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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Orman Genel Müdürlüğü)’ndan:

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE

İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Genel Müdürlüğe bağlı olarak kurulmuş olan

Döner Sermaye İşletmelerinin faaliyet alanları, görev, yetki ve sorumlulukları, gelirleri, gider-

leri, bütçenin hazırlanması, uygulanması, muhasebesi ve denetimi ile diğer usul ve esasları dü-

zenlemektir.

Dayanak 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun

6, 26 ve 40 ıncı maddeleri, 31/10/1985 tarihli ve 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat

ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Ka-

nunun 2 nci maddesinin (g) bendi ile 29 uncu maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Orman ve Su İşleri Bakanını,

b) Bakanlık: Orman ve Su İşleri Bakanlığını,
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c) Bölge Müdürlüğü: Orman bölge müdürlüğünü,

ç) Diğer birimler: Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğünü, Yedek Parça Depo Mü-

dürlüğünü,

d) Döner sermaye: Genel Müdürlüğe kanunlarla verilen asli ve sürekli kamu görevlerine

bağlı olarak ortaya çıkan ve genel idare esaslarına göre yürütülmesi mümkün olmayan mal ve

hizmet üretimine ilişkin faaliyetlerin sürdürülebilmesi için, Genel Müdürlüğe bağlı olarak ku-

rulmuş döner sermaye işletmelerine tahsis edilen sermayeyi,

e) Genel Müdürlük: Orman Genel Müdürlüğünü, 

f) Faaliyet dönemi: Mali yılı,

g) Harcama birimi: Bütçe ile ödenek verilen her bir işletmeyi,

ğ) Harcama yetkilisi: Bütçe ile ödenek tahsis edilen her bir işletmenin en üst yöneticisini

veya anılan görevi yürütmekle görevlendirilen kişiyi,

h) Harcama yetkilisi mutemedi: Harcama yetkilisi tarafından yazılı olarak görevlendi-

rilen ve kendisine verilen avans veya adına açılan kredilerle sınırlı olarak yapacağı harcamalar

konusunda harcama yetkilisine karşı sorumlu olan kişiyi,

ı)  Hesap dönemi: Mali yılı,

i) İşletme: Döner sermayenin tahsis amacını gerçekleştirmek üzere kurulan döner ser-

maye işletmelerini,

j) İşletme müdürlüğü: Orman işletme müdürlüğünü, orman fidanlık müdürlüğünü, 

k) İşletme şefliği: Orman işletme şefliğini, orman fidanlık şefliğini,

l)  Mali yıl: Takvim yılını,

m) Muhasebe birimi: Gelir ve alacakların tahsili, giderlerin ve borçların hak sahiplerine

ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgi-

lilere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm malî işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlan-

ması işlemlerini yürüten birimi,

n) Muhasebe yetkilisi: Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesinden ve muhasebe biriminin

yönetiminden sorumlu, usulüne göre atanmış yöneticiyi,

o) Muhasebe yetkilisi mutemedi: Muhasebe yetkilisi adına ve hesabına para ve parayla

ifade edilebilen değerleri geçici olarak almaya, muhafaza etmeye, vermeye, göndermeye yetkili

ve bu işlemlerle ilgili olarak doğrudan muhasebe yetkilisine karşı sorumlu olan görevlileri,

ö) Muhasebe yetkilisi yardımcısı: Muhasebe yetkililerinin yardımcılarını,

p) Ön mali kontrol: İşletmelerin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin mali

karar ve işlemlerinin; işletme bütçesine, kullanılabilir ödenek tutarına ve mevzuat hükümlerine

uygunluğu ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması yönlerinden ya-

pılan kontrolünü,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Faaliyet Alanları, Gelirler ve Giderler

Faaliyet alanları

MADDE 4 – (1) İşletmenin faaliyetleri Genel Müdürlüğün görev alanlarıyla ilgili ol-

mak üzere şunlardır:  

a) Ormanları; imar etmek, korumak, amenajman planlarına ve iktisadi gereklere göre

teknik usullerle devamlı bir şekilde işletmek,

b) Amenajman ve işletmecilikle ilgili her türlü plan ve proje yapmak,

c) İşletmecilik için gerekli olan personeli eğitmek ve yetiştirmek,

ç) Her çeşit orman ürününün kesimi, taşınması ve depolanması işlerini yapmak,

d) Ormanlardaki artıkları kıymetlendirmek, değerlendirmek ve temizlemek,

e) Ormancılık ve orman ürünleri hakkında danışmanlık hizmetleri vermek,

f) Orman içi ağaçlandırma ve silvikültür faaliyetleri yapmak,

g) Orman ağacı fidanı ve tohumlarını üretmek,

ğ) Her çeşit orman ürünlerinden gelir elde edilmesine ilişkin satış faaliyetlerini yap-

mak,

h) Devlet ormanı içerisinde bulunan mesire yerleri kapsamına alınan orman içi dinlenme

yerleri, şehir ormanları ve ağaç parklarının kurulması ve işletilmesi için gerekli yapım, bakım,

onarım ve koruma hizmetlerini yapmak. 

Gelirler

MADDE 5 – (1) İşletmelerin gelirleri;

a) Ormanlardan elde edilen odun ve odun dışı ürünlerin satış gelirlerinden,

b) Genel Müdürlüğün faaliyetleriyle ilgili sunulan hizmet gelirlerinden,

c) Orman ağacı fidanları ile süs bitkileri satış gelirlerinden,

ç) İşletmelerce üretimi yapılan tohum satış gelirlerinden,

d) Orman içi dinlenme yerlerinden elde edilen gelirlerinden,

e) Diğer orman gelirlerinden,

f) Genel Müdürlüğün asli görevleri dışında, diğer mevzuatla verilen iş ve hizmetlerden

elde edilen gelirlerden,

g) Danışmanlık hizmeti gelirlerinden,

ğ) Tesis, makine, ekipman ve cihazların kiraya verilmesi karşılığında elde edilen gelir-

lerden,

h) Faiz, komisyon ve benzeri gelirlerden,

ı) Döner Sermaye kaynakları ile edinilerek İşletmenin aktifine kayıtlı taşınır ve taşın-

mazların satış gelirlerinden,

oluşur.
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Giderler

MADDE 6 – (1) İşletmenin giderleri; Genel Müdürlükçe bütçe harcama formülü ile

tespit edilerek Bakan onayı ile uygulamaya konulan;

a) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde sayılan iş, hizmet ve faaliyetlerin gerçekleşti-

rilmesi için gerekli olan mal ve hizmet alımları ile danışmanlık giderlerinden,

b) Amenajman ve işletmecilikle ilgili yaptırılacak her türlü plan ve proje giderlerinden,

c) Her çeşit orman ürününün; kesimi, taşınması ve depolanması işlerinin yapılması veya

yaptırılmasına ilişkin giderlerden,

ç) Ormanlardaki artıkların kıymetlendirilmesi, temizlenmesi ve temizlettirilmesine iliş-

kin giderlerden,

d) Orman ağacı fidanları ile süs bitkileri tohumu üretimine ilişkin giderlerden,

e) Orman içi ağaçlandırma, silvikültür faaliyetlerinin yapılması veya yaptırılmasına

ilişkin giderlerden,

f) Mevzuatı uyarınca işletme bütçesinden yapılması gereken ödemelerden,

g) Genel Müdürlük hizmetlerinde çalışan personele ilgili mevzuatı uyarınca ödenmesi

gereken ek ödemeler ile İşletme kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen personele, ilgili mev-

zuat hükümleri çerçevesinde yapılan, aylık ve ücretler ile mali ve sosyal haklara ilişkin gider-

lerden,

ğ) İşletme hizmetlerinde görevlendirilenlere, 18/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah

Kanunu hükümlerine göre yapılacak ödemelerden,

h) İşletme faaliyetleriyle ilgili eğitim giderlerinden,

ı) Devlet ormanları içerisinde bulunan mesire yerleri kapsamındaki orman içi dinlenme

yerleri, şehir ormanları ve ağaç parklarının; kurulması ve işletilmesi için gerekli olan yapım,

bakım ve onarım giderlerinden,

i) İşletmecilik faaliyetleri ile ilgili diğer giderlerden,

j) Döner Sermaye hizmetlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulacak arsa, arazi, bina ve

tesislerin yaptırılması ve kiralanmasına dair giderlerden, 

k) Genel Müdürlüğün görev alanlarıyla ilgili mal ve hizmet alım giderleri ile sermaye

giderlerinden,

l) Araştırma ormanları ve deneme sahası ormanlarında yapılacak çalışmalara ait gider-

lerden, 

oluşur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İşletmenin Sermayesi ve Nakdin Muhafazası

Sermaye

MADDE 7 – (1) Orman Genel Müdürlüğü Döner Sermayesi 182.000.000 (Yüzsek-

senikimilyon) TL’dir. Döner sermaye tutarı Genel Müdürlüğün gerekçeli talebi ve Maliye Ba-

kanlığının uygun görüşü ile artırılabilir. 
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(2) Sermaye kaynakları;

a) İşletme faaliyetlerinden elde edilen kârlardan,

b) Bağış ve yardımlardan,

oluşur.

(3) Bağış ve yardımlar tahsis edilen sermaye miktarı ile sınırlı olmaksızın sermayeye

eklenir.

(4) İşletme konsolide bilançosunun kârla kapanması halinde, tahakkuk eden kurumlar

vergisinin mahsubundan sonraki kârı üzerinden her yılın mayıs ayının sonuna kadar %10 ora-

nında hazine hissesi, genel bütçeye irat kaydedilir.

(5) İşletmenin ödenmiş sermayesi tahsis edilen sermayeye ulaşana kadar, dönem sonu

kârından %10 oranında hazine hissesi ayrıldıktan sonraki kalan tutar, ödenmemiş sermayeye

mahsup edilir.

(6) Ödenmiş sermaye tutarı tahsis edilen sermaye tutarına ulaştığında; kurumlar vergisi

ve hazine payı ödendikten sonra dönem net karı bulunması halinde bu tutarın tamamı, haziran

ayının sonuna kadar Genel Müdürlük bütçesine gelir kaydedilmek üzere, Genel Müdürlük özel

bütçe muhasebe birimi hesabına yatırılır.

(7) İşletmenin zararları, dönem net zararı hesabına alınarak, geçmiş yıllar zararları he-

sabında bekletilir ve ertesi yıllar kârları ile kapatılır.

Nakdin muhafazası

MADDE 8 – (1) İşletmenin nakit varlıkları, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Fi-

nansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin dördüncü

fıkrası hükmüne göre yapılan düzenlemelere istinaden belirlenecek banka şubelerinde ve iş-

letmeler adına açılacak hesaplara yatırılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kadro, Personel İşleri, İşletme, İmar ve Yetiştirme İşlerinde Yetkililer

Kadro ve personel işleri

MADDE 9 – (1) Döner sermaye işletmesinin kadrolarına yapılacak atamalarda, ilgili

mevzuat hükümleri uygulanır.

(2) Muhasebe yetkilisi görevlendirmelerinde İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının

görüşü alınır.

İşletme, imar ve yetiştirme işlerinde yetkililer

MADDE 10 – (1) Kanunlar ve diğer mevzuat çerçevesinde orman teşkilatına verilmiş

olan işletme, imar ve yetiştirme işleri; Orman Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hak-

kındaki mevzuat hükümlerine göre bölge müdürü, işletme müdürü, fidanlık müdürü, işletme

şefleri tarafından kendilerine verilen yetkiler dâhilinde yürütülür.
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BEŞİNCİ BÖLÜM

Bütçenin Hazırlanması, Uygulanması ve Sonuçlandırılması

Bütçenin hazırlanması

MADDE 11 – (1) Bütçe; işletmelerin belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri

ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe ko-

nulan belgedir. Orman işletme müdürlükleri metin kısmı ve ekli cetvellerden oluşan, ayrıntılı

gelir ve gider bütçe tekliflerini, izleyen iki yılın gelir ve gider tahminlerini de kapsayacak şe-

kilde düzenleyerek en geç ağustos ayının 20’sine kadar bölge müdürlüğüne gönderir. Bölge

müdürlükleri bünyesindeki işletmelerin bütçelerini inceledikten sonra konsolide ederek, mü-

talaası ve izleyen iki yılın bütçe tahminleri ile birlikte eylül ayının 20’sine kadar Genel Mü-

dürlüğe gönderir. Genel Müdürlük de bunlara dayanarak döner sermaye bütçesini yatırımlar

ve ana hesaplar bazında hazırlar ve Genel Müdürün teklifi ile Bakanın onayından sonra, aralık

ayının 15’ine kadar bölge müdürlüklerine gönderir. Bütçe ekinde izleyen iki yılın gelir ve gider

tahminleri de gösterilir. Bölge müdürlükleri de aralık ayı sonuna kadar bünyesindeki işletme

müdürlüklerinin bütçelerini, iş planlarını dikkate alarak uygulanmak üzere müdürlüklere gön-

derir. Bütçelerin bir örneği müdürlüklerce muhasebe yetkilisine verilir.

(2) Orman Fidanlık Müdürlüğü, Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğü ile Yedek

Parça Depo Müdürlüğü bütçeleri de bağlı bulundukları birim tarafından bu maddenin birinci

fıkrasındaki esaslar dâhilinde düzenlenir.

(3) Genel Müdürlük Döner Sermaye Bütçesi; işletme, fidanlık müdürlükleri, Döner

Sermaye Merkez Şube Müdürlüğü ile Yedek Parça Depo Müdürlüğü bütçelerinden oluşur. Dö-

ner sermaye bütçesinde, bütçeler arasında veya ana hesaplarla bölümleri arasında yapılması

zaruri olan ödenek aktarmaları Genel Müdürün onayı ile işletme müdürlükleri arasında aynı

tali hesaptan yapılacak ödenek aktarmaları ise bölge müdürünün onayı ile yapılır.

Bütçenin uygulanması

MADDE 12 – (1) Müdürlükler ve diğer birimler; Genel Müdürlük bütçesinden kendi-

lerine tahsis edilen bütçe, ödenek ve iş planı gereğince çalışırlar. Bütçe ile verilen ödenekleri

aşamazlar ve bu ödenekler dışında harcama yapamazlar.

(2) Bütçede öngörülen ödeneklerin yetersiz kalması veya iş programında öngörülmeyen

işlerin yapılmasının gerektiği hâllerde, süre şartları hariç olmak üzere ek bütçe yapılabilir. Ek

bütçe taleplerinde kaynağın gösterilmesi zorunludur. Ek bütçe Bakanın onayı ile yapılır. Ek

bütçede ana hesaplara ve gerektiğinde ana hesapların bölümlerine de yer verilir.

(3) Müdürlükler ve diğer birimler muhasebe iş ve işlemleri 1/5/2007 tarihli ve 26509

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönet-

meliği hükümlerine göre yürütülür. Bu hususta Genel Müdürlükçe açıklamalı bir hesap planı

ve faaliyet dönemi ile ilgili döner sermaye bütçesi uygulama talimatı hazırlanır.
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Bütçenin sonuçlandırılması

MADDE 13 – (1) Müdürlükler ve diğer birimlerin bütçe uygulama sonuçları, hazırlanan

kesin hesap cetvellerinde gösterilir.

(2) Kesin hesap cetvelleri, muhasebe kayıtları dikkate alınarak hazırlanır. Hazırlanan

cetveller bir yıllık uygulama sonuçlarını gösterir.

(3) Kesin hesap cetvellerinin onaylanması, bütçenin onaylanmasındaki usule göre ya-

pılır.

ALTINCI BÖLÜM

Ödemeler ve Hesap İşleri

Ödemeler

MADDE 14 – (1) Ödemelerin banka kanalıyla yapılması esastır. Ancak, Maliye Ba-

kanlığınca belirlenen ödemeler kasadan yapılabilir. Kasa fazlası paralar gönderme emri ile ban-

ka hesabına yatırılır.

(2) Bankadan yapılacak ödemeler için düzenlenen gönderme emri ve çekler, muhasebe

yetkilisi tarafından imzalanır.

(3) Kasa mevcudunun kasa defterine uygunluğu her gün muhasebe yetkilisince kontrol

edilerek kasa defteri, veznedar ile muhasebe yetkilisi tarafından imzalanmak suretiyle kapatılır.

Kesin hesap

MADDE 15 – (1) Müdürlüklerce hazırlanan kesin hesap ve eki cetveller mali yılın so-

nundan itibaren en geç on gün içinde, incelenmek üzere bölge müdürlüğüne gönderilir.

(2) Bölge müdürlüğünce işletme kesin hesap cetvelleri incelenerek bölge müdürlüğü

konsolide kesin hesabı tanzim edilir. Müdürlük kesin hesapları ile birlikte mali yıl sonundan

itibaren en geç bir ay içinde Genel Müdürlüğe gönderilir.

(3) Diğer birimlerce kesin hesap ve eki cetveller mali yılsonundan itibaren en geç bir

ay içinde doğrudan Genel Müdürlüğe gönderilir.

(4) Genel Müdürlükçe, kesin hesap ve eki cetveller incelendikten ve onaylandıktan son-

ra konsolide kesin hesap tanzim edilir.

Kasa, banka, mutemetlik işleri

MADDE 16 – (1) Kasa, banka ve mutemetlik işlemlerinde parasal sınır ve oranlar, Dö-

ner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ile Maliye Bakanlığınca yayımlanan

genel tebliğlere göre Genel Müdürlükçe belirlenir.

Taşınır, taşınmaz işleri

MADDE 17 – (1) Taşınırların elde edilmesinde, muhafazasında ve ekonomik ömrünü

doldurmuş, tamiri mümkün olmayan ve kullanamayacak hale gelmiş makine, araç, yedek parça,

malzeme ve benzerlerinin hurdaya ayırma, devir, terkin veya imha suretiyle kayıtlardan çıkar-

tılmasında 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe ko-

nulan Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
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(2) Döner Sermaye kaynakları ile edinilen taşınmazlar rayiç bedelinin altında devredi-

lemez. Hiçbir surette tahsis edilemez. 

Bakım, imar ve kesme, toplama ve taşıma işleri

MADDE 18 – (1) Devlet ormanlarında ağaçlandırma, bakım, imar, kesme, toplama,

taşıma gibi orman işleri işyerinin ve işyerinde çalışacakların hangi mülki sınır ve orman teşkilatı

sınırları içerisinde kaldığına bakılmaksızın, öncelikle işyerinde veya civarındaki orman köy-

lerini kalkındırma kooperatiflerine ve işyerindeki köylülere veya işyeri civarındaki orman iş-

lerinde çalışan köylülere, işyerine olan mesafeleri ile iş güçleri dikkate alınarak yaptırılır.

(2) Yapılacak işe yukarıda belirtilen kooperatiflerin ve köylülerin iş güçlerinin yeterli

bulunmaması veya işe ehil olmamaları veya aşırı fiyat istemeleri veya işin dağıtımı veya ya-

pılması ile ilgili konularda çözülmesi mümkün olmayan ihtilaflar çıkarmaları gibi hallerde, bu

işler; işyerine civar olmayan orman köylerini kalkındırma kooperatiflerine veya köylülere yap-

tırılabileceği gibi taahhüt yolu ile de yaptırılabilir.

(3) Bu işlerin birim fiyatla yaptırılmasında bir parasal limite bağlı olmaksızın doğrudan

işletme müdürlükleri yetkilidir.

Birim fiyatlar 

MADDE 19 – (1) Birim fiyatın hesaplanmasında işin çeşidine göre; arazi meyli, sü-

rütme mesafesi, ağaç türü, taşıma mesafesi, diri örtüsü gibi zorluk şartları ile işin güçlüğü ve

özelliği de dikkate alınarak bölgesel farklılıklar gözetilmeksizin Ülkenin her tarafında uygula-

nacak kriterler Genel Müdürlükçe tespit edilerek, hesaplamalarda kullanılmak üzere taşra teş-

kilatına bildirilir.

(2) Birim fiyatlar; yaptırılacak işlerle ilgili tespit edilmiş olan kriterler dikkate alınmak

suretiyle işletme müdürü ve ilgili işletme şefi tarafından müştereken bir kararla tespit edilir ve

ilgililere duyurulur.

YEDİNCİ BÖLÜM

Diğer Görev ve Sorumluluklar

Diğer görev, yetki ve sorumluluklar

MADDE 20 – (1) Harcama yetkilileri, gerçekleştirme görevlileri, muhasebe yetkilisi

mutemetleri, taşınır kayıt ve kontrol görevlileri Maliye Bakanlığınca yayımlanan Döner Ser-

mayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği çerçevesinde yetkili ve sorumludurlar.

(2) İşletme ve diğer birimlerin müdürleri, muhasebe yetkilileri ile taşınır kayıt ve kontrol

görevlileri Taşınır Mal Yönetmeliği çerçevesinde yetkili ve sorumludurlar.

(3) Harcama ve muhasebe yetkilisi mutemetleri, 30/12/2005 tarihli ve 2005/9913 sayılı

Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönet-

melik ile 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı üçüncü mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan

Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul

ve Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde ayrıca yetkili ve sorumludurlar.
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Devir işlemleri

MADDE 21 – (1) Harcama birimlerinde devirle görevli memurlar şunlardır; harcama

yetkilileri, gerçekleştirme görevlileri, muhasebe yetkilisi, veznedar, taşınır kayıt ve kontrol yet-

kilisi, orman ürünleri satış depolarında görevli memurlar, işletme şefliklerinde görevli muha-

sebe yetkilisi mutemetleri, bunlar gibi nakit ve ayniyata el koyan diğer memurlar ile bu yetkileri

taşıyan bütün memurlardan;

a) İşletme müdürü veya bu işi gören işletme müdür yardımcısı ve muhasebe yetkilileri,

mühendisler, gizli ve özel evrak ve mühürleri aynen ve işletmenin genel iş durumu hakkındaki

bilgileri yazılı olarak,

b) İşletme şefi, çalıştığı bölgelere ait damgalarla, mühür,  dosya ve defterleri, planları

ve diğer evrakı aynen, taşınmaz ve taşınırları, makta ve istif yerlerindeki stokları kayıtlarıyla

kontrol ederek,

c) Muhasebe yetkilisi veya bu işle görevlendirilen memurlar, devrettiği tarihe kadar

olan sarf evraklarını, çek ve alındıları, çıkaracağı mizanlarıyla birlikte Döner Sermayeli İşlet-

meler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde belirlendiği şekilde,

ç) Veznedar, kasayı sayarak kasa mevcudu ile kıymetli evrakın kasa ve emanet defter-

lerindeki kayıtlarıyla uygunluğunu sağlamak suretiyle, Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve

Muhasebe Yönetmeliğinde belirlendiği şekilde,

d) Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi, ambar mevcutlarını birer birer sayarak ambar ve

muhasebe kayıtlarıyla kontrol etmek suretiyle,

e) Orman ürünleri satış depolarında görevli memurlar, depoda mevcut orman ürünleri-

nin miktarlarını tespit ederek işletme şefliği ve depo kayıtlarıyla kontrol etmek suretiyle, 

devir işlemleri gerçekleştirilir.

Araştırma ormanları

MADDE 22 – (1) Araştırma ormanları ve deneme sahası ormanları olarak ayrılan, Or-

mancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne bağlı ormanlar, araştırma maksatlarına göre kesim,

nakil ve maliyetine ilişkin işler, Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü teknik komisyonu

tarafından hazırlanan ve Bakanlıkça onaylanan yönetmelik esaslarına göre yürütülür.

Orman ürünleri sigortası

MADDE 23 – (1) İşletme ve diğer birim müdürlüklerinde kendi kendine sigorta usulü

tatbik olunur. Bunun için bütçeye yeteri miktarda ödenek konur. İşletme ve diğer birim mü-

dürlüklerinden gelecek sigorta prim tahakkukları dönemler halinde Genel Müdürlüğe aktarılır.

Orman ürünleri stok kıymeti üzerinden, bina ve tesislere ilişkin hasar tazminatı ise hasar tari-

hindeki rayiç değerlere göre hazırlanacak keşif evrakına göre karşılanır.

Mesire yerleri

MADDE 24 – (1) Devlet ormanları içerisinde mesire yerleri olarak ayrılan orman içi

dinlenme yerleri, şehir ormanları ve ağaç parklarının; kurulması ve işletilmesi için gerekli olan
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yapım, bakım, onarım ve koruma giderlerinin işletme bütçelerinden karşılanması esasları, 6831

sayılı Kanunun 25 inci maddesine göre hazırlanarak 5/3/2013 tarihli ve 28578 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Mesire Yerleri Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenir.

Mal, yapım, hizmet, danışmanlık hizmet alımları ile diğer satışlar

MADDE 25 – (1) Mal ve hizmet alımları ile yapım işleri, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı

Kamu İhale Kanunu ile 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hü-

kümlerine göre gerçekleştirilir.

(2) Orman ürünlerinin satışlarını ilgilendiren konular dışındaki diğer satış işlerinde

8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 15/6/1984 tarihli ve 84/8213 sayılı Ba-

kanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği hü-

kümleri uygulanır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Döner Sermayeli İş-

letmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Döner sermaye malları

MADDE 27 – (1) Döner sermaye bütçeleri, diğer kanuni veya kazai yollardan temin

edilmiş bütün taşınır ve taşınmaz mal ve kıymetler ile orman emvali Devlet malı hükmünde

olup, haczedilemez ve kamulaştırılamaz. Bu mal ve kıymetler aleyhinde suç işleyenler Devlet

malları aleyhine suç işleyenler gibi cezalandırılır. 

(2) İşletme ihtiyaçları için döner sermaye kaynakları ile edinilen taşınmaz mallar, hiçbir

vergi, resim ve harca tabi olmaksızın Genel Müdürlük adına tescil edilir.

Muhasebe yetkililerinin görevlendirmeleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Muhasebe yetkililiği görevi, Maliye Bakanlığınca

30/12/2015 tarihli ve 2015/9912 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Muhasebe

Yetkilisi Adaylarının Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yö-

netmelik hükümlerine göre sertifika verilinceye kadar, daha önceden sayman kadrosuna atanmış

olanlar ile görevde yükselme sınavı sonunda başarılı olanlar arasından Genel Müdürlükçe gö-

revlendirilenler tarafından yürütülür.

Yürürlük 

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Orman Genel Müdürü yürütür.
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Celal Bayar Üniversitesinden:

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ALERJİ VE ASTIM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/4/2010 tarihli ve 27566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Celal Ba-

yar Üniversitesi Alerji ve Astım Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kal-

dırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Celal Bayar Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

TEBLİĞLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No : 2015/30

İşyeri : Aygüneş İnşaat Taahhüt Tic. San. Ltd. Şti.

Hekimdede Mah. Saraç Sok. No: 2 D: 6 ŞANLIURFA(merkez) 

SGK Sicil No : 1020140.068-1021887.068 

Tespiti İsteyen : T. Sağlık-İş Sendikası

İnceleme  : Aygüneş İnşaat Taahhüt Tic. San. Ltd. Şti.’nde Bakanlığımızca yapılan

incelemede; hizmet alım sözleşmesi ile Aksaray Devlet Hastanesi, Ortaköy Devlet Hastanesi,

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi işyerlerinde tıbbi sekreterlik ve sağlıkla ilgili temizlik işlerinin ya-

pıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 17 sıra numaralı “Sağlık ve sosyal

hizmetler” işkolunda,

Zafer Mah. Nevşehir Cad. No:120 AKSARAY adresinde bulunan Aksaray Devlet Has-

tanesi ve bağlı birimlerinde bakım ve onarım işlerinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkol-

ları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı “Genel işler” işkolunda,  

yer aldıkları tespit edilmiştir.

Karar: 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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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

SÜREKLİ ATIKSU İZLEME SİSTEMLERİ TEBLİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; sürekli atıksu izleme sistemlerinin özelliklerinin

belirlenmesi; kurulması, işletilmesi ile ilgili uyulması gereken usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, kurulu kapasitesi 10.000 m3/gün ve üzerinde olan; atıksu

arıtma tesisleri, ön arıtma tesisleri, derin deniz deşarjı yapan ve suyu ısı transferi amaçlı

(soğutma-ısıtma suları) kullanarak alıcı ortama deşarj eden tesislerin çıkışlarına kurulacak sü-

rekli atıksu izleme istasyonlarının özellikleri ile kurulumuna ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 12 nci

maddesi, 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri

Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin (b) ve (c) bentleri ve

31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönet-

meliğinin 54 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Alıcı Ortam: Hava, su, toprak ortamları ile bu ortamlarla ilişkili ekosistemleri,

b) Askıda Katı Madde (AKM): Bir su numunesinde çökebilen veya çökemeyen 1 mik-

ron ve üzerindeki büyüklükte katı maddeleri, 

c) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,

ç) Bütünleşik Karşılaştırma Testi: SAİS kurulumu tamamlanmış endüstriyel tesisler 3

ayda bir, evsel/kentsel tesisler 6 ayda bir olmak üzere SAİS ile eş zamanlı alınan numunelerin

yetkili laboratuvara gönderilerek tesisin ilgili Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği sektör tablo-

sunda yer alan parametrelerin tamamının analiz edilmesini,

d) Çok Fazlı Sistemler: Yağlı, buzlu, katı partiküllü ve benzeri farklı yoğunlukta kısım-

lar içeren, fiziksel bileşimi heterojen olan atıksuyu,

e) Doğrulama: Bir metodun sertifikalı referans madde ve/veya değeri bilinen çözeltilerle

teyidini, 

f) İl Müdürlüğü: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünü,

g) Kabin: Alıcı ortama deşarj noktasında yer alan ölçüm cihazlarının ve numunelerin

dış şartlardan etkilenmesini önleyecek ısı yalıtımlı yapıyı,
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ğ) Kalibrasyon: Belirlenmiş koşullar altında, doğruluğu bilinen bir ölçüm standardını

veya sistemini kullanarak diğer test ve ölçüm aletinin doğruluğunun ölçülmesi, sapmalarının

belirlenmesi ve doküman haline getirilmesi için kullanılan ölçümler dizisini,

h) Karşılaştırma: Aynı numunenin farklı bir laboratuvarda ölçüm ve/veya analiz yapı-

larak aynı parametre sonuçlarının mukayese edilmesini,

ı) Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ): Bir su örneğindeki organik ve oksitlenebilir inorganik

bileşikleri yükseltgemek için gerekli oksijen miktarını ölçen su kalitesi ile ilgili göstergeyi,

i) Kurulu Kapasite: Atıksu arıtma tesisinin proje onay dosyasında yer alan maksimum

arıtabileceği atık su miktarını,

j) Parametre: Ölçüm/analizi yapılan değişkeni,

k) Performans Testi: SAİS’te yer alan ölçüm ve analiz cihazlarının TS EN ISO 15839

sayılı Su kalitesi - Su için hatta sensörler/analiz cihazı-Özellikler ve performans deneyi stan-

dardının güncel halinde belirtilen prosedüre göre gerçekleştirilen performans testlerini,

l) Sürekli Atık Su İzleme Sistemi (SAİS): Tesislerin çıkış suyunun alıcı ortama karış-

madan hemen önceki noktada, sürekli ölçüm ve analizinin yapılıp, verilerin gerçek zamanlı

olarak Bakanlık merkezi veri tabanına aktarılmasını sağlayan sistemi,

m) SAİS Proje Başvuru Dosyası: SAİS kurulmadan önce kurulum yapacak tesis tara-

fından bu Tebliğde yer alan bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanmış dosyayı, 

n) Sertifikalı Referans Madde (SRM): İçerisindeki bir veya birkaç türün miktarı bilinen,

yüksek saflıktaki kimyasal maddeyi, 

o) Sistem Onay Dosyası: Bakanlıktan ön onay alan, kurulum ve kalibrasyonu tamam-

lanmış sistemlere ait bilgi ve belgeleri içeren dosyayı,

ö) Sistem Onayı: Sistem Onay Dosyasının kabulüne müteakip SAİS’in yerinde incele-

nerek Bakanlıkça onaylanmasını,

p) Standart Metot: Ulusal veya uluslararası kabul görmüş metotları,

r) SAİS Numune Alma Cihazı: SAİS’le eş zamanlı olarak numune alabilen, dijital sinyal

ile otomatik numune alabilecek kabiliyette, alınan numuneyi soğutarak koruyan, otomatik sıralı

soğutmalı çoklu, TS ISO-5667-10 standardına uyumlu numune alma cihazı, 

s) Tesis: Atıksu arıtma tesisleri, ön arıtma tesisleri, derin deniz deşarjı yapan ve suyu

ısı transferi amaçlı (soğutma-ısıtma suları) kullanarak alıcı ortama deşarj eden bütün işletmeleri,

ş) Yerinde İnceleme ve Denetim: SAİS’in Bakanlıkça ve/veya İl Müdürlüğünce yerinde

ve uygulamalı olarak değerlendirilmesini,

t) Yetkili Laboratuvar: 25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği kapsamında Bakanlıktan belge

alan laboratuvarı,

u) Yüklenici: SAİS’in kurulumunu yapan firmayı, 

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Bakanlığın görev ve yetkileri

MADDE 5 – (1) Bakanlık; 

a) SAİS kurulacak tesislerde; Proje Başvuru Dosyasını inceleme ve onay vermeye, 

b) Proje Başvuru Dosyası onaylanmış sistemlerde Sistem Onay Dosyasını inceleme ve

onay vermeye,

c) SAİS’te her türlü düzenleme, yerinde inceleme, denetim yapma ve yaptırım uygula-

maya

yetkilidir.

İl müdürlüğünün görev ve yetkileri

MADDE 6 – (1) İl müdürlüğü;

a) Bu Tebliğdeki hususlar doğrultusunda, tesis yetkilileri ile birlikte SAİS’in kurulacağı

numune alma noktası ve kabin yeri koordinatlarını belirlemeye,

b) SAİS kurulan tesisi bu Tebliğ kapsamında yerinde incelemeye,

c) SAİS’e iletilen ölçüm değerleri sınır değerleri aştığında veya gerek görüldüğü tak-

dirde otomatik alınmış olan numuneyi, koruma altına alarak yetkili laboratuvara ve Bakanlık

Çevre Referans Laboratuvarına iletilmek üzere mühürlemeye,

ç) Bütünleşik karşılaştırma testi için otomatik numune alınması esnasında hazır bulun-

maya ve numuneyi yetkili laboratuvara iletilmek üzere koruma altına almaya, yerinde ölçülecek

parametreleri ölçmeye ve mühürlemeye,

d) SAİS’te her türlü yerinde inceleme, denetim yapma ve yaptırım uygulamaya 

yetkilidir.

Tesisin yükümlülükleri 

MADDE 7 – (1) Tesis; 

a) Bu Tebliğin 9 uncu maddesindeki hususlara uygun olarak SAİS’in kurulacağı yeri İl

Müdürlüğü koordinasyonunda belirlemekle,

b) Kabin güvenliğinin sağlanması ile ilgili her türlü tedbiri almakla,

c) SAİS’i ve ilgili tüm cihaz ve ekipmanları bu Tebliğde belirtilen hususlara uygun ola-

rak kurmak veya kurdurmakla, 

ç) Tüm sistemin bakım ve onarımını düzenli olarak yaptırarak, sürekli ve hatasız çalış-

masını temin etmekle,

d) Bu Tebliğin hüküm ve esaslarının takip edilmesi ve yükümlülüklerin yerine getiril-

mesi için tesis bünyesinde çalışan en az bir personeli SAİS’ten de sorumlu teknik personel ola-

rak görevlendirmekle, 
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e) SAİS teknik personelinin, kabin içerisindeki tüm cihazlara ait kullanıcı eğitimlerini

ve Bakanlıkça verilen Su ve Atıksudan Numune Alma Eğitimi’ni SAİS kurulumunu müteakip

bir yıl içerisinde almasını sağlamakla,

f) Çalışanların mesleki riskler konusunda bilgilendirilmesini, temel iş sağlığı ve güven-

liği eğitimini yetkilendirilmiş eğitim kurumlarından ya da ilgili konuda yeterliliği olan kuru-

luşlardan almasını sağlamakla,

g) TS EN ISO 15839 sayılı standarda uygun olarak kalibrasyon, bakım, performans

testi ve benzeri işlemler için plan yaparak çizelge oluşturmak, söz konusu çizelgeyi kabinde

bir dosyada ve sistem yazılımında saklamakla,

ğ) Tüm cihazların performans testlerini, kalibrasyonlarını ve doğrulamalarını yapmak

ve/veya yaptırmakla, kayıtları muhafaza etmekle,

h) SAİS’e iletilen ölçüm değerleri sınır değerleri aştığında, otomatik alınmış olan nu-

muneyi, İl Müdürlüğü gözetiminde yetkili laboratuvara Bakanlık Çevre Referans Laboratuva-

rına iletmekle, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ilgili sektör tablosunda yer alan tüm para-

metrelerin analizini yaptırmakla ve masrafları karşılamakla,

ı) Bütünleşik karşılaştırma testi için İl Müdürlüğü gözetiminde otomatik alınan numu-

neyi  yetkili laboratuvara ileterek Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ilgili sektör tablosunda

yer alan tüm parametrelerin analizini yaptırmakla, sonuçlarını pdf formatında kabin bilgisaya-

rında uzaktan erişime açık biçimde bulundurmakla,

i) Sistemin sürekli ve sorunsuz çalışabilmesi için tüm sistemin bakım ve onarımını pe-

riyodik olarak en az altı ayda bir yaptırarak, sistemin düzenli olarak çalışmasını temin etmek

ve ilgili belgeleri kabin içerisinde yer alan bir dosyada ve sistem yazılımında saklamakla,

j) Tesisinde yer alacak SAİS ile ilgili; kurulum ve işletime dair her türlü bilgi ve belgeyi

kayıt altına almak ve hazır bulundurmakla,

k) Analizlerde kullanılacak cihazlara ilişkin ölçüm aralıkları, TS EN ISO 15839 stan-

dardına göre performans testlerinin yapıldığına dair sertifika, belge veya raporları yüklenici

firmadan temin etmekle,

l) Cihazların fotometrik, kolorimetrik, titrimetrik gibi ölçüm yöntemine ilişkin Türkçe

bilgileri yükleniciden temin etmekle,

m) Cihazların tüm işlevlerine ilişkin Türkçe kullanma talimatlarını temin etmekle,

n) Cihazlarda kullanılacak tüm sarf malzeme, yedek parça ve reaktif bilgileri temin

ederek muhafaza etmekle,

o) Reaktiflerin saklama sürelerini ve bunların saklanması için gerekli olan her türlü ci-

haz ve ekipmanlara ilişkin bilgileri muhafaza etmekle,

ö) Cihazın çalışması esnasında ölçüm sonuçlarını etkileyecek fiziksel, kimyasal ve bi-

yolojik girişimler, sınır değerler ve bunların önlenmesine dair yapılan tüm işlemlerle ilgili bil-

gileri tedarik ederek muhafaza etmekle,
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p) Bu Tebliğde adı geçen tüm standartların en güncel halini kullanmakla,

r) Tüm kayıtları en az beş yıl boyunca saklamakla,

s) Hizmet alımı yoluyla sağladığı tüm iş ve işlemlerden,  

Bakanlığa karşı yükümlüdür. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

SAİS Kurulum Esasları

SAİS numune alma noktası ve kabin yerinin belirlenmesi

MADDE 8 – (1) Numune alma noktası, 10/10/2009 tarihli ve 27372 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları

Tebliği ve TS ISO 5667-10 sayılı Atıksulardan Numune Alma Kılavuzu’nda belirtilen usul ve

esaslara uygun olarak, arıtma tesisi çıkış suyunun verildiği hat üzerinde seçilir.

(2) Numune alma noktası seçilirken, çözünmüş gaz ve uçucu maddeler analizi etkile-

yebileceğinden, herhangi bir türbülansın meydana geldiği nokta numune alma noktası olarak

seçilmez. Numune alma noktası, suyun akış yönünde, türbülansın meydana geldiği noktadan

ileride bir yerde belirlenir. 

(3) Numune alma noktası, tesis çıkış suyunun bütününü temsil edecek şekilde belirlenir.

Numune alma noktası ile analiz ve ölçümlerin yapılacağı kabinin arası mümkün olan en kısa

mesafede olmak zorundadır.

(4) Tesise ait sistemin diğer kısımlarından kaynaklanabilecek ters akışın numune alma

noktasında kirlenmeye sebebiyet vermediğinden emin olunur.

(5) Çözünmüş kirleticiler, katılar, uçucu maddeler veya yağlı yüzey katmanlarının oluş-

tuğu hallerde bu birikintileri bertaraf edecek, geçerli ve temsil özelliği bulunan numuneler elde

etmek üzere tasarlanmış numune alma sistemleri kullanılır. 

(6) Tesis içinde arıtma tesisi çıkış suları haricinde seyrelmeye sebebiyet verecek, yağ-

mur suyu tahliye kanalları veya şehir içi içme suyu şebekesi haricinde işletmeye ait ayrı bir

sanayi şebekesi veya soğutma amaçlı suların tahliyesinin yapıldığı sistemler var ise bu sistemler

kroki üzerinde belirtilerek İl Müdürlüğüne ibraz edilir. Numune alma noktası, suyun akış yö-

nünde, bu suların karıştığı karışımından önce bir noktada tespit edilir. 

(7) Numune alma noktası, tesis içerisinde arıtılmamış atıksuyun numuneye karışma ih-

timali dikkate alınarak seçilmelidir. 

(8) Yukarıda belirtilen hususların kontrolü İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilir.

Kontrol sonrasında numune alma noktası ve kabinin yeri için İl Müdürlüğü tarafından onay

verilir. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin 29 uncu maddesine göre daha önceden kurulmuş

olan numune alma bacalarının kullanılması planlandığı durumlarda da İl Müdürlüğünce yeni-

den aynı incelemeler gerçekleştirilerek onayları alınır. 
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(9) Çevre iznine tabi olup, tesisten çıkan atıksularını herhangi bir arıtmaya tabi tutmadan

doğrudan bir hat üzerinden deşarj eden veya ön arıtma yapan soğutma suları, derin deniz de-

şarjı, ısı transferi ve benzeri tesisler için numune alma noktası, tesise ait atıksuyun deşarj hattı

üzerinde ve alıcı ortama karışmadan hemen önce belirlenecek en uygun noktada seçilmelidir.

Numune alma sistemi için genel şartlar 

MADDE 9 – (1) Numuneler, herhangi bir değişikliğe uğramaması için, TS EN ISO

5667-3 sayılı Su Kalitesi - Numune Alma - Bölüm 3: Su Numunelerinin Muhafaza, Taşıma ve

Depolanması İçin Kılavuzun 3 üncü maddesinde belirtilen esaslara uygun olarak alınır.

(2) Numune alma hattının iç çapı en az 25 mm olmalıdır.

(3) Meteorolojik şartların su kalitesinde yol açabileceği değişiklikler dikkate alınarak

gerekli tedbirler alınır.

(4) Paslandırıcı ve aşındırıcı sıvılardan numune alınırken bu şartlara dayanabilecek ya-

pıda malzemeler kullanılır. 

(5) Atıksuyun içeriğine bakılmaksızın, numune alma noktası ile kabin arasında,

teflon/paslanmaz çelik gibi dayanıklı malzemeden üretilmiş borular kullanılır ve bu borular ısı

yalıtımı malzemesiyle kaplanır. İzleme sisteminde kullanılan diğer kısımlarda da korozyona

karşı dayanıklı malzeme kullanılır. Söz konusu boru hattı, hareket etmeyecek şekilde sabit-

lenir.

(6) Hat boyunca ve ölçüm kabininde faz ayrışmasının engellenmesi amacıyla, su 0,5

m/sn ile 1,0 m/sn aralığında bir hızda pompalanmalı ve bu hız verisi elektromanyetik debimetre

ile ölçülmeli, sistem yazılımından sürekli izlenebilmelidir.

(7) Numune alma hattı boyunca, özellikle dirsek ve boruların bağlantı yerlerinde, nu-

munenin kirlenmesine sebep olabilecek malzemeler kullanılmaz.

(8) Numune alma hattı kolayca temizlenebilmeli, pürüzsüz yüzeyli olmalıdır. Yıkama

aşamasında, kirli su hattı ile temiz su hattı birbiriyle temas etmemelidir. Sistemdeki temiz su

hattından numune alma noktasına ters akış ile temiz su deşarjı yapılarak, boru ile filtrenin de

temizlenmesi sağlanmalıdır. Akışı olumsuz yönde etkileyebilecek bağlantıdan kaçınılmalı, dir-

sek sayısı asgari sayıda tutulmalıdır.

(9) Çok fazlı sistemlerden gelen sulardan numune alınması durumunda ortaya çıkacak

sorunlara karşı gerekli tedbirler alınır.

(10) Tüm borular alınan atıksu ile tamamen doldurulur. Bakım, kalibrasyon ve tamir

gibi sistemin durduğu durumlarda atıksu en az 5 dakika sistemden geçirildikten sonra sistemin

analiz ve ölçüm yapmaya başlaması sağlanır. 

(11) Numune alınacak noktanın derinliği TS ISO 5667-10 sayılı Atıksulardan Numune

Alma Kılavuzu dikkate alınarak belirlenir. 
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(12) Büyük partiküllerin neden olacağı muhtemel tıkanmaları önlemek üzere numune

alma sisteminde filtre/elek kullanılır. Söz konusu filtre veya elekler AKM parametresi ölçüm-

lerini etkilemeyecek dizaynda, gözenek çapı 0,5-1,5 cm olacak şekilde teşkil edilir.

(13) Atıksuyun akış hızının sabit olması için akış hızı ayarlanabilen, frekans konvertörlü

bir tanesi yedek olmak üzere iki adet peristaltik ve benzeri pompa kullanılır. Dalgıç pompa

kullanılmayacaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sürekli Atıksu İzleme Sistemi

SAİS genel özellikleri 

MADDE 10 – (1) SAİS ile; bu Tebliğ kapsamına giren tesislerin çıkış suyunda sürekli

ve otomatik olarak pH, sıcaklık, çözünmüş oksijen, iletkenlik, debi, kimyasal oksijen ihtiyacı

(KOİ), askıda katı madde (AKM) parametreleri ölçülerek sonuçları periyodik ve gerçek zamanlı

olarak Bakanlık merkezi veri tabanına aktarılır. SAİS, Bakanlıkça gerekli görüldüğü takdirde

ilave parametreler ölçülmesine imkan verecek şekilde tasarlanır. 

(2) SAİS başlıca şu kısımlardan oluşur;

a) İçerisinde analiz ve ölçümlerin yapılacağı, cihaz ve ekipmanların yer alacağı ve taban

alanı içten içe en az 8 m2 olan bir adet kabin, 

b) Numune alma hattı, kabin içi ölçüm hattı ve kabin çıkış hattı, 

c) Akış hızını ayarlayabilen, frekans konvertörlü 1 tanesi yedek olmak üzere 2 adet pe-

ristaltik vb. dalgıç harici pompa,

ç) Üzerinde sürekli izleme için kullanılacak en az 6 adet sensör yuvası, yukarı akışlı

bir adet sütundan oluşan takılıp çıkarılmaya imkan veren çoklu sensör sistemi, 

d) Kabin içi ölçüm hattı üzerinde yer alabilen veya çoklu sensör sistemine monte edi-

lebilen KOİ parametresi ölçüm cihazı,

e) Kabin içi ölçüm hattı üzerinde yer alabilen, çoklu sensör sistemine monte edilebilen

veya tesis çıkış suyuna direk daldırılan AKM parametresi ölçüm cihazı, (eğer kabin dışında

çıkış suyuna daldırılan AKM cihazı kullanılacak ise bir kamera ile görüntülenebilmeli ve gö-

rüntüler kabin bilgisayarına aktarılabilmelidir.)

f) SAİS Numune Alma Cihazı, 

g) Ölçüm cihazlarından gelen verileri bilgisayara iletebilecek özellikte bir kontrol üni-

tesi veya üniteleri,

ğ) Verileri depolayabilecek ve merkeze iletebilecek özellikte, yeterli donanıma sahip

bir adet bilgisayar veya veri iletimini sağlayacak sistem, tarayıcı özellikli yazıcı,

h) Verilerin, Bakanlık merkezi veri tabanına aktarılmasını sağlayacak internet hattı ve

bağlantı için gerekli donanım.
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(3) Tüm sistem kurulurken, ileride başka model ve özellikte cihazların istasyona ekle-

nebileceği göz önünde bulundurulur.

(4) Debisi 10.000 m3/gün ve üzeri olup suyu ısı transferi amaçlı soğutma ve benzeri

kullanarak doğrudan bir hat üzerinden deşarj eden tesisler; pH, çözünmüş oksijen, iletkenlik,

sıcaklık ve debi parametrelerini bu Tebliğ hükümlerine göre izlemekle yükümlüdür. KOİ, AKM

ve SAİS Numune Alma Cihazını sistemlerine entegre etmek zorunlulukları yoktur.

SAİS sinyal durumları ve sınır değerler 

MADDE 11 – (1) SAİS ile alınacak numunelerin alınacağı sinyal durumları, sınır de-

ğerler, verilerin iletimi ve ayrıntılı diğer teknik hususlar Bakanlıkça belirlenir.

Kabin özellikleri

MADDE 12 – (1) Kabin numune alma noktasına mümkün olan en yakın mesafeye

kurulur. 

(2) Kabinde sıcaklık kontrolünü ve havalandırmayı sağlayacak invertör klima bulunur.

Söz konusu klima elektrik tasarrufu gözetilerek seçilir.

(3) Kabin, ısı ve su yalıtımını sağlamak için uygun malzemeyle kaplanır.

(4) Kabin, bir subasman üzerine oturtulur ve sabitlenir.

(5) Kabinde kolay ulaşılabilecek bir yerde, kabin boyutlarına uygun hacimde,  yangın

tüpü bulunur. 

(6) Olası bir su taşmasında cihazları korumak için, kabin tabanında ölçüm hattının

olduğu ıslak zemin ile bilgisayar ve kuru sistemin olduğu kuru zemin arasında tabanda en az

10 cm kot farkı bulunmak zorundadır. Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulan ka-

binlerde bu şart aranmaz. 

(7) İstasyonun ve cihazların yıldırımdan zarar görmemesi için paratoner bulunur.

(8) Elektrik kesintilerine karşı, pompa ve klima hariç bütün sistemi en az 120 dakika

besleyebilen kesintisiz bir güç kaynağı bulunur. Elektrik tasarrufu ile ilgili güneş paneli, atıksu

akış hızından yararlanabilen tribün vb. çözümler düşünülerek gereken tedbirler alınır. 

(9) Kabin içerisinde kabin kapısının açıldığını Bakanlık merkezi veri tabanına iletebi-

lecek bir sistem bulunur.

(10) Kabin içerisinde sensörlerde meydana gelebilecek yapışkan çamur, biyofilm ve

benzeri kirlenmeyi önleyebilecek şekilde otomatik basınçlı püskürtmeli yıkama sistemi kurulur.

Bu otomatik yıkama sistemi, yıkamaya başlamadan önce numune hattındaki atıksuyu otomatik

olarak tamamen boşaltmalı ve sonrasında yıkama yapmalıdır.

(11) Kabin içinde sıcaklık ve duman sensörü bulunur. Kabin içi sıcaklık verileri yazı-

lıma aktarılır.

(12) Kabin içerisinin izlenmesini sağlayan harekete duyarlı bir kamera sistemi bulunur.

Bu kamera kabin kapısı açıldığında devreye girer. Kamera kabin içerisinde bulunan bilgisayara

bağlanır ve kaydedilen veriler bu bilgisayarda en az bir yıllık geçmişi içerecek şekilde depo-

lanır. 
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(13) Bu Tebliğ yürürlüğe girdikten sonra kurulacak kabinlerin taban alanı içten içe en

az 8 m2 olmak zorundadır.

(14) SAİS’lerin kabin dış duvarında beyaz zemin üzerine lacivert yazı ile dikey yük-

sekliği en az 20 cm olacak şekilde “T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI SÜREKLİ

ATIKSU İZLEME İSTASYONU” yazısı ile 30x40 cm ebatlarında Bakanlık logosu yer alır.

Cihaz özellikleri 

MADDE 13 – (1) Ölçüm ve analiz cihazlarının tümü ulusal/uluslararası standart ve

metotlara göre ölçüm yapar.

(2) Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin 29 uncu maddesine göre kurulması gereken

debimetreden alınan ölçüm sonuçları sisteme aktarılır.

(3) Cihazlar, atıksuyun özelliklerine uygun sıcaklık aralığında çalışabilecek özellikte

seçilir.

(4) Cihazlar, Türkçe menülü olmalı, ölçüm verilerini kendi hafızasında saklayabilmeli

ve sisteme veri aktarabilmelidir.

(5) Çoklu sensör sisteminde akış suyunun atmosfer basıncına eşit basınçta olabilmesi

için sistemin üzerinde bir miktar boşluk olmalıdır. Kolonun üstü elle açılabilir kapaklı olmalı,

karşılaştırma yapılırken kullanılacak ölçüm probunun sisteme takılabilmesi için veya fiziksel

bir temizlik yapılabilmesi için bu kapak kullanılmalıdır. 

(6) Ölçüm sisteminde atıksuyun sürekli akışı için tahliye kanalı bulunur. 

(7) Sistemde SAİS Numune Alma Cihazı bulunur. Cihaz, sistemde herhangi bir ölçüm

değeri Bakanlıkça belirlenen sınır değeri aştığında dijital sinyal ile otomatik numune alabil-

melidir. Cihaz, entegre soğutmalı hava sirkülasyon ünitesi içeren, aldığı numuneleri +4°C'de

koruyabilen sıralı çoklu numune alma özelliklerine sahip olmalıdır. Cihazın numune alma prog-

ramı Bakanlıkça belirlenir.

(8) Sınır değer aşıldığında SAİS Numune Alma Cihazı ile alınan numuneye İl Müdür-

lüğü haricinde tesis yetkilisi veya başka taraflarca müdahale edilemez. Söz konusu numunenin

güvenliği kabin içi kamera kayıtlarından İl Müdürlüğünce kontrol edilir ve tutanak altına alınır.

SAİS numune alma cihazı tarafından alınan numuneler İl Müdürlüğünce takip eden ilk iş günü

içerisinde mühürlenerek tesise teslim edilir. Alınan numunelerden biri yetkili laboratuvara, Su

Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ilgili sektör tablosunda yer alan tüm parametrelerin analizi ya-

pılmak üzere, gönderilir. Sonuçlar numunenin alınmasını müteakip en geç 1hafta sonra İl Mü-

dürlüğüne ve Bakanlığa rapor edilir. Eş zamanlı alınan diğer numune ise Bakanlık Çevre Re-

ferans Laboratuvarına gönderilir. Bakanlığın gerekli görmesi ya da tesis tarafından analiz so-

nucuna bir hafta içerisinde itiraz edilmesi durumunda,  numune Bakanlık Çevre Referans La-

boratuvarında analiz edilir. Analiz sonuçlarında ihtilaf olması durumunda Bakanlık Çevre Re-

ferans Laboratuvarında elde edilen analiz sonuçları geçerlidir. 
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(9) SAİS Numune Alma Cihazı kabin dışında ise harekete duyarlı, gece görüşlü kamera

sistemi ile izlenir ve kayıtları yazılımda yer alır. Dijital kilit veya anahtar eklenerek güvenliği

sağlanır.

(10) Çoklu sensör sisteminde yer alan sensörler sisteme yataya mümkün olan en yakın

açı ile takılır. Atıksuyun niteliği ve sektörel özellikler dikkate alınarak ileride izlenmesi iste-

necek parametrelere ait sensörlerin entegrasyonu dikkate alınır. Sensör sisteminde yer alan her

bir sensör altı saatte bir beş dakika boyunca otomatik olarak yıkanır. Yıkama temiz su veya

su-hava karışımı ile basınçlı püskürtme şeklinde yapılır ve su tasarrufu göz önünde bulundu-

rulur. Temiz su hattı girişinde filtre olmak zorundadır. 

(11) Filtre ünitesi, numune alma hattı ve çoklu sensör sisteminin temizliği; haftada bir

kez 20 dakika boyunca ters akış ile temiz su geçirilerek otomatik olarak yapılır.

(12) AKM, KOİ ölçüm cihazlarının temizlik ve bakımı; kullanım kılavuzlarında tarif

edilen periyodik bakım prosedürüne uygun şekilde yapılır, kayıt altına alınır.

(13) Atıksuyun niteliğine göre yıkama sisteminin yeterli olmaması durumunda problar

temizlik maddesi ile yıkanır ve/veya temizlemede fırça kullanılır. Yapışkan çamur oluşumunun

engellenememesi halinde ise kimyasal veya ultrasonik temizleme sistemi kullanılır.

(14) Sezonluk çalışan ve üretim sezonu dışında atıksu deşarjı olmayan işletmeler için

sezon dışındaki dönemde SAİS’in korumaya alınarak cihazların bekleme döneminde bozul-

mamalarını sağlayacak uygun koşulların hazırlanması gerekmektedir. Söz konusu tesisler için

tesisin devreye alınacağı ve kapatılacağı zamanın Bakanlığa bildirilmesi, SAİS’te ölçüm kalitesi

ve verilerin Bakanlık merkezi veri tabanına aktarımında herhangi bir aksamaya mahal veril-

memesi için gereken koşulların oluşturulması zorunludur.

Verilerin iletimi

MADDE 14 – (1) Tesiste, kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılabilecek, SAİS’ten elde

edilen verileri kaydedebilecek, Bakanlık merkezine iletebilecek yetenekte bir sistem ve veri

iletim yapısı bulunur. Bu sistemin, mevcut ölçüm ve analiz cihazlarının bağlı olduğu kontrol

ünitesine veya ünitelerine bağlı olması gerekir.

(2) SAİS’ten elde edilen verilerin Bakanlık merkezi veri tabanına aktarımı, Bakanlıkça

belirlenen format kullanılarak gerçekleştirilir. 

(3) Verilerin aktarımı sırasında kullanılan tüm sistemler; kesintisiz çalışabilecek, tesis-

teki sisteme yapılabilecek fiziksel müdahaleleri elektronik olarak tespit edebilecek, sistemin

kapatılıp açılması durumunda, log kayıt girdileri yapabilecek ve veri kaybına neden olmayacak

özelliklere sahip olmalıdır.

(4) Ölçüm cihazlarından elde edilen veriler, doğrudan veri iletimi yapacak sisteme ak-

tarılmalıdır. Arada aktarılan verilere müdahale edilmesine imkan tanıyabilecek herhangi bir

ünite bulunmamalıdır. Veri toplama sistemine kaydedilen tüm veriler zamanları ile birlikte dü-

zenli olarak depolanır ve beş yıl boyunca saklanır.
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(5) Bu Tebliğin yayımı tarihinden sonra kurulmuş ya da kurulacak olan sistemlerden

veri toplama işleminde, dijital bağlantı protokolleri kullanılır. Bu Tebliğin yayımlandığı tarihten

önce kurulmuş olan sistemlerde analog bağlantıların dijital bağlantıya çevrilebilmesi için

dönüştürücü kullanılabilir. Bu durumda kullanılacak dönüştürücülerin çözünürlüğü en az 16 bit,

karşılıklı okumalarının doğruluğu ise en az ±% 0,1 olur.

(6) pH, Sıcaklık, Çözünmüş Oksijen, İletkenlik, Debi ve akış hızı ölçüm cihazları,

10-20 saniyelik periyodlarla ölçüm yapar. Ölçülen verilerin 5 dakikalık aritmetik ortalamaları

Bakanlık merkezi veri tabanına aktarılır. Kabin yazılımında ise tüm anlık veriler tutulur. 

(7) KOİ ve AKM parametreleri ölçüm periyotları; cihazların ölçüm prensibine göre en

az 5 dakikalık en fazla 1 saatlik aritmetik ortalamalar halinde Bakanlık merkezi veri tabanına

aktarılır. Kabin yazılımında ölçüm anlık verileri saklanır. 

(8) Bakanlık ilerleyen dönemde periyodik ölçüm süresinde değişikliğe gidebilir.

(9) Ölçümü yapılan parametrelerle birlikte çoklu sensör sistemindeki numunenin akış

hızı ile tesisin bakım-onarım, yıkama, kalibrasyon, enerji kesintisi ve benzeri durumlarda be-

lirtilen veriler, veri tabanına kaydedilir.

(10) Kabin yazılımı Bakanlıkça belirlenen sınır değer aşımlarını Bakanlık, İl Müdürlüğü

ve tesis yetkililerinden belirlenen kişilere kısa mesaj (SMS) veya elektronik posta ile haber ve-

ren özellikte olmalıdır.

(11) SAİS üzerinde yapılan tüm değişiklik ve işlemler, değişikliğin türü, zamanı ve

açıklaması ile birlikte veri tabanında kayıt altına alınmalı, yazılımda görüntülenebilmelidir. 

(12) Cihazlardan gelen tüm alarmlar, zamanları ile birlikte veri tabanında kayıt altına

alınır.

(13) SAİS’te yer alan bilgisayar ve cihazların zaman ayarlarına müdahale edilemez ve

gerekli tedbirler alınır.

(14) Tüm veri aktarım sistemi, ileride başka model ve özellikte cihazların istasyona ek-

lenebileceği düşünülerek tasarlanır.

(15) Ölçülen değerler istasyon içerisinde kurulu olan bilgisayarın ekranında sürekli ola-

rak görülmeli ve sistem yazılımı, verileri sürekli olarak Bakanlığa iletebilecek yetenekte, kolay

anlaşılabilir ve Türkçe olmalıdır. Verilerin gönderilemediği internet kesintileri, Bakanlık su-

nucularındaki bakım ve benzeri durumlarda; yazılım üretilen tüm verileri, zaman sırasına uygun

şekilde kayıpsız olarak Bakanlığa gönderebilecek yetenekte olmalıdır.

(16) Kullanılan yazılım; beş dakikalık, saatlik, günlük, haftalık, aylık ve yıllık periyod-

larda raporlama yapacak ve raporları grafik olarak gösterebilecek yetenekte olmak zorundadır. 

(17) Yazılım, çıktı alabilme özelliğine sahip olacaktır. 

(18) Veri ve ölçüm güvenliği hususunda tesis gereken tedbirleri alır.
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(19) SAİS’te toplanan veriler Bakanlık merkezi veri toplama servisleri ile iletişime ge-

çecek yapıda tasarlanmış olmalıdır.

(20) Herhangi bir sebeple veri iletiminin sağlanamadığı durumlarda, 72 saat içinde so-

run giderilerek, veri kaybı olmaksızın veriler Bakanlık merkezi yazılımına gönderilir. 

(21) Tesis faaliyette olduğu süre içerisinde aylık en az %80 geçerli veri gönderme yüz-

desini sağlamalıdır.

(22) Bakanlığın, tesislere ait kabin bilgisayarına uzaktan erişimi sağlanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Performans Testi, Kalibrasyon, Doğrulama ve Bütünleşik Karşılaştırma Testi

Genel hususlar

MADDE 15  – (1) Cihazların kalibrasyonları, doğrulamaları ve performans testleri

yapılmalıdır. Tesis; tüm cihazların performans testlerini ilk kurulum esnasında ve kalibrasyon

veya doğrulamalarla hassasiyet kayıpları tespit edildiğinde yapar/yaptırır. Tesis, tüm cihazların

kalibrasyonlarını yılda bir ve gerektiğinde, doğrulamalarını ise ayda bir yapar/yaptırır. Bu iş-

lemlerden sonra bir rapor düzenlenerek kabin içerisinde bulunan dosyada ve sistem yazılımında

kayıtlar, sertifikalar ve benzeri saklanmalıdır.  

(2) SAİS sorumlu teknik personeli Bakanlıkça verilen numune alma sertifikasına sahip

olmalıdır, sertifikaya sahip değil ise SAİS kurulumunu müteakip bir yıl içerisinde temin etme-

lidir.

(3) Tüm cihazların kalibrasyonu, doğrulamaları ve bakımları için plan yapılır ve ger-

çekleştirilen kalibrasyonlar, doğrulamalar ve bakımlar bu plana işlenir. Bu planlar, referans çö-

zeltilerin sertifikaları ve benzeri tüm kayıtlar kabin içerisinde yer alan bir dosyada ve sistem

yazılımında saklanmalıdır.

(4) Kullanılacak tüm ölçüm cihazlarının tayin limitleri, tesisin Su Kirliliği Kontrolü

Yönetmeliği’nde belirtilen sınır değerleri karşılamalıdır.

(5) Tesis, TS EN ISO 15839 sayılı standarda uygun olarak kalibrasyon, bakım vb. iş-

lemler için, planlanmış durma zamanı çizelgesi oluşturur. Sistemin çalışma ve durma zamanları,

TS EN ISO 15839 sayılı standartta gösterildiği şekilde hesaplanır. 

Performans testi

MADDE 16 – (1) Kullanılan ölçüm ve analiz cihazlarının TS EN ISO 15839 sayılı Su

Kalitesi - Su İçin Hatta Sensörler/Analiz Cihazı-Özellikler ve Performans Deneyi standardında

belirtilen prosedüre göre performans testlerinin yapılmış olması gerekir.

(2) Performans testi için, TS EN ISO 15839 sayılı standardın Ek-E’sinde verilen rapor

formatları kullanılır. Test sonucunda, ölçüm ve analiz cihazlarının aşağıdaki özellikleri sağla-

ması gerekir.
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(3) Yukarıdaki tabloda belirtilen “Bileşik Performans Özelliği” değerinin, TS EN ISO

15839 sayılı standardın Ek-E’sine göre düzenlenen belgede bulunmaması halinde, bu değer

hesaplanırken; cihazın ortalama hata, doğrusallık, tekrarlanabilirlik ve sapma değerleri ile bir-

likte cihazın niteliğine göre çıkış direnci, besleme gerilimi, ortam sıcaklığı, ışık etkisi, örnek

sıcaklığı, örnek akış hızı ve örnek basıncı gibi diğer etkiler de göz önüne alınarak hazırlanır.

(4) KOİ ve AKM ölçüm cihazlarının performans testleri yapılarak kayıtları saklanır.

(5) Tüm cihazların performans testleri ilgili firma teknik servisi tarafından yapılır.

Kalibrasyon

MADDE 17 – (1) Kalibrasyonlar ve hesaplamalar TS EN ISO 8466-1 Analitik Metot-

ların Kalibrasyonu, Değerlendirilmesi ve Performans Özelliklerinin Tahmini Bölüm 1: Lineer

(Doğrusal) Kalibrasyon Fonksiyonunun İstatistiksel Değerlendirilmesi Standardına  uygun ya-

pılır.

(2) Tüm cihazların kalibrasyonları sertifikalı referans maddeler kullanılarak yapılır.

(3) pH parametresi için kalibrasyon, 4-10 aralığında kapsayacak şekilde yapılır.

(4) Oksijen için yapılan ölçümler, genellikle % 100’lük çözünmüş oksijen doygunlu-

ğuna kadar doğrusal olduğundan, cihazların doygunluk derecesi % 0 ile % 100 arasında seçilir.

(5) İletkenlik parametresi için atıksuyun niteliğine göre üretici/tedarikçi veya yüklenici

tarafından uygun aralıklardan biri belirlenir ve kalibrasyonu yapılır.

(6) pH, ÇO ve İletkenlik ölçümleri için kalibrasyonlar; TS 9748 EN 27888 “Elektrik

İletkenliği Tayini”, TS EN ISO 10523 sayılı “Su Kalitesi - pH Tayini”, TS 5677 EN 25814

“Çözünmüş Oksijen Tayini” standartlar veya diğer ulusal/uluslararası standartlar kullanılarak

yapılır.

(7) KOİ parametresi kalibrasyonu 10-1000 mg/L aralığında yapılır.

(8) KOİ ve AKM ölçüm cihazlarının kalibrasyonları, ulusal/uluslararası standartlar ile

sertifikalı referans madde veya değeri bilinen referans madde kullanmak suretiyle yapılır.

(9) SAİS Numune Alma Cihazı +4°C’de kalibreli olmalı ve her yıl kalibrasyonu tekrar

edilmelidir.
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Doğrulama

MADDE 18 – (1) Doğrulama testleri TS 5822-1  ISO 5725-1 sayılı Ölçme Metotlarının

ve Sonuçlarının Doğruluğu (Gerçeklik ve Kesinlik) Bölüm 1: Genel Prensipler ve Tarifler stan-

dardında belirtilen yöntemlerle yapılır.

(2) Cihaz doğrulaması sonucunda, ölçülen değerlerin ±%10 saptığı durumlarda kalib-

rasyon yenilenerek doğrulama testi tekrarlanır.

Bütünleşik karşılaştırma testi

MADDE 19 – (1) Bütünleşik Karşılaştırma Testi; sistemden SAİS numune alma cihazı

ile İl Müdürlüğü gözetiminde otomatik olarak alınan numunelerin Su Kirliliği Kontrolü Yö-

netmeliği sektör tablosunda yer alan parametreler ile SAİS ölçümlerinin karşılaştırması ama-

cıyla yapılır. Bütünleşik karşılaştırma testi için endüstriyel tesislerden, 3 ayda 1 kez, evsel/kent-

sel tesislerden 6 ayda 1 kez numuneler alınarak yetkili çevre laboratuvarlarında analiz edilir.

Analiz sonuçları İl Müdürlüğü’ne raporlanır. Raporlar kabin içerisindeki bilgisayarda pdf for-

matında saklanır ve Bakanlığın uzaktan erişimle raporlara ulaşımı sağlanır. Raporda, Su Kir-

liliği Kontrolü Yönetmeliği sektör sınır değerleri ile otomatik alınan numunenin SAİS ölçüm

sonuçları ve laboratuvar analiz sonuçları bir arada yer almak zorundadır. Tesis, Bütünleşik Kar-

şılaştırma Testi numunesine ait anlık SAİS ölçüm değerlerini sistemden alınan bir çıktı ile ra-

porda yer almak üzere yetkili laboratuvara verir.

ALTINCI BÖLÜM

Kurulum ve Kabul İşlemleri

SAİS proje başvuru dosyası

MADDE 20 – (1) SAİS kurulumu yapacak tesis, başvuru dilekçesi ile birlikte aşağıda

yer alan bilgi ve belgeler ile Proje Başvuru Dosyasını hazırlar. Proje Başvuru Dosyasında;

a) Numune alma noktası ve kabinin yeri için İl Müdürlüğü tarafından verilen onay bel-

gesi,

b) Ölçüm problarının/cihazlarının Türkçe olarak çalışma prensibi, dayandığı ulusal/

uluslararası standartları gösteren metot seçimi ile cihazı tanıtan diğer dokümanlar,

c) SAİS Numune Alma Cihazı teknik özellikleri ve sertifikası,

ç) Önceden kurulumu tamamlanmış SAİS’lerde ilave probların, ölçüm cihazlarının

(KOİ, AKM) ve SAİS numune alma cihazının sisteme entegrasyonuna ilişkin bilgiler,

d) Tesisin geriye dönük 1 yıllık iç izleme verileri, atıksu karakteri ve girişim unsurları, 

e) Yazılım ve veri aktarımına ilişkin tasarım, 

ile ilgili tüm bilgiler yer almak zorundadır. 

Başvuru 

MADDE 21 – (1) SAİS kurulumu bu Tebliğce zorunlu olan tesisler, 19 uncu maddede

belirtilen bilgi ve belgelerle Proje Başvuru Dosyasını hazırlar ve Bakanlığa sunar. SAİS ile

ilgili başvurular Bakanlık tarafından değerlendirilir. Eksiklik tespit edilmesi halinde başvuru

reddedilir. Tesis tüm belgeleri tamamlayarak yeniden başvuru yapar. 
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(2) Eksiklikleri bulunmayan veya eksikliklerini tamamlamış olan tesislere, Bakanlıkça

dosya onayı verilir. 

(3) Dosya onayı almış tesis SAİS kurulumunu en geç 60 gün içerisinde tamamlar.

(4) SAİS istasyon kurulumu tanınan süre içerisinde tamamlandıktan sonra 30 gün süre

ile  kalibrasyon, karşılaştırma ve doğrulama çalışmaları yapılarak kurulum için gerekli tüm  iş-

lemler tamamlanır. Karşılaştırma çalışmaları SAİS’te ölçülen tüm parametrelerin yetkili bir la-

boratuvarla haftada 2 kez eş zamanlı olarak, toplam 8 kez ölçüm ve analiz edilmesidir. Karşı-

laştırma sonuçları 21 inci maddede belirtilen sistem onay dosyasında Bakanlığa sunulmak üzere

yer alır.

SAİS sistem onay dosyası

MADDE 22 – (1) Kurulumu tamamlanmış ve 30 gün süre ile kalibrasyonu yapılmış

SAİS’lerin Bakanlık merkezi veri tabanına bağlantıları yapılabilmesi için tesis tarafından Ba-

kanlığa sunulmak üzere Sistem Onay Dosyası aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde ha-

zırlanır:

a) Tüm cihazların performans testleri, kalibrasyonları ve doğrulamaları, 

b) Veri kalitesi ve güvenirliği için numunelerin SAİS’te ölçülen tüm parametrelerde

yetkili bir laboratuvarla haftada 2 kez eş zamanlı karşılaştırma çalışmaları, 

c) Bakanlık merkez yazılımına veri aktarımına ilişkin prosedür, 

ç) SAİS Numune Alma Cihazı örnek numune alma çalışmaları,

d) SAİS yetkili personelinin aldığı eğitimler,

e) Önceden kurulan SAİS’lere ilave ölçüm cihazları ve SAİS numune alma cihazı en-

tegrasyonu ile ilgili belgeler yer alır.

Sistemin yerinde incelenmesi ve sistemin onayı

MADDE 23 – (1) Sistem Onay Dosyasını Bakanlığa sunan tesislere kurulan SAİS, Ba-

kanlıkça ve/veya İl Müdürlüğünce yerinde incelenir.

a) Yerinde inceleme, SAİS’in; iç ve dış özelliklerinin, cihaz, alet ve ekipmanlarının, iş-

letiminin, teknik personelin yeterliliğinin, dokümanlarının, kayıtlarının, veri güvenilirliğinin

ve ölçüm kalitesinin, Bakanlık merkezi veri tabanına bağlantıların, yazılımın yerinde ve uy-

gulamalı olarak değerlendirilmesini ve bu Tebliğ hükümlerine uygunluğunu kapsar.

b) İnceleme sırasında Bakanlık/İl Müdürlüğü görevlilerine her türlü bilgi ve belgenin

ibraz edilmesi ve inceleme komisyonunca gerekli görülen analiz ve ölçümlerin yapılması zo-

runludur.

c) İncelemelerde tesis yetkilisi, SAİS sorumlu personeli ve yüklenici firma yetkilisi ha-

zır bulunur.

ç) İncelemelerde, Bakanlık ve/veya İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından sistemin uygun-

luğu kontrol edilir. Tespit edilen hususlar; Bakanlık ve/veya İl Müdürlüğü, tesis yetkilisi ve
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yüklenici firma olmak üzere en az üç kişiden oluşan komisyon ile tutanak altına alınır. İl mü-

dürlüğü tarafından resmi yazı ile tesise ve Bakanlığa bildirilir. Kurulumu tamamlanan sistem-

lerin Bakanlık merkez yazılımından verilerinin kesintisiz en az on gün süresince izlenmesini

müteakip, sistem onayları Bakanlık tarafından verilir.

d) İnceleme sonucunda eksiklik tespit edildiyse, il müdürlüğü tarafından resmi yazı ile

tesise ve Bakanlığa bildirilir. Tesis bir ay içerisinde eksikliğini gidermelidir. Eksiklikleri gide-

rilen sistemler gerekli hallerde yeniden denetlenir. Bakanlık merkez yazılımından verilerinin

kesintisiz en az on gün süresince izlenmesini müteakip, sistem onayları Bakanlık tarafından

verilir.

e) Belirtilen süre içerisinde eksiklikler tamamlanamamış veya yine eksiklik tespit edil-

mişse sistemin onayı yapılmaz. Bu durumda tesis, revize Proje Başvuru Dosyasını hazırlar ve

Bakanlığa sunar.

YEDİNCİ BÖLÜM

Cezai İşlemler ve Yaptırım

Cezai işlemler ve yaptırım

MADDE 24 – (1) SAİS ile ölçülen parametrelerin ölçüm sonuçlarında, veri iletiminde

veya numunelerle ilgili herhangi bir değişiklik yapıldığı tespit edilmesi halinde; 2872 sayılı

Çevre Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

(2) SAİS kurmakla yükümlü tesisler kurulum işlemlerini bu Tebliğde belirtilen süre

içerisinde tamamlamaz ise Çevre Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Genel güvenlik önlemleri

MADDE 25 – (1) SAİS’lerin kurulması, işletilmesi ve bakımı aşamalarında TS EN

ISO 5667-1 sayılı Su Kalitesi - Numune Alma - Bölüm 1: Numune Alma Programlarının ve

Numune Alma Tekniklerinin Tasarımına Dair Kılavuzun 4 üncü maddesinde belirtilen genel

güvenlik önlemleri alınır.

(2) Herhangi bir sebeple sistemden numune alınmasının gerektiği durumlarda, tüm gü-

venlik önlemlerinin alındığından emin olunur.

(3)  İlgili sağlık ve güvenlik mevzuatında belirtilen hususlara dikkat edilir.

(4) Toksik sıvıların veya dumanların bulunabileceği ve patlayıcı buhar oluşabilecek du-

rumlarda SAİS’in işletmesi ve bakımı aşamalarında gerekli tedbirler alınır.

(5) Atıksuyun tahliye edildiği noktalar fiziksel erişimin zor olduğu ve uzak noktalarda

bulunan borular veya açık kanallar şeklinde olabilir. Bu ve benzeri durumlarda, gerekebilecek

güvenlik önlemleri özel donanımlar ile alınır.
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(6) Endüstriyel işlemlerde kullanılmış olan ve atıksuda bulunabilecek yağ gres, asidik

ve bazik maddeler, yüksek oranda askıda katı madde veya alevlenebilir sıvılar ve gazlar gibi

bazı bileşenlerin bulunabileceği durumlarda, olası kaza risklerinin önüne geçmek amacıyla ki-

şisel koruyucu donanım, dış ortam kamerası, alarm ve benzeri güvenlik çözümleri kullanılarak

gereken tedbirler alınır.

(7) Tesisler, TS EN ISO 5667-1 sayılı, TS EN ISO 5667-3 sayılı ve TS ISO 5667-10

sayılı standartlarda yer alan ve bu Tebliğde belirtilmeyen diğer tüm güvenlik hususlarına uy-

makla yükümlüdür.

Debi ve parametrelerde değişiklik yapılması

MADDE 26 – (1) Bakanlık gerekli gördüğü takdirde kurulu kapasitesi 10.000

m3/gün’den daha düşük debili tesislere izleme sistemi kurulmasını sağlar.

(2) Bakanlık SAİS’te izlenecek parametre sayısında değişik yapabilir.

(3) Daha düşük debili tesislere kurulacak sistem veya izlenecek parametre değişikliğine

ilişkin hususlar Bakanlıkça belirlenir.

İç izlemeler

MADDE 27 – (1) Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metotları

Tebliğinin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan  kentsel, evsel ve endüstriyel nitelikli

atıksular için numune alma sıklığını gösteren Tablo 1: Debiye göre numune alma sıklığı baş-

lığında belirtilen endüstriyel nitelikli atıksular ve kentsel - evsel nitelikli atıksuların iç izleme-

leri, debisi 10.000 m3/gün ve üzerinde olan tesislerde SAİS’in devreye alınması ve Bakanlık

onayına müteakip ilgili tesis için kaldırılır.

SAİS geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihte Bakanlığın 2012/24

sayılı Genelgesi ile arıtma tesisi çıkışlarına Gerçek Zamanlı Atıksu İzleme Sistemi kurulumunu

tamamlamış tesisler, bu Tebliğin yayımlandığı tarihten itibaren en geç 4 ay içerisinde bu Teb-

liğde yer alan hükümlere göre sistemlerini uygun hale getirerek KOİ, AKM parametreleri için

ölçüm cihazları ve SAİS Numune Alma Cihazını mevcut sistemlerine entegre etmekle yüküm-

lüdür. 

(2) Atıksu debisi 10.000 m3/gün ve üzerinde olan ve ilk defa SAİS kuracak tesisler, bu

Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, en geç 4 ay içerisinde arıtma tesisleri çıkışlarına

bu Tebliğ hükümlerine göre SAİS kurmakla yükümlüdür.

Yürürlük

MADDE 28 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 29 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
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İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

22 Mart 2015 

PAZAR 
Sayı : 29303 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

Esas  No : 2013/380 

Karar No : 2014/287 

Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle 

dolandırıcılık suçundan sanık OZAN CAN AKKUŞ adına çıkarılan tebligatların tüm aramalara 

rağmen sanığa tebliğ edilemediği, yapılan adres tahkikindede adresinin tespit edilmediği 

anlaşılmakla; 

Dosya incelendi, 

Gereği Düşünüldü. 

Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle 

dolandırıcılık suçundan sanık Gürsel ve Hatice oğlu 18/05/1991 doğumlu Çorum- Alaca nüfusuna 

kayıtlı OZAN CAN AKKUŞ hakkında mahkememizde verilen 11/09/2014 gün ve2013/380 Esas 

2014/287 karar sayılı kararın sanığa Resmi Gazete yoluyla ilanen tebliğine karar verildi. 

 1779 

————— 
Esas  No : 2008/6 

Karar No : 2012/139 

Resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçundan sanık Mehmet ve Necibe oğlu 

01/12/1960 doğumlu Antalya ili Korkuteli ilçesi Tatköy nüfusuna kayıtlı ZİYA ÖZTÜRK’ün 

mahkememizin 16/04/2012 günlü aynı sayılı ilamı ile dolandırıcılık suçundan Beraatine, Resmi 

evrakta sahtecilik suçundan TCK.204/1, 53/1 maddeleri gereğince 3 yıl hapis ve infaz süresince 

kamu hizmetlerinden yasaklılık cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği kararın sanığa tebliğ 

edilemediği yapılan araştırmada da mernis adresinin olmadığı anlaşıldığından tebligatın Resmi 

Gazete yolu ile ilanen yapılmasına karar verilmiş olmakla; 

7201 sayılı Yasanın 28 ve 29 maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine aynı 

yasanın 31. Maddesi gereğince ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş 

sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi içinde temyiz edilmediği takdirde 

kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 1780 
 



Sayfa : 30 RESMÎ GAZETE 22 Mart 2015 – Sayı : 29303 

 

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 

Dosya No : 2014/153 

Karar No : 2014/310 

Sanık - Tansel NİDAL - Hasan ve Susan oğlu 20.08.1978 d.lu. Magosa doğumlu.  

Mahkememizin 14.10.2014 tarih ve 2014/153 esas 2014/310 sayılı kararı ile sanık Tansel 

NİDAL’ın hakkında, Suç konusu uyuşturucunun Esenler ilçesi sınırları dahilinde kaldığı, bu 

nedenle davayı bakmaya Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi’nin yetkili olduğu anlaşıldığından 
Mahkememizin Yetkisizliğine, 

6526 sayılı TMK.’nun ve CMK. ile bazı kanunlarla değişiklik yapılmasına dair kanunun 1 

ve geçici 2. maddesi ile CMK 12 ve devamı maddeleri gereğince Bakırköy Ağır Ceza 

Mahkemesinin bu davaya bakmaya yetkili ve görevli olduğuna dair karar verildiğinden; 

Sanıklardan Tansel NİDAL’a yetkisizlik kararının tebliği edilememiş hiçbir adresinin 

dosyada mevcut olmaması nedeni ile 7201 sayılı tebligat kanunun 28 ve sonra gelen maddeleri 
gereğince hüküm özetinin ilanen tebliğine, ilan tarihinden 15 gün sonra yukarıda ismi yazılı 

sanığa tebliği edilmiş sayılacağı ilan olunur. 1656 

—— • —— 
Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 

Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesince; 1 - Rafail ve Naile oğlu 05/01/1992 doğumlu 

Rusya Federasyonu uyruklu Sanık Rustam IAKUBOV, 2 - Mohamad ve Fatma oğlu 15/05/1979 
doğumlu Libya uyruklu Sanık Ziyad MOHAMAD A. ABDUSAYED 3 - Şerafettin ve Senem 

oğlu 18/07/1990 Kırgızistan ülkesi Ozh şehri Aravan ilçesi nüf. kayıtlı Sanık Osmon BAKIROV 

haklarında Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan dolayı açılan kamu davasında Gaziantep 

1. Ağır Ceza Mahkemesinin 23/12/2014 tarih ve 2014/319 Esas - 2014/407 Karar sayılı ilamı ile 

sanıkların yüklenen suçu işledikleri sabit görülmediğinden CMK.’nun 223/2-e maddesi uyarınca 

bu suçtan ayrı ayrı beraatlerine, Sanıkların tutuklu kaldığı sürelerle ilgili tazminat davası açma 
haklarının olduğunun ihtarına (İhtarat yapılamadı), Emanet Memurluğunun 2014/4495 sırasında 

kayıtlı pasaportlar ve diğer eşyaların dosyada delil olarak saklanmasına, yine aynı emanet 

numarasında kayıtlı paraların sahiplerine iadesine karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanıkların adresleri tebliğe elverişli ve açık olmadığından tebliğ 

edilemediği anlaşılmış olmakla 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince Gaziantep 1. Ağır 

Ceza Mahkemesi'nin 23/12/2014 tarih ve 2014/319 Esas - 2014/407 Karar sayılı gerekçeli kararı 
ile usul ve yasaya aykırı hususları içerdiği gerekçesiyle 24/12/2014 tarihli dilekçe ile kararı 

temyiz eden Cumhuriyet Savcısı'nın temyiz başvuru dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

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

un 310.maddesi gereğince takip edilen 7 gün içerisinde bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek 

koşuluyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle adı geçen sanıkların kararı temyiz 

edebilecekleri, ayrıca dosyanın Cumhuriyet Savcısının temyiz talebinde bulunmuş olması 
nedeniyle temyiz incelemesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceği tebliğ olunur.

 1653 

————— 
Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesince; Abdulghane ve Azeza oğlu 20/06/1978 Aleppo 

(Halep) doğumlu, Suriye uyruklu Khaled BANGEIH hakkında Terörizmin Finansmanının 

Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında Gaziantep 1. 
Ağır Ceza Mahkemesinin 27/01/2015 tarih ve 2014/184 Esas - 2015/35 Karar sayılı ilamı ile 

sanığın yüklenen suçu işlediği sabit görülmediğinden CMK’ nun 223/2 - e maddesi uyarınca bu 

suçtan Beraatine karar verildiği, 

Sanığın adresinin tebliğe elverişli ve açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış 

olmakla 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince; Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 

27/01/2015 tarih ve 2014/184 Esas - 2015/35 Karar sayılı gerekçeli kararının ilanen tebliğine karar 

verilmiştir. 

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

un 310. maddesi gereğince takip edilen bir hafta içerisinde bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek 

koşuluyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle sanık Khaled BANGEIH’ın kararı temyiz 

edebileceği, temyiz olunmadığı takdirde ise kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 

 1651 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

LASTİK TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ VE DAMPERLİ KAMYON KİRALANACAKTIR 

Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Meydan Hizmetlerinde kullanılmak üzere Lastik Tekerlekli Yükleyici ve Damperli 

Kamyon Kiralanması Hizmetleri işi, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet alımı Yönetmeliği esasları 

dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 

almaktadır. 

İhale Kayıt numarası : 2015/32424 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Beşyüzevler Mah. Adana Yolu Üzeri 9. Km Şeker Sok. 

Ereğli/KONYA 

b) Telefon ve faks numarası : 332 7345930-36 - 332 7345938 

c) Elektronik posta adresi: 

2 - İhale Konusu Hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamızın 2015/2016 Kampanya döneminde 

kullanılmak üzere 1 Ad. Lastik Tekerlekli Yükleyici ve 

1 yıl süre ile kullanılmak üzere 1 Ad. Damperli Kamyon 

Kiralanması işidir. 

b) Yapılacağı yer : Ereğli Şeker Fabrikası 

c) İşin süresi : Lastik Tekerlekli Yükleyici için Fabrikamız kampanya 

süresi (tahmini 121 gün), Damperli Kamyon için ise 1 yıl 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Ereğli Şeker Fabrikası 

b) Tarihi ve saati : 08/04/2015 - saat 14:30 

4 - İhalemiz, şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

5 - İhale dokümanı Ereğli Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir (KDV. 

Dahil) 118,00 - TL. karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 

6 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Ereğli Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi 

adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

8 - İstekliler tekliflerini birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden 

teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilemez. 

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim 

günü olmalıdır. 

11 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur hizmet alımı 4734 ve 4735 sayılı 

kanunlara tabi değildir. 2450/1-1 
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BUTTON BİT SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından: 

İşin Adı: BUTTON BİT alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan 

Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası  : 2015/31177 

Dosya no : 1522022 

1 - İdarenin :  

a) Adres : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No:2 

67090 - ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası : Tel : 0.372 252 40 00 ( 70 Hat) Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi :  

2 - İhale konusu malın : 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Button bit: 100 adet 

b) Teslim yeri : Bülent Ecevit Caddesi’ndeki Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Makina ve İkmal Dairesi 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü 

Tesellüm Şefliği Ambarı / ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi : İşe başlanmasını müteakip 60 takvim günüdür.  

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi 

No:125 / ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 09/04/2015 Perşembe günü saat: 15:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

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

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

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

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

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

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

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 
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e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde 

(b), (c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

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

gereken kriterler; 

4.2.1- R 28, Ø38mm (1½”) Button Bit için denenmek üzere 2 adet numune 

4.2.2- Geniş kapsamlı 2 takım tanıtıcı katolog. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif ; 

Button Bit numuneleri Müesseselerimizde gre-şist ve konglomera olan aynı özellikteki bir 

lağım alnında denemeye tabi tutulacak button bitlerde kabaranın düşmesi, kırılması ve 

bilenemeyecek derecede aşınması zamanı içinde delmiş oldukları delik boyuna göre maliyet 

yönünden;  

Button bit fiyatının deldikleri delik boyu (metre)‘na oranı en düşük olan button bit olarak 

belirlenecektir. 

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve şartnameler 20.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 09/04/2015 Perşembe günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir.  

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

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

ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

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

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 180 (Yüz seksen) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

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

maddeler uygulanır. 

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır. 

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

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

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

İlan olunur. 2438/1-1 
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ELEKTRO HİDROLİK DELİCİ VE YÜKLEYİCİ MAKİNALARI İÇİN  

DELME BURGUSU, KAPLİN VE 76 MM.LİK TARAMA  

MATKABI SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından: 

İşin Adı: ELEKTRO HİDROLİK DELİCİ VE YÜKLEYİCİ MAKİNALARI İÇİN 

DELME BURGUSU, KAPLİN ve 76 mm.lik TARAMA MATKABI alımı 4734 sayılı kanunun 

3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  

İhale kayıt numarası : 2015/31180 

Dosya no  : 1522021 

1 - İdarenin: 

a) Adres : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No:2 

67090 - ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası : Tel : 0.372 252 40 00 (70 Hat) Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi : 

2 - İhale Konusu Malın : 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Delme ekipmanları : 3 kalem 

b) Teslim yeri : Bülent Ecevit Caddesi’ndeki Türkiye Taşkömürü Kurumu 

Genel Müdürlüğü Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığı 

Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm 

Şefliği Ambarı ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi : İşe başlanmasını müteakip 60 takvim günüdür.  

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125  

ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 14/04/2015 Salı günü saat : 15:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4 -1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

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

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

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

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

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

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

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde 

(b), (c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

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

gereken kriterler; 

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

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve şartnameler 20.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 14/04/2015 Salı günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu 

Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu 

değildir.  

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

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

ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

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

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

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

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

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

maddeler uygulanır. 

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır. 

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

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

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

İlan olunur. 2437/1-1 
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4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN 
ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 
Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 38,68 TL ile en çok 192.015,00 TL arasında değişen; 01/04/2015 
günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 3,87 TL, en çok 19.201,50 TL. 
arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı 
şartname eki listede gösterilen, Rulman. Diamed Lazerli Digital Tek Parça Cihaz, Tekstil Makinası 
Aksam (Rieter Tekstile Systems), Kaynak Makinası, Su Tankı, Suni mum, Kilima, Cep Telefonu, 
Hidrolik Pompa, MP4 Player, Oto Lastiği, Trafo, Spectrum Thermoking Refrıgeraton, Dizel Motor 
Pompa Enjektörü, Yağ Pompası, Ceylon Black Tea (Seylan Siyah Çay), Elle Kullanılan Sıkıştırma 
Anahtarı..... vb. cinsi 41 grup eşya; açık artırma suretiyle, Mersin-Adana Karayolu üzeri 7. Km. Yenice 
mevkii Tarsus/MERSİN adresindeki ihale salonunda 02/04/2015 tarihinde saat 09.30'da satışa 
sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye 
www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (324) (651 28 66) numaralı 
telefondan ulaşılabilir. 

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

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. 
Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karşılığı Mersin Tasfiye 
İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 2464/1-1 
—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Denizli İli, Merkez İlçesi, 16L-I pafta, 2930 ada, 4 parsel üzerindeki 799623 YİBF nolu (ilk 

YİBF) yapının denetimini üstlenen 1498 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sarı Yıldız Yapı 
Denetim Ltd. Şti. ile şirket ortağı veya yetkilisi Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Turgay 
ÜÇYILDIZ tarafından Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 18. İdare Mahkemesi’nin 
12.11.2014 tarih ve E. 2014/1307 sayılı kararı ile “yürütmenin durdurulması isteminin reddine” 
hükmedildiği bu karara karşı davacı tarafından yapılan itiraz neticesinde, Ankara Bölge İdare 
Mahkemesi’nin 14.01.2015 tarihli ve 2015/100 Y.D İtiraz nolu kararı ile davacının itirazının kabulüne 
ve dava konusu işlemin “yürütmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 26.04.2014 tarihli ve 28993 
sayılı Resmi Gazete ilanı ile Sarı Yıldız Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici 
durdurma işleminin yürütmesi, 06.03.2015 tarih ve 6454 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 2415/1/1-1 
————— 

Denizli İli, Merkez İlçesi, 16L-I pafta, 2930 ada, 4 parsel üzerindeki 799623 YİBF nolu (ilk 
YİBF) yapının denetimini üstlenen 1498 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sarı Yıldız Yapı 
Denetim Ltd. Şti. ile şirket ortağı veya yetkilisi Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Turgay 
ÜÇYILDIZ tarafından Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 18. İdare Mahkemesi’nin 
12.11.2014 tarih ve E. 2014/1307 sayılı kararı ile “yürütmenin durdurulması isteminin reddine” 
hükmedildiği bu karara karşı davacı tarafından yapılan itiraz neticesinde, Ankara Bölge İdare 
Mahkemesi’nin 14.01.2015 tarihli ve 2015/100 Y.D İtiraz nolu kararı ile davacının itirazının kabulüne 
ve dava konusu işlemin “yürütmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 26.04.2014 tarihli ve 28993 
sayılı Resmi Gazete ilanı ile Şirket Ortağı veya Yetkilisi Proje ve Uygulama denetçisi Mimar Turgay 
ÜÇ YILDIZ (Denetçi No: 21856, Oda Sicil No: 13626) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma 
işleminin yürütmesi 06.03.2015 tarih ve 6455 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 2415/2/1-1 
————— 

Edirne İli, Havsa İlçesi, 8 pafta, 153 ada, 52 parsel üzerindeki 923049 YİBF nolu inşaatın 
denetimini üstlenen 7115-10073 Ticaret Sicil No ile Edirne Ticaret Odasına kayıtlı 1031 nolu Yapı 
Denetim İzin Belgesine sahip Tunca Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından, Ankara 6. İdare Mahkemesinin 
2014/2102 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, 05.02.2015 tarihli ve 
E.2014/2102 sayılı karar ile ‘‘dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına’’ hükmedildiğinden, 
18.09.2014 tarihli ve 29123 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Tunca Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis 
edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi 06.03.2015 tarihli ve 6453 sayılı Makam Olur’u ile 
durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 2416/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

 
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. 

 2534/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

İZMİR II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  45.06/720 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 12.12.2014-190 Toplantı Yeri 

KARAR TARİHİ VE NO  : 12.12.2014-4639 İZMİR 

Manisa ili, Kula ilçesi, Sarnıç mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve 2863 sayılı Kanun 

kapsamında tespit çalışmaları yapılan alanın tesciline ilişkin İzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurul Müdürlüğü'nün 05.06.2014 tarihli ve 2400 sayılı yazısı kapsamında iletilen 

ilgili Kurum görüşleri ve konuya ilişkin olarak Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 

09.12.2014 tarihli, 11.12.2014 tarih ve 1330 sayı ile Müdürlük evrakına kayıtlı rapor okundu, 

yazıların ekleri ve işlem dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda; 

Manisa ili, Kula ilçesi, Sarnıç mahallesi sınırları içerisinde yer alan alanın, kararımız eki 

1/5000 ölçekli kadastral haritada gösterildiği şekilde III. (üçüncü) Derece Arkeolojik Sit olarak 

tesciline, kararımız eki sit fişinin uygun olduğuna, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

İZMİR II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 45.06/720 

TOPLANTI TARİHİ VE NO  : 12.12.2014-190 Toplantı Yeri 

KARAR TARİHİ VE NO  : 12.12.2014-4641 İZMİR 

Manisa ili, Kula ilçesi, Sarnıç mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve 2863 sayılı Kanun 

kapsamında tespit çalışmaları yapılan alanın tesciline ilişkin İzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurul Müdürlüğü'nün 05.06.2014 tarihli ve 2400 sayılı yazısı kapsamında iletilen 

ilgili Kurum görüşleri ve konuya ilişkin olarak Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 

09.12.2014 tarihli, 11.12.2014 tarih ve 1330 sayı ile Müdürlük evrakına kayıtlı rapor okundu, 

yazıların ekleri ve işlem dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda; 

Manisa ili, Kula ilçesi, Sarnıç mahallesi sınırları içerisinde yer alan alanın, kararımız eki 

1/5000 ölçekli kadastral haritada gösterildiği şekilde III. (üçüncü) Derece Arkeolojik Sit olarak 

tesciline, kararımız eki sit fişinin uygun olduğuna, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

İZMİR II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 45.06/720 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 12.12.2014-190 Toplantı Yeri 

KARAR TARİHİ VE NO  : 12.12.2014-4643 İZMİR 

Manisa ili, Kula ilçesi, Sandal mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve 2863 sayılı Kanun 

kapsamında tespit çalışmaları yapılan alanın tesciline ilişkin İzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurul Müdürlüğü'nün 05.06.2014 tarihli ve 2400 sayılı yazısı kapsamında iletilen 

ilgili Kurum görüşleri ve konuya ilişkin olarak Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 

09.12.2014 tarihli, 11.12.2014 tarih ve 1330 sayı ile Müdürlük evrakına kayıtlı rapor okundu, 

yazıların ekleri ve işlem dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda; 

Manisa ili, Kula ilçesi, Sandal mahallesi sınırları içerisinde yer alan alanın, kararımız eki 

1/5000 ölçekli kadastral haritada gösterildiği şekilde I. (birinci) Derece Arkeolojik Sit olarak 

tesciline, kararımız eki sit fişinin uygun olduğuna, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

İZMİR II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 45.08/180 

TOPLANTI TARİHİ VE NO :25.02.2015-200 Toplantı Yeri 

KARAR TARİHİ VE NO  :25.02.2015-4897 İZMİR 

Manisa ili, Kırkağaç ilçesi, Bakır mahallesi, Bakıralan Tepe mevkiinde, Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilmiş olan arkeolojik alana ilişkin 2863 sayılı kanun 

kapsamında iletilmiş olan kurum görüşleri ve Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 

24.02.2015 tarihli, 24.02.2015 tarih ve 182 sayı ile Müdürlük evrak kaydına giren rapor okundu, 

yazı ekleri ve işlem dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda; 

Manisa ili, Kırkağaç ilçesi, Bakır mahallesinde, Bakıralan Tepe (Maltepe Höyüğü) ve 

çevresindeki alanın, kararımız eki 1/5000 ölçekli kadastral harita üzerinde gösterildiği şekilde, 

2863 sayılı kanun kapsamında I.(Birinci) Derece ve III.(Üçüncü) Derece Arkeolojik sit olarak 

tesciline ve kararımız eki sit fişinin uygun olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 39.00/01 

Toplantı Tarihi ve No : 06.03.2015-132 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 06.03.2015-2230 EDİRNE 

Kırklareli ili, Merkez İlçesinde, sit alanı dışında kalan, Karakaş Mahallesi, 267 ada, 4 

parselde şahıs mülkiyetinde kayıtlı bulunan, Kurulumuzun 26.09.2012 gün ve 590 sayılı kararı ile 

sınırları belirlenen eski un fabrikası olarak tescilli 38 ada, 5 parselin koruma alanı içinde kalan, 

taşınmazın tescil edilmesi istemine ilişkin raportörün raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan 

görüşmeler sonunda; 

Kırklareli ili, Merkez İçesinde, sit alanı dışında kalan, Karakaş Mahallesi, 267 ada, 4 

parselde şahıs mülkiyetinde kayıtlı bulunan, Kurulumuzun 26.09.2012 gün ve 590 sayılı kararı ile 

sınırları belirlenen eski un fabrikası olarak tescilli 38 ada, 5 parselin koruma alanı içinde kalan, 

267 ada 4 parselin Korunması Gerekli Kültür Varlığı olarak tesciline 2. grup yapı olarak grup 

tayininin yapılmasına karar verildi. 2418/1/1-1 

————— 
EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 39.02/33 

Toplantı Tarihi ve No : 06.03.2015-132 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 06.03.2015-2240 EDİRNE 

Kırklareli îli, Demirköy İlçesi, Hamdibey Mahallesi, Demirhane Mevkii, Kurulumuzun 

11.09.1991 tarih ve 949 sayılı kararıyla kültür varlığı olarak tescil edilen, maliye hazinesi 

mülkiyetine kayıtlı bulunan, 242 ada, 23-24-25-26-47 parsellerde yer alan, Büyük Dökümhanenin 

(Fatih Dökümhanesi) belirlenen koordinatlı sınırlan itibariyle 1. derece arkeolojik sit alanı olarak 

tescil edilmesi istemi ve Kurulumuzun 23.10.2009 tarih ve 2771 sayılı kararıyla kültür varlığı 

olarak tescil edilen, şahıs ve maliye hazinesi mülkiyetine kayıtlı bulunan, 242 ada, 22,36,45 

parsellerde yer alan Küçük Dökümhanenin belirlenen koordinatlı sınırları itibariyle 1. derece 

arkeolojik sit alanı olarak tescil dilmesi istemine ilişkin Kırklareli Valiliği (İl Kültür Turizm 

Müdürlüğü)nin 23.12.2014 tarih ve 85716231-58339193/168/2703 sayılı, 22.12.2014 tarih ve 

2689 sayılı yazılan, Kurulumuzun 15.01.2010 tarih ve 2867 sayılı kararı ile raportörün raporu 

okundu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Kırklareli İli, Demirköy İçesi, Hamdibey Mahallesi, Demirhane Mevkii, maliye hazinesi 

mülkiyetine kayıtlı bulunan, kültür varlığı olarak tescil edilen, 242 ada, 23-24-25-26-47 

parsellerde yer alan, Büyük Dökümhane (Fatih Dökümhanesi) ile şahıs ve maliye hazinesi 

mülkiyetine kayıtlı, kültür varlığı olarak tescil edilen 242 ada, 22,36,45 parsellerde yer alan 

Küçük Dökümhanenin 1/25000 ölçekli haritada belirlenen koordinatlı sınırları itibariyle 2863 

sayılı yasanın 6. ve 7. maddeleri gereği 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, 

*Taşınmazlarda Koruma Amaçlı İmar Planı yapılıncaya kadar Koruma Yüksek 

Kurulunun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararında yer alan 1. derece arkeolojik sit alanı 

hükümlerinin geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşulları olarak belirlenmesine karar 

verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 59.06/123 

Toplantı Tarihi ve No : 06.03.2015-132 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 06.03.2015-2251 EDİRNE 

Tekirdağ İli, Saray İlçesi, Beyazköy Mahallesi, 29 pafta, maliye hazinesi mülkiyetine 

kayıtlı 1138 parsel ile şahıs mülkiyetine kayıtlı 1139 parselde yer alan Bağlıktepe Tümülüsünün 

tescil edilmesi istemine ilişkin Tekirdağ Valiliği l Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 27.11.2014 

tarih ve 991 sayılı yazısı ile raportörün raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler 

sonunda; 

Tekirdağ İli, Saray ilçesi, Beyazköy Mahallesi, 29 pafta, maliye hazinesi mülkiyetine 

kayıtlı 1138 parsel ile şahıs mülkiyetine kayıtlı 1139 parselde yer alan Bağlıktepe Tümülüsünün 

2863 sayılı yasanın 6.ve 7. maddeleri gereği 1/25000 ölçekli haritada belirlenen koordinatlı 

sınırları itibariyle 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, 

* Taşınmazda Koruma Amaçlı İmar Planı yapılıncaya kadar Koruma Yüksek Kurulunun 

05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararında yer alan 1. derece arkeolojik sit alanı hükümlerinin 

geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşulları olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 59.06/121 

Toplantı Tarihi ve No : 06.03.2015-132 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 06.03.2015-2250 EDİRNE 

 

Tekirdağ İli, Saray İlçesi, Beyazköy Mahallesi, şahıs mülkiyetine kayıtlı olan, 2 pafta, 62 

ve 63 parsellerde yer alan İğrektarla Tümülüsünün tescil edilmesi istemine ilişkin Tekirdağ 

Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 27.11.2014 tarih ve 990 sayılı yazısı ile raportörün 

raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Tekirdağ İli, Saray İlçesi, Beyazköy Mahallesi, şahıs mülkiyetine kayıtlı olan, 2 pafta, 62 

ve 63 parsellerde yer alan İğrektarla Tümülüsünün 2863 sayılı yasanın 6. ve 7. maddeleri gerei 

1/25000 ölçekli haritada belirlenen koordinatlı sınırları itibariyle 1. derece arkeolojik sit alanı 

olarak tescil edilmesine, 

* Taşınmazda Koruma Amaçlı İmar Planı yapılıncaya kadar Koruma Yüksek Kurulunun 

05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararında yer alan 1. derece arkeolojik sit alanı hükümlerinin 

geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşulları olarak belirlenmesine karar verildi. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)    30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

— Orman Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

— Celal Bayar Üniversitesi Alerji ve Astım Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/30)

— Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri Tebliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri

D U Y U R U
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz. 


