56 34 - (0332) 236 56 48 

Posta Kodu 42060 E-Mail konyadef@maliye.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Tuncay Yemek Sanayi ve Ticaret 

Limited Şirketi 
Tuncay KADAK 

Adresi 
Cumhuriyet Mah. Ülkü Sokak Öztürkler 

İşhanı No: 4/7 Polatlı/ANKARA 

Fatih Mah. Makam Sokak No: 5/1 

Selçuklu/Konya 

T.C. Kimlik No.  14623103550 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
8620264490  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Polatlı Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
4323  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(X) 

b-4735 

KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 1225/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) İhale Kayıt Numarası Alınmamıştır 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Adalet Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Ceza İnfaz Kurumları İle 

Tutukevleri İşyurtları Kurumu 

Daire Başkanlığı 

İl/İlçe Ankara/Çankaya 

Adresi 
Adalet Bakanlığı Ek Bina Milli 

Cad. No.20 Bakanlıklar 
Tel-Faks 0 312 414 79 11 12  Faks: 424 01 84 

Posta Kodu 6100 E-Mail iydb@adalet.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Murat CAYVARLI  

Adresi 

Kirazlıkçay Mahallesi 476. Sokak TOKİ 

Sitesi C3-8 Blok No: 3G Daire: 6 

Çarşamba/Samsun 

 

T.C. Kimlik No. 21059611870  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1227/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 

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. 

 1259/1-1 
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İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünden: 

 

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. 

 1255/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünden: 

 

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. 

 1255/2/1-1 



14 Şubat 2015 – Sayı : 29267 RESMÎ GAZETE Sayfa : 129 

 

Kent Konut İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/24749 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Kent Konut İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Kent Konut İnşaat Sanayi ve 

Ticaret Anonim Şirket 
İl/İlçe İzmit/Kocaeli 

Adresi 

Körfez Mahallesi Hafız Binbaşı 

Cad. Yunus Emre Kültür Merkezi 

Kat: 2 

Tel-Faks 0262 331 07 03 - 0262 322 76 11 

Posta Kodu 41040 E-Mail info@kentkonut.com.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Ulak İnşaat Turizm Sanayi Ticaret 

Limited Şirketi 
Nursel ULAK 

Adresi Mithatpaşa Cad. 61/8 Çankaya/Ankara 

Mutlukent Mah. 1920 Beyköy 

Sitesi Küme Evleri 1 Çankaya / 

ANKARA 

T.C. Kimlik No.  31292373954 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
887 001 8039 (Çankaya V.D.)  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
68983  

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 (  ) 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. 

 1226/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

 

KARAR 

 

Toplantı Tarihi ve No : 16/01/2015-144 Toplantı Yeri 

Karar tarihi ve No : 16/01/2015-3058 MUĞLA 

 

Muğla İli, Fethiye İlçesi, S. Patlangıç Mahallesi, Elekli Tepede, kısmen Kurulumuzun 

07.06.2013 gün 1766 sayılı kararı ile I.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen alanın 

sınırlarının dışında Müdürlüğümüz uzmanları tarafından tespit edilen arkeolojik kalıntıların 

bulunduğu alanların tesciline ilişkin, Muğla Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün 13.11.2014 

tarih ve 2816 sayılı; Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 18.06.2014 tarih ve 8396 sayılı 

ve 11.09.2014 tarih ve 12664 sayılı; Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 01.07.2014 tarih ve 

254145 sayılı; Fethiye Belediye Başkanlığının 02.07.2014 tarih ve 5191 sayılı; Muğla Büyükşehir 

Belediye Başkanlığının 23.06.2014 tarih ve 6525 sayılı ve 11.07.2014 tarih ve 8869 sayılı; Muğla 

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 18.07.2014 tarih ve 7414 sayılı; Muğla Orman 

Bölge Müdürlüğünün 08.08.2014 tarih ve 1622-1929 sayılı yazıları ve ekleri, Müdürlüğümüz 

uzmanlarının 13.01.2015 tarihli raporu okundu, işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler 

sonunda; 

Muğla İli, Fethiye İlçesi, S. Patlangıç Mahallesi, Elekli Tepede, kısmen Kurulumuzun 

07.06.2013 gün 1766 sayılı kararı ile I.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen alanın 

sınırlarının dışında Müdürlüğümüz uzmanları tarafından tespit edilen arkeolojik kalıntıların 

bulunduğu alanların tesciline ilişkin, Kurulumuzun 07.06.2013 gün 1766 sayılı sayılı kararının 3. 

maddesinin revize edilerek ekli 1/25000 ölçekli haritada sınırlarının belirlendiği şekilde 2863 

sayılı Kanun doğrultusunda I.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

 

KARAR 

 

Toplantı Tarihi ve No : 16/01/2015-144 Toplantı Yeri 

Karar tarihi ve No : 16/01/2015-3059 MUĞLA 

Muğla İli, Fethiye İlçesi, Kaya Mahallesi, Kınalı Mevkii, Kurulumuzun 07.07.2012 tarih 

ve 891 sayılı kararı ile I.derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli olan Eşekkurtaran ve Tüllüce 

Tepenin atısında, arkeolojik sit sınırları dışında bir dizi kaya mezarı tespit edildiğinden bu alanın 

tesciline ilişkin, Mülga Muğla İl Özel İdaresinin 13.03.2014 tarih ve 4916 sayılı, Maden İşleri 

Genel Müdürlüğünün 13.03.2014 tarih ve 251630 sayılı, Muğla Orman Bölge Müdürlüğünün 

05.05.2014 tarih ve 898-817 sayılı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 16.04.2014 tarih ve 

5180 sayılı ve 21.07.2014 tarih ve 10247 sayılı yazıları ve Müdürlüğümüz uzmanlarının 

10.02.2014 tarihli raporu okundu, işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Muğla İli, Fethiye İlçesi, Kaya Mahallesi, Kınalı Mevkii, Kurulumuzun 07.07.2012 tarih 

ve 891 sayılı kararı ile I.derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli olan Eşekkurtaran ve Tüllüce 

Tepenin batısında, arkeolojik sit sınırları dışında bir dizi kaya mezarının bulunduğu ekli haritada 

işaretlenmiş olan alanın 2863 sayılı Kanun kapsamında I.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil 

edilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

 

KARAR 

 

Toplantı Tarihi ve No : 16/01/2015-144 Toplantı Yeri 

Karar tarihi ve No : 16/01/2015-3060 MUĞLA 

 

Muğla İli, Fethiye İlçesi, Kaya Mahallesi, Kınalı Mevkiinin yaklaşık 1 km batısında 

bulunan Namazlağ ve Ahırcık Tepelerinin doğusunda, arkeolojik sit sınırları dışında bir dizi yapı 

kalıntısının bulunduğu tespit edildiğinden bu alanın tesciline ilişkin, Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğünün 16.04.2014 tarih ve 5178 sayılı ve 11.09.2014 tarih ve 12665 sayılı, Mülga Muğla 

İl Özel İdaresinin 13.03.2014 tarih ve 4920 sayılı, Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 13.03.2014 

tarih ve 251633 sayılı yazıları ve Müdürlüğümüz uzmanlarının 10.02.2014 tarihli raporu okundu, 

işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Muğla İli, Fethiye İlçesi, Kaya Mahallesi, Kınalı Mevkiinin yaklaşık 1 km batısında 

bulunan Namazlağ ve Ahırcık Tepelerinin doğusunda, arkeolojik sit sınırları dışında bir dizi yapı 

kalıntısının bulunduğu ekli haritada işaretlenmiş olan alanın 2863 sayılı Kanun kapsamında 

I.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine karar verildi. 
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Sayfa : 136 RESMÎ GAZETE 14 Şubat 2015 – Sayı : 29267 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

 

KARAR 

 

Toplantı Tarihi ve No : 20.01.2015 - 118 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 20.01.2015 - 1352 ŞANLIURFA 

 

Şanlıurfa ili, Harran ilçesi, Yolgider Mahallesi sınırları dahilinde bulunan ve Diyarbakır 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 08.02.1990/372 sayılı kararı ile 1/25000 

ölçekli harita üzerinde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen Yolgider Höyüğü’nün 

sit alanı sınırlarının belirlenmesi ve koruma esasları ve kullanma koşullarının belirlenmesine 

ilişkin Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 12.01.2015 

tarihli raporu, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 

08.02.1990/372 sayılı tescil kararı okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı 

haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda: 

Şanlıurfa ili, Harran ilçesi, Yolgider Mahallesi sınırları dahilinde bulunan ve Diyarbakır 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 08.02.1990/372 sayılı kararı ile 1/25000 

ölçekli haritada nokta şeklinde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen Yolgider 

Höyüğü’nün sit alanı sınırlarının ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği 

şekliyle uygun olduğuna,  

Yolgider Höyüğü I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:  

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez. 

3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için 

müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama 

Kurulumuzca değerlendirilir. 

4. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyet yapılamaz. Ağaçlandırmaya gidilemez. 

Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

5. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 

6. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir 

şeklinde altı madde olarak belirlenmesine, 

İş makineleri ile düzlenerek tarım alanı haline çevrildiği tespit edilen tescilli höyük 

alanına fiziki müdahalede bulunanlar ve buna göz yumanlar hakkında 2863 sayılı Yasa’nın 9. 

Maddesine muhalefetten, aynı yasanın 65. Maddesi uyarınca yasal işlem başlatılmasına karar 

verildi. 
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Sayfa : 138 RESMÎ GAZETE 14 Şubat 2015 – Sayı : 29267 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

 

KARAR 

 

Toplantı Tarihi ve No : 20.01.2015 - 118 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 20.01.2015 - 1342 ŞANLIURFA 

 

Şanlıurfa ili, Harran ilçesi, Çatalhurma Mahallesi, sınırları dahilinde bulunan ve 

Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 08.02.1990/372 sayılı kararı 

ile 1/25000 ölçekli harita üzerinde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen Çatalhurma 

Höyüğü’nün sit alanı sınırlarının belirlenmesi ve koruma esasları ve kullanma koşullarının 

belirlenmesi gerektiği hususunu içeren Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü uzmanlarının 12.01.2015 tarihli raporu, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu’nun 08.02.1990/372 sayılı tescil kararı okundu. Konunun dosyası, 1/5000 

ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan 

incelemeler sonucunda: 

Şanlıurfa ili, Harran ilçesi, Çatalhurma Mahallesi, sınırları dahilinde bulunan ve 

Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 08.02.1990/372 sayılı kararı 

ile 1/25000 ölçekli harita üzerinde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen Çatalhurma 

Höyüğü’nün sit alanı sınırlarının ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği 

şekliyle uygun olduğuna;  

Çatalhurma Höyüğü I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:  

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez. 

3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için 

müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama 

Kurulumuzca değerlendirilir. 

4. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyet yapılamaz. Ağaçlandırmaya gidilemez. 

Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

5. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 

6. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir 

 şeklinde altı madde olarak belirlenmesine; 

İş makineleri ile düzlenerek tarım alanı haline çevrildiği tespit edilen tescilli höyük 

alanına fiziki müdahalede bulunanlar ve buna göz yumanlar hakkında 2863 sayılı Yasa’nın 9. 

Maddesine muhalefetten, aynı yasanın 65. Maddesi uyarınca yasal işlem başlatılmasına karar 

verildi. 
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Sayfa : 140 RESMÎ GAZETE 14 Şubat 2015 – Sayı : 29267 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

 

KARAR 

 

Toplantı Tarihi ve No : 20.01.2015 - 118 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 20.01.2015 - 1348 ŞANLIURFA 

 

Şanlıurfa ili, Harran ilçesi, Sehrince Mahallesi sınırları dahilinde bulunan ve Diyarbakır 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 08.02.1990/372 sayılı kararı ile 1/25000 

ölçekli harita üzerinde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen Sehrince (Serince) 

Höyüğü’nün sit alanı sınırlarının belirlenmesi ve koruma esasları ve kullanma koşullarının 

belirlenmesi gerektiği hususunu içeren Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü uzmanlarının 12.01.2015 tarihli raporu, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu’nun 08.02.1990/372 sayılı tescil kararı okundu. Konunun dosyası, 1/5000 

ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan 

incelemeler sonucunda: 

Şanlıurfa ili, Harran ilçesi, Sehrince Mahallesi sınırları dâhilinde bulunan ve Diyarbakır 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 08.02.1990/372 sayılı kararı ile 1/25000 

ölçekli harita üzerinde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen Sehrince (Serince) 

Höyüğü’nün sit alanı sınırlarının ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği 

şekliyle uygun olduğuna: 

Sehrince (Serince) Höyüğü I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma 

Koşulları’nın:  

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez. 

3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için 

müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama 

Kurulumuzca değerlendirilir. 

4. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyet yapılamaz. Ağaçlandırmaya gidilemez. 

Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

5. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 

6. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir. 

 şeklinde altı madde olarak belirlenmesine; 

İş makineleri ile düzlenerek tarım alanı haline çevrildiği tespit edilen tescilli höyük 

alanına fiziki müdahalede bulunanlar ve buna göz yumanlar hakkında 2863 sayılı Yasa’nın 9. 

Maddesine muhalefetten, aynı yasanın 65. Maddesi uyarınca yasal işlem başlatılmasına karar 

verildi. 
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Sayfa : 142 RESMÎ GAZETE 14 Şubat 2015 – Sayı : 29267 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI 

 

KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ 

 

KARAR 

 

Toplantı Tarihi ve No : 28.01.2015 - 132 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 28.01.2015 - 2038  SAFRANBOLU 

 

Bartın ili, Amasra ilçesi, Kum Mahallesi, Dizinler Sokakta, sit alanı sınırları dışında 

kalan, temel hafriyatı sırasında arkeolojik kalıntılara rastlanılan, 331 ada, 5 (eski 1256) parseli 

konu alan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün 30.09.2014 tarih ve 96165955-

165/189473 sayılı yazısı, Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 26.12.2014 tarih 

ve 2026 sayılı kararı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nün 31.12.2014 tarih ve 20913469-

101.29.02-257699 sayılı yazısı ile Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 

uzmanlarının 16.01.2015 tarih ve 28 sayılı rapor formu okundu, ekleri incelendi, yapılan 

görüşmeler sonunda; 

Bartın ili, Amasra ilçesi, Kum Mahallesi, Dizinler Sokakta, sit alanı sınırları dışında 

kalan, temel hafriyatı sırasında arkeolojik kalıntılara rastlanılan, 331 ada, 5 (eski 1256) parselin 

bir bölümünün kararımız eki 1/1000 ölçekli harita sınırları belirlendiği şekliyle 1. derece 

arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, kararımız eki haritaya göre sit alanında kalan 331 ada 

5 (eski 1256) parsele "1. derece arkeolojik sit alanıdır" şerhi konulmasına, söz konusu alana 

ilişkin hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna;  

Bu alanda gerçekleştirilecek her türlü uygulamanın yürürlükte bulunan ilke kararları ve 

mevzuat çerçevesince yürütülmesi gerektiğine, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kanunu uyarınca, Arkeolojik sit alanlarına ilişkin yürürlükteki ilke kararlarında yer alan 

hususların geçiş dönemi yapılanma koşulları olarak belirlenmesine; 

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün 30.09.2014 tarih ve 96165955-

165/189473 sayılı yazısı gereği, 331 ada, 5 (eski 1256) parsele ilişkin 37 sayılı İlke Kararına göre 

işlem yapılıp yapılamayacağına dair Bakanlığımızın izni hususunda konunun Kültür Varlıklarını 

Koruma Yüksek Kurulu tarafından değerlendirilmesine karar verildi. 
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Sayfa : 144 RESMÎ GAZETE 14 Şubat 2015 – Sayı : 29267 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

İZMİR II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

 

KORUMA BÖLGE KURULU 

 

KARAR 

 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 22.01.2015-195 35.06/235 

KARAR TARİHİ VE NO : 22.01.2015-4740 Toplantı Yeri  

  İZMİR 

 

İzmir ili, Foça İlçesinde İsmetpaşa Mahallesi İncir Adasında (197 ada 1 parsel) de kayıtlı 

taşınmazda tespit edilen alanın, 2863 sayılı Kanunun 7. maddesi gereği Kurum görüşlerinin 

istenildiği İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 

10.11.2014 tarihli ve 4067 sayılı yazısı gereğince alınan kurum görüşleri, Kurul Müdürlüğü 

uzmanlarınca hazırlanan 21.01.2015 tarihli ve 47 sayı ile kayıtlı rapor okundu, işlem dosyası 

incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

İzmir ili, Foça İlçesinde İsmetpaşa Mahallesi İncir Adasında (197 ada 1 parsel) de kayıtlı 

taşınmazın ekli 1/5000 ölçekli kadastral paftada belirlenen kısmının 1.(birinci) derece arkeolojik 

sit alanı olarak tescilinin ve sit fişinin uygun olduğuna, karar verildi.  
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Sayfa : 146 RESMÎ GAZETE 14 Şubat 2015 – Sayı : 29267 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

İZMİR II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

 

KORUMA BÖLGE KURULU 

 

KARAR 

 

Toplantı Tarihi ve No : 24.12.2014-191 35.12.411 

Karar Tarihi ve No : 24.12.2014-4685 Toplantı Yeri 

 İZMİR 

 

İzmir ili, Menemen İlçesi, Çaltı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, Çaltı Mahallesi 

Muhtarlığınca tespit çalışmasının yapılmasının istendiği 14.07.2014 tarihli başvuru yazı ile; Kurul 

Müdürlüğü uzmanlarınca 2863 sayılı yasa kapsamında belirlenen arkeolojik alana ilişkin 2863 

sayılı yasanın 7.maddesi kapsamında kurum görüşlerinin istendiği İzmir II Numaralı Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 03.11.2014 tarih ve 4018 sayılı yazısı, konuya 

ilişkin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 23.12.2014 tarih ve 1334 sayı 

ile kayıtlı uzman raporu okundu, yazı ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler 

sonunda;  

İzmir ili, Menemen İlçesi, Çaltı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, sınırları kararımız 

eki 1/2500 ölçekli kadastral durum haritası üzerinde gösterilen alanların III (üçüncü) Derece 

Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine ve ekli tescil fişinin uygun olduğuna, karar verildi. 
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14 Şubat 2015 – Sayı : 29267 RESMÎ GAZETE Sayfa : 149 

 

 



Sayfa : 150 RESMÎ GAZETE 14 Şubat 2015 – Sayı : 29267 

 



14 Şubat 2015 – Sayı : 29267 RESMÎ GAZETE Sayfa : 151 

 



Sayfa : 152 RESMÎ GAZETE 14 Şubat 2015 – Sayı : 29267 

 



14 Şubat 2015 – Sayı : 29267 RESMÎ GAZETE Sayfa : 153 

 

 



Sayfa : 154 RESMÎ GAZETE 14 Şubat 2015 – Sayı : 29267 

 



14 Şubat 2015 – Sayı : 29267 RESMÎ GAZETE Sayfa : 155 

 



Sayfa : 156 RESMÎ GAZETE 14 Şubat 2015 – Sayı : 29267 

 

 



14 Şubat 2015 – Sayı : 29267 RESMÎ GAZETE Sayfa : 157 

 

 



Sayfa : 158 RESMÎ GAZETE 14 Şubat 2015 – Sayı : 29267 

 

 



14 Şubat 2015 – Sayı : 29267 RESMÎ GAZETE Sayfa : 159 

 



Sayfa : 160 RESMÎ GAZETE 14 Şubat 2015 – Sayı : 29267 

 



14 Şubat 2015 – Sayı : 29267 RESMÎ GAZETE Sayfa : 161 

 



Sayfa : 162 RESMÎ GAZETE 14 Şubat 2015 – Sayı : 29267 

 



14 Şubat 2015 – Sayı : 29267 RESMÎ GAZETE Sayfa : 163 

 



Sayfa : 164 RESMÎ GAZETE 14 Şubat 2015 – Sayı : 29267 

 



14 Şubat 2015 – Sayı : 29267 RESMÎ GAZETE Sayfa : 165 

 



Sayfa : 166 RESMÎ GAZETE 14 Şubat 2015 – Sayı : 29267 

 



14 Şubat 2015 – Sayı : 29267 RESMÎ GAZETE Sayfa : 167 

 

 



Sayfa : 168 RESMÎ GAZETE 14 Şubat 2015 – Sayı : 29267

Sayfa

1

19

21

22

24
25

27
46
46
47
76
76
77
82
83

84

85
88

89

96
102

109
111
117

158

İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   60 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
2015/7215 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında

Çevre Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER
— At Yarışları Müşterek Bahisler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
–– Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve

Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu
Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

–– Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esasları
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

–– Türk Tabipleri Birliği Tabela Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— Elektrik Lambaları ve Aydınlatma Armatürlerinin Enerji Etiketlemesine Dair

Tebliğ (SGM-2015/9)
–– İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/11)
–– İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/12)
–– 2015 Yılı Ocak Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi
–– 2015 Yılı Ocak Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi
–– 2015 Yılı Ocak Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi
–– 2015 Yılı Ocak Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi
–– Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi
–– Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi
–– Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 105)’nde Değişiklik

Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 126)
–– Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 115)’nde Değişiklik

Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 128)
–– 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 5)

KURUL KARARI
— Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Para-Kredi ve

Koordinasyon Kurulunun 10/2/2015 Tarihli ve 2015/1 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARLARI
–– Yüksek Seçim Kurulunun 13/2/2015 Tarihli ve 167 Sayılı Kararı
–– Yüksek Seçim Kurulunun 13/2/2015 Tarihli ve 168 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


