
T.C.
Resmî Gazete

http://www.basbakanlik.gov.tr                                                     e-posta: resmigazete@basbakanlik.gov.tr

Kuruluşu : 7 Ekim 1920                                                                                             İçindekiler 336. Sayfadadır.

       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Karar Sayısı : 2015/7855
11 Şubat 2015 tarihinde Punom Pen’de imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti ile

Kamboçya Krallığı Arasında Karma Ekonomik Komisyon Birinci Dönem Toplantısı Mutabakat
Zaptı”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 17/5/2015 tarihli ve 7844028 sayılı yazısı üzerine,
31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kuru-
lu’nca 11/6/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
       Ahmet DAVUTOĞLU
                  Başbakan

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

                     K. İPEK                                      A. İSLAM                                   V. BOZKIR                                         F. IŞIK
                Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                             M. ÇAVUŞOĞLU                                N. ZEYBEKCİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı      Çevre ve Şehircilik Bakanı                     Dışişleri Bakanı                                 Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                   N. CANİKLİ
  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı       Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

                 S. ÖZTÜRK                                 C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK
                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU
                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              F. BİLGİN
                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

15 Temmuz 2015
ÇARŞAMBA

Sayı : 29417



Sayfa : 2                                 RESMÎ GAZETE                            15 Temmuz 2015 – Sayı : 29417



15 Temmuz 2015 – Sayı : 29417                            RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 3



Sayfa : 4                                 RESMÎ GAZETE                            15 Temmuz 2015 – Sayı : 29417



15 Temmuz 2015 – Sayı : 29417                            RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 5



Sayfa : 6                                 RESMÎ GAZETE                            15 Temmuz 2015 – Sayı : 29417



15 Temmuz 2015 – Sayı : 29417                            RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 7



Sayfa : 8                                 RESMÎ GAZETE                            15 Temmuz 2015 – Sayı : 29417



15 Temmuz 2015 – Sayı : 29417                            RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 9



Sayfa : 10                               RESMÎ GAZETE                            15 Temmuz 2015 – Sayı : 29417



15 Temmuz 2015 – Sayı : 29417                            RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 11



Sayfa : 12                               RESMÎ GAZETE                            15 Temmuz 2015 – Sayı : 29417



15 Temmuz 2015 – Sayı : 29417                            RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 13



Sayfa : 14                               RESMÎ GAZETE                            15 Temmuz 2015 – Sayı : 29417



15 Temmuz 2015 – Sayı : 29417                            RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 15



Sayfa : 16                               RESMÎ GAZETE                            15 Temmuz 2015 – Sayı : 29417



15 Temmuz 2015 – Sayı : 29417                            RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 17



Sayfa : 18                               RESMÎ GAZETE                            15 Temmuz 2015 – Sayı : 29417



15 Temmuz 2015 – Sayı : 29417                            RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 19



Sayfa : 20                               RESMÎ GAZETE                            15 Temmuz 2015 – Sayı : 29417



15 Temmuz 2015 – Sayı : 29417                            RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 21



Sayfa : 22                               RESMÎ GAZETE                            15 Temmuz 2015 – Sayı : 29417



15 Temmuz 2015 – Sayı : 29417                            RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 23



Sayfa : 24                               RESMÎ GAZETE                            15 Temmuz 2015 – Sayı : 29417



15 Temmuz 2015 – Sayı : 29417                            RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 25



Sayfa : 26                               RESMÎ GAZETE                            15 Temmuz 2015 – Sayı : 29417



15 Temmuz 2015 – Sayı : 29417                            RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 27



Sayfa : 28                               RESMÎ GAZETE                            15 Temmuz 2015 – Sayı : 29417



15 Temmuz 2015 – Sayı : 29417                            RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 29



Sayfa : 30                               RESMÎ GAZETE                            15 Temmuz 2015 – Sayı : 29417



15 Temmuz 2015 – Sayı : 29417                            RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 31



Sayfa : 32                               RESMÎ GAZETE                            15 Temmuz 2015 – Sayı : 29417



15 Temmuz 2015 – Sayı : 29417                            RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 33



Sayfa : 34                               RESMÎ GAZETE                            15 Temmuz 2015 – Sayı : 29417



YÖNETMELİKLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ
BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliş-

tirme Enstitüsü Başkanlığı ve bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü
Bölge Laboratuvar Müdürlüklerinin teşkilat yapısı, çalışma usul ve esasları ile personelin ni-
telik, görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemektir.

(2) Bu Yönetmelik İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı
ile İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Bölge Laboratuvar Müdürlüklerini
kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güven-

liği Kanununun 24 üncü ve 30 uncu maddeleri ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 12 nci maddesine da-
yanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bölge Laboratuvar Müdürlüğü: İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Ens-

titüsü Bölge Laboratuvar Müdürlüğünü,
b) Bölge Laboratuvar Müdürü: İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Ensti-

tüsü Bölge Laboratuvar Müdürünü,
c) Enstitü Başkan Yardımcısı: İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü

Başkan Yardımcısını,
ç) Enstitü Başkanı: İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başka-

nını,
d) Genel Müdür: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürünü,
e) Genel Müdürlük: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünü,
f) İSGÜM: İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığını,
g) Kontrol belgesi: Gümrük tarife istatistik pozisyonları ve tanımları, mevzuatla belir-

lenen eşyaların gümrük beyannamelerinin tescilinde istenen belgeyi,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
İSGÜM Görev, Yetki, Sorumluluk ve Teşkilat Yapısı

İSGÜM’ ün görevleri
MADDE 4 – (1) İSGÜM’ ün görevleri şunlardır:
a) İş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi konularında milli ve milletlerarası

düzeyde faaliyette bulunmak,
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b) İşe bağlı tehlikelerin olumsuz etkilerini önlemek veya işe bağlı tehlikeler önlenemi-
yor ise en aza indirmek amacıyla araştırmalar yapmak ve çalışanların fiziki bütünlüklerini ve
sağlıklarını koruyucu tedbirler geliştirmek,

c) Çalışma ortamı ve üretim süreçlerinin çalışanların özel durumları ve yeteneklerine
uygun duruma getirilmesi amacıyla çalışmalar yürütmek,

ç) İşyerlerine yönelik ortam ölçüm, analiz, test ve risk değerlendirmesi çalışmaları yap-
mak,

d) Faaliyet alanında eğitim faaliyetleri düzenlemek,
e) Mevzuat, standart ve normların hazırlanması ve geliştirilmesi amacıyla araştırma ya-

parak öneriler geliştirmek,
f) Sektörel düzeyde projeler geliştirmek ve rehberler hazırlamak,
g) Toplum düzeyinde güvenlik kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla yapılacak çalış-

malar kapsamında seminer, konferans, toplantılar düzenlemek, afiş, broşür, kitap, kısa film,
kamu spotları gibi yazılı ve görüntülü yayın çalışmaları yapmak,

ğ) Faaliyet alanları ile ilgili istatistiki verileri toplamak, düzenlemek ve ilgili kurum ve
kuruluşların bu bilgileri kullanabilmesi amacıyla gerekli altyapıyı hazırlamak,

h) Strateji, hedef ve faaliyetlerin belirlenmesi için gerekli çalışmaları yapmak ve ger-
çekleşmesini izlemek,

ı) Genel Müdürlükçe verilen diğer görevleri yerine getirmek.
İSGÜM’ ün yetki ve sorumlulukları
MADDE 5 – (1) İSGÜM’ ün yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Görevleri doğrultusunda her yılın sonunda bir sonraki yıla ait çalışma planını hazır-

lamak ve Genel Müdürlüğün onayına sunmak,
b) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitim ve araştırma-geliştirme projeleri yapmak veya

kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelere yaptırmak,
c) Projelerde müstakil veya proje ortağı olarak yürütücü ve yararlanıcı sıfatı ile faali-

yette bulunmak; müstakil veya proje ortağı olmadığı durumlarda ise ilgili projelere bilgi ve in-
san kaynağı desteği sağlamak,

ç) Proje yürütücüsü olarak yer aldığı faaliyetlerde kurum dışı yerli ve yabancı uzman-
lardan gerekli durumlarda destek almak,

d) İş hijyeni ölçüm, test ve analizi alanında hizmet verecek laboratuvarları yetkilendir-
mek, kontrol ve denetimini sağlamak,

e) Milli ve milletlerarası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,
f) İş sağlığı ve güvenliği alanında milli politikaları oluşturmak amacıyla, işyeri bilgi

ve ticari sırları saklı kalmak kaydı ile istatistiki verileri toplamak ve düzenlemek,
g) Kontrol belgelerini düzenlemek ve gerektiğinde, belgeyle ithal edilen ürünün kulla-

nıldığı işyerlerinde; yerinde inceleme ve araştırma yaparak iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili uy-
gunluk şartlarının devam etmediğinin tespiti halinde verilen belgeyi iptal etmek,

ğ) Gezici sağlık araçları ile çalışanlara yönelik muayene ve tıbbi laboratuvar tetkiklerini
yapmak, bulguları değerlendirmek,

h) Kişisel koruyucu donanımların uygunluk değerlendirme testlerini yapmak,
ı) Sektörel alanlarda komiteler kurmak, kurulan komitelerde gerektiğinde uygun görülen

kurum ve kuruluşlardan uzman desteği almak.
(2) İşyerlerinde iş  sağlığı  ve güvenliği konularında ölçüm, inceleme, araştırma ve da-

nışmanlık yapmaya ve bu amaçla gerekli numuneleri almaya yetkilidir. Bu konularda görev-
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lendirilen İSGÜM personeli resmi işlerin yürütülüp sonuçlandırılması yönünden zorunluluk
bulunmadıkça işi aksatmamak, işverenin ve işyerinin sırları ile gördükleri ve öğrendikleri hu-
susları tamamen gizli tutmakla yükümlüdür. Ayrıca aşağıdaki hususlarda açıklama yapamaz:

a) İşyerlerinin yapım ve üretim şartları, teknikleri ve sırlarıyla, ticari ve ekonomik du-
rumları,

b) İşyerlerinde yapılan ölçüm, test, muayene ve inceleme sonuçları ile alınan numune-
lerin test, analiz ve inceleme sonuçları.

İSGÜM’ ün teşkilat yapısı
MADDE 6 – (1) İSGÜM; teknik, sağlık ve idari hizmet bölümleri ile bağlı bölge labo-

ratuvar müdürlüklerinden oluşur.
Enstitü Başkanının görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 7 – (1) Enstitü Başkanı, Genel Müdürlüğe bağlı teknik bir birim olan İSGÜM’ün

amiridir. İSGÜM' ü mevzuat ve bu Yönetmelikteki hükümler çerçevesinde yönetir. Enstitü
Başkanı; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesi (B)
bendi hükümleri uyarınca üniversitelerin tıp ve mühendislik fakültesi mezunları ile fen-edebiyat
fakültelerinin fizik, kimya veya biyoloji bölümü mezunları arasından Genel Müdürün teklifi
üzerine Bakan tarafından atanır.

(2) Enstitü Başkanının görevleri şunlardır:
a) İSGÜM ve bölge laboratuvar müdürlüklerinde verilen hizmetlerin kaliteli, verimli

ve zamanında gerçekleştirilmesini sağlamak, izlemek ve kontrol etmek,
b) Yapılacak işlere uygun personelin görevlendirilmesini sağlamak,
c) İSGÜM bünyesinde yürütülen faaliyetlerin, kalite politikası çerçevesinde ve hedef-

lerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak,
ç) Kalite Yönetim Sisteminin/Sistemlerinin kurulmasını, uygulanması ve iyileştirilme-

sini sağlamak,
d) Genel Müdürlükçe verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Enstitü başkan yardımcılarının görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 8 – (1) İSGÜM’deki bölümlerin yönetiminde Enstitü Başkanına yardımcı ol-

mak üzere üç başkan yardımcısı Genel Müdürün teklifi üzerine Bakan tarafından atanır.
(2) Enstitü başkan yardımcılarının ikisi; 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesi  (B) bendi

hükümleri uyarınca üniversitelerin tıp ve mühendislik fakültesi mezunları ile fen-edebiyat fa-
kültelerinin fizik, kimya veya biyoloji bölümü mezunları arasından atanır.

(3) Diğer enstitü başkan yardımcısı; 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesi  (B) bendi hü-
kümleri uyarınca üniversitelerin dört yıllık fakülte mezunları arasından atanır.

(4) Enstitü başkan yardımcıları, Enstitü Başkanı tarafından verilen görevleri yerine ge-
tirirler.

Teknik bölümler
MADDE 9 – (1) Bu bölümlerin sorumluları; İSGÜM’ de en az beş yıl tecrübesi olan iş

sağlığı ve güvenliği uzmanı, mühendis, fizikçi veya kimyagerler arasından Enstitü Başkanı ta-
rafından görevlendirilir.

(2) Teknik bölümlerin görevleri şunlardır:
a) İşyerlerinde iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi için bilimsel ve teknik

araştırmalar, projeler yapmak,
b) Sektörlere yönelik risk değerlendirmesi çalışmaları yapmak ve elde edilen verilere

göre çalışanların sağlığı ve güvenliği bakımından koruyucu ve önleyici tedbirleri belirlemek,
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c) İş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesine yönelik sektörel teknik rehberler
hazırlamak,

ç) Kaza analizleri yapmak ve kazaları önleyici çalışmalar yürütmek,
d) İşyerlerinde çalışma ortamını olumsuz etkileyen fiziksel ve kimyasal faktörlerin tes-

piti amacıyla milli ve milletlerarası geçerliliğe sahip metotlar kullanarak ölçüm ve numune
alma işlemlerini yapmak, analizlerini gerçekleştirmek ve çalışanların maruz kaldığı değerleri
tespit etmek için çalışmalar yapmak,

e) Milli maruziyet eşik sınır değerlerinin belirlenmesi amacıyla çalışmalar yürütmek,
f) Fiziksel ve kimyasal faktörlerin ölçüm ve analizi amacıyla metot çalışmaları yap-

mak,
g) Mevzuat çalışmaları yapmak,
ğ) Kalite Yönetim Sisteminin gerektirdiği görevleri yerine getirmek ve Kalite Yönetim

Sistemine uygun çalışmak,
h) Kontrol belgelerini düzenlemek ve kontrol belgesi alan firmalarda iş sağlığı ve gü-

venliği kapsamında inceleme ve araştırma yapmak,
ı) İş sağlığı ve güvenliği konusuna giren parametrelerle ilgili ölçüm, analiz, test ve araş-

tırmaları yürütmek,
i) Kişisel koruyucu donanımların uygunluk değerlendirme testlerini yapmak,
j) İşyerlerinde ölçüm, test ve analiz yapacak laboratuvarları yetkilendirme faaliyetlerini

yürütmek,
k) Enstitü Başkanlığınca verilen diğer görevleri yapmak.
Sağlık bölümleri
MADDE 10 – (1) Bu bölümlerin sorumluları; İSGÜM’ de en az beş yıl tecrübesi olan

hekim veya uzman hekimler arasından Enstitü Başkanı tarafından görevlendirilir.
(2) Sağlık Bölümlerinin görevleri şunlardır:
a) İş sağlığı ve meslek hastalıkları konularında çalışmalar yapmak,
b) Çalışanları iş sağlığı ve meslek hastalıkları yönünden incelemek, çalışma ortamı gö-

zetimine katkı sağlamak ve çalışanların sağlık gözetimi ile ilgili çalışmalar yapmak,
c) Çalışanların işyerinde maruz kaldıkları biyolojik, fiziksel, kimyasal, ergonomik ve

psikososyal faktörlerden etkilenme düzeylerini belirleyici çalışmalar yapmak,
ç) Çalışanlarda meslek hastalıklarını tespit etmek amacıyla, merkezde ve gezici sağlık

araçlarında muayene ve tıbbi laboratuvar tetkiklerini yaparak bulguları değerlendirmek,
d) Tıbbi Biyokimya Laboratuvarlarında uygulanacak metot çalışmaları yapmak,
e) İş sağlığı ve meslek hastalıkları konularında rehberler hazırlamak,
f) Enstitü Başkanlığınca verilen diğer görevleri yapmak.
İdari bölümler
MADDE 11 – (1) Bu bölümlerin sorumluları; İSGÜM’de en az beş yıl tecrübesi bulu-

nan ve fakülte veya yüksekokul mezunları arasından Enstitü Başkanı tarafından görevlendirilir.
(2) Bu bölümlerin görevleri şunlardır:
a) Personelin görevlendirme, izin, özlük hakları, kadro ve disiplin işlemlerini yapmak,
b) Personelin göreve başlayış ve ayrılışlarını takip etmek, gerekli işlemleri yapmak,
c) Gelen-giden evrak ve yazı işlerini yürütmek,
ç) Yıllık bütçeyi hazırlamak ve bütçe harcamaları ile ilgili işlemleri yapmak,
d) Personel görevlendirilmelerinde yurt içi ve yurt dışı geçici görev yolluklarını yap-

mak,
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e) Personelin eğitim ihtiyacını belirleyerek, eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmek ve ka-

yıtlarını tutmak,

f) Yayın ve dokümantasyon çalışmalarını yapmak,

g) Eğitim materyali ve donanımını oluşturmak ve hazır bulunmasını sağlamak,

ğ) İSGÜM tarafından düzenlenen eğitim, toplantı, seminer gibi faaliyetleri gerçekleş-

tirmek ve kayıtlarını tutmak,

h) İSGÜM için gerekli olan demirbaş, sarf malzeme, hizmet alımı, yapı işleri ve benzeri

konularda gerekli satın alma veya ihale işlemlerini gerçekleştirmek,

ı) Hizmet binaları ve eklentileri, taşıt, araç ve gereçler ile ilgili her türlü bakım, onarım

ve yatırım işlerini yapmak veya yaptırmak,

i) Yemekhane hizmetlerini yürütmek,

j) Enstitü Başkanlığınca verilen diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İSGÜM Bölge Laboratuvar Müdürlükleri

Bölge laboratuvar müdürlüklerinin teşkilat yapısı ve görevleri

MADDE 12 – (1) Bölge laboratuvar müdürlükleri İSGÜM’ e bağlıdır.

(2) Bölge laboratuvar müdürlükleri teknik, sağlık ve idari birimlerden oluşur. İdari bi-

rimde; bölge laboratuvar müdürlüğünün insan kaynakları, satın alma, evrak ve benzeri işleri

yürütülür. Teknik ve sağlık birimleri, bölge laboratuvar müdürlüğünün görev ve yetki alanına

giren konularda hizmet verecek şekilde yapılandırılır.

(3) Bölge Laboratuvar Müdürü; 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesi  (B) bendi hüküm-

leri uyarınca üniversitelerin tıp ve mühendislik fakültesi mezunları ile fen-edebiyat fakültele-

rinin fizik, kimya veya biyoloji bölümü mezunları arasından Genel Müdürün teklifi üzerine

Bakan tarafından atanır.

(4) Bölge laboratuvar müdürlüklerinin görevleri şunlardır:

a) Bölge Laboratuvar Müdürlükleri, kendi teknik ve idari kapasiteleri doğrultusunda,

İSGÜM’ ün görev alanlarına giren faaliyetleri bölgelerde yürütmek,

b) Enstitü Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Genel Müdürlüğün yetkisi

MADDE 13 – (1) Genel Müdürlük, İSGÜM ile bağlı bölge laboratuvar müdürlüklerinin

çalışmalarını düzenlemeye, yönetmeye ve denetlemeye yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 14 ‒ (1) 16/10/1974 tarihli ve 15038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Çalışma Bakanlığı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Merkezi (İSGÜM)’nin Kuruluş ve Görevleri

ile Personelinin Görev, Yetki ve Sorumluluklarına İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 15 ‒ (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 ‒ (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

yürütür.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
MADEN ATIKLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; madenlerin aranması, çıkarılması, hazırlan-

ması/zenginleştirilmesi veya depolanması sonucunda ortaya çıkan atıkların üretiminden nihai
bertarafına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde yönetilmesine ilişkin usul
ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; madenlerin aranması, çıkarılması, hazırlanması/zen-

ginleştirilmesi veya depolanması sonucunda ortaya çıkan atıkların yönetimi için gerekli olan
işlemleri kapsar.

(2) Bu Yönetmelik;
a) Maden sahalarında doğrudan madencilik faaliyetlerinden kaynaklanmayan atıkları,
b) Maden galerilerine ve sondaj çukurlarına su basılmasını veya yer altı suyunun reen-

jeksiyonunu,
kapsamaz.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun

3 üncü, 8 inci, 11 inci, 12 nci, 13 üncü maddeleri ile 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin
2 nci, 8 inci ve 9 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Atık: Üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye

atılan veya bırakılan ya da atılması zorunlu olan herhangi bir madde veya materyali,
b) Atık barajı: Madenlerin zenginleştirilmesi sonucunda ortaya çıkan atıkların depo-

lanmasına yönelik olarak inşa edilen sedde ve arkasında bir rezervuar oluşturan mühendislik
yapısını,

c) Atık çöktürme havuzu: Madenlerin zenginleştirme işlemine tabi tutulması sonucu
ortaya çıkan atıkların çöktürülmesiyle proses suyunun arıtılarak deşarj edilmesi veya fiziksel
arıtım sonucu tekrar kullanımına yönelik inşa edilen yapıyı,

ç) Atık yönetim planı: İşletmeci tarafından Ek-1’de yer alan format doğrultusunda ha-
zırlanan planı,

d) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,
e) Büyük kaza: Herhangi bir maden atığı bertaraf tesisinin işletilmesi esnasında, tesis

içinde veya dışında çevre ve/veya insan sağlığı için anında veya daha sonra ciddi tehlikeye yol
açabilen bir olayı veya birden fazla tehlikeli maddenin sebep olduğu büyük bir yayılım, yangın
veya patlama olayını,

f) Cevher: Jeolojik ortamlardan içeriğindeki ekonomik değerlerden yararlanmak üzere
çeşitli madencilik uygulamaları ile çıkarılarak, doğrudan ve/veya belirli zenginleştirme işlem-
lerine tabi tutularak ekonomiye kazandırılan doğal kaynak varlıklarını,

g) Cevher hazırlama/zenginleştirme: Madenler üzerinde gerçekleştirilen termal imalat
işlemleri, ergitme ya da izabe dahil metalürjik işlemler ve benzeri endüstriyel prosesler dışında
kalan, boyut değişikliği, sınıflandırma, ayırma ve özütleme amacıyla yapılan fiziksel, kimyasal,
biyolojik işlemlerin tek tek veya birlikte uygulamaları sonucunda ekonomik değeri olan madde
ve malzemelerin kazanılmasına yönelik işlemleri,
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ğ) Geçirimsizlik sistemi: Depolama sahasında doğal olarak bulunan ya da sonradan
oluşturulan geçirimsiz tabakayı,

h) İnert maden atığı: Ek-4/A’da verilen listede yer alan veya Ek-4/B’ye göre belirlenen
maden atıklarını,

ı) İşletmeci: Maden atık bertaraf tesisini de içeren maden tesisini işleten kişi, kurum
ya da kuruluşu,

i) İl müdürlüğü: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünü,
j) Kategori A tesisi: Yönetmeliğin Ek-5’inde tanımlanan tesisleri,
k) Kategori B tesisi: Kategori A dışındaki tesisleri,
l) Maden: Yer kabuğunda ve su kaynaklarında doğal olarak bulunan ekonomik ve ticari

değeri olan petrol, doğal gaz, jeotermal ve su kaynakları dışında kalan her türlü maddeyi,
m) Maden atığı: Madenlerin aranması, çıkarılması, hazırlanması ve zenginleştirilmesi

veya depolanması sonucunda oluşan katı veya şlam/sulu çamur şeklinde madde veya malze-
meyi,

n) Maden atığı bertaraf tesisi: 2/4/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan Atık Yönetimi Yönetmeliğinin Ek-2A’sında tanımlanan bertaraf yöntemleri çerçevesinde,
madencilik faaliyetlerinden kaynaklanan atıkların bertarafı amacıyla kullanılan atık barajı, atık
göletleri, atık yığını, pasa yığını, çöktürme havuzları, atık havuzu, pasa depolama alanları, ma-
cun dolgu, üretimi biten yığın liç alanları,

o) Pasa: Cevherleşme ihtiva etmeyen veya mevcut ekonomik ve teknik şartlara göre
zenginleştirilmesi mümkün olmayan, ancak işletme gereği üretilmesi zorunlu olan ve kazı iş-
lemi dışında herhangi bir işleme tabi tutulmamış madde veya malzemeyi,

ö) Sızıntı suyu: Depolanan maden atıklarından süzülen ve kaynaklanan her türlü sıvıyı,
p) Tehlikeli madde: 11/12/2013 tarihli ve 28848 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yö-
netmelikte yer alan tehlikeli madde ve müstahzarları,

r) Tehlikeli maden atığı: Atık Yönetimi Yönetmeliği’nin Ek-3/A’sında yer alan tehlike-
lilik özelliklerinden birini ya da birden fazlasını taşıyan, Ek-4’te altı haneli atık kodunun ya-
nında yıldız (*) işareti bulunan maden atıklarını ve/veya bu Yönetmeliğin Ek-3’ünde belirtilen
analizler sonucunda ilgili mevzuatta yer alan sınır değerleri aşan maden atıklarını,

s) Tehlikesiz maden atığı: Atık Yönetimi Yönetmeliği’nin Ek-4 atık listesinde yıldız
(*) işareti bulunmayan maden atıklarından bu Yönetmeliğin Ek-3’ünde belirtilen analizler so-
nucunda ilgili mevzuatta yer alan sınır değerleri aşmayanları,

ş) Yığın: Cevher ve pasaların açık alanda yığılmasıyla oluşturulan kümeyi,
t) Yığın liçi: Geçirimsiz bir tabaka üzerine yığılmış olan cevhere çözücü kimyasalların

verilmesiyle, kıymetli metallerin çözeltiye alınması işlemini,
u) Uygulama projesi: Maden atıklarının depolandığı tesisler için Ek-6’da belirtilen kri-

terlere göre hazırlanan yapı–inşaat projesini,
ü) Zayıf asitte çözünebilir siyanür: Belli pH (4.5 – 6) değerleri arasında çözünüp serbest

siyanüre dönüşen tüm basit veya kompleks siyanür bileşiklerini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler, Görev, Yetki ve Yükümlülükler

Genel hükümler
MADDE 5 – (1) Maden atıklarının geçici depolanması, taşınması ve işlenmesi sırasında

su, hava, toprak, bitki, hayvan ve insanlar için risk yaratmayacak, gürültü, titreşim ve koku yo-
luyla rahatsızlığa neden olmayacak, doğal çevrenin olumsuz etkilenmesini önleyecek ve böy-
lece çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek yöntem ve işlemlerin kullanılması esastır.
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(2) Maden atıkların toprağa, denizlere, göllere, akarsulara ve benzeri alıcı ortamlara
dökülmesi, doğrudan dolgu yapılması ve depolanması suretiyle çevrenin kirletilmesi yasaktır.

(3) Maden atıklarının sürdürülebilir çevre ve insan sağlığı ile sürdürülebilir kalkınma
prensipleri göz önünde bulundurularak yönetilmesinde mevcut en iyi teknik ve teknolojilerin
seçilmesi ve uygulanması esastır.

(4) Maden atıklarının, lisanslı geri kazanım ve bertaraf tesisleri dışında yetkisiz kişi,
kurum ve kuruluşlar tarafından geri kazanılması ve bertaraf edilmesi yasaktır.

(5) Maden atıkları, madencilik faaliyetinden kaynaklanmayan ve birbiriyle reaksiyon
verebilecek diğer atıklarla karıştırılarak aynı depolama tesisinde depolanamaz.

(6) Maden atıklarının depolandığı bertaraf tesislerinin, kapatma işlemlerinin kısa sürede
uygun olarak yapılabilmesi ve kullanım ömrünün artırılması amacıyla, atığa susuzlaştırma/ku-
rutma işlemlerinin uygulanmasına öncelik verilir.

Bakanlığın görev ve yetkileri
MADDE 6 – (1) Bakanlık;
a) Maden atıklarının geri kazanılması ve bertaraf edilmesi veya ettirilmesi ile ilgili

çevre lisansı vermekle,
b) Maden atıklarının çevreyle uyumlu ve görüntü kirliliği oluşturmayacak bir şekilde

yönetimini sağlayan program ve politikaları belirlemek, bu Yönetmeliğin uygulanmasına yö-
nelik işbirliği ve koordinasyonu sağlamak ve gerekli denetimleri yapmakla,

c) Kapatılmış, terk edilmiş maden atığı bertaraf tesislerinin envanteri ile ilgili programı
hazırlamak/hazırlatmakla,

ç) Maden atık bertaraf tesislerinin yönetimi, inşası, inşaat denetimi ve kapatma işlemleri
ile ilgili usul ve esasları belirlemekle,

d) Kategori A maden atık bertaraf tesislerinin faaliyetleri nedeniyle oluşacak bir kaza
dolayısıyla üçüncü şahıslara ve çevreye verebilecekleri zararlara karşı ve maden atık bertaraf
tesisinin rehabilitasyonu için alınacak olan finansal garantiye ilişkin usul ve esasları belirle-
mekle,

e) Bu Yönetmelikle sorumluluk verilen taraflar için eğitim faaliyetleri düzenlemekle,
f) Maden atık bertaraf tesisleri için hazırlanan atık yönetim planını değerlendirmekle,
yükümlüdür.
İl müdürlüklerinin görev ve yetkileri
MADDE 7 – (1) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri;
a) İnert maden atıklarının alan ıslahı, dolgu, restorasyon amaçlı kullanımı veya depo-

lanmasına dair vermiş oldukları izinlere ilişkin Ek-4/D’deki formata göre, her yıl Mart ayı so-
nuna kadar bir önceki yıla ait izin verilen faaliyetleri Bakanlığa bildirmekle,

b) Terk edilmiş (sahibi belli olmayan) maden atıklarının depolandığı tesislere ait bilgi-
leri envanter programına girmekle,

c) Kapatma işleminin; kurutma/susuzlaştırma, geçirimsiz mineral/jeosentetik serilmesi,
drenaj, toprak serilmesi/bitkilendirme aşamalarının kontrolünü yaparak, her aşamanın sonunda
Bakanlığa bilgi vermekle,

ç) Maden atık bertaraf tesisleri için hazırlanan atık yönetim planını değerlendirmekle,
görevli ve yetkilidir.
İşletmecinin görev ve yükümlülükleri
MADDE 8 – (1) İşletmeci;
a) Maden atıklarının miktarının azaltılması, işleme tabi tutulması, geri kazanımı, yeni-

den kullanımı, maden sahası dışında başka bir alanda hammadde olarak kullanılması ve berta-
rafına yönelik atık yönetim planını Ek-1’de belirtilen esaslar doğrultusunda ÇED Raporu veya
Proje Tanıtım Dosyası ekinde Bakanlığa veya İl Müdürlüğüne sunmakla, atık yönetim planını
beş yılda bir gözden geçirmekle,
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b) Ek-3’e göre maden atıklarının karakterizasyonunu ve Ek-5’e göre maden atığı ber-
taraf tesisin sınıflandırmasını yapmak/yaptırmakla,

c) Dahili acil eylem planını hazırlamakla,
ç) Kategori A tesisler için, 30/12/2013 tarihli ve 28867 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik
hükümleri doğrultusunda gerekli bildirimleri yapmakla,

d) Maden atıklarının depolandığı tesise ait uygulama projesini Ek-6’da belirlenen usul
ve esaslara göre hazırlatmakla,

e) Bakanlıkça uygun görülen uygulama projesine göre yapılacak olan maden atıklarının
depolandığı tesise ait inşaat denetimini ve inşaat denetimine ait raporlama işlerini Bakanlıkça
belirlenen usul ve esaslara göre yaptırmakla,

f) 10/9/2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre İzin ve Lisans
Yönetmeliği hükümleri gereğince maden atığı bertaraf/geri kazanım tesisi için çevre lisansı al-
makla,

g) Kategori A maden atığı bertaraf tesisi için finansal garantiyi yaptırmakla,
ğ) İnert maden atıklarının alan ıslahı, dolgu, restorasyon amaçlı kullanımı veya depo-

lanmasına dair Ek-4/C’ye göre hazırladıkları raporu İl Müdürlüklerine sunmakla,
h) 21/11/2013 tarihli ve 28828 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Görevlisi,

Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik kapsamında çev-
re yönetim birimi kurmak ya da bir çevre görevlisini sürekli istihdam etmekle,

yükümlüdür.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Maden Atık Bertaraf Tesisleri
Maden atıklarının karakterizasyonu
MADDE 9 – (1) Maden atıkları; “tehlikeli”, “tehlikesiz” ve “inert” atıklar olarak üç

sınıfta toplanır.
(2) Maden atıklarının karakterizasyonu ÇED yeterlik belgesine ya da çevre danışmanlık

yeterlik belgesine sahip kurum ve kuruluşlar tarafından Ek-3’e göre yapılır/yaptırılır.
(3) İnert maden atıkları listesi Ek-4/A’da yer almaktadır. Bu listede bulunmayan bir

maden atığının inert maden atığı olarak sınıflandırılabilmesi için Ek-4/B’de yer alan kriterleri
sağlaması gerekir.

(4) Bakanlıkça gerekli görülmesi durumunda; inert maden atıkları listesinde yer alan
maden atıkları için Ek-4/B’de yer alan kriterlerle ilgili çalışma istenebilir.

Maden atığı bertaraf tesislerinin sınıflandırılması
MADDE 10 – (1) Maden atık bertaraf tesisleri Kategori A ve Kategori B olmak üzere

iki sınıfta değerlendirilir.
(2) Maden atıklarının depolandığı bertaraf tesisi sınıflandırması bu Yönetmeliğin

Ek-5’inde belirtilen kriterlere göre, ÇED yeterlik belgesine ya da çevre danışmanlık yeterlik
belgesine sahip kurum ve kuruluşlar tarafından yapılır.

Maden atıklarının depolandığı tesislerin geçirimsizlik sistemi
MADDE 11 – (1) Maden atıklarının depolandığı tesislerin kurulacağı alanın jeolojik,

hidrojeolojik, jeokimyasal, hidrokimyasal ve mühendislik jeolojisi çalışmasının yapılarak, te-
sisin kurulacağı alandaki kayaçların geçirimlilik ve iletimlilik özellikleri belirlenir.

(2) Maden atıklarının depolandığı tesislerin tabanı ve yan yüzeylerinde sızıntı suyunun
yer altı suyuna karışmasını önleyecek şekilde bir geçirimsizlik tabakası olması gereklidir. Bu
tabaka doğal olarak bulunmuyorsa yapay yollarla oluşturulur. Doğal olarak bulunacak tabaka-
nın kille aynı fiziksel, kimyasal, mekanik ve hidrolik özellikleri taşıması gereklidir.

(3) Geçirimsizlik teşkilinde kullanılacak kil grubu mineraller, öncelikli olarak maden
ruhsat alanında yapılan sondajlar/kazılarla aranır.
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(4) Tehlikeli maden atıklarının depolanacağı tesislerin tabanında ve yan yüzeylerinde
oluşturulan geçirimsizlik tabakası teşkilinde, en az iki tabaka olarak sıkıştırılmış ve uygun ko-
şullarda nemlendirilmiş minimum 50 cm kalınlığında ve geçirimliliği en fazla 10-9 m/sn olan
kil grubu mineral serilir ve bu tabaka HDPE (yüksek yoğunluklu polietilen) jeomembran kul-
lanılarak güçlendirilir. Jeomembranın korunması amacıyla üstüne uygun doğal malzeme ya da
jeotekstil serilir. Yan yüzeylerde, topoğrafik koşullar nedeniyle şev eğiminin düşürülmesinin
teknik olarak zor olması ve dik şev eğimlerinde de stabilitenin sağlanmasının mümkün olması
durumunda, kil yerine jeosentetik kil tabakası HDPE jeomembran ile birlikte uygulanır.

(5) Tehlikesiz maden atıklarının depolanacağı tesislerde, eğer ruhsat sahasında geçi-
rimsizlik sistemi teşkili için gerekli olan kil grubu mineral bulunuyorsa, kil tabakası uygun
nemlendirme ve en az iki tabaka olarak sıkıştırma ile toplam 50 cm kalınlığında ve geçirimliliği
en fazla 10-9 m/sn olacak şekilde tabana serilir. Eğer ruhsat sahasında geçirimsizlik sistemi teş-
kili için gerekli olan kil grubu mineral bulunmuyor ve tesis dışından getirilmeyecekse, bu
sistem jeosentetik malzemelerle oluşturulur, bu durumda tesisin tabanında yapılan kazı sonrası
tabanda bulunan tampon tabakası üzerine jeosentetik kil tabakası ve HDPE jeomembran birlikte
uygulanır. Yan yüzeylerde ise, kil tabakası veya jeosentetik kil tabakası ve HDPE jeomembran
birlikte uygulanır.

(6) Jeosentetik geçirimsizlik malzemelerinin kullanıldığı tehlikeli ve tehlikesiz maden
atık depolama tesislerinde, yan yüzeylerde malzemelerin yüzeyde akmadan durması için pü-
rüzlü jeomembran ve palyeli sistem uygulanır.

(7) Maden atıklarının depolandığı tesislerin tabanında yer altı suyu bulunması ya da
yer altı suyunun yükselerek tabanda teşkil edilecek geçirimsizlik sistemine zarar verme olasılığı
bulunması durumunda, tabanda yer altı suyunu drene edecek bir sistem oluşturulur. Bu sistemde
doğal ya da jeosentetik malzemeler kullanılır.

(8) Sızıntı sularının toprak ve yer altı suları için oluşturacağı potansiyel risklerin en-
gellenmesi ve kapatma sonrası maden atıklarının depolandığı tesisin duraylılığının uzun vadede
sağlanması için, geçirimsizlik sistemine ilave olarak depo tabanında sızıntı suyu drenaj, toplama
ve gerekirse arıtma sistemi inşa edilir. Drenaj sistemi teşkilinde, atığın tane boyutu ve kil içeriği
gibi özellikleri dikkate alınarak sızıntıyı toplamaya uygun doğal ya da jeosentetik malzemeler
seçilir.

(9) Yağmur sularının maden atıklarının depolandığı tesislere girişini ve dolayısıyla oluş-
turacağı hidrolik yükü önlemek amacıyla gerekli yağış hesabı yapılarak kuşaklama kanalları
inşa edilir ve depolama tesisinde gerekli hava payı bırakılır.

(10) Toplanan sızıntı sularının alıcı ortama deşarj edilmesi durumunda 31/12/2004 ta-
rihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ve
30/11/2012 tarihli ve 28483 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi
Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(11) Geçirimsizlik teşkilinde kullanılacak HDPE jeomembranın kalınlığı en az 2 mm,
yoğunluğu en az 941 – 965 kg/m3 olmalıdır. Ayrıca, geçirimsizlik malzemeleri teknik özellikleri
bakımından ulusal ya da uluslararası standartlara uygun olmalıdır.

(12) Yığın liçi tesislerinin taban teşkilinde en az bu maddenin dördüncü fıkrasında yer
alan kalınlık ve geçirimlilik hükümleri uygulanmak zorundadır.

(13) Atık çöktürme havuzlarında bu madde hükümleri uygulanmamakla birlikte, atıkla
temas edecek tüm yüzeylere özel sızdırmaz beton kaplanır.

(14) Pasa depolama alanları için bu madde hükümleri uygulanmamakla birlikte, uygun
yükseklikte ve şev eğiminde stabilite önlemleri alınır. Ayrıca, sülfür içeren ve asit kaya drenajı
potansiyeli bulunan pasalar hava ve su ile teması kesecek şekilde, nötrleştirme kapasitesi bu-
lunan pasalarla tamponlanarak ya da sızıntı suyunun toplanarak arıtılması için gerekli teknik-
lerle, uygun şev eğimi ve palyeli sistemlerle depolanır ve depolama sonrası rehabilite edilir.
Bu sahaların yüzeysel/yer üstü ve yer altı suyuna etkileri gözlem noktaları ve gözlem kuyula-
rından alınacak su numuneleri ile izlenir.

(15) İnert maden atıklarının depolandığı tesisler için bu madde hükümleri uygulanmaz.
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Kapatma işlemleri
MADDE 12 – (1) Maden atıklarının depolandığı tesislerde, kapatma işlemi başlamadan

önce kapatma işleminin tüm detaylarının bulunduğu bir jeoteknik etüt raporunu da içeren ka-
patma projesi mühendislik firmalarına hazırlattırılarak Bakanlığın onayına sunulur.

(2) Maden atıklarının depolandığı tesislerde, atık depolama işlemi tamamen bittikten
sonra depolama alanında üst örtü teşkil edilmeden önce, alan kurutularak/susuzlaştırıldıktan
sonra tampon tabaka olarak kazı toprağı veya asit üretme potansiyeli olmayan pasalar serilerek
tesviye edilir. Kapatma işlemine başlamadan önce, atıkların veya yapının kayma ve çökme ris-
kine karşı, depolanan atık kütlesinin yeterince oturduğu tespit edilir.

(3) Yağmur sularının drenajı için yağış/buharlaşma verileri dikkate alınarak kuşaklama
kanalları inşa edilir. İnfiltrasyonun en aza indirgenmesi ve drenajın sağlanması amacıyla, uygun
kalınlıkta ve geçirimsizlikte doğal veya jeosentetik malzemeler kullanılır.

(4) Tehlikeli ve tehlikesiz maden atıklarının depolandığı tesislerde, üst örtü sisteminde
tampon tabakanın üzerinde geçirimsizliği sağlamak amacıyla kil gurubu mineraller ya da jeo-
sentetik kil tabakası kullanılır. Bu durumda, tampon tabaka kalınlığı en az bir metre olmalıdır.
Bu tabakaların üzerine yağmur sularını drene edecek uygun kalınlıkta ve özellikte doğal ya da
jeosentetik drenaj malzemesi uygulanır.

(5) Üst örtü toprağı olarak yöreye özgü bitki türlerinin yetiştirilmesini sağlayabilecek
şekilde uygun kalınlıkta serilir ve bitkilendirme yapılır.

(6) Bu hükümler inert maden atıklarının depolandığı tesislerde uygulanmamakla birlikte
bu sahalarda atık depolama işlemi bittikten sonra sahanın üstünün kapatılması ve yeşillendi-
rilmesi zorunludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Acil Eylem Planı Atık Yönetimi Planı, Çevre İzni/Lisansı

Acil eylem planı
MADDE 13 – (1) Acil Eylem Planı Atık Yönetim Planı içinde yer alır.
(2) Dahili Acil Eylem Planı yalnızca tesis içinde acil durum oluşturabilecek riskleri

kapsayacak şekilde Ek-2’de belirtilen kriterlere uygun olarak hazırlanır.
(3) Kategori A tesisler için, Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin

Azaltılması Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda gerekli bildirimler işletmeci tara-
fından yapılır.

(4) İşletmeci, Dahili Acil Eylem Planının etkinliğini yılda en az bir kez kontrol etmek
zorundadır.

(5) İşletmeci, Dahili Acil Eylem Planının genel kontrolünden sorumlu olan ve tüm nihai
kararları alacak bir yetkili personel görevlendirmek zorundadır.

(6) İnert maden atıklarının depolandığı Kategori B tesisler için bu madde hükümleri
uygulanmaz.

Atık yönetim planı
MADDE 14 – (1) Maden atıklarının yönetimine ilişkin atık yönetim planı, Bakanlıkça

ÇED yeterlik belgesine ya da çevre danışmanlık yeterlik belgesine haiz kurum ve kuruluşlar
veya işletmeci tarafından bu Yönetmeliğin Ek-1’i doğrultusunda hazırlanarak, ÇED sürecinde
ÇED raporu ve proje tanıtım dosyası içinde Bakanlığa veya İl Müdürlüklerine sunulur.

(2) Tesisin işletimi ya da atık yönetimine ilişkin değişiklikler olması durumunda plan
yeniden düzenlenerek Bakanlığa veya İl Müdürlüklerine sunulur.

Çevre izni/lisansı
MADDE 15 – (1) Maden atığı bertaraf/geri kazanım tesisleri Çevre İzin ve Lisans Yö-

netmeliği hükümlerine tabidir.
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(2) ÇED süreci tamamlanan ve süreç sonunda Atık Yönetimi Planı onaylanan tesislerin
uygulama projeleri Ek-6’ya göre hazırlanır ve Bakanlık onayına sunulur. İnşaat denetimi Ba-
kanlığın belirlediği usul ve esaslara göre yapılır. Maden atığı depolanan tesise ait denetleme
raporları Bakanlığa sunulur. Bakanlıkça plana uygun olarak inşa edildiği tespit edilen tesis için
“Maden Atık Depolama Tesisi Onay Belgesi” düzenlenir.

(3) Madencilik faaliyetleri sonucunda oluşan yer altı galerilerinin, maden zenginleştirme
atıkları ile doldurulması işlemleri (macun dolgu vb.) için, atıkların asit maden drenajı ve uzun
vadede metal liçi oluşturma potansiyelinin belirlenmesi ve işletmeci tarafından bu duruma yö-
nelik tüm önlemlerin alındığının ortaya konulması için statik ve kinetik testler, mineralojik,
jeokimyasal ve hidrojeokimyasal incelemeler hidrojeolojik, hidrolojik hesaplamalar ve model-
lemeler başta olmak üzere ilgili tüm bilgi ve belgeler ile Atık Yönetimi Yönetmeliği Ek-2/A’da
tanımlanan Derine Enjeksiyon (D3) bertaraf yöntemi için belirtilen kurum/kuruluş görüşlerini
içeren rapor ÇED yeterlik belgesine ya da çevre danışmanlık yeterlik belgesine haiz kurum ve
kuruluşlar tarafından hazırlanarak Bakanlığa sunulur. Bakanlıkça uygun görülen tesisler için
“Maden Atığı Derine Enjeksiyon Onay Belgesi” düzenlenir.

(4) İşletmeci, Onay Belgesi ve mali teminata ilişkin belgeyle birlikte Çevre İzin ve Li-
sans Yönetmeliği kapsamında maden atığı depolama/derine enjeksiyon konulu çevre lisansı
müracaatında bulunur.

(5) Geçici faaliyet izni süresi içinde Bakanlığa sunulacak çevresel izleme raporu ile li-
sans müracaatı değerlendirilir.

(6) Yığın liçi tesisleri ve asit üreten pasa depolama alanları bu maddenin 1 inci fıkrasına
tabidir.

(7) Atık çöktürme havuzları nihai bertaraf tesisleri olmadığından, bu madde hükümleri
uygulanmaz.

(8) İnert maden atıklarının depolandığı Kategori B tesisler için bu madde hükümleri
uygulanmaz.

(9) Bakanlık, kendi ürettiği atıklarını üretildiği yerde kendi işleyen tesisleri çevre lisansı
uygulamasından muaf tutmaya yetkilidir. Çevre lisansından Bakanlıkça muaf tutulan tesislerin
atık yönetim planında atık miktarı, türü, atık işleme ve yönetimine ilişkin bilgileri vermesi ge-
rekmektedir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çevresel İzleme

Maden atık bertaraf tesislerinin çevresel izlemesi
MADDE 16 – (1) Maden atığı bertaraf tesislerinin çevresel izlemesi; işletme, kapatma

ve kapatma sonrasında ÇED sürecinde verilen ilgili kurum görüşleri doğrultusunda çevre li-
sansında belirtilen periyotlarda, işletmeci tarafından yapılır.

(2) İşletme ve kapatma sonrası yapılan izleme ve kontrol işlemleri sırasında ortaya çı-
kabilecek olumsuz çevresel etkiler konusunda tesis sahibi 24 saat içinde Bakanlığı bilgilendirir.
Tesis sahibi Bakanlığın belirttiği önlemleri almakla ve bundan doğan maliyeti karşılamakla
sorumludur.

(3) Kategori A ve Kategori B bertaraf tesislerinde depolanacak atıkların yüzeysel/yer
üstü ve yer altı suyuna etkilerini belirlemek amacıyla, ölçümler yüzeyde belirlenen noktalar
ve yer altı suyunun akış yönüne göre tesisin membasında en az bir noktada ve mansabında en
az iki noktada açılacak gözlem kuyularında yapılır. Tesis işletmeye girmeden önce, işletme,
kapatma ve kapatma sonrası alınacak numunelere referans değerler oluşturması amacıyla en
az üç noktada örnekleme yapılır. Numune alma noktaları ve derinlikleri ÇED sürecinde belir-
lenir.

(4) Yüzeysel/yer üstü su ve yer altı suyu kalitesinin izlenmesine ilişkin numune alma,
analiz sıklığı ve analizde bakılacak parametreler, ilgili mevzuat hükümlerine göre ÇED süre-
cinde belirlenir.
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(5) Maden atık depolama tesislerinde, işletme aşamasında günde en az bir kez, kapatma
sonrasında ayda en az bir kez depo gövdesine ve seddelerin duraylılığına ilişkin ölçümler iş-
letmeci tarafından yaptırılır ve ölçüm sonuçları İl Müdürlüğüne ve Bakanlığa sunulur.

(6) Gaz ve toz partikülleri oluşumu beklenen tesislerde ölçüm ve izleme araçları ve öl-
çüm periyotları ÇED sürecinde belirlenir.

(7) İnert maden atıklarının depolandığı Kategori B tesisler için bu madde hükümleri
uygulanmaz.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Sondaj çamurları
MADDE 17 – (1) Sondaj çamuru, devir daim suyu ve sondajdan çıkan kırıntıların çök-

türülmesi amacıyla hazırlanan çamur havuzunda depolanır veya lisanslı bertaraf tesislerine
gönderilir.

(2) Eğer sondaj çamuru temiz su ve bentonit haricinde kullanılan katkı maddelerinin
malzeme güvenlik bilgi formlarında alıcı ortamlar üzerinde tehlikelilik riski bulunmadığının
belirtilmesi halinde çamur havuzunda herhangi bir geçirimsizlik şartı aranmaz. Aksi takdirde,
çamur havuzunda ve üst örtü sisteminde doğal/jeosentetik kil veya jeomembran kullanılarak
geçirimsizlik sağlanır.

(3) Sondaj havuzu kazısı aşamasında bitkisel toprak ve hafriyat toprağı, faaliyetin bi-
timinin ardından sondaj çamurunun kurutulması sonrasında havuzun kapatılması işleminde
kullanılmak üzere ayrı yerlerde biriktirilmelidir.

(4) Yağ içeren ya da tehlikeli maddeler içeren sondaj çamurları, lisanslı yakma veya
tehlikeli atık bertaraf/geri kazanım tesislerinde bertaraf edilir.

Geçici depolama
MADDE 18 – (1) Pilot tesislerde madenlerin zenginleştirilmesi sonucunda ortaya çıkan

atıklar için, karakterizasyon süreci tamamlanana kadar bir yıl süreyle, madenlerin zenginleşti-
rilmesi sonucu ortaya çıkan atıklar başka bir tesise taşınacak ise üç ay süreyle Atık Yönetim
Planında belirtilmesi koşuluyla ve Bakanlıktan izin almak şartı ile su ve toprak kirliliğine engel
olacak önlemler alınarak geçici depolama yapılabilir.

(2) Tüvenan cevher, nakliye veya zenginleştirme işleminden önce geçici depolanacak
ise su ve toprak kirliliğine engel olacak önlemler alınır.

İnert maden atıkları
MADDE 19 – (1) İnert maden atıklarının Kategori B tesislerde depolanmasında; bu

Yönetmelik Ek-4/C’de yer alan bilgileri içeren rapor, tesisin çevre birimi/çevre görevlisi, ÇED
yeterliliği bulunan firmalarca ya da çevre danışmanlık firmalarınca hazırlanarak İl Müdürlük-
lerine sunulur ve İl Müdürlüğünden uygun görüş alınır.

(2) Yapılan işlemlerle ilgili olarak yılda bir işletmeci tarafından hazırlanan rapor, İl Mü-
dürlüklerine sunulur. İl Müdürlükleri, her yıl Mart ayı sonuna kadar bir önceki yıla ait izin ve-
rilen faaliyetleri Bakanlığa bildirir. Bu bildirimde Ek-4/D’de yer alan format kullanılır.

(3) Madencilik faaliyetlerinin yoğun olduğu İller veya bölgelerde inert maden atıkları-
nın yönetiminde bölgesel çözüm üretilmesine yönelik faaliyetlere öncelik verilir. Bu tür faali-
yetlere izin verilmeden önce Bakanlığın uygun görüşü alınır.

Kazı boşluklarının doldurulması
MADDE 20 – (1) Dekapaj, pasalarla yer üstü kazı boşluklarının doldurulması işlem-

lerinde su kalitesinin bozulmaması ve toprak kirliliğini engelleyecek tedbirlerin alınması ve
Atık Yönetim Planında işletmeci tarafından belirtilmesi zorunludur. Bu faaliyetler çevre lisan-
sından muaftır.

(2) Madencilik faaliyetleri sonucunda oluşan yer altı galerilerinin, maden zenginleştirme
atıkları ile doldurulması işlemleri sırasında, uzun dönemde yer altı suyu kalitesinin korunması
gerekir. Bu amaçla alınacak tedbirler Atık Yönetim Planı içinde Bakanlığa sunulur. Bu faali-
yetler için çevre lisansı alınması zorunludur.
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Zayıf asitte çözünebilir siyanür
MADDE 21 – (1) Maden atığının siyanür içermesi durumunda tesise deşarj noktasında

zayıf asitte çözünebilen siyanür konsantrasyonu 10 ppm’i aşamaz.
Alıcı ortamda bertaraf
MADDE 22 – (1) Atık karakterizasyonu sonucunda, tehlikeli olarak tanımlanan maden

atıkları ülkemizdeki denizlerde kesinlikle bertaraf edilemez.
(2) Atık karakterizasyonu sonucunda, inert ve tehlikesiz olarak tanımlanan maden atık-

ları sadece Karadeniz’in oksijen içermeyen ve canlı yaşamı olmayan ölü tabakasında bertaraf
edilebilir.

(3) İnert ve tehlikesiz maden atıklarının Karadeniz’de bertarafı için madencilik faali-
yetinin yapıldığı yer merkez olmak üzere yaklaşık 30 km’lik bir yarıçapta kalan karasal bölgede
coğrafik, topoğrafik ve jeolojik olarak uygun bir alanın bulunmaması gerekir.

(4) İnert ve tehlikesiz maden atıklarının Karadeniz’de oksijen içermeyen canlı yaşamı-
nın olmadığı ölü tabakada bertarafı planlandığında; depolanacak atığın taşınma ve deşarj yön-
temi, deşarj derinliği, atığın ve deniz suyunun yoğunluk hesaplamaları, atığın çökelme ve yük-
selme aralığı, denizin özümseme kapasitesi, akıntı gibi hidrodinamik koşullar ayrıntılı bir ça-
lışma ile ortaya konulmalı ve tüm bu çalışmalar sonucunda faaliyetten etkilenmesi muhtemel
deniz suyu kalitesi ve deniz ekolojisine etkilerini içeren bir bilimsel rapor Deniz Bilimleri Fa-
külteleri tarafından hazırlanarak Bakanlığa sunulur.

(5) Mevsimsel periyotlarda yılda dört defa alıcı ortamda sıcaklık, tuzluluk, ışık geçir-
genliği, yoğunluk, elektriksel iletkenlik, klorofil-a, pH, çözünmüş oksijen, hidrojen - sülfür,
alkalinite, bakır, çinko, civa, kurşun, demir, mangan, kadmiyum, arsenik, toplam askıda katı
madde, toplam organik karbon, ham petrol ve türevleri gibi parametreler izlenir. Bakanlıkça
gerekli görülürse ilave parametre istenir.

(6) Dördüncü fıkrada belirtilen raporun değerlendirilmesi amacıyla Bakanlık ve Türkiye
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu uzmanları ile üç farklı Deniz Bilimleri Fakültesi
öğretim üyelerinin yer aldığı Özel İhtisas Komisyonu kurulur. Raporu hazırlayan fakültede gö-
rev yapan öğretim üyeleri Komisyonda yer almaz.

(7) Altıncı fıkrada belirtilen Komisyonun görüşlerini değerlendirmek amacıyla; Bakan-
lık, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Kültür ve Turizm
Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı uzmanlarının yer
aldığı Değerlendirme Komisyonu kurulur ve bu faaliyet hakkında nihai karar verilir.

(8) Nihai karar ile birlikte faaliyet sahibince Bakanlığa çevre lisansı müracaatı yapılır.
İdari yaptırım
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmeliğe aykırı faaliyet gösteren tesisler hakkında Çevre Ka-

nununun ilgili maddeleri uygulanır.
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) ÇED süreci tamamlanmış veya ÇED kapsam dışı maden

atık bertaraf tesislerinin işletmecileri, bu Yönetmeliğin Ek-1’ine göre hazırlayacakları Atık Yö-
netim Planını, bu Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren en geç altı ay içinde Bakan-
lığa sunar.

Yürürlük
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinden bir yıl sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER 

HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, elektronik iletişim araçlarıyla yapılan ticari

iletişime dair bilgi verme yükümlülüklerine ve ticari elektronik iletilerde uyulması gereken hu-
suslara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, gerçek ve tüzel kişilerin mal ve hizmetlerini tanıtmak,

pazarlamak ya da işletmesini tanıtmak veya bunları başkaları adına yapmak amacıyla elektronik
iletişim araçlarıyla yapılan her türlü ticari iletişimi kapsar.

(2) Bu Yönetmelik hükümleri;
a) 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamındaki işlet-

mecilerin abone ve kullanıcılarına; münhasıran kendi mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak
ya da işletmesini tanıtmak amacıyla gönderdiği ticari elektronik iletilere,

b) Vakıf üniversitelerinin öğrencilerine ve bunların velilerine gönderdiği iletilere,
c) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile kamuya yararlı dernekler ve vergi

muafiyeti sağlanan vakıfların, kendilerine ait ticari işletmelerin faaliyetleriyle ilgili olarak üye-
lerine gönderdiği iletilere,

ç) 15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmet-
leri Hakkında Kanun hükümlerine göre radyo ve televizyon yayıncılığı yapan kuruluşlarca,
kamuoyunu bilgilendirmek ve eğitmek amacıyla yapılan yayın hizmetlerine ilişkin bilgilen-
dirme iletilerine,

d) Devlet, mahalli idareler ve diğer kamu tüzel kişilerinin kamuoyunu bilgilendirmek
amacıyla gönderdikleri iletilere,

uygulanmaz.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 23/10/2014 tarihli ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin

Düzenlenmesi Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alıcı: Tüketiciyi ya da meslekî veya diğer amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel

kişiyi,
b) Aracı hizmet sağlayıcı: Başkalarına ait iktisadî ve ticari faaliyetlerin yapılmasına

elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ve tüzel kişileri,
c) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
ç) Bayi işletme: Sözleşmeye dayalı olarak bir işletmenin mal ve hizmetlerinin satışına

aracılık eden ve kendi adına bağımsız çalışan işletmeyi,
d) Elektronik iletişim adresi: Elektronik posta ve telefon numarası gibi elektronik or-

tamda münhasıran iletişim kurmayı sağlayan adresi,
e) Elektronik iletişim araçları: İnternet ve diğer iletişim ağları üzerinden iletilerin gön-

derilmesine, alınmasına veya saklanmasına imkân sağlayan bilgisayar, telefon, faks, otomatik
arama makineleri gibi her türlü cihazı,

f) Elektronik ortam: Verilerin sayısallaştırılarak işlenmesi, saklanması ve iletilmesinin
sağlandığı ortamı,
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g) Elektronik ticaret: Fizikî olarak karşı karşıya gelmeksizin, elektronik ortamda ger-
çekleştirilen çevrim içi iktisadi ve ticari her türlü faaliyeti,

ğ) Hizmet sağlayıcı: Elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel kişileri,
h) İl müdürlüğü: Ticaret il müdürlüğünü,
ı) İl müdürü: Ticaret il müdürünü,
i) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç diğer günleri,
j) Kanun: 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunu,
k) MERSİS: Merkezi Sicil Kayıt Sistemini,
l) Özel yetkili işletme: Sözleşmeye dayalı olarak bir işletmenin, yönetim ve organizas-

yon ile dağıtım veya pazarlama teknolojileri gibi konularda bilgi ve desteğini almak suretiyle
bu işletmenin mal veya hizmetinin satışı üzerindeki imtiyaz hakkını bedel, bölge ve süre gibi
belirli şartlar ve sınırlamalar dâhilinde kullanan bağımsız ticari işletmeyi,

m) Ticari elektronik ileti: Telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri,
akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak
elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli
iletileri,

n) Ticari iletişim: Alan adları ve elektronik posta adresi dışında, meslekî veya ticari
faaliyet kapsamında kazanç sağlamaya yönelik olarak elektronik ticarete ilişkin her türlü ileti-
şimi,

o) URL adresi: İlgili içeriğin internet gibi bir ağ üzerinde bulunduğu tam adresi,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Ticari Elektronik İletiler

Ticari elektronik iletiler ve onay
MADDE 5 – (1) Hizmet sağlayıcının, mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak, işlet-

mesini tanıtmak ya da kutlama ve temenni gibi içeriklerle tanınırlığını artırmak amacıyla alı-
cıların elektronik iletişim adreslerine gönderdiği ticari elektronik iletiler için kendisi tarafından
önceden onay alınır. Onay, reddetme hakkı kullanılıncaya kadar geçerlidir.

Onay gerektirmeyen durumlar
MADDE 6 – (1) Alıcının kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla iletişim bilgilerini

vermesi hâlinde, temin edilen mal veya hizmetlere ilişkin değişiklik, kullanım ve bakıma yö-
nelik ticari elektronik iletiler için ayrıca onay alınmaz.

(2) Devam eden abonelik, üyelik veya ortaklık durumu ile tahsilat, borç hatırlatma,
bilgi güncelleme, satın alma ve teslimat veya benzeri durumlara ilişkin bildirimleri içeren ile-
tiler ile hizmet sağlayıcıya ilgili mevzuatla getirilen bilgi verme yükümlülüğü durumlarında
önceden onay alma zorunluluğu aranmaz. Ancak bu tür bildirimlerde herhangi bir mal veya
hizmet özendirilemez veya bunların tanıtımı yapılamaz.

(3) Tacir veya esnaf olan alıcıların elektronik iletişim adreslerine gönderilen ticari
elektronik iletiler için önceden onay alınması zorunlu değildir. Ancak tacir ve esnafların 9 uncu
maddede yer alan reddetme hakkını kullanması halinde onayları alınmadan ticari elektronik
ileti gönderilemez.

(4) Sermaye piyasasına ilişkin mevzuat uyarınca aracılık faaliyetinde bulunan şirket-
lerce müşterilerine bilgilendirme amaçlı gönderilen ticari elektronik iletiler için onay alınması
zorunlu değildir.

Onayın alınması
MADDE 7 – (1) Onay, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim aracıyla alınabilir.

Onayda, alıcının ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul ettiğine dair olumlu irade beyanı,
adı ve soyadı ile elektronik iletişim adresi yer alır.

(2) Fiziki ortamda alınan onayda, onayı verenin imzası aranır.
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(3) Onayın elektronik ortamda alınması durumunda, onayın alındığı bilgisi, reddetme
imkânı da tanınmak suretiyle, alıcının elektronik iletişim adresine aynı gün içinde iletilir.

(4) Alıcının elektronik iletişim adresine ticari elektronik ileti gönderilerek onay tale-
binde bulunulamaz.

(5) Onay; abonelik, satış ve üyelik sözleşmesi gibi bir sözleşmenin içeriğine dahil
edilerek alınıyorsa sözleşmenin sonunda, olumlu irade beyanından veya imzadan önce, ticari
elektronik ileti kenar başlığı altında, reddetme imkanı da tanınarak en az on iki punto ile yazı-
larak alınır.

(6) Acentelik, özel yetkili işletme ya da bayilik sözleşmesindeki taraflardan birine ve-
rilen onay; bu sözleşmeye konu mal, hizmet veya marka ile sınırlı olarak sözleşmenin diğer
tarafı için de verilmiş kabul edilir.

(7) Hizmet sağlayıcı aldığı onayı, kendi mal veya hizmetleri ile birlikte olmak kaydıyla
promosyon olarak sunulan mal ve hizmetler için de kullanabilir. Ancak bu promosyon ilişki-
sinin bir sözleşmeye bağlı olma şartı aranır.

(8) Onay metninde, olumlu irade beyanı önceden seçilmiş olarak yer alamaz.
(9) Hizmet sağlayıcı, alıcıdan ticari elektronik ileti onayı vermesini, sunduğu mal ve

hizmetin temini için ön şart olarak ileri süremez.
(10) Onayın alındığına ilişkin ispat yükümlülüğü hizmet sağlayıcıya aittir.
Ticari iletişim ve ticari elektronik ileti
MADDE 8 – (1) Ticari elektronik ileti içeriğinin, alıcıdan alınan onaya uygun olması

gerekir.
(2) Ticari elektronik iletinin başlığında veya içeriğinde; tacirler için MERSİS numarası

ve ticaret unvanına, esnaflar için adı ve soyadı ile T.C. kimlik numarasına yer verilir. Hizmet
sağlayıcı, bunlara ek olarak marka veya işletme adı gibi kendisini tanıtan diğer bilgilere yer
verebilir.

(3) Kısa mesaj gibi sınırlı alanlar kullanılarak gönderilen ticari elektronik iletinin
içeriğinde; tacirler için MERSİS numarasına, esnaflar için ise adı ve soyadı ile T.C. kimlik
numarasına yer verilir. Hizmet sağlayıcı, bunlara ek olarak marka veya işletme adı gibi kendi-
sini tanıtan diğer bilgilere yer verebilir.

(4) Ticari elektronik iletide, elektronik iletişim aracının türüne bağlı olarak hizmet sağ-
layıcının telefon, faks, kısa mesaj numarası ve elektronik posta adresi gibi erişilebilir durumdaki
iletişim bilgilerinden en az birine yer verilir.

(5) Ticari elektronik iletinin niteliği içeriğinden açık bir biçimde anlaşılamıyorsa tanı-
tım, kampanya ve bilgilendirme gibi niteliği belirleyici bir ibareye yer verilir. Bu ibare; kısa
mesaj yoluyla gönderilen iletilerde iletinin başlangıcında, elektronik posta yoluyla gönderilen
iletilerde konu bölümünde, sesli aramalarda ise görüşmenin başlangıcında belirtilir.

(6) Ticari elektronik iletide indirim ve hediye gibi promosyonlar ile promosyon amaçlı
yarışma veya oyunlar olması halinde bu husus iletide açıkça belirtilir.

(7) Promosyonların geçerlilik süresi ve alıcının bunlardan faydalanmak için yerine ge-
tirmek zorunda olduğu yükümlülüklere ilişkin şartlar, açık ve şüpheye yer vermeyecek şekilde,
bu hususlara özgülenmiş bir URL adresi veya müşteri hizmetleri numarası gibi kolay bir şekilde
ulaşılabilecek yöntemlerle sunulur.

Reddetme hakkı ve bildirim yöntemi
MADDE 9 – (1) Alıcı istediğinde hiçbir gerekçe göstermeksizin ticari elektronik ileti

almayı reddedebilir. Alıcının ret bildiriminde bulunması, bildirimin yapıldığı iletişim kanalına
ilişkin onayı geçersiz kılar.

(2) 7 nci maddenin altıncı fıkrası kapsamında verilen onay için taraflardan birine yapı-
lacak ret bildirimi tarafların tümüne yapılmış sayılır. Ret bildirimini alan taraf, bu hususu diğer
tarafa bildirmekle yükümlüdür.

15 Temmuz 2015 – Sayı : 29417                            RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 59



(3) Hizmet sağlayıcının, alıcının ret bildirimi için ticari elektronik iletide, müşteri hiz-
metleri numarası, kısa mesaj numarası veya yalnızca ret bildirimine özgülenmiş bir URL adresi
gibi erişilebilir iletişim adresini vermesi gerekir. Ticari elektronik ileti hangi iletişim kanalıyla
gönderildiyse ret bildirimi de kolay ve ücretsiz bir şekilde olmak üzere aynı iletişim kanalıyla
sağlanır.

(4) Ret bildirimi imkânı, gönderilen her ticari elektronik iletide yer alır.
(5) Alıcı tarafından reddetme hakkının kullanılmış olması, hizmet sağlayıcının tabi ol-

duğu ilgili mevzuat hükümlerine göre alıcıya gönderilmesi zorunlu olan bildirimlerin yapıl-
masına engel teşkil etmez.

Ret bildiriminin uygulanması
MADDE 10 – (1) Hizmet sağlayıcı, alıcının ticari elektronik iletiyi almayı reddettiğine

ilişkin talebinin kendisine ulaşmasını müteakip üç iş günü içinde alıcıya ticari elektronik ileti
göndermeyi durdurur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Aracı Hizmet Sağlayıcılar, Kişisel Verilerin Korunması,

İspat Yükümlülüğü ve Kayıtları Saklama Süresi

Aracı hizmet sağlayıcılara ilişkin yükümlülükler ve diğer hususlar
MADDE 11 – (1) Hizmet sağlayıcı, önceden onayını aldığı alıcılara ticari elektronik

iletileri kendisi gönderebileceği gibi aracı hizmet sağlayıcılar vasıtasıyla da gönderebilir.
(2) Aracı hizmet sağlayıcı;
a) Hizmet sağlayıcı tarafından hazırlanmış içerikleri gönderir.
b) Ticari elektronik iletinin oluşturulabilmesi, gönderilebilmesi, alınabilmesi, depola-

nabilmesi ve alıcıların bilgilerinin saklanabilmesi ve işlenebilmesi için gerekli olan yazılım,
donanım ile veri tabanı ve yönetim sistemini sağlar.

c) Bu Yönetmelikle hizmet sağlayıcı için öngörülen diğer yükümlülüklerin ifasına yö-
nelik imkânı tanır.

(3) Aracı hizmet sağlayıcı, gönderilen ticari elektronik iletilerin içeriğinde kendisine
ait marka adı, ticaret unvanı veya işletme adı bilgilerinin en az birine yer verir.

(4) Aracı hizmet sağlayıcı, hizmet sunduğu elektronik ortamı kullanan gerçek ve tüzel
kişiler tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle
ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yü-
kümlü değildir.

(5) Aracı hizmet sağlayıcı başkaları adına, onların mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazar-
lamak ya da işletmesini tanıtmak amacıyla ticari elektronik ileti göndermek için onay alamaz.

Kişisel verilerin korunması
MADDE 12 – (1) Hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcı, bu Yönetmelik çerçeve-

sinde yapmış olduğu işlemler ve sunduğu hizmetler nedeniyle elde ettiği verilerin, ilgili mev-
zuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla muhafazasından ve hukuka aykırı olarak bunlara erişil-
mesini ve işlenmesini önlemek amacıyla gerekli tedbirlerin alınmasından sorumludur.

(2) Kişisel verilerin; üçüncü kişilerle paylaşılabilmesi, işlenebilmesi ve başka amaçlarla
kullanılabilmesi için ilgili kişiden önceden onay alınması gerekir.

İspat yükümlülüğü ve kayıtları saklama süresi
MADDE 13 – (1) Şikâyet konusu işlemlerde ispat yükümlülüğü hizmet sağlayıcıya

ve/veya aracı hizmet sağlayıcıya aittir.
(2) Hizmet sağlayıcı ve/veya aracı hizmet sağlayıcı onay kayıtlarını, onayın geçerlili-

ğinin sona erdiği tarihten, ticari elektronik iletilere ilişkin diğer kayıtları ise kayıt tarihinden
itibaren bir yıl süreyle saklar. Talep edilmesi halinde bu kayıtlar Bakanlığa sunulur.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Şikâyet, Denetim ve Yetki

Şikâyet
MADDE 14 – (1) Şikâyet başvuruları, elektronik ortamda e-Devlet kapısı veya Bakan-

lığın internet sitesi üzerinden veyahut yazılı olarak şikâyetçinin ikametgâhının bulunduğu yer-
deki il müdürlüğüne yapılır. Şikâyetçi; gerçek kişi ise adı ve soyadı ile imzası ve ikametgâh
adresinin, tüzel kişi ise unvanı ve adresi ile temsile yetkili kişinin veya vekilin adı ve soyadı
ile imzasının başvuruda yer alması gerekir.

(2) Ticari elektronik iletilere ilişkin şikâyet başvurularında aşağıdaki hususlar aranır:
a) Kısa mesaj yoluyla gönderilmiş ise; şikâyetçinin T.C. kimlik numarası, telefon

numarası, abonesi olduğu GSM operatörünün adı, iletiyi gönderenin numarası, bu numaranın
bulunmaması halinde marka ve işletme adı gibi alfa numerik bilgisi, iletinin gönderilme tarihi,
saati ve içeriğinin tamamı ile şikâyetçinin tacir olması halinde MERSİS numarası, esnaf olması
halinde bu durumu belirten ibare yer alır. Varsa iletinin görsel bir örneği başvuruya eklenir.

b) Elektronik posta yoluyla gönderilmiş ise; şikâyetçinin T.C. kimlik numarası,
elektronik posta adresi, şikâyetçiye elektronik posta hizmeti sağlayan işletmenin adı, iletiyi
gönderenin elektronik posta adresi, iletinin gönderilme tarihi, saati ve içeriği ile şikâyetçinin
tacir olması halinde MERSİS numarası, esnaf olması halinde bu durumu belirten ibare yer alır.
İletinin bir örneği başvuruya eklenir.

c) Sesli arama yoluyla yapılmışsa; şikâyetçinin T.C. kimlik numarası, telefon numarası,
abonesi olduğu GSM veya sabit hat operatörü adı, iletiyi gönderenin numarası, bu numaranın
alınamaması halinde marka ve işletme adı, iletinin gönderilme tarihi, saati ve içeriği ile şikâ-
yetçinin tacir olması halinde MERSİS numarası, esnaf olması halinde bu durumu belirten ibare
yer alır.

ç) Diğer elektronik iletişim araçları ile yapılmışsa iletişim aracının türüne bağlı olarak
bu fıkrada belirtilen bilgilerden uygun olanlara yer verilir.

(3) Şikâyet başvurusu, ticari elektronik iletinin gönderildiği tarihten itibaren üç ay içinde
yapılır.

(4) Şikâyetçi ancak kendisine ait elektronik iletişim adreslerine gönderilen ticari
elektronik iletilere ilişkin şikâyette bulunabilir.

(5) Bu maddede yer alan şartları taşımayan başvurular il müdürlüğünce işleme konul-
maz.

Şikâyetin sonuçlandırılması
MADDE 15 – (1) Başvurunun yapıldığı il müdürlüğünce, şikâyet edilenin sicile kayıtlı

merkezinin başka bir ilde bulunduğunun tespiti halinde, başvuru belgeleri ilgili il müdürlüğüne
gönderilir ve başvuru sahibine bilgi verilir.

(2) İl müdürlüğü tarafından konuya ilişkin bilgi ve belgeler ilgilisinden temin edilerek
şikâyet sonuçlandırılır. Ancak gerekli hallerde il müdürlüğünce denetim için görevlendirilen
personel tarafından yerinde denetim yapılır.

(3) Hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcı, il müdürlüğü tarafından söz konusu şi-
kâyetle ilgili olarak talep edilen bilgi ve belgeleri, bu talebin tebliğinden itibaren on beş gün
içinde teslim etmekle yükümlüdür. Gerekli hallerde ilgilinin talebine istinaden il müdürlüğünce
bu süre bir defaya mahsus olmak üzere en fazla on beş gün uzatılabilir. Bu sürenin sonunda da
talep edilen bilgi ve belgelerin teslim edilmemesi halinde, şikâyet başvurusu sırasında il mü-
dürlüğüne sunulan bilgi ve belgeler üzerinden idari işlem tesis edilir. İl müdürlüğünün bilgi ve
belge talebine ilişkin yazısında, talep edilen bilgi ve belgelerin süresi içinde teslim edilmemesi
halinde, şikâyet başvurusu sırasında il müdürlüğüne sunulan bilgi ve belgeler üzerinden idari
işlem tesis edileceği belirtilir.
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(4) İl müdürlüğü, hizmet sağlayıcı ya da aracı hizmet sağlayıcının doğrudan tespit edil-
mesine imkân bulunmadığı hallerde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile elektronik haberleşme
hizmeti sunan işletmecilerden bilgi ve belge talep edebilir.

Denetim
MADDE 16 – (1) Bakanlık, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcının bu Yönet-

melik kapsamında gerçekleştirdiği faaliyet ve işlemleri denetlemeye yetkilidir.
(2) Bakanlıkça görevlendirilen denetim elemanları, bu Yönetmelik kapsamında Bakan-

lık yetkisine giren hususlarla ilgili olarak her türlü bilgi, belge ve defterleri istemeye, bunları
incelemeye ve örneklerini almaya, ilgililerden yazılı ve sözlü bilgi almaya yetkilidir. İlgililer
istenilen bilgi, belge ve defterler ile elektronik kayıtlarını, bunların örneklerini noksansız ve
gerçeğe uygun olarak vermek, yazılı ve sözlü bilgi taleplerini karşılamak ve gerekli yardım ve
kolaylığı göstermekle yükümlüdür.

(3) Bakanlıkça görevlendirilen denetim elemanları, ticari elektronik iletileri gönderen
hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcının abonelik bilgileri ile gerekli bilgi ve belgeleri
ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ile elektronik haberleşme hizmeti sunan işletmecilerden
istemeye yetkilidir.

İdari yaptırımları uygulama
MADDE 17– (1) Bu Yönetmeliğe aykırı hareket edenlere Kanunun 12 nci maddesi

uyarınca uygulanacak idari para cezalarını vermeye, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayı-
cının sicile kayıtlı merkezinin bulunduğu yerdeki il müdürü yetkilidir.

(2) Verilen idari para cezaları, tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Mevcut veri tabanlarının kullanımı
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce, ticari elektronik

ileti gönderilmesi amacıyla alıcının açık irade beyanını içerecek şekilde alınan onaylar geçer-
lidir.

(2) Kanunun yürürlük tarihinden önce, hizmet sağlayıcı ve alıcı arasında doğrudan mal
veya hizmet teminine yönelik işlemler sırasında alıcının elektronik iletişim adresini vermesi
ile oluşturulan veri tabanlarının onaylı olduğu kabul edilir. Bu şekilde verildiği kabul edilen
onay; acente, özel yetkili ya da bayi işletme için verilmiş ise sözleşmenin diğer tarafı için de
verilmiş kabul edilir.

(3) İkinci fıkra kapsamında onay verdiği kabul edilen alıcıya, bu Yönetmeliğin yayımı
tarihinden sonra, reddetme hakkı da tanınarak gönderilen ilk ticari elektronik iletide, gönderene
ait veri tabanında kayıtlı olduğuna dair bilgiye yer verilir.

(4) Kanunun yürürlük tarihinden önce, başkaları adına ticari elektronik ileti gönderil-
mesi amacıyla genel nitelikli onay alınmış ve bu onaya dayanılarak alıcıya ticari elektronik
ileti gönderilmiş olması kaydıyla bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde ve
bir defaya mahsus olmak üzere, adına ticari elektronik ileti gönderilenler tarafından onay alın-
ması amacıyla alıcılara ticari elektronik ileti gönderilebilir. Bu iletide, genel onayın kim tara-
fından alındığı bilgisine de yer verilir. Onay talebine sessiz kalınması durumunda talep redde-
dilmiş sayılır.

(5) Bu maddede düzenlenen hususlara ilişkin ispat yükümlülüğü ticari elektronik iletiyi
gönderene aittir.

Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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İçişleri Bakanlığından:
POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİ EĞİTİM-ÖĞRETİM 

YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis

Meslek Eğitim Merkezlerinde verilecek eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları belirlemektir. 
Kapsam
MADDE 2 – (1)  Bu Yönetmelik; Polis Meslek Eğitim Merkezlerinin eğitim-öğretim

sürelerini, dönemlere ayrılmasını, sınav ve değerlendirme esaslarını, başarı durumunu, öğrenci
izinlerini ve eğitim-öğretimle ilgili diğer hususları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Ka-

nununun ek 24 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Başkan: Polis Akademisi Başkanını,
b) Başkanlık: Polis Akademisi Başkanlığını,
c) Dönem: Eğitim öğretim süresinin bölümlerini,
ç) Genel Müdür: Emniyet Genel Müdürünü,
d) Genel Müdürlük: Emniyet Genel Müdürlüğünü,
e) Öğrenci: Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrencilerini,
f) Öğrenci Disiplin Kurulu: Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Disiplin Kurulunu,
g) POMEM: Polis Meslek Eğitim Merkezini,
ğ) POMEM Müdürü: Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürünü,
h) POMEM Müdürlüğü: Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünü,
ı) Yönetim Kurulu: Polis Meslek Eğitim Merkezi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim Esasları

Uyulacak esaslar
MADDE 5 – (1) POMEM’de yaptırılacak her seviyedeki eğitim-öğretim aşağıda be-

lirtilen esaslara uyularak yürütülür:
a) Her türlü eğitim faaliyetlerinde ve etkinliklerde öğrencilere mesleki davranış alış-

kanlıkları kazandırmak esastır.
b) Eğitim-öğretim faaliyetleri; sınıflarda, laboratuvarlarda, uygun görülen diğer tesis-

lerde, laboratuvar, uygulama çalışmaları, inceleme gezileri, araştırma ve  seminer yaptırmak
suretiyle uygulanır.

c) Ders konularında yer almayan ve öğrencilerin öğrenmesinde fayda görülen konularda
konferans, seminer, sempozyum, panel ve diğer eğitim etkinlikleri düzenlenir.

Eğitim-öğretimin şekli 
MADDE 6 – (1) POMEM’lerde altı aydan az olmamak üzere mesleki eğitim verilir.
(2) POMEM’lerde okutulacak dersler, mesleki ihtiyaç ve gelişmelere göre hazırlanıp,

Başkanlık Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulunun görüşü alınarak, Başkanın teklifi, Genel Mü-
dürün onayı ile yürürlüğe girer. Eğitim-öğretim müfredatı ise Başkanlık Eğitim ve Öğretim
Yüksek Kurulunun kararıyla belirlenir.
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(3) POMEM’lerde okutulacak derslerden herhangi birinin eğitim-öğretim dönemi içinde
kaldırılması halinde, kaldırılan derse ait öğrencilerin sorumluluğu bütün sonuçları ile ortadan
kalkar.

(4) Programlar; sınıf, laboratuvar ve uygulama çalışmaları ile öğrencilere inceleme ge-
zileri yaptırmak suretiyle gerçekleştirilir. Öğretim elemanları her dönem uygulamalı çalışma
programı hazırlarlar. Uygulama çalışmaları, öğretim elemanlarının gözetiminde; sınıf, labora-
tuvar, ilgili birim veya örnek polis merkezinde yaptırılır ve uygulamalar öğrenciye açıklanır.

Eğitim-öğretim süresi
MADDE 7 – (1) POMEM’lerde eğitim-öğretim süresi mezun olma esası ile en az altı

aydır. Eğitim-öğretim ile sömestr izninin; süresi, başlama ve bitiş tarihleri Başkanlıkça belir-
lenir. Eğitim-öğretimin başlangıcında öğrencilere Başkanlıkça belirlenecek süreyle intibak eği-
timi yaptırılır.

Eğitim-öğretim takvimi
MADDE 8 – (1) POMEM’lerde eğitim-öğretim başlama ve bitiş tarihlerini, sınav ve

tatil günlerini belirten çalışma takvimi Başkanlık tarafından hazırlanarak, intibak eğitiminin
başlamasından önce POMEM’lere gönderilir.

Haftalık ve günlük eğitim süresi
MADDE 9 – (1) POMEM’lerde haftada en çok otuz saat ders yapılır. Ders saatleri gün-

lere eşit olarak dağıtılır; ancak, öğrencilerin sportif, sosyal ve kültürel etkinlikleri için Çarşamba
günü öğleden sonra ders yapılmaz. Ders saatlerinin günlük dağılımı ihtiyaçlar doğrultusunda
POMEM Müdürlüklerince belirlenir. Ders süresi kırk beş dakika olup, her ders arasında on
beş dakika dinlenme arası verilir, ancak öğretim elemanlarınca dersler iki ders saatini geçme-
mek üzere birleştirilerek de yapılabilir.

(2) Ders saatlerinden ayrı olarak cuma ve cumartesi dışındaki günlerde akşamları en
az bir ders saati etüt yapılır. Ertesi gün ders yapılmayacak ise etüt yapılmaz.

Eğitim-öğretime ara verme zamanları
MADDE 10 – (1) 7 nci maddede belirtilen sömestr izninden başka resmi tatillerde de

eğitim öğretime ara verilir. Ancak, ihtiyaç halinde hafta sonu tatillerinde sınav yapılabilir.
(2) Bunun dışında, POMEM’de eğitim-öğretim yapılmasını önemli ölçüde etkileyecek

olağanüstü durumlarda Yönetim Kurulunun teklifi ve Başkanın onayı ile eğitim öğretime ara
verilebilir. Bu şekilde ara verme, bir haftada üç günü geçerse, ara verilen süre dönem sonuna
eklenir. Bu durumda POMEM çalışma takvimi yeniden düzenlenir.

Devam mecburiyeti
MADDE 11 – (1) Öğrenciler eğitim-öğretime yatılı olarak devam etmek zorundadırlar.

Mazeretsiz olarak eğitim-öğretim süresince toplam beş gün ve daha fazla devam etmeyen öğ-
rencinin notlarına bakılmaksızın Yönetim Kurulunun teklifi Başkanın onayı ile POMEM’le
ilişiği kesilir.

(2) POMEM Müdürlüğünce kabul edilebilir bir mazereti olsa dahi yirmi ders günü ve
daha fazla derslere devam etmeyen öğrenciler o öğretim süresi için eğitim-öğretim hakkını
kaybederler. Ancak, bu durumda olan öğrencilerin; mazeretleri hakkında Yönetim Kurulunun
olumlu görüş belirtmesi üzerine, Başkanlıkça açılacak olan bir sonraki POMEM eğitim prog-
ramına devam etmesine izin verilebilir. Aksi halde POMEM’le ilişikleri kesilir.

(3) Ancak, bu adaylar müracaat şartlarını taşımaları halinde yeniden POMEM öğrenci
adaylığına müracaat edebilirler.

(4) Öğrencilerin devamsızlık sürelerinin hesaplanmasında, yurt dışı ve yurt içi müsa-
bakalarda görevlendirmeler, Polis Meslek Eğitim Merkezince Emniyet Teşkilatını ve Başkanlığı
sosyal veya sportif alanlarda temsil ile görevlendirmeler, Polis Meslek Eğitim Merkezine yeni
kayıt yaptıranların sağlık kurulu rapor işlemleri ile POMEM içinde nöbet görevlendirmelerinde
geçen süreler dikkate alınmaz.
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Öğrenci izinleri
MADDE 12 – (1) Öğrencilere; resmi tatil, sömestr, evci, günü birlik, hastalık, gece ya-

tısı, hafta sonu ve mazeret izni olmak üzere sekiz türlü izin verilir: 
a) Resmî Tatil İzni: Cumartesi, Pazar ve diğer resmî tatillerde gündüz verilen izindir.

Görevli veya cezalı olanlar hariç bütün öğrenciler izinli sayılır. Evci izninde olmayan öğrenciler
akşam belirlenen saatte POMEM’e dönerler.

b) Evci İzni: Eşi, ana-baba, kardeşlerden, eşinin ana-babasından veya ikinci dereceden
kan hısımlarından herhangi birisinin, POMEM’in bulunduğu İl/İlçeler ile sınırı olan diğer İl/İl-
çelerde ikamet ettiği POMEM Müdürlüğü tarafından araştırılıp tespiti yapılarak, öğrenciye
eğitim-öğretim yılı boyunca cuma akşamı ders bitiminden, pazar günü akşam yoklamasına ka-
dar, diğer tatil günlerinde tatil günü başlayıp tatilin son günü akşam yoklamasına kadar gece
yatısına kalmak üzere verilen izindir. Bu izin, POMEM’in bulunduğu İl/İlçeler ile sınırı olan
diğer İl/İlçelerin ulaşım durumu ve yol güvenliği göz önüne alınarak POMEM Müdürlüğü ta-
rafından değerlendirilerek verilir.

c) Sömestr İzni: Eğitim-öğretim süresi içerisinde başlangıç ve bitiş tarihleri ile süresi
Başkanlıkça belirlenen izindir. Öğrenciler bu izinlerini belirtmiş oldukları ikamet adreslerinde
geçirebilir. Bu durumda izinde bulunacakları adreslerini POMEM idaresine bildirmeye mec-
burdurlar.

ç) Günübirlik İzin: Öğrencilere herhangi bir mazeretinden dolayı bütün veya yarım gün
olarak verilen izindir. Ancak, bu izin toplamı on ders gününü geçemez. 

d) Gece Yatısı İzni: Evci olmayan öğrencilere, mazeretlerinden dolayı POMEM Mü-
dürlüğü tarafından uygun görülen hallerde, hafta içi veya sonunda gece dışarıda yatması için
ders bitiminden sabah yoklamasına kadar verilen izindir. Öğrencilerin bu izni kullanabilmesi
için evci izninde belirtilen yakınlarından birinin yanında kalacağını ispatlaması zorunludur.

e) Hafta Sonu İzni: Evci olmayan öğrencilere, mazeretlerinden dolayı POMEM Mü-
dürlüğü tarafından uygun görülen hallerde, hafta sonu için verilen izindir. Öğrencilerin bu izni
kullanabilmesi için evci izninde belirtilen yakınlarından birinin yanında kalacağını ispatlaması
zorunludur.

f) Mazeret İzni: Öğrencilerin mazeretlerinden dolayı geçerli belgeye veya inandırıcı
bilgiye dayanarak POMEM Müdürlüğü tarafından eğitim-öğretim süresince en fazla on güne
kadar verilen izindir. 

g) Hastalık İzni: Öğrencilerin hastalıklarından dolayı doktor raporuna istinaden POMEM
Müdürlüğünce uygun görülmesi halinde rapor süresi kadar verilen izindir. Bu iznin POMEM
dışında geçirilebilmesi için POMEM Müdürünün onayı şarttır.

(2) İzinli çıkacak öğrencilerin kılık ve kıyafetleri sıralı amirleri veya tatil gün ve saat-
lerinde nöbetçi heyetinden görevlendirilecekler tarafından kontrol edilir; kılık ve kıyafetlerinde
kusur görülenlere kusur giderildikten sonra izin verilir.

(3) Sömestr ve resmi tatil izinleri hariç, izin isteyen öğrenci sınıf komiserlerine müracaat
eder. Uygun ve makul görülen isteği yetkili üst makama arz edilerek, izinli gönderilir veya is-
teği reddedilir.

(4) İzinli çıkan öğrenciye iznin türü ve süresini gösteren bir izin belgesi verilir.
Öğrenim sırasında evlilik
MADDE 13 – (1) Öğrenciler, öğrenimleri esnasında evlenme taleplerini POMEM Mü-

dürlüğüne yazılı olarak bildirirler. Öğrencinin evleneceği kişi ile ilgili evlilik soruşturmasının
yürütülmesi POMEM Müdürlüğü tarafından koordine edilir. Öğrenci müracaat tarihinden iti-
baren iki aylık süre dolmadan evlenemez. Ancak yapılacak soruşturmanın sonucu olumlu olan
öğrencilerin, iki aylık süre beklenmeden POMEM Müdürünün onayı ile evlenmelerine izin ve-
rilir.
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Okuldan ayrılma ve çıkarılma
MADDE 14 – (1) Öğrenciler, eğitim-öğretimin herhangi bir aşamasında, tazminat öde-

mek şartıyla, POMEM Müdürlüğüne yazılı olarak başvurmak suretiyle POMEM’den ayrıla-
bilirler. Ayrılan öğrencilerin geri dönme istekleri kabul edilmez ve dosyaları Başkanlık onayı
ile işlemden kaldırılır.

(2) 4/8/2003 tarihli ve 25189 sayılı  Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet Teşkilatı
Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri hariç, POMEM’den çıkarılan öğrenciler bir daha POMEM
Giriş sınavlarına başvuruda bulunamazlar. Bu durum, çıkarılan öğrencilere yazılı olarak tebliğ
edilir.

(3) İlgili mevzuat hükümleri saklı kalmak şartıyla; 
a) Giriş ile ilgili nitelikleri taşımadıkları öğrenimleri sırasında anlaşılanların,
b) Sağlık kurulları tarafından verilecek raporlara dayalı olarak, Genel Müdürlük Sağlık

İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından öğrenci olarak devamına imkân kalmadığı belirlenenlerin,
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre memur olma niteliğini öğrenimleri sı-

rasında kaybedenlerin
Yönetim Kurulunun kararı, POMEM Müdürünün teklifi ve Başkanın onayı ile ilişikleri

kesilir.
(4) POMEM’deki eğitim-öğretim süresi içinde, Polis Akademisi Öğrenci Disiplin mev-

zuatında belirtilen suçlardan dolayı disiplin notu seksenden aşağı düşen ve POMEM’le ilişiği-
nin kesilmesine karar verilenler ile Öğrenci Disiplin Kurulu tarafından verilen ve POMEM’den
çıkarma cezasını gerektiren kararlar Başkanın önerisi, Genel Müdürün onayı ile kesinleşir.

(5) POMEM’den ayrılan veya çıkarılan öğrencilerin okuldan ilişiklerinin kesilmesi, di-
siplin soruşturması açılmasına engel değildir.

(6) POMEM öğrencilerinden herhangi bir nedenle vefat edenlerin dosyaları, Başkanlık
onayı ile işlemden kaldırılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar ve Değerlendirme Esasları

Sınav esasları
MADDE 15 – (1) Sınavlar aşağıdaki esaslara göre yapılır:
a) Sınavlar, öğretim elemanının ders yükü ve öğrencilerin sayısı da dikkate alınarak

yazılı, test, uygulamalı veya sözlü şeklinde yapılabilir. Sınavın ne şekilde yapılacağı önceden
bildirilir.

b) Sınavlar dersi okutan öğretim elemanları tarafından yapılır ve değerlendirilir. Sağlık,
görevlendirme, tayin gibi zorunlu hallerde, sınav ve değerlendirme POMEM Müdürü tarafından
aynı veya benzer dersi okutan öğretim elemanına yaptırılır.

c) Sınavlara katılmak için, öğrencilerin devamsız duruma düşmemeleri şarttır.
ç) Öğrenci bir günde en çok iki dersin sınavına tabi tutulabilir. Dinî ve millî bayram

günleri dışında cumartesi ve pazar günleri de sınav yapılabilir.
d) Sınav tarihleri sınavdan en az bir hafta önce öğrencilere ilan edilir.
e) POMEM Müdürlüğü, sınavların düzenli bir şekilde yapılması için yeteri kadar per-

soneli gözlemci olarak görevlendirir ve gerekli diğer tedbirleri alır.
f) Sınavlarda kopya çekenler, kopyaya teşebbüs edenler veya kopyaya yardım edenler

o sınavda sıfır almış sayılırlar. Bunlar hakkında ayrıca disiplin soruşturması açılır.
g) Sınavlar, yüz tam not üzerinden değerlendirilir. Kesirli notlar en yakın tam nota

dönüştürülür.
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(2) Sınav sonuçları POMEM Müdürlüğüne teslim edilir. Sonuçlar çalışma takviminde
belirtilen tarihte toplu olarak ilan edilir.

(3) Sınav cevap kağıtları POMEM Müdürlüğü tarafından bir yıl süre ile saklanır.
Sınavlar
MADDE 16 – (1) Bir ders için, bir sınav yapılır. Bu sınavdan en az  altmış puan alan

öğrenciler başarılı sayılır. Altmış puanın altında alan öğrencilere ikinci bir sınav hakkı verilir.
Bu sınavdan ise en az yetmiş puan alan öğrenciler başarılı sayılır. Başarılı olamayan öğrencinin
POMEM’den ilişiği kesilir.

Mazeret sınavları
MADDE 17 – (1) POMEM Müdürlüğü tarafından kabul edilebilir bir mazereti sebe-

biyle, sınavlara giremeyen öğrenciler mazeretlerinin ortadan kalkmasını müteakip mazeret sı-
navlarına alınırlar. Ancak öğrencilerin mazeret sınavlarına Başkanlıkça açılacak olan bir sonraki
POMEM eğitim programının başlangıcına kadar katılmaları gerekir. Aksi halde POMEM’le
ilişikleri kesilir.

Sınav sonuçlarının ilanı ve itiraz
MADDE 18 – (1) Sınav sonuçları, POMEM çalışma takviminde belirtilen tarihte ilan

edilir. Eğitim-öğretim süresince yapılan sınav sonuçları, öğrenci tarafından herhangi bir tebli-
gata gerek kalmaksızın takip edilmek zorundadır.

(2) Sınav sonuçlarına sadece maddi hata yönünden itirazda bulunulabilir. Bu şekilde
yapılacak itirazlar, sınav sonucunun ilan tarihinden itibaren en geç yirmi dört  saat içinde POMEM
Müdürlüğüne yapılır. İtirazlar, içerisinde o dersi veren öğretim elemanının da bulunduğu aynı
dersi okutan en az iki öğretim elemanının bulunduğu bir komisyon tarafından en geç üç gün
içinde karara bağlanır. Sözlü ve uygulamalı sınav sonuçlarına itiraz edilemez.

(3) Sınav kâğıtları, sınav döneminin bitiminden itibaren bir yıl süreyle ilgili birimde
saklanır ve bu sürenin bitiminde imha edilir.

Not düzeni
MADDE 19 – (1) Verilen derslerin sınavında;
a) 100-85 arası not Pekiyi,
b) 84-70 arası not İyi,
c) 69-60 arası not Orta,
ç) 59-0 arası not Zayıf,
olarak değerlendirilir. Ayrıca mesleki eğitim başarı puanı da bu not aralığına göre be-

lirlenir.
Mesleki eğitim sertifikası 
MADDE 20 – (1) POMEM’deki eğitim-öğretimi başarı ile tamamlayan öğrencilere

Başkanlık tarafından tespit edilerek POMEM Müdürlüğü tarafından tanzim edilen, POMEM
Müdürü ve Başkanın imzaları bulunan POMEM mesleki eğitim sertifikası verilir. 

(2) Öğrencilere eğitim öğretim dönemi içinde ve mezuniyette not dökümü (transkript)
bir defa ücretsiz olarak verilir. Daha sonraki taleplerde Başkanlık Yönetim Kurulu tarafından
tespit edilecek ücretler, Başkanlık Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına yatırılır.

Eğitim sonu sınavı
MADDE 21– (1) POMEM öğrencilerinin aday memur olarak atanmaları için öğrenim

süresini başarıyla tamamlamaları ve eğitim sonunda Başkanlıkça yapılacak sınavda başarılı ol-
maları şarttır. Yapılacak sınavın usul ve esasları Başkanlıkça belirlenir.

Mesleki eğitim başarı puanı ve mezuniyet sıralaması 
MADDE 22 – (1) Ders başarı notları toplamının ders sayısına bölümü ile mesleki eği-

tim başarı puanı elde edilir. 
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(2) Mezuniyet sıralaması, mesleki eğitim başarı puanı ile disiplin notlarının birlikte de-
ğerlendirilmesiyle oluşturulan sıralamadır. Mesleki eğitim başarı puanının % 80’i ile disiplin
notunun % 20’sinin toplamının en yüksek puandan itibaren sıralanmasıyla belirlenir. Sırala-
manın oluşturulmasında puanların eşitliği halinde ise, sırasıyla disiplin notu ve Başkanlık ta-
rafından tespit edilen derslerin sırasına göre bu derslerdeki başarı notlarının yüksekliği esas
alınır. Mezuniyet sıralamasında, birinci sınav sonucunda geçenler kendi aralarında, ikinci sınav
sonucunda geçenler kendi aralarında sıralanarak birinci sınav sonucunda geçenlerden sonra
gelecek şekilde sıralanarak belirlenir. 

(3) Yapılacak eğitim sonu sınavında başarılı olan öğrencilerin atamaya esas mezuniyet
sıralaması birinci ve ikinci fıkrada belirtilen hususlara göre yapılır. Emniyet Genel Müdürlüğü
kadrolarına aday memur olarak atanmaları için 6/8/1992 tarihli ve 92/3393 sayılı Bakanlar Ku-
rulu Kararı ile yürürlüğe giren Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme
Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Danışman
MADDE 23 – (1) Öğrencilere, eğitim-öğretim konularında karşılaştıkları güçlüklerin

çözümüne yardımcı olmak üzere öğretim yılı başında, POMEM Müdürlüğü tarafından öğretim
elemanları arasından danışmanlar görevlendirilebilir.

Öğretim elemanlarının izinleri
MADDE 24 – (1) Öğretim elemanları POMEM çalışma takviminde belirlenen sömestr

tatillerinde izinli sayılırlar. Ancak, POMEM Müdürü tatil günlerinde dahi ihtiyaç duyacağı öğ-
retim elemanlarını çağırarak görev verebilir. Çeşitli araştırma, inceleme ve çalıştırmalar yap-
tırabilir.

Uygulamalı alan eğitimi
MADDE 25 – (1) POMEM’den mezun olarak kadrolara atamaları yapılan aday me-

murlara görmüş oldukları eğitimlerin uygulamalarını, yapılan işlemleri öğrenmelerini ve me-
murluk vasıflarını kazanmalarını sağlamak amacıyla eğitim şube müdürlerinin gözetiminde ve
Genel Müdürlükçe belirlenen esaslar doğrultusunda uygulamalı alan eğitimi yaptırılır.

(2) Uygulamalı alan eğitiminde aday memurlara, gözlemci durumunda olduklarından
fiili görev verilmez. Ancak disipline riayeti, görev kavrama ve anlama, halkla ilişkiler ve öğ-
rendiklerinin mesleğe yansıtılması bakımından il emniyet müdürlüğünde emirlerinde görev-
lendirildikleri amirleri tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları sonraki eğitimlerde
göz önünde bulundurulmak amacıyla ilgili POMEM Müdürlüğüne gönderilir.

Sosyal faaliyetler 
MADDE 26 – (1) Öğrencilerin bilgi ve görgülerini artırmak amacıyla POMEM Mü-

dürlüğünün bulunduğu il sınırları içerisinde POMEM Müdüründen, il sınırları dışında Başkan-
dan izin alınmak suretiyle POMEM dışı çeşitli kültür ve gezi faaliyetleri düzenlenebilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 27 – (1) 8/5/2005 tarihli ve 25809 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Polis

Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
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Türkiye Radyo-Televizyon Kurumundan:

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU HİZMETLERİNİN TANIMI 

VE BU HİZMETLERE ATANACAK PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 24/9/2008 tarihli ve 27007 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

Radyo-Televizyon Kurumu Hizmetlerinin Tanımı ve Bu Hizmetlere Atanacak Personel Yönet-

meliğinin ekinde yer alan EK-1’in;

a) 4 sıra numaralı “KANAL, YAPIM, HABER, PRODÜKSİYON KAYNAKLARI,

YÖNETİM KURULU BÜROSU, TRT MEDYA EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜKLERİ” bö-

lümünün başlığı ile 1 inci kısmı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“KANAL, İÇ YAPIMLAR, HABER, YÖNETİM KURULU BÜROSU, TRT MEDYA 

EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜKLERİ”

“1. KADRO UNVANI: Kanal Koordinatörü, İç Yapımlar Koordinatörü, Haber Koor-

dinatörü, Yönetim Kurulu Bürosu Koordinatörü, TRT Medya Eğitim Koordinatörü”

b) 12 sıra numaralı “KANAL, YAPIM, HABER, PRODÜKSİYON KAYNAKLARI,

TRT MEDYA EĞİTİM KOORDİNATÖR YARDIMCILIKLARI” bölümünün başlığı ile

1 inci kısmı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“KANAL, İÇ YAPIMLAR, HABER, TRT MEDYA EĞİTİM KOORDİNATÖR 

YARDIMCILIKLARI”

“1. KADRO UNVANI: Kanal Koordinatör Yardımcısı, İç Yapımlar Koordinatör Yar-

dımcısı, Haber Koordinatör Yardımcısı, TRT Medya Eğitim Koordinatör Yardımcısı”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel

Müdürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

24/9/2008 27007

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 30/12/2008 27096

2- 14/4/2009 27200

3- 24/10/2009 27386

4- 5/3/2010 27512

5- 7/9/2010 27695

6- 21/12/2012 28504

7- 20/11/2013 28827

8- 21/10/2014 29152

9- 26/12/2014 29217

10- 29/1/2015 29251

11- 4/4/2015 29316
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Türkiye Radyo-Televizyon Kurumundan:

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU KURULUŞ VE GÖREVLERİ 
HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 20/10/2009 tarihli ve 27382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye
Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin
birinci fıkrasının (ç) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “Yapım” ibaresi
“İç Yapımlar” olarak değiştirilmiş ve  (3) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (f), (g), (ı) ve (j)
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (k), (l) ve (m) bentleri eklen-
miştir. 

“f) Yapım, yayın, iletim, araştırma geliştirme ve bunlara ait enerji sistemleri için ihtiyaç
duyulan her türlü teçhizat, yedek ve sarf malzemelerinin alımını yapmak,”

“g) Yurt içi ve yurt dışı radyo, televizyon, haber yapım ve yayın hizmetleri için görev
alanına giren prodüksiyon hizmetinin kaliteli, verimli, düzenli ve estetik olarak yapılmasını
teminen uhdesindeki prodüksiyon kaynaklarının planlamasını yapmak ve ilgili işletmeler ara-
sında gerekli koordinasyonu sağlamak,”

“ı) Yurt içi ve yurt dışında, yapım, yayın ve iletim sistemleri ile bunlara ait enerji sis-
temleri tesislerini planlamak, standartlarını belirlemek, projelerini hazırlamak, kurmak, kurul-
masını sağlamak, mevcut yapım, yayın ve iletim sistemleri ile bunlara ait enerji sistemleri
tesislerini genişletmek ve geliştirmek,”

“j) Yurt içi ve yurt dışında, yeni kurulan stüdyolar ile yeniden projelendirilen mevcut
stüdyoların dekorlarının planlama ve kurulumu ile Kurum imkanlarıyla karşılanamayan stüdyo
taleplerinin kiralama yoluyla karşılanmasını sağlamak,”

“k) Naklen yayınlarla ilgili yurt içi ve yurt dışı her türlü ihtiyacın, ilgili birimlerle
koordine ederek, karşılanmasını sağlamak,”

“l) İşletmelerde kaynakların verimli kullanılmasını ve ihtiyaç halinde birimler arası
kaynak aktarımını koordine etmek, görev alanına giren konularda planlama ve kiralama hiz-
metlerini yapmak,”

“m) Sabit ve mobil yapım ve yayın ve iletim sistemleri ile bunlara ait enerji sistemlerine
ait tesislerin ölçü, ayar ve bakım esasları ve standartlarına uygun olarak kaliteli ve verimli bir
şekilde çalışmasını ve işletilmesini sağlamak.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“İç Yapımlar Koordinatörlüğü
MADDE 21 – (1) İç Yapımlar Koordinatörlüğünün görevleri şunlardır:
a) Program siparişleri üzerine hazırlanacak önerileri veya bünyesindeki yapımcıların

özgün önerilerini koordine ederek ilgili birime bildirmek,
b) Yapılmasına karar verilen program önerilerinin; siparişe, iş takvimine ve bütçesine

uygun olarak gerçekleşmesini, denetiminin yapılarak yayına hazır halde ilgili birime teslim
edilmesini sağlamak,

c) Yapımlar için birimlerce aktarılacak ödeneklerin uygun ve verimli bir şekilde kulla-
nılmasını sağlamak, harcamaların ödeneğe ve mevzuata uygunluğunu gözetmek,

ç) Yayında kullanılmayan her türlü yapım malzemesinin değerlendirilmek üzere arşive
ulaştırılmasını sağlamak,

Sayfa : 70                               RESMÎ GAZETE                            15 Temmuz 2015 – Sayı : 29417



d) Yapım ve yayın hizmetlerinde, öncelikle Kurum kaynaklarından yararlanmak, Kurum

kaynaklarının yeterli ve/veya ekonomik olmaması halinde, program bazlı kullanılmak üzere

her türlü mal ve istihdam niteliğine dönüşmeyecek hizmet alımlarını yapmak,

e) Görev alanına giren hususlarda, yurt içi ve yurt dışı yapım ve yayın hizmetlerinin

gerektirdiği prodüksiyon hizmetinin kaliteli, verimli, düzenli ve estetik olarak yapılması için

gerekli koordinasyonu sağlamak,

f) Bu hizmetlerde öncelikle Kurum kaynaklarından yararlanılmasını, gerektiği hallerde

Kurum dışından kiralama ve/veya satın alma yolu ile temin edilmesi veya Kurum dışına ücreti

karşılığı hizmet, araç, gereç ve eleman temin edilmesini sağlamak,

g) Görev alanı içinde olan prodüksiyon kaynağı taleplerinin planlamasını yapmak,

ğ) Yapım ve yayın kaynakları ile ilgili teçhizat, malzeme ve hizmet ihtiyaçlarını topla-

mak, yetkisi dâhilinde olanları temin etmek; diğerlerinin temini hususunda ilgili birimlere tek-

lifte bulunmak,

h) Bağlı olduğu birimin en üst amiri tarafından verilecek benzeri görevleri yerine ge-

tirmek.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel

Müdürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

20/10/2009 27382

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 3/11/2010 27748

2- 25/6/2011 27975

3- 15/10/2011 28085

4- 22/9/2012 28419

5- 18/5/2013 28651

6- 12/12/2013 28849

7- 13/5/2014 28999

8- 19/9/2014 29124

9- 21/10/2014 29152

10- 19/11/2014 29180

11- 26/12/2014 29217

12- 11/2/2015 29264

13- 21/2/2015 29274

14- 11/5/2015 29352

15- 5/6/2015 29377
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Türkiye Taşkömürü Kurumundan:
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Genel Müdürlüğe ilk defa atanacak avukat-

ların mesleğe alınma ve atanmalarına  ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Genel Müdürlük merkez teşkilatında avukat pozis-

yonlarına atanacakları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu

Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar
Hakkında Genel Yönetmeliğin ek 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Genel müdür: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürünü,
b) Genel müdürlük: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünü,
c) Giriş sınavı: Genel Müdürlük avukatlık  yazılı ve/veya sözlü giriş sınavını,
ç) Hukuk Müşavirliği: Genel Müdürlük Hukuk Müşavirliğini,
d) Personel Daire Başkanlığı: Genel Müdürlük Personel Daire Başkanlığını,
e) KPSS (B): (B) grubu pozisyonlara atanacaklar için  yapılan Kamu Personel Seçme

Sınavını,
f) KPSSP3: Kamu Personel Seçme Sınavı puan 3’ü,
g) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
ğ) Sınav komisyonu: Avukatlık Giriş Sınavı Komisyonunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Giriş Sınavı Başvurusu ve Başvuruların Değerlendirilmesi 

Sınav komisyonunun oluşumu ve görevleri
MADDE 5 – (1) Sınav Komisyonu, Genel Müdür veya görevlendireceği bir Genel Mü-

dür Yardımcısının başkanlığında; 1. Hukuk Müşaviri, Personel Dairesi Başkanı ile Genel Mü-
dürlükte daire başkanı, hukuk müşaviri veya avukat olarak görev yapanlar arasından Genel
Müdürce belirlenecek iki üye olmak üzere toplam beş asil üyeden oluşur. Ayrıca Genel Müdür
tarafından bu fıkrada belirtilenler arasından üç yedek üye tespit edilir. Asıl üyelerin herhangi
bir nedenle Sınav Komisyonuna katılamamaları halinde yedek üyeler tespit sırasına göre Sınav
Komisyonuna katılır.

(2) Sınav Komisyonu, üye tam sayısıyla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Oylama
sırasında çekimser oy kullanılamaz. Karara katılmayanlar karşı oylarını gerekçeleriyle birlikte
belirtmek zorundadır. 

(3) Sınav Komisyonunun başkan ve üyeleri; kendilerinin, boşanmış olsalar dahi eşle-
rinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil)
kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldıkları sınavda görev alamazlar. Bu durumda olan
üyelerin yerine yedek üye görevlendirilir.

(4) Sınav Komisyonu, Giriş Sınavı ilanında yer alacak hususların tespit edilmesi, sına-
vın yapılması, itirazların incelenerek sonuçlandırılması ve sınavla ilgili diğer işlemlerin yürü-
tülmesiyle görevli ve yetkilidir.

15 Temmuz 2015 – Sayı : 29417                            RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 75



Giriş sınavı
MADDE 6 – (1) Genel Müdürlüğe ait avukat pozisyonlarına Giriş Sınavı ile atama ya-

pılır. Giriş Sınavı, pozisyon ve ihtiyaç durumuna göre Genel Müdürlükçe uygun görülen za-
manlarda Sınav Komisyonu tarafından yapılır. Giriş Sınavının, yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı
veya yalnızca sözlü olarak yapılmasına Sınav Komisyonunca karar verilir.

(2) Sınav Komisyonunca kararlaştırılması halinde yazılı sınav; klasik ve test ya da klasik
veya test usulünde yapılabilir. Sınav Komisyonu, uygun gördüğü takdirde yazılı sınavı Ölçme,
Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Milli Eğitim Bakanlığı veya bu konuda uzmanlaşmış üniver-
siteler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına da yaptırabilir. Bu durumda sınava ilişkin husus-
lar, Genel Müdürlük ile sınavın yaptırılacağı kuruluş arasında yapılan protokolle belirlenir.

Giriş sınavı duyurusu
MADDE 7 – (1) Giriş Sınavına katılma şartları, sınavın şekli, sınav tarihi ve yeri,

KPSSP3 asgari puanı, başvuru yeri, ilk ve son başvuru tarihleri, başvuru şekli, başvuruda iste-
necek belgeler, başvuru evrakının temin edileceği yerler, sınav konuları, sınav tarihi, atama
yapılması planlanan pozisyon sayısı ve gerekli görülen diğer hususlar sınav komisyonunca  sı-
nav tarihinden en az otuz gün önce Resmî Gazete’de,  Türkiye genelinde günlük olarak ya-
yımlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde yayımlanmak ve Genel Müdürlük in-
ternet sitesi ile duyuru panosunda ilan edilmek suretiyle duyurulur. Ayrıca  Devlet Personel
Başkanlığının  internet sayfasında da ilan edilir.

Giriş sınavı başvuru şartları
MADDE 8 – (1) Giriş Sınavına katılmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşımaları ge-

rekir:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları

taşımak.
b) Hukuk fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edil-

miş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
c) Başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.
ç) Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış KPSSP3 puan türünden, Giriş

Sınavı ilanında belirtilmiş olan taban puanı almış olmak.
Giriş sınavı için başvuruda istenecek belgeler
MADDE 9 – (1) Giriş Sınavına katılmak isteyen adaylar, Personel Daire Başkanlığın-

dan veya  Genel Müdürlük internet adresinden temin edecekleri başvuru formuna aşağıdaki
belgeleri eklerler:

a) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurtdışında
tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği).

b) KPSS (B) sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı.
c) Özgeçmiş.
ç) Üç adet vesikalık fotoğraf.
d) Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği.
(2) Birinci fıkrada sayılan belgelerin son başvuru tarihi mesai bitimine kadar Genel

Müdürlüğe teslim edilmesi şarttır. Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Personel Daire Baş-
kanlığınca da onaylanabilir.

(3) Bu Yönetmelikte yer verilen Giriş Sınavına ilişkin iş ve işlemler Personel Daire
Başkanlığınca yerine getirilir.

Başvuru usulü
MADDE 10 – (1) Giriş sınavına başvuru; şahsen, elden veya posta yoluyla sınav ila-

nında belirtilen adrese ya da ilanda belirtildiği takdirde Genel Müdürlüğün internet sitesinden
yapılabilir.

(2) İstenen belgelerin en geç son başvuru tarihinin mesai saati bitimine kadar Genel
Müdürlüğe ulaşmış olması gerekir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
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Başvuruların değerlendirilmesi
MADDE 11 – (1) Personel Daire Başkanlığınca, sınav için öngörülen süre içerisinde

yapılan başvurular incelenerek adayların aranan şartları taşıyıp taşımadıkları tespit edilir. İste-
nilen şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(2) Aranılan şartları taşıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSSP3 puan türünden en yüksek
puanı alan adaydan başlamak ve atama yapılması planlanan pozisyon sayısının beş katını geç-
memek üzere bir sıralamaya tabi tutulur. KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın aldığı
puanla aynı puana sahip adaylar da Giriş Sınavına çağrılır. Sıralamaya giren adaylar Genel
Müdürlük internet sitesinden ve duyuru panosunda ilan edilir.  Kendilerine ayrıca yazılı bir
çağrı yapılmaz.

(3) Başvuru şartlarını taşımayanlara ait başvuru belgeleri, talep halinde Giriş Sınavına
katılabileceklerin isim listesinin ilanından itibaren otuz gün içerisinde sahiplerine teslim
edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Giriş sınavı

Giriş sınavının şekli
MADDE 12 – (1) Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı veya yalnızca sözlü

olarak tek aşamalı yapılır.
Sınav konuları
MADDE 13 – (1) Sınav konuları şunlardır:
a) Anayasa Hukuku.
b) Medeni Hukuk.
c) Borçlar Hukuku.
ç) Ticaret Hukuku.
d) Medeni Usul Hukuku.
e) İcra ve İflas Hukuku.
f) İdare Hukuku.
g) İdari Yargılama Hukuku.
ğ) Ceza Hukuku.
h) Ceza Usul Hukuku.
ı) İş Hukuku.
(2) Genel Müdürlüğün gerek görmesi halinde, giriş sınavı duyurusunda yer vermek şar-

tıyla ilave konular da belirlenebilir.
Yazılı sınav ve konuları
MADDE 14 – (1) Giriş Sınavının yazılı olarak yapılması halinde sorular, 13 üncü mad-

dede belirtilen sınav konularından Genel Müdürlük tarafından açık uçlu sorulardan oluşan klasik
yöntemde ve/veya çoktan seçmeli test usulünde yapılabileceği gibi ÖSYM’ye veya üniversi-
telere de aynı yöntemlerle yaptırılabilir. Yazılı sınavın ÖSYM veya bir üniversiteye yaptırılması
halinde, sınava ilişkin usul ve esaslar ilgili kurum ile yapılacak protokolle belirlenir.

(2)  Yazılı sınavın  Genel Müdürlük tarafından yapılması halinde sınav soruları, Sınav
Komisyonu tarafından hazırlanır. Sınav soruları, puanları ve sınav süresini gösterir tutanak
Sınav Komisyonu Başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır. Çoğaltılan soru kağıtları, zarflar
içerisine konularak mühürlenmek suretiyle kapatılıp muhafaza edilir ve sınav salonunda aday-
ların huzurunda açılır. Soruların hazırlanması, muhafazası ve sonuçlarının değerlendirilmesinde
gizliliğe riayet edilir. Yazılı sınav Personel Daire Başkanlığı  tarafından bu iş için görevlendi-
rilen personel ile Sınav Komisyonu üyelerinin gözetim ve denetimi altında yapılır.

(3) Yazılı sınavın değerlendirmesi yüz tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sa-
yılabilmek için en az yetmiş puan almak gerekir.

(4) Yazılı sınavda başarılı olanlar Genel Müdürlük internet sitesinde ve duyuru pano-
sunda ilan edilir.
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Sözlü sınav
MADDE 15 – (1) Yazılı sınav yapılması halinde sözlü sınava, son sıradaki aday ile eşit

puan alan adaylar dâhil olmak üzere yazılı sınavdaki başarı sırasına göre atama yapılacak po-
zisyon sayısının en fazla beş katı kadar aday çağrılır. Sadece sözlü sınav yapılması halinde ise
KPSSP3 puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılan sıralamaya göre, atama yapı-
lacak pozisyon sayısının en fazla beş katı kadar aday sınava çağrılır. KPSSP3 puanı en yüksek
adaydan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip
adaylar da sınava çağrılır.

(2) Sözlü sınava girme hakkını kazananların yazılı sınav sonuçları ile sınavın yapılacağı
yer, gün ve saat sözlü sınav tarihinden en az yirmi gün önce Genel Müdürlüğün internet site-
sinde ve duyuru panosunda duyurulur.

(3) Sözlü sınavda adaylar;
a) Mesleki alan bilgisi ve Genel Müdürlüğün faaliyet alanıyla ilgili konular,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültür düzeyi,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler.
(4) Adaylar, Sınav Komisyonu üyeleri tarafından üçüncü fıkranın (a) bendi için elli

puan, diğer bentler her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı
tutanağa geçirilir.

(5) Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için, Sınav Komisyonu üyelerinin yüz tam puan
üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Giriş sınavının değerlendirilmesi ve ilanı
MADDE 16 – (1) Sınav Komisyonu, giriş sınavının yazılı ve sözlü olarak yapılması

halinde yazılı ve sözlü sınav notları aritmetik ortalaması alınarak, sınavın sadece sözlü olarak
yapılması halinde sözlü sınavda en yüksek not alan adaydan başlanarak başarı puanını tespit
eder ve nihai başarı sıralamasını yapar. Başarı sıralaması en yüksek not alandan başlamak üzere
belirlenir. Sınav puanlarının eşit olması durumunda KPSSP3 puanı yüksek olan adaya öncelik
tanınır. Bu sıralama sonucunda ilanda belirtilen pozisyon sayısını aşmayacak kadar asıl aday
ile ilanda belirtilen pozisyon sayısının yarısını geçmemek üzere yedek aday belirlenir.

(2) Giriş sınavı sonuçları, Genel Müdürlüğün internet sitesinde ve duyuru panosunda
ilan edilir. Ayrıca, sınavı asıl olarak kazanan adaylara ve  yedek adaylara yazılı bildirim yapılır.
Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilanından itibaren altı
ay süreyle geçerlidir. Bu süre içerisinde atama yapılan pozisyonlarda boşalma olması halinde
yedekler başarı sırasına göre atanır.

Sınav sonucuna itiraz
MADDE 17 – (1) Adaylar, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren beş iş günü

içinde yazılı olarak Sınav Komisyonuna itiraz edebilirler. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden
itibaren yedi iş günü içinde Sınav Komisyonunca incelenerek karara bağlanır ve sonuç adaya
yazılı olarak bildirilir.

(2) Giriş Sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, sıralamaya giremeyen adaylar
için müktesep hak teşkil etmez. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen pozisyon sayısından
daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir. Yedek listede yer almak, adaylar
için daha sonraki sınavlar için kazanılmış hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son hükümler

Atama işlemleri
MADDE 18 – (1) Avukat pozisyonlarına atanmak üzere yapılan Giriş Sınavında başarılı

olan adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:
a) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı.
b) Dört adet vesikalık fotoğraf.
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c) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyan.
ç) Sağlık açısından görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu bulunmadığına

dair yazılı beyan.
d) Mal bildirimi.
e) Başvuruların elektronik ortamda alınması halinde diploma veya mezuniyet belgesi

ile avukatlık ruhsatnamesinin onaylı bir örneği.
(2) Giriş Sınavını kazananlar, talep edilen belgeleri ibraz etmeleri halinde avukat po-

zisyonlarına atanırlar.
(3) Gerekli belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz.
(4) Atamaları yapılan avukatların görevlerine başlamalarında 14/7/1965 tarihli ve 657

sayılı Devlet Memurları Kanununun  ve 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Ka-
rarnamenin ilgili hükümleri uygulanır.

(5) Giriş Sınavında başarılı olup göreve başlamayan veya başlayıp da herhangi bir ne-
denle ayrılanların yerine, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren en fazla altı ay içe-
risinde Giriş Sınavı yedek listesindeki başarı sırası dikkate alınarak atama yapılabilir.

Gerçeğe aykırı beyan
MADDE 19 – (1) Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyan-

da bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları
yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında
Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Sınav belgelerinin saklanması
MADDE 20 – (1) Ataması yapılanların sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosya-

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

Bildirim
MADDE 21 – (1) Giriş Sınavında başarılı olup atananlara ilişkin bilgiler, Devlet Per-

sonel Başkanlığına e-uygulama sistemi üzerinden otuz gün içerisinde bildirilir.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet

Memurları Kanunu, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Kamu Görevlerine İlk Defa
Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik, 14/6/1995 tarihli ve 22313
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Personel
Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Genel Müdür yürütür.

—— • ——
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ELEKTRİK PİYASASI DENGELEME VE UZLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 14/4/2009 tarihli ve 27200 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik
Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin 30/A maddesinin onbeşinci fıkrasında yer
alan “ondördüncü” ibaresi “onüçüncü” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 85 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “pera-
kende satış” ibaresi “tedarik” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 124 üncü maddesinin beşinci fıkrasının (ç) bendinin
(1) numaralı alt bendinde yer alan “girilmesine” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 129 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde
yer alan “PMUM” ile “perakende satış” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
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MADDE 5 – Bu Yönetmelik 1/7/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı
yürütür.

—— • ——
Spor Genel Müdürlüğünden:
GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TESİSLERE AD VERME 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/6/2011 tarihli ve  27980 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik
ve Spor Genel Müdürlüğü Tesislere Ad Verme Yönetmeliğinin ismi "Spor Genel Müdürlüğü
Tesislere Ad Verme Yönetmeliği" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde yer alan "Gençlik ve Spor Genel
Müdürlüğünün" ibaresi "Spor Genel Müdürlüğünün" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve
(ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,
b) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,
c) Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü,
ç) Genel Müdür: Spor Genel Müdürünü,”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile (c)

bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir. 
“b) Yurt içinde önemli zaferlerin kazanıldığı tarih ve yerlerin adları,”
“c) İl, ilçe, belde gibi yerlerin adları ile bu yerlerin kuruluş ve kurtuluş günleri,”
“d) Kültür, sanat, tarihi, idari ve sosyal  alanda önemli hizmetleri bulunan kişilerin

adları,”
“e) Adları ve hatıralarının gelecek kuşaklara aktarılması toplum tarafından genel kabul

görmüş kişilerin adları,”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “değiş-

tirilebilir” ibaresi “verilebilir ve değiştirilebilir” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinde yer alan “Gençlik ve Spor Genel

Müdürü” ibaresi “Spor Genel Müdürü” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Spor Genel Müdürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

14/4/2009 27200

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 1/10/2009 27363
2- 26/11/2009 27418 (Mükerrer)
3- 17/4/2010 27555
4- 6/11/2010 27751
5- 20/2/2011 27852
6- 3/11/2011 28104
7- 3/3/2012 28222
8- 18/9/2012 28415
9- 30/12/2012 28513 (2. Mükerrer)
10- 5/1/2013 28519
11- 28/3/2015 28309
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TEBLİĞLER

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
TS EN ISO 7225/A1 GAZ TÜPLERİ-UYARI ETİKETLERİ

STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: MSG-MS-2015/7)

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, TS EN ISO 7225/A1 (Haziran 2013) standardının

tadilinin uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli
ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun
ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa ve 23/6/2012
tarihli ve 28332 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve 2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yö-
netmeliğine istinaden hazırlanmıştır. 

Uygulamaya konma
MADDE 3 – (1) TS EN ISO 7225 “Gaz Tüpleri-Uyarı Etiketleri” standardı ile ilgili

Tebliğ Bakanlıkça 25/1/2011 tarih ve 27826 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak
mecburi uygulamaya konulmuştur. Söz konusu standardın 4.4. maddesi, Haziran 2013 tarihinde
EN ISO 7225:2007/A1 standardı esas alınarak tadil edilmiştir. TSE Teknik Kurulu’nun
2/4/2014 tarihli toplantısında kabul edilerek yayımına karar verilmiş olan tadil metni zorunlu
olarak uygulanmaya konulmuştur. 

Uyma zorunluluğu 
MADDE 4 – (1) TS EN ISO 7225/A1 Standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve

satanların bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.
Karşılıklı tanıma hükmü
MADDE 5 – (1) Bu TS EN ISO 7225/A1 Gaz Tüpleri-Uyarı Etiketleri Standardı ile il-

gili Tebliğ hükümleri Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak üretilmiş veya yasal olarak
serbest dolaşıma girmiş ürünlere uygulanmaz.

(2) Ancak, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı birinci fıkrada belirtilen ürünü,
2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Düzenlen-
memiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin Üçüncü Bölümünde belirtilen usul ve esaslara
uyarak değerlendirmeye tabi tutabilir ve bunun sonucunda bu TS EN ISO 7225/A1 Gaz Tüp-
leri-Uyarı Etiketleri Standardı ile ilgili Tebliğ tarafından aranan koruma düzeyini eşdeğer öl-
çüde sağlamadığını tespit ederse, ürünün piyasaya arzını yasaklayabilir, koşula bağlayabilir,
piyasadan geri çekilmesini veya toplatılmasını isteyebilir.

Temin
MADDE 6 – (1) TS EN ISO 7225/A1 standard (Haziran 2013) tadili, TSE merkez teş-

kilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. İletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesin-
den ulaşılabilir.

Yürürlük
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ yayımından onbeş gün  sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

SZUTEST TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME HİZMETLERİ TİC. LTD.
ŞTİ.’NİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE

DAİR TEBLİĞ (MHG/2014-08)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR TEBLİĞ (MHG/2015-14)

MADDE 1 – 24/1/2014 tarihli ve 28892 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan SZUTEST
Teknik Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak
Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/2014-08)’in 1 inci maddesinden sonra gelmek üzere
aşağıdaki 1/A  maddesi eklenmiştir.

“MADDE 1/A – (1) SZUTEST Teknik Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri Tic. Ltd.
Şti.’nin akreditasyon belgesi 30/4/2015 ile 28/5/2015 tarihleri arasında askıya alındığından
onaylanmış kuruluş statüsü de aynı tarihler arasında askıya alınmış olup 28/5/2015 tarihi iti-
barıyla onaylanmış kuruluş faaliyetlerine devam edebilir.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

—— • ——
Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2015/31)

Başvuru
MADDE 1 – (1) 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi

Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve 30/10/1999 tarihli
ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında
Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde, yerli üretici Anlaş Anadolu Lastik San.
ve Tic. A.Ş. firması, Çin Tayvanı, Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti (Vietnam) ve Sri Lanka
Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti (Sri Lanka) menşeli “bisiklet iç ve dış lastikleri”nin itha-
linde uygulanmakta olan dampinge karşı kesin önlemlerin yürürlükten kalkması halinde dam-
pingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu ge-
rekçesiyle bir nihai gözden geçirme soruşturması (NGGS) açılması istemiyle başvuruda bu-
lunmuştur. 

Önleme tabi ürün
MADDE 2 – (1) Önleme tabi ürün, 4011.50.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyo-

nunda (GTİP) yer alan “bisiklet dış lastiği” ile 4013.20.00.00.00 GTİP’i altında yer alan “bi-
siklet iç lastiği”dir.

(2) Bahse konu GTİP’ler, yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı mahiyette de-
ğildir.

(3) Önleme tabi ürünün Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonunda
ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına halel
getirmez.

Başvurunun temsil niteliği
MADDE 3 – (1) Başvuru aşamasında sunulan delillerden, başvurunun Yönetmeliğin

18 inci ve 20 nci maddeleri çerçevesinde yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz olduğu anla-
şılmıştır.
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Mevcut önlem 
MADDE 4 – (1) 27/9/2004 tarihli ve 25596 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İtha-

latta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/22)  ile “bisiklet dış las-
tikleri”nin Sri Lanka menşeli olanlarında CIF ithal bedelin %50’si; Çin Tayvanı ve Vietnam
menşeli olanlarında ise CIF ithal bedelin %30’u oranlarında dampinge karşı kesin önlemler
yürürlüğe konulmuştur. Aynı Tebliğ kapsamında “bisiklet iç lastikleri”nin Çin Tayvanı, Vietnam
ve Sri Lanka menşeli olanlarında CIF ithal bedelin %44’ü oranında dampinge karşı kesin ön-
lemler yürürlüğe konulmuştur.  Söz konusu önlemler, ilgili NGGS neticesinde 17/7/2010 tarihli
ve 27644 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin
Tebliğ (Tebliğ No:2010/20)  ile 5 yıl daha uzatılmıştır.

Gerekçe 
MADDE 5 – (1) 21/3/2015 tarihli ve 29302 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta

Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/4) ile söz konusu ürüne ilişkin
önlemlerin 17/7/2015 tarihinde sona ereceği, yerli üretim dalının mevzuatta öngörülen sürede
yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru ile NGGS açılması talebinde bulunabileceği duyu-
rulmuştur.

(2) Bu çerçevede yerli üretici tarafından sağlanan bilgi ve belgeler ile TÜİK ithalat ista-
tistiklerinden yararlanılarak gerçekleştirilen inceleme neticesinde, Çin Tayvanı, Vietnam ve
Sri Lanka menşeli önleme konu ürün için uygulanan dampinge karşı önlemlerin yürürlükten
kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin
muhtemel olduğuna ilişkin olarak bir NGGS başlatılmasını haklı kılacak yeterlilikte bilgi, belge
ve delilin mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Karar ve işlemler
MADDE 6 – (1) Bir NGGS açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu

anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından, Çin Tayvanı, Vi-
etnam ve Sri Lanka menşeli söz konusu ürün için Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde
bir NGGS açılmasına karar verilmiştir.

(2) Çin Tayvanı, Vietnam ve Sri Lanka menşeli ithalatta uygulanan soruşturmaya konu
mevcut önlemler, Yönetmeliğin 35 inci maddesi gereğince, soruşturma sonuçlanıncaya kadar
yürürlükte kalmaya devam eder.

(3) Soruşturma, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tara-
fından yürütülecektir.

Piyasa ekonomisi değerlendirmesi
MADDE 7 – (1) Genel Müdürlük tarafından Yönetmeliğin 40 ıncı ve 41 inci madde-

lerinde öngörülen hükümler saklı kalmak üzere soruşturma kapsamında normal değer tespitine
karar verilmesi halinde; Vietnam’da soruşturmaya tabi üretici veya üreticilerin soruşturma ko-
nusu ürünün üretiminde ve satışında Yönetmelik Ek Madde 1’deki ölçütler çerçevesinde piyasa
ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu bu Tebliğin 8 inci maddesinde belirtilen süreler içinde
yeterli deliller ile ispat etmesi durumunda bu üretici veya üreticiler için normal değerin tespi-
tinde Yönetmeliğin 5 inci maddesi, aksi takdirde Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümleri uy-
gulanır. Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümlerinin tatbiki halinde adı geçen ülke için serbest
piyasa ekonomisi uygulayan emsal ülke olarak Türkiye’nin seçilmesi öngörülmektedir. 

Soru formları ve bilgilerin toplanması
MADDE 8 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, başvuruda belirtilen ve Ekonomi

Bakanlığı tarafından tespit edilen soruşturmaya konu ürünün bilinen ithalatçılarına, soruşturma
konusu ülkelerde yerleşik bilinen üretici/ihracatçılarına ve soruşturmaya konu ülkeler Büyük-
elçiliklerine soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulacaktır.

(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, başvurunun gizli olmayan özetine ve soru
formlarına nasıl erişileceği hususunda bilgi verilecektir.

(3) Bakanlıkça tespit edilememesi nedeniyle bildirim gönderilemeyen veya kendilerine
bildirim ulaşmayan diğer ilgili tarafların soru formuna Ekonomi Bakanlığına ait internet say-
fasındaki ilgili bölümden erişmeleri mümkün bulunmaktadır.
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(4) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişimler Türkçe yapılacaktır. İlgili tarafların
soru formuna ilişkin yanıtlarını ve bu yanıtlar dışında kalan tüm bilgi, belge, görüş ve taleplerini
yazılı olarak Türkçe sunmaları gerekmektedir.

(5) İlgili taraflar, soru formunda istenilen bilgiler haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu
düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerini, destekleyici deliller ile birlikte Genel Müdürlüğe
yazılı olarak 9 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilirler.

(6) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden; ancak bu maddenin bi-
rinci ve üçüncü fıkraları kapsamına girmeyen diğer ilgili taraflar (ürünü girdi olarak kullanan
işletmeler, meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları
gibi) görüşlerini Genel Müdürlüğe yazılı olarak 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen
süre içerisinde sunabilirler.

(7) İlgili taraflarca soru formuna verilen cevaplar, soruşturmayla ilgili sunulan diğer
bilgi, belge ve görüşler ile destekleyici deliller aksi belirtilmedikçe yazılı olarak sunulur. Yazılı
sunumlarda ilgili tarafların isim ve unvanı, adres bilgileri, elektronik posta adresi, telefon ve
faks numaraları belirtilmelidir.

(8) Soruşturma süresince Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde
gizlilik kaydıyla verilen her tür bilgi, belge ve görüşün gizli olmayan bir özeti sunulmalıdır.
Gizli olmayan özet, esas bilginin makul ölçüde anlaşılmasına olanak sağlayacak ayrıntıda ol-
malıdır. İlgili taraflar, istisnai hallerde bu bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olduklarını be-
lirtebilirler. Bu gibi istisnai durumlarda, bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olmasının neden-
lerinin belirtilmesi gerekir.

Süreler
MADDE 9 – (1) 8 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen bildirimin gönderildiği

bütün ilgili taraflar için soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bil-
dirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür.

(2) 8 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen bildirimin gönderilmediği bütün ilgili
taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini ve soru formuna ilişkin cevaplarını bu Tebliğin yayımı
tarihinden itibaren başlayacak 37 günlük süre içerisinde sunabilirler.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden ancak 8 inci maddenin
altıncı fıkrası kapsamına giren diğer ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini bu Tebliğin
yayımı tarihinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içe-
risinde sunabilirler.

İşbirliğine gelinmemesi
MADDE 10 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde belirtildiği üzere, taraflardan birinin

belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi ver-
meyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde soruşturmaya ilişkin
karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere göre alınacaktır.

Yetkili merci ve adresi
MADDE 11 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen

yetkili mercie iletilmesi gerekmektedir.
T.C. Ekonomi Bakanlığı
İthalat Genel Müdürlüğü
Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi
İnönü Bulvarı No: 36, Emek/ANKARA
Faks: +90-312-204 86 33 
E-posta: ngs169@ekonomi.gov.tr
Soruşturmanın başlangıç tarihi
MADDE 12 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.
Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Sayfa : 84                               RESMÎ GAZETE                            15 Temmuz 2015 – Sayı : 29417



Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2015/32)

Yasal dayanak ve başvuru
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ; 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin

Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli
ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında
Yönetmelikten (Yönetmelik)  oluşan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat
(Mevzuat) hükümleri çerçevesinde yapılan nihai gözden geçirme soruşturması başvurusu ile
bu başvuruya ilişkin olarak söz konusu mevzuat kapsamında yapılan değerlendirmenin sonuç-
larını içermektedir. 

(2) Yerli üretici Anlaş Anadolu Lastik San. ve Tic. A.Ş. tarafından, Çin Tayvanı ve Vi-
etnam Sosyalist Cumhuriyeti (Vietnam) menşeli "motosiklet iç ve dış lastikleri" ithalinde halen
uygulanmakta olan dampinge karşı önlemlerin sona ermesinin damping ve zararın devamına
veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı gerekçesiyle bir nihai gözden geçirme soruştur-
ması açılması istemiyle başvuruda bulunulmuştur.

Önlemlere tabi ürünler
MADDE 2 – (1) Önlemlere tabi ürünler 4011.40 Gümrük Tarife Alt Pozisyonu altında

yer alan “motosikletlerde kullanılan kauçuktan yeni dış lastikler (motosiklet dış lastikleri)” ve
4013.90.00.00.11 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) altında yer alan “motosikletlerde
kullanılan kauçuktan iç lastikler (motosiklet iç lastikleri)”dir.

(2) Bahse konu tarife pozisyonları, yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı ma-
hiyette değildir.

(3) Önlemlere tabi ürünlerin Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyo-
nunda ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına
halel getirmez.

Başvurunun temsil niteliği
MADDE 3 – (1) Başvuru aşamasında sunulan bilgi ve belgeler temelinde, Yönetmeliğin

20 nci maddesi çerçevesinde başvuru yeterliliğine sahip olan yerli üreticinin Yönetmeliğin
18 inci maddesi çerçevesinde yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılmıştır.

Mevcut önlemler
MADDE 4 – (1) 17/7/2010 tarihli ve 27644 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İtha-

latta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/20) ile Çin Tayvanı ve
Vietnam menşeli motosiklet iç ve dış lastikleri ithalinde dampinge karşı kesin önlemler yürür-
lüğe konulmuştur.

(2) Bu kapsamda, CIF bedel üzerinden motosiklet iç lastikleri için Çin Tayvanı menşeli
olanlarda %21, Vietnam menşeli olanlarda ise %49; motosiklet dış lastiklerinde Çin Tayvanı
menşeli olanlarda %6, Vietnam menşeli olanlarda ise %29 oranında dampinge karşı önlemler
uygulanmaktadır. 

Gerekçe 
MADDE 5 – (1) 21/3/2015 tarihli ve 29302 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İtha-

latta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/4) ile mevcut önlemlerin
yürürlükte kalma sürelerinin sona ereceği ve bahse konu ürünlerin yerli üreticilerinin mevzuatta
öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru ile bir nihai gözden geçirme so-
ruşturması açılması talebinde bulunabilecekleri ilan edilmiştir. 
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(2) Bu çerçevede yapılan başvurunun incelenmesi neticesinde, Çin Tayvanı ve Vietnam
menşeli önlemlere konu ürünler için uygulanan dampinge karşı önlemlerin yürürlükten kalk-
ması halinde dampingin ve zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel
olduğuna ilişkin olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması için yeterli delillerin
bulunduğu anlaşılmıştır.

Karar ve işlemler
MADDE 6 – (1) Bir nihai gözden geçirme soruşturmasının açılabilmesi için yeterli bil-

gi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Ku-
rulu tarafından Çin Tayvanı ve Vietnam menşeli söz konusu ürünler için Yönetmeliğin 35 inci
maddesi çerçevesinde bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

(2) Başvuruya konu Çin Tayvanı ve Vietnam menşeli motosiklet iç ve dış lastiklerine
yönelik yürürlükte bulunan mevcut önlemler, Yönetmeliğin 35 inci maddesi gereğince, soruş-
turma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam edecektir. 

(3) Soruşturma, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tara-
fından yürütülecektir.

Piyasa ekonomisinin uygulandığı üçüncü ülkenin seçimi
MADDE 7 – (1) Genel Müdürlük tarafından Yönetmeliğin 40 ıncı ve 41 inci madde-

lerinde öngörülen hükümler saklı kalmak üzere soruşturma kapsamında normal değer tespitine
karar verilmesi halinde; Vietnam’da soruşturmaya tabi üretici veya üreticilerin soruşturma ko-
nusu ürünün üretiminde ve satışında Yönetmeliğin ek 1 inci maddesindeki ölçütler çerçevesinde
piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu bu Tebliğin 9 uncu maddesinde belirtilen sü-
reler içinde yeterli deliller ile ispat etmesi durumunda bu üretici veya üreticiler için normal de-
ğerin tespitinde Yönetmeliğin 5 inci maddesi, aksi takdirde Yönetmeliğin 7 nci maddesi hü-
kümleri uygulanır. Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümlerinin uygulanması halinde adı geçen
ülke için piyasa ekonomisi uygulayan emsal ülke olarak Türkiye’nin seçilmesi öngörülmekte-
dir. 

Soru formları ve bilgilerin toplanması
MADDE 8 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, başvuruda belirtilen ve Bakanlıkça

tespit edilen soruşturmaya konu ürünün ithalatçılarına, soruşturma konusu ülkelerde yerleşik
bilinen üretici/ihracatçılarına, Vietnam’ın Ankara Büyükelçiliği’ne ve Taipei Ekonomik ve Kül-
tür Misyonu’na soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulacaktır. 

(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, başvurunun gizli olmayan özetine ve soru
formlarına nasıl erişileceği hususunda bilgi verilecektir.

(3) Bakanlıkça tespit edilememesi nedeniyle bildirim gönderilemeyen veya kendilerine
bildirim ulaşmayan diğer ilgili tarafların soru formuna Ekonomi Bakanlığına ait internet say-
fasındaki ilgili bölümden erişmeleri mümkün bulunmaktadır.

(4) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişimler Türkçe yapılacaktır. İlgili tarafların
soru formuna ilişkin yanıtlarını ve bu yanıtlar dışında kalan tüm bilgi, belge, görüş ve taleplerini
yazılı olarak Türkçe sunmaları gerekmektedir.

(5) İlgili taraflar, soru formunda istenilen bilgiler haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu
düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerini, destekleyici deliller ile birlikte Genel Müdürlüğe
9 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilirler.

(6) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden, ancak birinci ve üçüncü
fıkralar kapsamına girmeyen diğer ilgili taraflar (ürünü girdi olarak kullanan işletmeler, bunların
meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları gibi) gö-
rüşlerini Genel Müdürlüğe 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen süre içerisinde suna-
bilirler.
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(7) İlgili taraflarca soru formuna verilen cevaplar, soruşturmayla ilgili sunulan diğer
bilgi, belge ve görüşler ile destekleyici deliller aksi belirtilmedikçe yazılı olarak sunulur. Yazılı
sunumlarda ilgili tarafların isim ve unvanı, adres bilgileri, elektronik posta adresi, telefon ve
faks numaraları belirtilmelidir. 

(8) Soruşturma süresince Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları
çerçevesinde gizlilik kaydıyla verilen her tür bilgi, belge ve görüşün gizli olmayan bir özeti
sunulur. Gizli olmayan özet, esas bilginin makul ölçüde anlaşılmasına olanak sağlayacak ay-
rıntıda olur. İlgili taraflar, istisnai hallerde bu bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olduklarını
belirtebilirler. Bu gibi istisnai durumlarda, bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olmasının ne-
denlerinin belirtilmesi gerekir.

Süreler
MADDE 9 – (1) 8 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen bildirimin gönderildiği

bütün ilgili taraflar için soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bil-
dirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür. 

(2) 8 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen bildirimin gönderilmediği bütün ilgili
taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini ve soru formuna ilişkin cevaplarını bu Tebliğin yayımı
tarihinden itibaren başlayacak 37 günlük süre içerisinde sunabilirler. 

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden, ancak 8 inci maddenin
altıncı fıkrası kapsamına giren diğer ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini bu Tebliğin
yayımı tarihinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içe-
risinde sunabilirler.

İşbirliğine gelinmemesi
MADDE 10 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükmü çerçevesinde, ilgili taraflardan

birinin verilen süreler dâhilinde ve istenilen biçimde gerekli bilgi ve belgeleri sağlamaması ya
da bu bilgi ve belgelere erişimi reddetmesi, soruşturmayı engellediğinin anlaşılması veya yanlış
ya da yanıltıcı bilgi vermesi hallerinde söz konusu taraf işbirliğine gelmemiş sayılır. Bu gibi
hallerde soruşturma kapsamındaki geçici veya nihai belirlemeler, olumlu ya da olumsuz, mev-
cut verilere göre yapılabilir. 

(2) İlgili tarafların işbirliğine gelmemesi veya kısmen işbirliğine gelmesi halinde bahse
konu taraf için soruşturmanın sonucu işbirliğine gelinmesine nazaran daha az avantajlı ola-
bilir.

Yetkili merci ve adresi
MADDE 11 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen

yetkili mercie iletilmesi gerekmektedir:
T.C. Ekonomi Bakanlığı
İthalat Genel Müdürlüğü
Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi
İnönü Bulvarı No: 36, Emek/ANKARA
Faks: +90-312-204 86 33
E-posta: ngs168@ekonomi.gov.tr
Soruşturmanın başlangıç tarihi
MADDE 12 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.
Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür. 
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Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2015/33) 

Yasal dayanak ve başvuru
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin

Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve
30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin
Önlenmesi Hakkında Yönetmelikten (Yönetmelik) oluşan ithalatta haksız rekabetin önlenmesi
hakkında mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılan nihai gözden geçirme soruşturması (NGGS)
başvurusu ile bu başvuruya ilişkin olarak söz konusu mevzuat kapsamında yapılan değerlen-
dirmenin sonuçlarını içermektedir.

(2) Yerli üretici Betareks Metalize İplik ve Ambalaj San.A.Ş., Beymaks Tekstil İthalat
İhracat San. ve Tic. Ltd.Şti. ve Simfleks Tekstil ve Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından
Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC), Kore Cumhuriyeti (Güney Kore), Hindistan Cumhuriyeti (Hin-
distan) ve Çin Tayvanı (Tayvan) menşeli 5605.00 gümrük tarife pozisyonu (GTP) altında sı-
nıflandırılan “Dokumaya elverişli ipliklerden metalize iplikler (gipe edilmiş olsun olmasın),
ip, şerit veya toz şeklindeki metalle birleştirilmiş veya metalle kaplanmış 54.04 veya 54.05 po-
zisyonundaki şerit ve benzerleri” ürününün ithalinde halen uygulanmakta olan dampinge karşı
önlemin sona ermesinin damping ve zararın devamına veya yeniden tekrarına yol açacağı ge-
rekçesiyle bir NGGS açılması istemiyle başvuruda bulunulmuştur.

(3) Anılan başvuru Katasa Tekstil San. Tic. Ltd. Şti., Ram Fil İplik ve Tekstil Ürünleri
San. ve Dış Tic. Ltd. Şti., Güray Fantezi İplik San. Tic. Ltd. Şti., Canerler Tekstil Turizm Oto-
motiv San. Tic. Ltd. Şti., Özvaycan Tekstil Ticaret San. Ltd. Şti., Prusa Metalize İplik Tekstil
San. Tic. Ltd. Şti. ve Hira Mensucat Kumaş Tekstil Demir Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından des-
teklenmiştir.

Önleme tabi ürün
MADDE 2 – (1) Önleme konu ürün 5605.00 GTP’i altında sınıflandırılan “Dokumaya

elverişli ipliklerden metalize iplikler (gipe edilmiş olsun olmasın), ip, şerit veya toz şeklindeki
metalle birleştirilmiş veya metalle kaplanmış 54.04 veya 54.05 pozisyonundaki şerit ve ben-
zerleri”dir.

(2) Bahse konu GTP yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı mahiyette değildir.
(3) Önleme tabi ürünün Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonunda

ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına halel
getirmez.

Başvurunun temsil niteliği
MADDE 3 – (1) Başvuru aşamasında sunulan bilgi ve belgeler temelinde, Yönetmeliğin

20 nci maddesi çerçevesinde başvuru yapan yerli üreticilerin Yönetmeliğin 18 inci maddesi
çerçevesinde yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz oldukları anlaşılmıştır.

Mevcut önlem
MADDE 4 – (1) 24/9/2004 tarihli ve 25593 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İtha-

latta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/19) ile Çin Halk Cumhu-
riyeti (ÇHC), Güney Kore Cumhuriyeti (Güney Kore), Çin Tayvanı (Tayvan) ve Hindistan
menşeli 5605.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) altında sınıflandırılan “dokumaya
elverişli ipliklerden metalize iplikler (gipe edilmiş olsun olmasın), ip, şerit veya toz şeklindeki
metalle birleştirilmiş veya metalle kaplanmış 54.04 veya 54.05 pozisyonundaki şerit ve ben-
zerleri”ne yönelik 2,2 ABD doları/kg seviyesinde dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe gir-
miştir.
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(2) 17/9/2009 tarihli ve 27352 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Re-
kabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/32) ile başlatılan NGGS, 21/7/2010 tarihli
ve 27648 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin
Tebliğ (Tebliğ No: 2010/21) ile sonuçlanmış; bahse konu ürüne yönelik önlem 5 yıl süre ile
uzatılmıştır.

Gerekçe
MADDE 5 – (1) 21/3/2015 tarihli ve 29302 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İtha-

latta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/4) ile mevcut önlemlerin
yürürlükte kalma sürelerinin sona ereceği ve bu kapsamda önlem konusu ilgili ürünün yerli
üreticilerinin Mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru ile bir
NGGS açılması talebinde bulunabilecekleri ilan edilmiştir. 

(2) Yapılan başvurunun incelenmesi neticesinde, ÇHC, Hindistan, Güney Kore ve Tay-
van menşeli önleme konu ürüne uygulanan dampinge karşı önlemin yürürlükten kalkması ha-
linde dampingin ve zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel oldu-
ğuna ilişkin olarak bir NGGS açılması için yeterli delillerin bulunduğu anlaşılmıştır.

Karar ve işlemler
MADDE 6 – (1) NGGS açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu

anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından ÇHC, Hindistan,
Güney Kore ve Tayvan menşeli söz konusu ürün için Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçeve-
sinde bir NGGS açılmasına karar verilmiştir.

(2) Başvuruya konu mevcut önlem, Yönetmeliğin 35 inci maddesi gereğince, soruştur-
ma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam edecektir.

(3) Soruşturma, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tara-
fından yürütülecektir.

Piyasa ekonomisi değerlendirmesi
MADDE 7 – (1) Genel Müdürlük tarafından Yönetmeliğin 40 ıncı ve 41 inci madde-

lerinde öngörülen hükümler saklı kalmak üzere, soruşturma kapsamında normal değer tespitine
karar verilmesi halinde; ÇHC’de soruşturmaya tabi üretici veya üreticilerin soruşturma konusu
ürünün üretiminde ve satışında Yönetmeliğin Ek 1 inci maddesindeki ölçütler çerçevesinde pi-
yasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu 8 inci maddede belirtilen süreler içinde yeterli
deliller ile ispat etmesi durumunda bu üretici veya üreticiler için normal değerin tespitinde Yö-
netmeliğin 5 inci maddesi, aksi takdirde Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümleri uygulanır. Yö-
netmeliğin 7 nci maddesi hükümlerinin uygulanması halinde, adı geçen ülkeler için piyasa eko-
nomisi uygulayan emsal ülke olarak Türkiye’nin seçilmesi öngörülmektedir.

Soru formları ve bilgilerin toplanması
MADDE 8 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, başvuruda belirtilen ve Bakanlıkça

tespit edilen soruşturmaya konu ürünün bilinen ithalatçılarına, soruşturma konusu ülkelerde
yerleşik bilinen üretici/ihracatçılarına ve soruşturmaya konu ülke Büyükelçiliklerine soruştur-
manın açılışına ilişkin bildirimlerde bulunulacaktır.

(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, başvurunun gizli olmayan özetine ve soru
formlarına nasıl erişileceği hususunda bilgi verilecektir.

(3) Bakanlıkça tespit edilememesi nedeniyle bildirim gönderilemeyen veya kendilerine
bildirim ulaşmayan diğer ilgili tarafların, soru formuna, Ekonomi Bakanlığı internet sayfasın-
daki ilgili bölümden erişmeleri mümkün bulunmaktadır. 

(4) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişimler Türkçe yapılacaktır. İlgili tarafların
soru formuna ilişkin yanıtlarını ve bu yanıtlar dışında kalan tüm bilgi, belge, görüş ve taleplerini
yazılı olarak Türkçe sunmaları gerekmektedir.

(5) İlgili taraflar, soru formunda istenilen bilgiler haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu
düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerini, destekleyici deliller ile birlikte Genel Müdürlüğe
yazılı olarak 9 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilirler.
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(6) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden; ancak bu maddenin bi-
rinci ve üçüncü fıkraları kapsamına girmeyen diğer ilgili taraflar (ürünü girdi olarak kullanan
işletmeler, meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları
gibi) görüşlerini Genel Müdürlüğe yazılı olarak 8 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen
süre içerisinde sunabilirler.

(7) İlgili taraflarca soru formuna verilen cevaplar, soruşturmayla ilgili sunulan diğer
bilgi, belge ve görüşler ile destekleyici deliller, aksi belirtilmedikçe yazılı olarak sunulur. Yazılı
sunumlarda ilgili tarafların isim ve unvanı, adres bilgileri, elektronik posta adresi, telefon ve
faks numaraları belirtilmelidir.

(8) Soruşturma süresince Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde
gizlilik kaydıyla verilen her tür bilgi, belge ve görüşün gizli olmayan bir özeti sunulmalıdır.
Gizli olmayan özet, esas bilginin makul ölçüde anlaşılmasına olanak sağlayacak ayrıntıda ol-
malıdır. İlgili taraflar, istisnai hallerde bu bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olduklarını be-
lirtebilirler. Bu gibi istisnai durumlarda, bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olmasının neden-
lerinin belirtilmesi gerekir.

Süreler
MADDE 9 – (1) 8 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen bildirimin gönderildiği

bütün ilgili taraflar için soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bil-
dirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür.

(2) 8 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen bildirimin gönderilmediği bütün ilgili
taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini ve soru formuna ilişkin cevaplarını bu Tebliğin yayımı
tarihinden itibaren başlayacak 37 günlük süre içerisinde sunabilirler.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden; ancak 8 inci maddenin
altıncı fıkrası kapsamına giren diğer ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini, bu Tebliğin
yayımı tarihinden itibaren, soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içe-
risinde sunabilirler.

İşbirliğine gelinmemesi
MADDE 10 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükmü çerçevesinde, ilgili taraflardan

birinin verilen süreler dâhilinde ve istenilen biçimde gerekli bilgi ve belgeleri sağlamaması ya
da bu bilgi ve belgelere erişimi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması veya
yanlış ya da yanıltıcı bilgi vermesi hallerinde söz konusu taraf işbirliğine gelmemiş sayılır. Bu
gibi hallerde soruşturma kapsamındaki geçici veya nihai belirlemeler, olumlu ya da olumsuz,
mevcut verilere göre yapılabilir.

(2) İlgili tarafların işbirliğine gelmemesi veya kısmen işbirliğine gelmesi halinde bahse
konu taraf için soruşturmanın sonucu işbirliğine gelinmesine nazaran daha az avantajlı olabilir.

Yetkili merci ve adresi
MADDE 11 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen

yetkili mercie iletilmesi gerekmektedir.
T.C. Ekonomi Bakanlığı
İthalat Genel Müdürlüğü
Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi
İnönü Bulvarı No: 36 Emek/ANKARA 
Faks: +90-312-204 8633
E-posta: ngs167@ekonomi.gov.tr
Soruşturmanın başlangıç tarihi
MADDE 12 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.
Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür. 
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Maliye Bakanlığından:
ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI

GENEL TEBLİĞİ
(SERİ NO:3)

I. AMAÇ
Almanya mukimi gerçek ve tüzel kişilerin serbest meslek faaliyetleri nedeniyle Türki-

ye’den elde ettikleri gelirlerin, Türkiye’nin iç mevzuat hükümleri uyarınca kaynakta kesinti
suretiyle vergilendirilmiş olması ve ödenen bu verginin Türkiye – Almanya Çifte Vergilendir-
meyi Önleme Anlaşmasına göre iadesinin gerekmesi durumunda iade ile ilgili olarak aşağıdaki
açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

II. YASAL DAYANAK
01.01.1990 tarihinden itibaren uygulanmakta olan Türkiye - Almanya Çifte Vergilen-

dirmeyi Önleme Anlaşması 21.07.2009 tarihinde feshedilmiş ve 01.01.2011 tarihi itibarıyla
yürürlükten kalkmıştır. Almanya ile akdedilen yeni Anlaşma ise 01.08.2012 tarihinde yürürlüğe
girmiş ve “Yürürlüğe Girme” başlıklı 30 uncu maddesinde yer alan düzenlemeler uyarınca An-
laşmanın hükümleri 01.01.2011 tarihinden sonraki vergilendirme dönemleri için uygulanmaya
başlanmıştır. Bu hükümle, feshedilen Anlaşma ile yeni Anlaşma arasında oluşan zaman boşluğu
giderilmiştir.

Diğer taraftan, Türkiye - Almanya Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının “Kay-
nakta Vergileme Usulüne İlişkin Kurallar” başlıklı 27 nci maddesinin üçüncü fıkrasında; Akit
Devletlerden her birinin bu Anlaşma uyarınca kaynak Devlette vergiye tabi olmayan veya yal-
nızca indirimli vergiye tabi olan gelir ödemeleri ile ilgili olarak, vergi kesintisinin hiç yapıl-
maması veya yalnızca ilgili maddede belirtilen oran üzerinden yapılmasına ilişkin usulleri be-
lirleyebilecekleri hükme bağlanmıştır.

III. BAŞVURU SÜRESİ
Türkiye - Almanya Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının 27 nci maddesinde dü-

zenlendiği ve 12.10.2012 tarih ve 2 Sayılı Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Sirküle-
rinde açıklandığı üzere, Almanya mukimi gerçek ve tüzel kişilerin Çifte Vergilendirmeyi Ön-
leme Anlaşmasının kapsamına giren gelirlerinin Türkiye’nin iç mevzuat hükümleri uyarınca
kaynakta kesinti suretiyle vergilendirilmiş olması ve iadenin gerekmesi durumunda, mükellef-
lerin, kesilen verginin iadesi için verginin kaynakta kesildiği takvim yılını takip eden dördüncü
yılın sonuna kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

IV. BAŞVURU USULÜ
Serbest meslek faaliyetlerinden elde ettikleri gelirlerin, Türkiye’nin iç mevzuat hüküm-

leri uyarınca vergilendirilmiş olması durumunda, ödenen verginin iadesi için başvuruda bulu-
nacak Almanya mukimi gerçek ve tüzel kişilerin, ekte yer alan formun ilgili bölümlerini dol-
durarak, Almanya yetkili makamlarından alacakları mukimlik belgesinin aslı ve noterce veya
Almanya’daki Türk Konsolosluklarınca tasdik edilecek Türkçe tercümesi ve varsa serbest mes-
lek faaliyetine ilişkin sözleşme örneği ile birlikte, Türkiye’de vergi kesintisini yapan vergi so-
rumlusunun bağlı olduğu vergi dairesine başvurmaları gerekmektedir.

Almanya mukimi gerçek ve tüzel kişilerin başvuruları neticesinde, Türkiye dışında icra
edilen serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla elde edilen gelirler nedeniyle Türkiye’de kesilen
vergilerin iade edilmesi mümkün olacaktır. Bu faaliyetlerin Türkiye’de icra edilmesi durumun-
da ise formda beyan edilen bilgiler de dikkate alınarak, Anlaşmada Türkiye’nin vergilendirme
hakkı açısından öngörülen koşulların oluşmadığının tespiti üzerine iade işlemi yapılacaktır.

Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce yapılan, ancak sonuçlandırılmamış olan iade baş-
vurularında, Almanya mukimi kişilerin Ek’te yer alan formdaki bilgileri sağlamış olmaları ha-
linde ayrıca bu formun doldurulması istenmeyecektir.

V. İADENİN NASIL GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ
Yapılacak iade işlemi, Türkiye – Almanya Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının

27 nci maddesi ve 2 No’lu Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Sirküleri ile iç mevzuat
hükümlerimiz çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

Tebliğ olunur.

EK: Almanya Mukimi Dar Mükellef Gerçek veya Tüzel Kişilerin Serbest Meslek Faaliyetle-
rinden Elde Ettikleri Gelirlerinden İç Mevzuat Hükümlerine Göre Ödenen Verginin İadesine
İlişkin Form 
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KURUL KARARLARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 6363 Karar Tarihi: 09.07.2015

Kurul Başkanlığının 08.07.2015 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 08.07.2015

tarih ve 32521522-103.01[134-214]-E.17221 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; 

- As Faktoring A.Ş.’nin (Şirket) faaliyet izninin, anılan Şirketin talebi doğrultusunda

6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun (Kanun) 50 nci

maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca iptal edilmesine,

- Anılan Kanunun 50 nci maddesinin (2) numaralı fıkrası çerçevesinde işbu Kararın

Resmî Gazete’de yayımlanmasına

karar verilmiştir.

—— • ——

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 6365 Karar Tarihi: 09.07.2015

Kurul Başkanlığının 08.07.2015 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 08.07.2015

tarih ve 12509071-113-E.17217 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

- UPT Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat

Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 14 üncü mad-

desinin (1) numaralı fıkrası ile 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası çerçevesinde ödeme ku-

ruluşu olarak faaliyette bulunma izni verilmesine,

- Anılan Kanunun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası çerçevesinde işbu Kararın

Resmî Gazete’de yayımlanmasına

karar verilmiştir.
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

15 Temmuz 2015 

ÇARŞAMBA 
Sayı : 29417 

İLÂN BÖLÜMÜ 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

BİLİŞİM SİSTEMLERİ DONANIM VE YAZILIMI SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ihtiyacı bilişim sistemleri donanım ve 

yazılımı, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesi ile istenilen markalarına uygun olarak, Ofis’imiz 
tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç 
piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 
firmaların, şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 
yatırmaları zorunludur.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslının teklif evrakına eklenerek dış zarfa 
konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte hazırlanan teknik şartnamesi ile istenilen markaları, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek 
şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. 
maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 23/07/2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz III Nolu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 
dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesi ile 
istenilen markalarına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen 
tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan 
teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 
değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 6470/1-1 
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İLAVE COMMVAULT SİMPANA YERİ YEDEKLEME YAZILIMI  

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Genelkurmay Başkanlığı Destek Kıtaları Grup Komutanlığı ihtiyacı İlave Commvault 

Simpana Veri Yedekleme Yazılımı teknik şartnamesine ve kuruluşça istenilen marka/modeline 

uygun olarak, Ofis'imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık 

teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, ihale doküman bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte Commvault markası, teknik şartnamesi, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar 

listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde 

yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 29/07/2015 günü, saat 12.00'ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00'de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve 

Commvault markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen 

tekliflerin iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine 

iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin %3'ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli verilecektir. 

8 - Sözkonusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BİLGİ SİSTEM MALZEMESİ 

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kartepe Deniz Hava Komutanlığı İhtiyacı 

Muhtelif Cins ve Miktar Bilgi Sistem Malzemesi ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik 

şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen 

şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartname ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 30/07/2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgelerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu 

tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarflar bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun 

olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 6512/1-1 
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ALİAĞA KOMBİNE ÇEVRİM VE GAZ TÜRBİNLERİ SANTRALİ İLE BURSA DOĞALGAZ 

SANTRALİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA İHALE İLANI 

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 

 

İhale Konusu 

Geçici Teminat 

Tutarı 

(ABD Doları) 

İhale Şartnamesi ve 

Tanıtım Dokümanı 

Bedeli (TL) 

Önyeterlilik ve Son 

Teklif Verme Tarihi 

Aliağa Kombine 

Çevrim ve Gaz 

Türbinleri Santrali  

10.000.000- 

(Onmilyon) 

20.000-  

(Yirmibin) 

01/10/2015 

 

Bursa Doğalgaz 

Santrali 

15.000.000-  

(Onbeşmilyon) 

20.000-  

(Yirmibin) 
15/10/2015 

 

1 - Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (“İdare”)’nca, 4046 

sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde; 

- Elektrik Üretim A.Ş.ye ait Aliağa Kombine Çevrim ve Gaz Türbinleri Santrali ile bu 

Santral tarafından kullanılan taşınmazlar “Varlık Satışı” yöntemi ile (“Aliağa Kombine Çevrim ve 

Gaz Türbinleri Santrali”) 

- Elektrik Üretim A.Ş.ye ait Bursa Doğalgaz Santrali ile bu Santral tarafından kullanılan 

taşınmazlar “Varlık Satışı” yöntemi ile (“Bursa Doğalgaz Santrali”) ayrı ayrı özelleştirilecektir. 

2 - İhaleler, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık 

usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonu’nca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık 

görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle 

sonuçlandırılabilecektir. 

3 - Aliağa Kombine Çevrim ve Gaz Türbinleri Santrali ile Bursa Doğalgaz Santrali ihalesi 

için teklifler ayrı ayrı verilecektir. Verilen tekliflerde, ihaleler birbiriyle ilişkilendirilemez ve 

verilen teklifler herhangi bir şart içeremez. 

4 - İhalelere yalnızca tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları katılabilir. Gerçek kişiler ve 

özel yatırım fonları, en az bir tüzel kişinin bulunduğu Ortak Girişim Grubunda üye olarak yer 

alabilirler. İhalelere katılabilmek için Gizlilik Taahhütnamesi’nin imzalanması, ilgili ihaleler 

hakkında hazırlanan İhale Şartnamesi ile Tanıtım Dokümanı’nın alınması ve önyeterlilik 

kriterlerinin karşılanması zorunludur. Ortak Girişim Grubu üyelerinden birinin İhale Şartnamesi 

ve Tanıtım Dokümanı alması yeterli olmakla birlikte, Ortak Girişim Grubunun her bir üyesinin 

ayrı bir Gizlilik Taahhütnamesi imzalaması gerekmektedir. 

5 - Aliağa Kombine Çevrim ve Gaz Türbinleri Santrali ile Bursa Doğalgaz Santrali 

İhalesine ilişkin İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alacak tüzel kişi ve Ortak Girişim 

Grubunun, İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı’nı İdare’den “Alındı Belgesi” karşılığında 

temin edebilmeleri için; 

- İdare’nin aşağıdaki adresinden ya da www.oib.gov.tr web adresinden temin edilebilecek 

Gizlilik Taahhütnamesi’ni imzalayarak (tüzel kişi ve Ortak Girişim Grubu üyelerini temsil ve 

ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından imzalanacak) İdare’ye teslim etmeleri, 
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- İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedeli olarak 20.000- (Yirmibin) TL’nin 

İdare’nin; 

T.HALK BANKASI A.Ş. ANKARA KURUMSAL ŞUBESİ nezdindeki: 

TR25 0001 2009 4520 0083 0000 06 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz TL, 

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. ANKARA KAMU KURUMSAL ŞUBESİ nezdindeki:  

TR40 0001 0017 4538 7756 6157 38 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü 

Gelirleri TL, 

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. MERKEZ ŞUBESİ nezdindeki: 

TR22 0001 5001 5800 7287 5506 67 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz TL hesaplarından 

birisine yatırıldığına dair banka dekontunu (dekontun üstünde, Aliağa Kombine Çevrim ve Gaz 

Türbinleri Santrali İhalesi için “Aliağa Kombine Çevrim ve Gaz Türbinleri Santrali İhale 

Şartnamesi - Tanıtım Dokümanı Bedeli”, Bursa Doğalgaz Santrali İhalesi için “Bursa Doğalgaz 

Santrali İhale Şartnamesi - Tanıtım Dokümanı Bedeli” ifadesi ile ihaleye katılacak olan tüzel 

kişinin ve/veya Ortak Girişim Grubunun veya Ortak Girişim Grubu üyelerinden birinin isminin 

açıkça belirtilerek) İdare’ye teslim etmeleri gerekmektedir. Her ne surette olursa olsun, İhale 

Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı almak için ödenmiş tutarlar iade edilmez. 

6 - Sözleşme imzalamak üzere davet edilecek Teklif Sahibi tarafından İdare’ce 

belirlenecek süre içerisinde yukarıdaki tabloda belirtilen geçici teminat tutarı kadar ek geçici 

teminat verilmesi gerekmektedir. 

7 - Katılımcıların, önyeterlilik başvurusunda bulunabilmek ve ihaleye katılabilmek için 

istenen belgeler ile tekliflerini İhale Şartnamesi’nde belirtilen hususlar doğrultusunda hazırlayıp; 

Aliağa Kombine Çevrim ve Gaz Türbinleri Santrali için en geç 01/10/2015 tarihi saat 17:00’a 

kadar üzerinde “ALİAĞA KOMBİNE ÇEVRİM VE GAZ TÜRBİNLERİ SANTRALİ 

İHALESİNE İLİŞKİN TEKLİF - GİZLİ”, Bursa Doğalgaz Santrali için en geç 15/10/2015 tarihi 

saat 17:00’a kadar üzerinde “BURSA DOĞALGAZ SANTRALİ İHALESİNE İLİŞKİN TEKLİF 

- GİZLİ”, ibaresi bulunan kapalı zarflar içerisinde İdare’nin aşağıdaki adresine elden teslim 

etmeleri gerekmektedir. Önyeterlilik ve son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye 

verilecek belgeler ve teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

8 - İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tâbi olmayıp, İdare, ihaleleri yapıp 

yapmamakta, dilediğine yapmakta ve önyeterlilik ve son teklif verme tarihlerini belirli bir tarihe 

kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. 

9 - İhale konusu Aliağa Kombine Çevrim ve Gaz Türbinleri Santrali ile Bursa Doğalgaz 

Santralinin yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına 

göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere 

satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat 

hükümlerine tabidir. Bu kişiler, satışın mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi 

kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler. 

10 - İhalelere ilişkin diğer hususlar ihale konusu varlıklara ait İhale Şartnamelerinde yer 

almaktadır. 

T.C. 

BAŞBAKANLIK 

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 

Ziya Gökalp Caddesi No: 80 06600 Kurtuluş / ANKARA 

Tel : 90 312 585 82 90 ve Faks : 90 312 585 83 07 

 6531/1-1 
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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 125,67 TL ile en çok 355.000,00 TL arasında değişen; 

23/07/2015 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 12,57 TL, en çok 

35.500,00 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen, Su Filitre Etme Makinası, Giyim Eşyası 

Battaniye, Koli Kalemi, Solvent, Polyester İplik, Vernik, Pamuk, Propilen ,….. vb. cinsi 24 grup 

eşya; açık artırma suretiyle, Mersin - Adana Karayolu üzeri 7. Km. Yenice mevkii 

Tarsus/MERSİN adresindeki ihale salonunda 24/07/2015 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. 6526/1-1 

—— • —— 
YİYECEK-İÇECEK ALANLARI VE OTOMAT MAKİNALARININ 2 YILLIĞINA 

KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğü Satın Alma Müdürlüğünden: 

Türk Hava Kurumu Üniversitesi kampüs yerleşkesi bulunan Ahşap Ev, U Bina Yiyecek 

Bölümü, Korkut Efe Kafeteryası, Akköprü Yerleşkesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kantini, Türk 

Hava Kurumu Üniversitesi yerleşkelerinde teşkil edilecek yeni yiyecek içecek alanları ve otomat 

makinalarının kiralama işi Kapalı Teklif Usulü ile 2 defa Açık Artırım yoluyla ihale edilecektir.  

1 - İhale Konusu işi niteliği, yeri ve miktarı: Türk Hava Kurumu Üniversitesi kampüs 

yerleşkesinde bulunan Ahşap Ev, U Bina Yiyecek Bölümü, Korkut Efe Kafeteryası, Akköprü 

Yerleşkesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kantini, Türk Hava Kurumu Üniversitesi yerleşkelerinde 

teşkil edilecek yeni yiyecek-içecek alanları ve otomat makinalarının 2 yıllığına kiralama işi  

2 - İhalenin 

Yapılacağı adres : Bahçekapı Mah. Okul Sok. No: 11 Etimesgut/ANKARA 

Telefon ve Faks No : 444 84 58, Faks: 0312 342 84 60 

Tarih ve Saati : 22/07/2015  -  10:00 

Usulü : Kapalı Teklif Alma Usulü  

3 - İstenilen belgeleri içeren zarf, 22/07/2015 tarihinde ihale saatine kadar Satın Alma 

Müdürlüğüne verilebilecektir. İhale saatine kadar idareye ulaşmayan zarflar değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

4 - Sözleşme ve Teknik Şartname belgelerini alacak olan firmalar Türk Hava Kurumu 

Üniversitesi Denizbank Ostim Ticari Merkez Şubesi (Şube Kod: 2225) nezdinde bulunan 

5067665-351 No’lu Hesabına, TR97 0013 4000 0050 6766 5000 01 IBAN Numarasına 

1.000,00TL (bintürklirası) tutarında bağış yatırmak zorundadır. Yatırılan dekonta karşılık söz 

konusu firmalara Kantin Kira Şartnamesi teslim edilecektir. 

5 - İdaremiz Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp bu ihale kendi mevzuatımız çerçevesinde 

gerçekleşecektir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

İlan olunur. 6516/1-1 
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SAFKAN ARAP TAYI SATILACAKTIR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünden: 

1 - İşletmemiz yetiştirmesi 55 baş safkan Arap tayı açık arttırma usulüyle teker teker 

satılacaktır. 

2 - İhale 11.08.2015 günü saat 13.00’de İşletmemiz Atçılık Tesisleri’nde Alım - Satım ve 

İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

3 - Geçici teminat tay başına 5.000,00 TL dir. 

4 - İhale şartnamesi, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok. No: 62 

Bakanlıklar/ANKARA) adresinde ve işletmemizde görülebilir. 

5 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır. 

a) Kanuni ikametgâhı olması ve TC kimlik numaralı nüfus cüzdanı ibraz etmesi, 

b) Bu işe ait geçici teminat vermiş olması, 

c) Müşterinin tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgesinin ve imza sirkülerinin ibraz 

edilmesi, 

d) Yabancı Şirketlerin Türk Şirketlerinde aranan şartlarından başka ibraz edecekleri 

vesikaların T.C. Konsolosluklarınca tasdik edilmiş olması. Yabancı müşterilerin getirecekleri 

belgeler Türkçe tercümeleri ile birlikte ibraz edilecektir. 

6 - TİGEM İktisadi Devlet Teşekkülü olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi 

değildir. İhale, TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılacaktır. 

İlan Olunur. 

ADRES: 

Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü 

Karacabey-İzmir Karayolu Üzeri 7.Km. 

Karacabey/BURSA 

Tel : 0 224 689 64 75-76 

Faks : 0 224 689 64 96 6443/1-1 

—— • —— 
FLEBOTOMİ CİLT TEMİZLEME ÇUBUĞU ALIMI YAPILACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden: 

1 - Kurumumuzun ihtiyacı olan “Flebotomi Cilt Temizleme Çubuğu” alımı, idari ve 

teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yapılacaktır. 

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler “Türk Kızılayı Cd. No:1 06790 Etimesgut/ANKARA” 

adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden 200,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.  

4 - İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ve 0 (312) 293 62 00 nolu 

telefon numarasından ulaşılabilecektir. 

5 - Firmalar tekliflerini en geç 10.08.2015 günü saat 10:00’ a kadar Kan Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü Sistemler Yönetimi Müdürlüğü Lojistik Birimi evrak bölümüne vermiş/göndermiş 

olmaları gerekmektedir. 

6 - İhale zarfları 10.08.2015 günü saat 14:30’da Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Toplantı Salonunda açılacaktır. 

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

9 - Kurumumuz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir. 6520/1-1 

—— • —— 
KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMETİ DÜZELTME İLANI 

Yozgat Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

10.07.2015 TARİHİNDE YAYINLANAN İHALE İLANININ 3.B MADDESİ 

AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE DÜZELTİLMİŞTİR. 

3-B - İHALENİN TARİH VE SAAATİ: 22.07.2015 ÇARŞAMA GÜNÜ SAAT: 10.30 

 6509/1-1 
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5607 SAYILI KAÇAKCILIKLA MUCADELE KANUNU VE 4458  

SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK  

HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Kocaeli Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 49,21 TL. ile en çok 1.260.738,00 TL. arasında değişen; 

29/07/2015 günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 5,00.- TL. en çok 

100.000,00 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen eşya satışlarında, konteyner, muhtelif oto 

parçası, sütyen, odun hamuru resivi, muhtelif elektronik aksam, oyuncak v.s 39 grup eşya; açık 

artırma suretiyle, Gebze Öğretmenevi Konferans Salonu, Muallimköy Girişi Gebze- KOCAELİ 

adresindeki ihale salonunda 30/07/2015 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) (262) (646 24 95) 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 

Kocaeli Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden 

alınabilir. İLAN OLUNUR. 6475/1-1 

—— • —— 

TTK İHTİYACI OLARAK 3 KALEM SEYYAR FLANŞLI BORU ALIMI  

4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK  

İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

İhale kayıt numarası : 2015/87700 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Daire Başkanlığı / ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası :Tel: 0-372 259 47 94 - 84  

  Fax: 0 372-251 19 00 - 253 12 73 

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

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

a) Niteliği, türü ve miktarı : Seyyar flanşlı boru 3 Kalem 

b) Teslim yeri: : Malzemelerin teslim yeri Bülent Ecevit Caddesi’ndeki 

T.T.K Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene 

ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Ambar 

Şefliği’ne getirilmesini müteakip ilgili müessese 

ambar sahası ve T.T.K Üzülmez Taşkömürü İşletme 

Müessesesi ambar sahasıdır. 

c) Teslim süresi : Firmalar seyyar flanşlı boruları 45 takvim günü içinde 

teslim edeceklerdir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK  

b) Tarihi ve saati : 03.08.2015 Pazartesi – saat 15:00 

c) Dosya no : 1518044 
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4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 

4.1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

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

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

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

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

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

d) İhale İdari şartnamesinin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde 

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

buna ilişkin yazılı taahhütname,  

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) İhale İdari şartnamesinde belirlenen geçici teminat, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi  

j) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde 

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

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

gereken kriterler. 

4.2.1 Firmalar teklifleri ile birlikte iki takım tanıtıcı katalog vereceklerdir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi: 

5.1- En düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. Tekliflerin eşit olması durumunda erken 

teslim süresi dikkate alınacaktır. 

5.2- İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir.  

6 - İhale, İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 
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7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 

Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No 22 

Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 30,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin 

edilebilir. 

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale 

dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 30,00 TL. İhale 

dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR91 0001 5001 5800 7292 5642 28 no’lu 

hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı 

bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale 

dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale 

tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla 

gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik 

olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 03.08.2015 Pazartesi – saat 15:00’e kadar Türkiye Taşkömürü 

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

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir. 

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

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

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

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 

imzalanacaktır. İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilecektir. Ancak her bir iş kalemi 

miktarları için kısmi teklif verilemeyecektir. 

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

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

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.  

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

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

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

maddeler uygulanır.  

13.1.1-İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.  

13.1.2-Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım işleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/Ave 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.  

İlan olunur. 6476/1-1 
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KAT KARŞILIĞI İNŞAAT İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanlığından: 

1 - İDARENİN 

a) Adı : Tepebaşı Belediyesi 

b) Adresi : Hoşnudiye Mahallesi Şahin caddesi No: 84 

ESKİŞEHİR 

c) Telefon ve faks numarası : 0 222 211 40 00 - 0 222 320 49 20 

d) Elektronik posta adresi (varsa) : ihale@tepebasi.bel.tr 

2 - İHALENİN KONUSU TAŞINMAZIN, NİTELİĞİ YERİ VE MİKTARI 

İlçemiz Uluönder Mahallesi, Rauf Orbay Caddesi, Cansen Sokak, 3202. Sokak ve 

Menevşe Sokak arasında bulunan, mülkiyeti Tepebaşı Belediyesine ait, Tapunun Uluönder 

Mahallesi I24-B-25-B-3-A pafta, 14412 ada, 3.452,75 m²’ lik 1 nolu parsel üzerine, ekli Avan 

projede yapılacak öğrenci yerleşkesi bina inşaatı ile çevre düzenlemesi gösterilen yerlerin 

bilumum yapım işleri ile ilgili kat karşılığı inşaat işidir. 

3 - İHALE DÖKÜMANLARININ GÖRÜLMESİ VE TEMİNİ 

Şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Hoşnudiye Mahallesi Şahin Caddesi No: 84 

Eskişehir adresinde bulunan Tepebaşı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülüp 

incelenebileceği gibi, ihale günü saat en geç 09:30’a kadar 500,00-TL karşılığında satın 

alınabilecektir. İhale şartname bedeli Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznelerine makbuz karşılığı 

yatırılacaktır. 

4 - İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH ve SAATTE VE HANGİ USULLE 

YAPILACAĞI, 

İhale, Hoşnudiye Mahallesi, Şahin Cad. No: 84 Tepebaşı/ESKİŞEHİR adresinde Tepebaşı 

Belediyesi Encümen Salonunda, 30/07/2015 Perşembe günü saat 10.30 da, 2886 Sayılı Devlet 

İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır. 

5 - TAHMİN EDİLEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT: 

5.1. Tahmin Edilen Toplam Maliyet Bedeli: Bu işin toplam tahmini bedeli; 

1.269.550,28-TL olan Emlak Vergi Değeri ve 8.352.000,00-TL olan İnşaat maliyet bedelinin 

toplamı olan 9.621.550,28-TL (Dokuz milyon altı yüz yirmi bir bin beş yüz elli lira yirmi sekiz 

kuruş) dır. 

5.2. Geçici Teminat: Bu işin Geçici Teminatı 1.269.550,28-TL olan Emlak vergi değeri + 

8.352.000,00-TL olan İnşaat maliyet bedelinin toplamı olan 9.621.550,28-TL’ nin %3’ ü olan 

288.646,50-TL (İki yüz seksen sekiz bin altı yüz kırk altı lira elli kuruş) dır. 

6 - İHALEYE KATILMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER 

a) Kanuni ikametgah belgesi, 

b) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, (EK-001-Adres Beyanı Örneği) 

c) Gerçek Kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını 

bildirmeleri, 

ç) Geçici teminat tutarının yatırıldığına/verildiğine dair belge, 

d) 1 - Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare 

merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi 

odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt 

belgesi ile tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki 

görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret 

Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil 
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Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

vekalet halinde vekalet edenlerin vekâletname ve imza beyanlarını vermeleri; kamu tüzel 

kişilerinin ise, yukarıdaki (b) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına 

ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir 

belgeyi vermeleri, 

2 - Gerçek kişilerin ise imza beyanlarını vermeleri, 

e) İhalenin yapıldığı ay’dan bir önceki ay’ ın sonu itibarıyla ilgili Vergi Dairesinden Vergi 

borcu olmadığına ilişkin, onaylı yazı. 

f) İhalenin yapıldığı ay’dan bir önceki ay’ ın sonu itibarıyla ilgili Sosyal Güvenlik 

Kurumundan, herhangi bir prim, ceza, vb. borcu olmadığına ilişkin, onaylı yazı. 

g) Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

1. İstekli tarafından toplam inşaat maliyetinin %10'undan az olmamak üzere bankalar 

nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan 

mevduatını gösteren banka referans mektubu (EK-005-Banka Referans Mektubu Örneği) sunması 

zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur. 

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans 

mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 

İş ortaklığında, ortaklardan biri, bir kaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına 

bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. 

2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu ve bilançonun 

gerekli görülen bölümleri veya bu belgelere eşdeğer belgeler. 

Bu durumda; 

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir 

yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa 

vadeli borçlar) en az 0,75 olması (hesaplama yapılırken; varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri 

dönen varlıklardan, hak ediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir), 

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının 

(öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması (hesaplama yapılırken, varsa yıllara yaygın inşaat 

maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir), 

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması, gerekir ve 

bu üç kriter birlikte aranır. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hak 

ediş gelirlerinin gösterilmesi zorunludur. 

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

yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının 

ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

Bilanço veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş 

ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış 

olması zorunludur. (006-Bilanço Bilgileri Tablosu Örneği) Yabancı ülkede düzenlenen bilanço 

veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu 

belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir. 

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı 

sunması ve ikinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur. 

h) İş hacmini gösteren belgeler; 
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İhalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yıllık dönemdeki her yıla ait toplam ciroları 

gösteren gelir tablolarının sunulan yıllara ait tutarları toplamının 1/3'ünün; ciro için toplam inşaat 

maliyetinin %15'inden, az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı 

kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. 

Bu kriterleri son üç yılda sağlayamayanlar, son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. 

Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik 

kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu 

belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir. 

İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak 

tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur. 

ı) Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

Aşağıda 1. ve 2. maddelerde belirtilen kriterlerden herhangi birini taşıyor olmak. 

1) İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir 

sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; 

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde geçici kabulü yapılan, 

b) İlk ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk 

sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen, 

c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden 

geriye doğru son on beş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine 

ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen, 

d) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden 

geriye doğru son on beş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine 

ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında 

denetlenen ya da yönetilen, 

e) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme 

bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son on beş 

yıl içinde geçici kabulü yapılan, işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. 

İstekli tarafından en az 5.000,00 m², ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye 

ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir. 

İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80'ini, diğer 

ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20'sini, sağlaması 

zorunludur. 

2) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıl sonu itibarı ile, en az 1000 yatak kapasiteli öğrenci 

yurdu işletmeciliği yaptığını, ilgili kurumdan alınacak belge ile ispat etmek. 

i) Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Bu ihalede; 27961 sayılı ve 11.06.2011 

tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan "Yapım İşlerinde Benzer iş Grupları Tebliği" nde yer alan 

B-III. Grup Bina İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 

j) İhale şartnamesinin satın alındığına dair belge. 

k) İş ortaklıklarında, ortakların hisse oranları ve işin yerine getirilmesinde müştereken ve 

müteselsilen sorumlu olduklarını belirten noter onaylı ortaklık sözleşmesi (002- İş Ortaklığı 

Beyannamesi Örneği) verilmesi zorunludur. 

7 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

İlan olunur. 6305/1-1 
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İHALEYE DAVET 

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğünden 

(ASAT):  

Belediye Hizmetleri Projesi - Ek Finansman 

Kredi No: 7885-TU 

“ KANALİZASYON ŞEBEKE İNŞAATI ” 

(SÖZLEŞME NO: ASAT2-W7) 

1 - İller Bankası, Dünya Bankası’ndan (IBRD) Belediye Hizmetleri Projesi-II (Ek Kredi) 

kapsamında kullanılmak üzere kredi almıştır. İLLER BANKASI, kredinin bir kısmını Antalya Su 

ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü’ne (ASAT) (Bundan sonra Alt-Borçlu / İşveren olarak 

anılacaktır) “Antalya İçmesuyu ve Kanalizasyon Projesi” finansmanı için tahsis etmiştir. 

2 - İşveren, “ASAT Kanalizasyon Şebeke İnşaatı İşi” Sözleşme Paketi için Dünya 

Bankası satın alma esas ve usulleri doğrultusunda, Ulusal Rekabetçi İhale (National Competitive 

Bidding – NCB) yöntemiyle kapalı tekliflerini sunmaya davet etmektedir.  

3 - İnşaat Sözleşme Paketi için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aşağıda 

belirtilmektedir.  

(I) Gerçekleştirilmiş olan inşaat işleri bazındaki son beş (5) yılın (2010-2014) (Son teklif 

verme tarihine kadar yapılan işler 2014’e dâhil edilecektir) hakediş belgeleri ile tevsik edilmiş 

yıllık Yeminli Mali Müşavir (YMM)/Mali Müşavir veya Vergi Dairesi onaylı inşaat cirosu 

toplamının aritmetik ortalamasının en az 7.500.000 (YEDİMİLYONBEŞYÜZBİN) ABD Doları 

olması (hakediş belgeleri ait olduğu yılın 30 Haziran tarihinde açıklanan T.C. Merkez Bankası 

Döviz Alış kurundan ABD Dolarına çevrilecektir) gerekmektedir. 

(II) Yüklenicilerin son on (10) [(2005-2014) ve 2015 yılında ihale tarihine kadar yapılan 

işler] yıl içinde, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre ana yüklenici veya özel 

ortak –Ortak Girişim ortağı- olarak yaptığı ve yapıldığı Kurum ve Kuruluştan alınan İş Bitirme 

belgeleri ile tevsik edilmek koşuluyla, bu ihale konusu işlerle benzer mahiyette olmak üzere  

Tek bir sözleşmede, aşağıdaki kalemlerde, ayrı veya birlikte en az 25 km uzunluğunda 

boru hattı inşası  

a) Atıksu (kanalizasyon) hatları için iç çap 200 mm ile 1000 mm (dahil) arasında, 

b) Yağmur suyu şebekesi veya kolektör için iç çap 300 mm ile 1000 mm (dahil) arasında. 

İşlerini ana yüklenici veya özel ortak –Ortak Girişim ortağı- olarak ve şartnamesine uygun 

olarak başarılı bir şekilde tamamlamış olması (Geçici veya Kesin Kabul belgeleri ile 

belgelenecektir) gerekmektedir.  

Yukarıda nitelikleri belirtilen işler 01.01.2005 tarihinden sonra yapılması ve Geçici veya 

Kesin Kabul belgeleri ile belgelenmesi kaydıyla benzer iş olarak kabul edilecektir.  

(III) Teklif sahibinin mevcut kredi olanaklarının en az 2.500.000,00 (ikimilyonbeşyüzbin) 

TL olması gerekmektedir.  

(IV) Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve İhale Davet 

Belgelerinde istenen diğer belgeler ve şartlar sağlanacaktır. Ancak, bir ortak girişimin yeterli 

görülebilmesi için, ortaklardan her birinin (i), (ii) ve (iii) alt maddelerdeki asgari kriterlerin en az 

yüzde yirmibeş (%25)'ini, Sorumlu ortağın (Pilot Ortak) ise bu kriterlerin en az yüzde kırk 

(%40)'ını karşılaması gerekmektedir. Ancak Ortakların toplamda mutlaka yüzde yüz (%100) 

değerine ulaşması gerekmektedir.  

Ortak girişim olarak benzer iş kapsamında gerçekleştirilmiş olan işlere ait toplam 

tamamlanan iş miktarı söz konusu ortağın ortak girişimdeki hisse oranı ile çarpılarak 

belirlenecektir.  
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(V) İşin tatminkâr bir şekilde yapımı için gerekli olabilecek adet ve tecrübede kilit 

personel ve bütün donanımlar ihaleyi alan firma tarafından sağlanacaktır. 

(VI) Başvuru sahibinin ihalelere katılma yasağı olmadığına dair beyannamesi, (Türk 

firmaları için) 

(VII) Başvuru sahibinin son beş (5) yıl içinde taahhüt ettiği işlere ilişkin muhatabı olduğu 

davalarla ilgili bilgiler, 

(VIII) Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve ihale 

davet belgelerinde istenen diğer belgeler. 

4 - Teklif sahipleri ihtiyaç duydukları ilave bilgileri ve ihale dokümanını Antalya Su ve 

Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü’nün aşağıda belirtilen adresinden mesai saatleri olan 09:00-

17:00 arasında temin edebilir ve inceleyebilirler. Teklif sahipleri aşağıdaki adrese yazılı olarak 

başvurarak, bu paket ile ilgili ihale dokümanını, 400,00 (dörtyüz) TL karşılığında (KDV dahil) 

aynı adresten satın alabileceklerdir. İhale doküman bedeli, Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel 

Müdürlüğü’nün Vakıflar Bankası 100. Yıl Şubesi (Şube Kodu: 313), TR63 0001 5001 5800 7292 

3154 42 numaralı TL hesabına, ASAT2-W7 referans numarası yazılarak yatırılacak olup, 

dokümanı satın almak için yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir.  

5 - Teklifler, teklif açılış tarihinden itibaren doksan (90) takvim günü süreyle geçerli 

olacak ve 350.000,00 (üçyüzellibin) TL veya eşdeğeri tutarda bir geçici teminatla birlikte aşağıda 

verilen adrese 26/08/2015, Çarşamba günü saat 14.00’e kadar teslim edilmelidir. Elektronik 

teklifler geçerli olmayacaktır.  

6 - Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde 26/08/2015, 

Çarşamba günü saat 14.15’de, ALDAŞ Altyapı Yönetim Danışmanlık Mühendislik Hizmetleri 

Elektrik Enerjisi Yapı Elemanları Üretimi İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. Liman 

Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No: 265, Kat 3, Toplantı Salonu, 07130 ANTALYA adresinde 

açılacaktır. 

7 - Teklif günü ve saatinden sonra verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade 

edilecektir. 

8 - İhale dokümanlarına ilişkin, ALDAŞ Altyapı Yönetim Danışmanlık Mühendislik 

Hizmetleri Elektrik Enerjisi Yapı Elemanları Üretimi İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

Liman Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No: 265, Kat 3, Toplantı Salonu 07130 ANTALYA/ 

TÜRKİYE adresinde 29/07/2015, Çarşamba günü saat 11:00’de bir açıklama toplantısı 

düzenlenecektir.  

9 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanunu’na tabi değildir. 

İhale evraklarının teslim edileceği Adres: 

ALDAŞ Altyapı Yönetim Danışmanlık Mühendislik Hizmetleri Elektrik Enerjisi Yapı 

Elemanları Üretimi İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

Liman Mahallesi Atatürk Bulvarı No:265 

07130 ANTALYA-TÜRKİYE 

Telefon: 0.242. 259 32 16 (Pbx) 

Faks: 0.242. 259 32 20 

e.posta: yonetim@aldas.com.tr 6488/1-1 
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TTK İHTİYACI OLARAK YERALTI MADEN OCAKLARINDA KAÇIŞ  

YAŞAM HATTI SİSTEM MALZEMELERİ 4734 SAYILI  

KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK  

İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Bağlık 

cad. Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. No: 2/ZONGULDAK  

b) Telefon ve faks numarası : Tel:0-372.252 40 00 (70 hat) Fax:0.372-251 19 00 

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

2 - İhale konusu işin nev’i 

a) Niteliği,  : Yeraltı Maden Ocaklarında Kaçış Yaşam Hattı  

 Sistem Malzemeleri 

    türü ve miktarı : 166.800 metre yaşam hattı halatı (polipropilen kaplı 

çelik tel), 500 adet konik yön göstericiler, 500 adet 

reflektör levha, 500 adet küre gösterge, 500 adet askı 

teli ve kancası ve 500 adet gerdirme aparatı, 500 adet 

spiral hat, 500 adet ters yerleştirilmiş iki koni, 500 

adet ard arda yerleştirilmiş iki koni  

b) Teslim yeri : Yerli yükleniciler için: Makine ve İkmal Dairesi 

Başkanlığı, Muayene ve Tesellüm İşleri Şube 

Müdürlüğü, Tesellüm Şefliği Ambarı 

  Yabancı yükleniciler için: Sipariş şartlarına bağlı 

olarak FOB limanı veya C+F Türkiye Limanı 

c) Teslim tarihi  : 150 takvim günü. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK  

b) Tarihi ve saati : 12/08/2015 Çarşamba saat 15:00 

c) Dosya no : 60-TTK/ D-40 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri  

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

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

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

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

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan 

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, ihale tarihinden 

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

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirlenen geçici teminat, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

ğ) Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

Hayat hattı malzemelerinin maden işletmelerinde kullanılacağından bu tür ortamlar için 

uygun olduğuna dair MSHA veya ATEX sertifikasına sahip olacaktır. 

Bu belgeler teklifle birlikte verilecektir. 

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi,  

i) Şartnamenin 16. maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,  

j) 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.  

5 - Bu ihalede kısmi teklif verilemeyecektir. 

6 - İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır. 

7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa 

Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad. (Aşkabat Cad.) 19. Sok. 

No: 22 Bahçelievler /ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 100,00 TL karşılığı 

temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 12.08.2015 Çarşamba saat 15.00’e kadar TTK Satınalma Daire Başkanlığı 

Bülent Ecevit Caddesi No.2 Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden İdaremiz sorumlu 

değildir. 

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

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

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

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

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

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

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

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

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir. 

13.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım işleri ile ilgili yönetmeliğimizin 

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

 6477/1-1 
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KARAYOLU İLE PANCAR NAKLİYESİ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

Muammer Tuksavul-Turhal Şeker Fabrikasından: 

KARAYOLU İLE PANCAR NAKLİYESİ hizmet alım ihalesi kapalı zarfta teklif alma 

esasına göre T.Ş.F.A.Ş. Mal Alım Yönetmeliğimize göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve/veya pazarlık ile devam 

edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt numarası  : 2015/89509 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : CUMHURİYET CADDESİ TURHAL/TOKAT 

b) Telefon ve faks numarası : 356 2753530 - 356 2753539  

c) Elektronik posta adresi : turhalseker@turkseker.gov.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa)  :  

2 - İhale Konusu Hizmetin: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamıza bağlı Ziraat Bölge Şeflikleri Pancar 

Kantarları Silo sahalarından Fabrikamıza taşınacak 

410.000 Ton Pancarın Karayolu ile Nakliyesi. 

b) Yapılacağı yer : Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası 

ve Bağlı Ziraat Bölge Şeflikleri Pancar Kantarları. 

c) İşin süresi : Fabrika Tarafından verilecek programa göre  

3 - İhalenin: 

a) Yapılacağı yer : Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası  

b) Tarihi ve saati : 28/07/2015 - 14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

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

Belgesi; 

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

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

olduğunu gösterir belge,  

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

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

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili 

mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler, Karayolu taşıma 

yönetmeliğinde belirlenen isteklinin sahip olduğu taşıma yetki belgesinin noter onaylı sureti, (Bu 

belgeler C2,L1-L2,R1-R2, ve K1.'dir.) 

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

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

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

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
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4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

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

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

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

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

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

belge 

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

kriterler 

4.3.1. İş deneyim belgeleri 

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve 

teklif edilen bedelin her bir kısım için Yüzde Otuz:%30 oranından az olmamak üzere, ihale 

konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,  

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu  

11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ve 

11.06.2009 tarihinde uygulamaya konulan Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde belirtilen, isteklinin 

sahip olduğu karayolu taşıma yetki belge kapasitesinin, teklifte bulunacakları kantarın/kantarların 

günlük taşınacak pancar miktarına uygun olması gerekmektedir. Taşınacak günlük pancar 

miktarına uygun olmayan belgeye sahip isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.  

4.4 - Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4.1. Karayolu eşya taşımacılığında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin yapmış 

olduğu işler 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, 

Kantar bazında teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır. 

6 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten satın alınabilir.  

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası 

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

gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 

bırakılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir.  

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim 

günüdür.  

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  

Diğer hususlar: 

İHALE KONUSU HİZMET ALIMI (CEZA VE YASAKLAMA HÜKÜMLERİ HARİÇ) 

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU İLE 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ 

KANUNUNA TABİ DEĞİLDİR. 6467/1-1 
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JEOTERMAL KAYNAK ARAMA SAHASI İHALE EDİLECEKTİR 

Diyarbakır Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından: 

1 - İlimiz, Çınar İlçesi, Halkapınar Köyü mevkiindeki jeotermal kaynak arama sahasına 

ait 3 (Üç) yıllık arama hakkının verilerek ruhsatlandırılması işi 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar 

ve Doğal Mineralli Sular Kanunun 10. maddesinin 1. fıkrası (c) bendi ve söz konusu Kanuna 

bağlı Uygulama Yönetmeliği'nin 17. maddesi hükümleri doğrultusunda 2886 Sayılı Kanunun 45. 

Maddesi hükmü gereğince Açık Teklif Arttırma usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 

2 - İhale edilecek jeotermal kaynak arama sahası. 

İli : Diyarbakır Alan : 4964,44 Hektar  

İlçesi : Çınar Pafta No : M44a3 

Beldesi : - Ruhsat No : 2013210002 

Köyü - Mevkii : Halkapınar  Geçici Teminat : 2.677,23 TL. 

Muhammen Bedeli : 89.241,27 TL. 

İhale tarihi ve saati : 30.07.2015/09:00 

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI: 

 

 1. NOKTA 2. NOKTA 3. NOKTA 4. NOKTA 

Y (SAĞA) 602192 609852 609852 602192 

X (YUKARI) 4186000 4186000 4179519 4179519 

 

3 - İhale, Diyarbakır Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından 

Elazığ Cad. 3. Km Sanayi Sitesi karşısı 21100 Yenişehir/DİYARBAKIR adresindeki Yatırım 

İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için; 

a) Gerçek Kişiler; 

1. Nüfus cüzdan sureti (Onaylı) 

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

varsa e-posta adresi 

3. Noterden onaylı imza beyannamesi 

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

tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi 

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

6. Bu şartnamede belirlenen geçici teminat makbuzu veya kesin ve süresiz banka teminat 

mektubu 

7. İhale dokümanının alındığına dair 500,00 TL'lik banka makbuzu 

8. Geçici teminat mektubu veya geçici teminatın nakit yatırıldığına dair banka dekontu 

b) Tüzel Kişiler; 

1. Şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar 

ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 Maddesine haiz olduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 

Salı veya onaylı sureti 

2. Vergi Levhası (onaylı) 
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3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi ve tüzel kişiliğin 

noter tasdikli imza sirküleri 

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

tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi 

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

sözleşmesi ile ortak girişim oluşturanların imza sirkülerini ihale saatine kadar Yatırım İzleme ve 

Koordinasyon Başkanlığı’na sunmaları gerekmektedir 

6. Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat makbuzu veya kesin ve süresiz banka teminat 

mektubu 

7. İhale dokümanının alındığına dair 500,00-TL'lik makbuz 

5 - Şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Diyarbakır Valiliği Yatırım İzleme ve 

Koordinasyon Başkanlığına müracaatla bedelsiz olarak görülebilir. (İhaleye katılacakların ihale 

şartnamesini satın almaları zorunludur.) 

İlan olunur. 6323/1/1-1 

————— 
JEOTERMAL KAYNAK ARAMA SAHASI İHALE EDİLECEKTİR 

1 - İlimiz, Merkez İlçesi, Tellikaya Köyü mevkiindeki jeotermal kaynak arama sahasına 

ait 3 (Üç) yıllık arama hakkının verilerek ruhsatlandırılması işi 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar 

ve Doğal Mineralli Sular Kanunun 10. maddesinin 1. fıkrası (c) bendi ve söz konusu Kanuna 

bağlı Uygulama Yönetmeliği'nin 17. maddesi hükümleri doğrultusunda 2886 Sayılı Kanunun 45. 

Maddesi hükmü gereğince Açık Teklif Arttırma usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 

2 - İhale edilecek jeotermal kaynak arama sahası. 

İli : Diyarbakır Alan : 4969,62 Hektar 

İlçesi : Merkez Pafta No : M44a2, M44a3 

Beldesi : - Ruhsat No : 2011210003 

Köyü – Mevkii : Tellikaya  Geçici Teminat : 2.680,02 TL. 

Muhammen Bedeli : 89.334,39 TL. 

İhale tarihi ve saati : 30.07.2015/10:00 

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI: 

 

 1. NOKTA 2. NOKTA 3. NOKTA 4. NOKTA 

Y (SAĞA) 607000 599400 599400 606000 

X (YUKARI) 4186000 4186000 4193000 4193000 

 

3 - İhale, Diyarbakır Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından 

Elazığ Cad. 3. Km Sanayi Sitesi karşısı 21100 Yenişehir/DİYARBAKIR adresindeki Yatırım 

İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için; 

a) Gerçek Kişiler; 

1. Nüfus cüzdan sureti (Onaylı) 

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

varsa e-posta adresi 
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3. Noterden onaylı imza beyannamesi 

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

tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi 

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

6. Bu şartnamede belirlenen geçici teminat makbuzu veya kesin ve süresiz banka teminat 

mektubu 

7. İhale dokümanının alındığına dair 500,00 TL'lik banka makbuzu 

8. Geçici teminat mektubu veya geçici teminatın nakit yatırıldığına dair banka dekontu 

b) Tüzel Kişiler; 

1. Şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar 

ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 Maddesine haiz olduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 

Salı veya onaylı sureti 

2. Vergi Levhası (onaylı) 

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

noter tasdikli imza sirküleri 

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

tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi 

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

sözleşmesi ile ortak girişim oluşturanların imza sirkülerini ihale saatine kadar Yatırım İzleme ve 

Koordinasyon Başkanlığı’na sunmaları gerekmektedir 

6. Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat makbuzu veya kesin ve süresiz banka teminat 

mektubu 

7. İhale dokümanının alındığına dair 500,00-TL'lik makbuz 

5 - Şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Diyarbakır Valiliği Yatırım İzleme ve 

Koordinasyon Başkanlığına müracaatla bedelsiz olarak görülebilir. (İhaleye katılacakların ihale 

şartnamesini satın almaları zorunludur.) 

İlan olunur. 6323/2/1-1 

————— 
JEOTERMAL KAYNAK ARAMA SAHASI İHALE EDİLECEKTİR 

1 - İlimiz, Merkez İlçesi, Yeşildallı Köyü mevkiindeki jeotermal kaynak arama sahasına 

ait 3 (Üç) yıllık arama hakkının verilerek ruhsatlandırılması işi 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar 

ve Doğal Mineralli Sular Kanunun 10. maddesinin 1. fıkrası (c) bendi ve söz konusu Kanuna 

bağlı Uygulama Yönetmeliği'nin 17. maddesi hükümleri doğrultusunda 2886 Sayılı Kanunun 45. 

Maddesi hükmü gereğince Açık Teklif Arttırma usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 

2 - İhale edilecek jeotermal kaynak arama sahası. 

İli : Diyarbakır Alan : 3207,16 Hektar  

İlçesi : Merkez Pafta No : M44a1, M44a2 

Beldesi : - Ruhsat No : 2011210002 

Köyü - Mevkii : Yeşildallı  Geçici Teminat : 1.729,56 TL. 

Muhammen Bedeli : 57.652,23 TL. 

İhale tarihi ve saati : 30.07.2015/11:00 
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ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI: 

 

 1. NOKTA 2. NOKTA 3. NOKTA 4. NOKTA 5. NOKTA 

Y (SAĞA) 602000 601908 607350 599400 596854 

X (YUKARI) 4198000 4198551 4193000 4193000 4196529 

 

3 - İhale, Diyarbakır Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından 

Elazığ Cad. 3. Km Sanayi Sitesi karşısı 21100 Yenişehir/DİYARBAKIR adresindeki Yatırım 

İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için; 

a) Gerçek Kişiler; 

1. Nüfus cüzdan sureti (Onaylı) 

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

varsa e-posta adresi 

3. Noterden onaylı imza beyannamesi 

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

tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi 

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

6. Bu şartnamede belirlenen geçici teminat makbuzu veya kesin ve süresiz banka teminat 

mektubu 

7. İhale dokümanının alındığına dair 500,00 TL'lik banka makbuzu 

8. Geçici teminat mektubu veya geçici teminatın nakit yatırıldığına dair banka dekontu 

b) Tüzel Kişiler; 

1. Şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar 

ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 Maddesine haiz olduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 

Salı veya onaylı sureti 

2. Vergi Levhası (onaylı) 

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

noter tasdikli imza sirküleri 

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

tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi 

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

sözleşmesi ile ortak girişim oluşturanların imza sirkülerini ihale saatine kadar Yatırım İzleme ve 

Koordinasyon Başkanlığı’na sunmaları gerekmektedir 

6. Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat makbuzu veya kesin ve süresiz banka teminat 

mektubu 

7. İhale dokümanının alındığına dair 500,00-TL'lik makbuz 

5 - Şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Diyarbakır Valiliği Yatırım İzleme ve 

Koordinasyon Başkanlığına müracaatla bedelsiz olarak görülebilir. (İhaleye katılacakların ihale 

şartnamesini satın almaları zorunludur.) 

İlan olunur. 6323/3/1-1 



Sayfa : 186 RESMÎ GAZETE 15 Temmuz 2015 – Sayı : 29417 

 

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 

Kadıköy Belediye Başkanlığından: 

1 - a) Adı : Kadıköy Belediye Başkanlığı 

b) Adresi : Kadıköy Belediye Başkanlığı-Kadıköy/YALOVA 

c) Telefon No : 226 8338570-1-2-3 

d) Faks No : 226 8338574 

e) e-mail adresi : kadıköybel@hotmail.com 

f) İlgili personelin adı-soyadı/unvanı : İsmet KARAYAVRU-Başkâtip 

İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle 

irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler. 

2 - İhale konusu satılacak yerler; Kadıköy Belediyesi sınırları içerisindeki arsalardan; 

Sıra No Ada No Parsel No Satılacak Miktar (Metrekare) 

1 2408 11 5.066,90 

2 2409 11 5.040,99 

2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 35-a. Maddesi gereğince kapalı teklif arttırma ile 

satılacaktır. 

3 - İhaleye ilişkin bilgiler;  

a) İhale usulü : Kapalı teklif usulü 

b) İhalenin yapılacağı adres : Kadıköy Belediye Başkanlığı-Kadıköy/YALOVA 

c) İhale tarihi : 07.08.2015 

d) İhale saati : 10.00 

e) İhale komisyonu toplantı yeri : Kadıköy Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı 

salonu - Kadıköy/YALOVA 

4 - İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye 

teklif verecek olanların idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. 

a) İhale dokümanının  

    görülebileceği yer : Kadıköy Belediye Başkanlığı-Kadıköy/YALOVA 

b) İhale dokümanının satın  

     alınabileceği yer : Kadıköy Belediye Başkanlığı-Kadıköy/YALOVA 

c) İhale Şartnamesi ile diğer evrak KADIKÖY Belediye Başkanlığı Yazı İşleri 

Müdürlüğü’nden mesai saatleri içinde 1.000,00.-TL makbuz karşılığı temin edilebilir. 

d) Makbuz müracaat dosyasına eklenecektir. 

5 - a) Tekliflerin sunulacağı yer : Kadıköy Belediye Başkanlığı - Kadıköy/YALOVA 

b) Son teklif verme tarihi (ihale tarihi) : 07.08.2015  

c) Son teklif verme saati (ihale saati) : 09.30 

6 - İşin tahmin edilen bedeli : Her bir arsa için 4.000.000,00.-TL.+KDV dir. 

(Dört Milyon Türk Lirası) dır. 

7 - İsteklilerin ihaleye katılımında aranacak zorunlu belgeler: 

A) İsteklinin tebligat adres beyanı, 

B) Kanuni ikametgâh belgesi. 

C) 2015 yılı onaylı Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesi vermesi; 

a - Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve 

Sanatkarlar odası siciline kayıtlı olduğunu gösteren belge, 
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b - Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret ve sanayi 

odasından veya idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, 

ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Türkiye’de 

şubesi bulunmayan tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk 

Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanınca onaylanmış olması gerekir.) 

c - Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin (A) ve (B) deki esaslara göre temin edecekleri belge, 

D) İmza sirküleri vermesi; 

a - Gerçek kişi olması halinde, Noter tasdikli imza sirküleri. 

b - Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri. 

c - Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin (A) ve (B)’deki esaslara göre temin edecekleri belge, 

E) Vekâleten ihaleye katılıyorsa, istekli adına teklifte bulunacakların, noter tasdikli 

vekâletnameleri ve imza sirküleri ile asıl isteklinin Noter tasdikli imza sirküleri vermesi, 

F) Geçici Teminat: Her bir arsa için ihale bedelinin % 3’ü 120.000,00.-TL.(Yüz Yirmi 

Bin Türk Lirası) olarak alınacaktır. İhaleye katılmadan önce yatırılacaktır. 

G) Bu Şartnamede yazılı esaslara göre hazırlayacağı teklifi ve Dış Zarflar içinde 

bulunması öngörülen diğer belgeleri vermesi germektedir. 

8 - İhaleye katılabilmek için ise; İhale Şartnamesinin (9)’uncu maddesine göre 

hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 5’inci maddesi doğrultusunda 07.08.2015 günü saat 

09.30’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Encümen Başkanlığına vermeleri 

gerekmektedir. 

9 - Dış Zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir. 

a) İç Zarf, 

b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi, 

c) Noter tasdikli imza sirküleri, 

d) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, 

e) Ortak Girişim olması halinde, İhale Şartnamesindeki örneğine uygun noter tasdikli 

Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi, 

f) Kadıköy Belediye Başkanlığı adına alınmış 120.000,00.-TL.(Yüz Yirmi Bin Türk 

Lirası) tutarında geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu, 

10 - Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi olsa; 

dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde 

isteklilerce yapılacak müracaatlar ve/veya birden fazla yapılacak başvurular değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

11 - Bu işin ihalesine katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına 

vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

12 - Telgraf veya Faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek 

gecikmeler kabul edilmeyecektir.  

İlan olunur. 6442/1-1 
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YAP İŞLET DEVRET MODELİ İLE ÇANKAYA SOSYAL 

TESİSLERİ VE NİKÂH SALONU İŞİ 

YAPTIRILACAKTIR 

Odunpazarı Belediyesinden: 

Madde 1. İhalenin Konusu Ve Şekli İle İşin Niteliği, Nevi Ve Miktarı: 

1.1-Odunpazarı Belediye Başkanlığı’nın mülkiyetinde bulunan Tapunun, Karapınar 

Mahallesi 19-N-1-C pafta, 2863 ada, 1 parsel adresinde bulunan 1.899,01 m2 yüzölçümlü arsanın 

üzerinde müteşebbis tarafından inşa edilecek, Odunpazarı Belediyesi Meclisinin 4/58 karar sayısı 

ile Yap İşlet Devret modeli ile yaptırılacak Çankaya Sosyal Tesisleri ve Nikah Salonu yapım işi, 

ihale şartnamesi hükümlerine göre ayni hak tesisi kurularak 15 (on beş) yıl süre ile müteşebbis 

tarafından işletilmesi ve bu sürenin sonunda Odunpazarı Belediyesi’ne devredilmesi işleri; 2886 

sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi (a) bendi gereğince kapalı teklif usulü ile yıllık tespit 

edilen muhammen bedel (yıllık kira bedeli) 141.676,30 TL+KDV (Yüz kırk bir bin altı yüz 

yetmiş altı lira otuz kuruş + KDV ) üzerinden, artırma yapmak suretiyle ihaleye çıkartılmıştır. 

İnşaat tahmini yapım bedeli: 4.605.300,00 TL (Dört milyon altı yüz beş bin üç yüz Türk 

Lirası) 

1.2. İhale şartnamesi ile ilgili irtibat bilgileri: 

Odunpazarı Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü, Belediye Hizmet Binası 2. Kat 48 

nolu oda 

Yenidoğan Mah. Çamkoru Sok No.4 Odunpazarı Eskişehir 

Telefon nosu: 0 222-213 30 30/2222      Fax nosu: 0 222-227 96 07 

1.3. Bahse konu iş ilgili ihale dokümanları Odunpazarı Belediyesi Emlak ve İstimlâk 

Müdürlüğü, Belediye Hizmet Binası 2. Kat 48 nolu oda dan bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, 

ihaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın alması zorunlu olup, buna ilişkin makbuz 

aslının, iş bu şartnamede belirtildiği gibi Dış Zarf belgeleri arasında idareye sunulması 

zorunludur. 

1.4. İhale dokümanının satış bedeli 500,00 TL (Beş yüz Türk Lirası) dır. 

1.5. İhale dokümanı, içeriğindeki belgeleri gösteren Dosya Satış Tutanağı ile birlikte 

verilir. İstekli ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve dosyaların tamam 

olup olmadığını kontrol ederek teslim alır. 

1.6. İstekli ihale dokümanın satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan 

kural ve koşulları, bu dokümanda aksine bir hüküm olmadığı sürece, istekli sıfatıyla kabul etmiş 

sayılır. 

Madde 2. Muhammen Bedel: 

Yıllık kira bedeli 141.676,30 TL + KDV (Yüz kırk bir bin altı yüz yetmiş altı lira otuz 

kuruş + KDV ), 15 yıllık kira bedeli 2.125.144,50 TL + KDV (İki milyon yüz yirmi beş bin yüz 

kırk dört lira elli kuruş + KDV) olup, ihalede artırım yıllık kira muhammen bedeli üzerinden 

yapılacaktır. 

Madde 3. İhalenin Nerede, Hangi Tarihte ve Saatte Yapılacağı: 

3.1. İhale Odunpazarı Belediyesi Encümen Salonunda 28.07.2015 tarihinde, Saat:10.30’da 

Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır. 

3.2. İstekliler ihale dosyalarını 28.07.2015 Salı günü Saat: 10.30’a kadar Odunpazarı 

Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Evrak Kayıt Memurluğuna kayıt ettirerek, İhale komisyonu 

Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. 

3.3. Teklifler son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği 

gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da görülebilir. Son başvuru saatine kadar idareye 

ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 
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3.4. Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. 

3.5. Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun saat ayarı esas alınır. 

3.6. İhale için belirlenen tarih, tatil gününe rastlarsa, ihale tatili izleyen ilk iş gününde aynı 

yer ve saatte yapılır. Çalışma saati sonradan değişse de, ihale ilan edilen saatte yapılır. Teklifler 

açılmaya başlandıktan sonra çalışma saatine bağlı kalınmaksızın işleme devam olunur. 

Madde 4. Yapım Ve İşletme Süresi: 

4.1. Yapım Süresi: 300 takvim günüdür. 

4.2. İşletme Süresi, Yapım süresinin bitiminden itibaren 15 yıldır. 

Madde 5. İhaleye Katılabilme Şartları: 

İhaleye katılacak olanlarda aşağıdaki şartlar aranır. 

5.1. Kanuni ikametgâh belgesi, 

5.2. Türkiye’de tebligat için adres beyanı (Telefon, faks numarası ve varsa mail adresi 

içermelidir.) 

5.3. Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve 

Sanatkarlar siciline kayıt olduğunu gösterir belge, 

5.4. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir 

makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge 

(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerin bu tüzel kişiliğin bulunduğu 

ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir. 

5.5. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge, 

5.6. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri, 

5.7. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de 

şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu Türk konsolosluğunca 

veya Türk Dış İşleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) 

5.8. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin 

her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge, 

5.9. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi 

(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki 

Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) 

5.10. Şekli ve içeriği şartname belirtilen Geçici Teminat 

a - İnşaat tahmini yapım bedelinin %3’ü olan: 145.254,00-TL. (Yüz kırk beş bin iki yüz 

elli dört Türk Lirası) (İhale tarihinden itibaren en az 120 gün süreli ya da süresiz) 

b - 15 Yıllık kira bedelinin %3 ü olan: 39.078,29-TL. (Otuz dokuz bin yetmiş sekiz Türk 

lirası yirmi dokuz kuruş) (İhale tarihinden itibaren en az 120 gün süreli ya da süresiz) 

5.12. İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğine uygun olarak 

noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (ihale 

üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca, ortaklığın bütün 

ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla 

imzalayacaklardır. 

5.13. Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden, ihale ilan tarihinden sonra 

alınmış belge, 

5.14. SGK prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sigorta Müdürlüğünden, ihale ilan 

tarihinden sonra alınmış belge, 

5.15. Şartnameye uygun olarak hazırlanmış teklif mektubu. 
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5.16. Bu işin ilan tarihinden sonra temin edilmiş tarih, sayı ve banka kaşesini ihtiva eden 

çift imzalı ve Genel Müdürlükten teyitli kullanılmamış en az 484.180,00 TL (Dört Yüz seksen 

dört bin yüz seksen Türk Lirası) tutarında nakit kredisi ile kullanılmamış en az 484.180,00 TL 

(Dört Yüz seksen dört bin yüz seksen Türk Lirası) tutarında teminat kredisini gösteren banka 

referans mektubu. Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak yada birden fazla banka 

referans mektubu sunmak suretiyle de sağlanabilir. 

5.17. İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan ortakların banka 

referans mektupları ortaklıktaki hisseleri oranında değerlendirilecektir. 

5.18. İhale dosyası satın alındığına dair belge. (Dosya Satış Tutanağı ve makbuz) 

5.19. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yasaklı 

olmadıklarına dair taahhütname. 

5.20. Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı. 

5.21. Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen 

bütün bilgi ve belgelerin (teklif mektupları ve geçici teminatlar dâhil) bu Kanuna uygun olması 

gerekmektedir. 

5.22. İstenen belgeler 2015 yılında alınmış(imza sirküleri ve vekâletname ihale tarihinde 

geçerli olmak kaydıyla eski tarihli olabilir) ve belgelerin asılları ya da noter tasdikli suretleri 

geçerli olacaktır. 

5.23. İstekliler verecekleri bilgi ve beyanlarını kanıtlayıcı belgeleri de teklifleri ekinde 

idareye sunacaklardır. 

5.24. İdare istekli tarafından verilen, doğru olmayan veya yanıltıcı nitelikteki bilgi, beyan 

ve belgeler nedeniyle istekliyi ihale dışında bırakma hakkına sahiptir. 

5.25. İdare, teklif değerlendirme aşamasında, isteklilerden beyan ettikleri bilgilerle ilgili 

kanıtlayıcı ek belgeler isteyebilir ve bunların ibraz edilmemesi hali “yanıltıcı beyan” kapsamında 

değerlendirilip istekli ihale dışı bırakılabilir. 

5.26. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler: 

İstekli tarafından yapım işinde aşağıda unvanları ve adetleri belirtilen teknik personellerin 

özgeçmişleri, diploma sureti, oda kayıt belgesi ve noterden tasdikli teknik personel 

taahhütnamesinin verilmesi gerekir. 

Şantiye Şefi İnşaat Mühendisi 1 adet En az 5 yıl deneyimli 

Mimari Sorumlu Mimar 1 adet En az 2 yıl deneyimli 

Elektrik Sorumlusu 
Elektrik Müh./Elektrik-

Elektronik Müh. 
1 adet En az 2 yıl deneyimli 

Tesisat Sorumlusu Makine Mühendisi 1 adet En az 2 yıl deneyimli 

5.27. Benzer İş Deneyimi: 

İhaleye katılacak isteklilerin veya alt yüklenicilerinin ya da inşaat işini yaptıracağı 

firmaların, yurt içi ve yurt dışında kamu ve ya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme 

kapsamında yapmış oldukları ihale konusu iş veya 11.06.2011 tarihli 27961 sayılı Resmi 

Gazete’de yayınlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde belirtilen B-III. Grup 

İşlerdeki deneyimlerini tevsik etmeleri için İnşaat tahmini yapım bedelinin %50 si oranında 

benzer iş deneyimi sunmak zorundadır. 

5.28. Odunpazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nden alınmış yer görme belgesi. 

İhale kara pulu ve sözleşme damga vergisi yükleniciden sözleşme öncesinde tahsil edilir. 

İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir. 

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur. 

İlan olunur. 6397/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

EKO - ZON HALK SAĞLIĞI VE ÇEVRE DANIŞMANLIK MEDİKAL EĞİTİM İLAÇ 

SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İLE İLGİLİ İHALELERE KATILMAKTAN 

YASAKLAMA KARARININ YÜRÜTÜLMESİNİN 

DURDURULMASI HAKKINDA İLAN 

30.01.2015 tarih ve 29252 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Eko - Zon Halk Sağ. ve 

Çev. Dan. Med. Eğ. İlaç. San. Tic. Ltd. Şti'nin 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 

26'ncı maddesi gereğince 1 (Bir) yıl süre ile ihalelere katılmaktan yasaklama kararına karşı, 

yasaklama kararının yürütülmesinin durdurulması ve iptali istemiyle, Orman ve Su İşleri 

Bakanlığı aleyhine Ankara 4. İdare Mahkemesi'nde 2015/262 Esas sayılı dosya ile açılan davada, 

Mahkemesince verilen 04.06.2015 tarihli karar ile "...dava konusu işlemin...yürütülmesinin 

durdurulmasına..." karar verilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 6508/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, 37746 ada, 19 parsel üzerindeki 803042 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen 35 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Modül Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin 

Kontrol Elemanı, İnşaat Mühendisi Okay Can VURAL tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış 

olan davada, Ankara 7. İdare Mahkemesi’nin 10.06.2015 tarihli ve E. 2015/925 sayılı kararı ile 

dava konusu işlemin teminat alınmaksızın “yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 

19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Okay Can VURAL (Oda Sicil No: 

65818) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi, Bakanlık Makamından 

alınan 08.07.2015 tarih ve 19121 sayılı Olur ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 6479/1-1 

—— • —— 

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

Yenimahalle 7585 ada ve çevresine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisi, 

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 6517/1-1 

————— 
43318 ada 3 parsele ait 1/1000 ölçekli plan değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik 

Müdürlüğü panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 6518/1-1 

—— • —— 

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 

Aşağıda ada ve parsel numaraları yazılı gayrimenkullere ait 85286 Nolu parselasyon planı 

Etimesgut Belediye Encümeninin 26.05.2015 tarih ve 646 sayılı kararı ile uygun görülmüş, 

Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 25.06.2015 tarih ve 1608/3750 sayılı kararlarıyla 

onaylanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 19.maddesi gereğince, 15.07.2015 tarihinde 

müdürlüğümüz ilan panosuna asılacaktır. 

85286 Nolu parselasyon planıyla uygulamaya giren parseller: 

Alsancak (30 Ağustos) Mahallesi, 47368 Ada 2 parsel. 

İlgililere ilanen duyurulur. 6462/1-1 
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Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine 2547 Sayılı Kanun'un ilgili maddeleri 

gereğince Profesör ve Doçent alınacaktır. Adayların ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün 

içerisinde Rektörlüğe başvurmaları, adayların Üniversitemiz web sitesinde yayınlanan Akademik 

Personel Yükseltilme/Atanma Başvuru ve Değerlendirme Koşullarını sağlıyor olmaları 

gerekmektedir. 

İSTENEN BELGELER: 

Profesörlük için; Dilekçe, özgeçmiş ve 6 takım bilimsel yayın dosyası. Doçentlik için; 

Dilekçe, özgeçmiş ve 4 takım bilimsel yayın dosyası. 

 

BİRİMİ ANABİLİM DALI ÜNVANI ADET AÇIKLAMA 

Fen Fakültesi 
Uygulamalı 

Matematik 
Profesör 1 

 

Mühendislik 

Fakültesi 
Cevher Hazırlama Profesör 1 

 

Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Profesör 1 

Tarih Eğitimi ve Cumhuriyet 

Tarihi alanında çalışmaları 

olmak 

Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Doçent 1  

Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Doçent 1  

Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Doçent 1  

Tıp Fakültesi 
Enfeksiyon 

Hastalıkları 
Doçent 1 

 

Tıp Fakültesi Biyokimya Doçent 1  

Diş Hekimliği 

Fakültesi 
Pedodonti Doçent 1 

 

Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Doçent 1  

Eczacılık Fakültesi Biyokimya Doçent 1  

İlahiyat Fakültesi 
Arap Dili ve 

Belagati 
Doçent 1 

 

İlahiyat Fakültesi 
İslam Mezhepleri 

Tarihi 
Doçent 1 

 

Edebiyat Fakültesi Fiziki Antropoloji Doçent 1  

Fen Fakültesi Genel Biyoloji Doçent 1  

Fen Fakültesi 
Yüksek Enerji ve 

Plazma Fiziği 
Doçent 1 

 

Mühendislik 

Fakültesi 
Gıda Bilimleri Doçent 1 

 

Mühendislik 

Fakültesi 
Enerji Doçent 1 

 

Mühendislik 

Fakültesi 
Seramik Doçent 1 

 

Mühendislik 

Fakültesi 

Nanoteknoloji 

Mühendisliği 
Doçent 1 

 

Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Doçent 1 
Fen Bilgisi Eğitimi alanında 

çalışmaları olmak 

İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi 
Mali Hukuk Doçent 1 

 

İletişim Fakültesi 
Kişilerarası 

İletişim 
Doçent 1 

 

Teknoloji 

Fakültesi 

Otomotiv 

Mühendisliği 
Doçent 1 

 

 6513/1-1 
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İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz ilgili Birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlanmış olmak koşuluyla Öğretim 

Üyeleri alınacaktır. 

İlanımız Üniversitemiz web sayfasının (www.inonu.edu.tr) duyurular kısmında 

mevcuttur. 

İlan başvuru tarihi : 15.07.2015 

İlan bitiş tarihi : 29.07.2015 

İlan olunur. 

MÜRACAATLARDA ARANACAK ŞARTLAR: 

PROFESÖRLER: 

1 - Profesör kadroları daimi statüde olup, adaylar dilekçe ve ekindeki bütün dosyalarına: 

doçentlik belgelerini, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış diğer öğrenim belgelerini, 

özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek altı 

takım dosya ve 2 adet fotoğraf teslim edeceklerdir. 

2 - 2547 sayılı Kanunda belirtilen koşulları sağlayamayan adayların başvuruları 

değerlendirmeye alınmayacaktır. Adaylar dilekçelerinde yayınlarından birini Başlıca Araştırma 

Eseri olarak göstereceklerdir. 

DOÇENTLER: 

1 - Doçent kadroları daimi statüde olup, adaylar dilekçe ve ekindeki bütün dosyalarına; 

doçentlik belgelerini, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış diğer öğrenim belgelerini, 

özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek dört 

takım dosya ve 2 adet fotoğraf teslim edeceklerdir. 

2 - 2547 sayılı Kanunda belirtilen koşulları sağlayamayan adayların başvuruları 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

NOT: 

1 - Öğrenim belgesini yurtdışından almış olanların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 

onaylanmış olması gerekmektedir. 

2 - Adaylar sadece bir Anabilim Dalına müracaat edebilirler. 

3 - Tıp Fakültesi için başvuracak adayların ders verebilecek düzeyde İngilizce bilmeleri 

şarttır. 

İlan şartlarımızı taşıyan adayların 15.07.2015 - 29.07.2015 tarihlerinde; Profesör ve 

Doçent kadrolarına başvuracak adayların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına bizzat 

başvurmaları gerekmektedir. 

 

Birimi Bölüm Anabilim Dalı Unvanı Drc Açıklama 

Fen 

Edebiyat 

Fakültesi 

Kimya Biyokimya Profesör 1 
Biyomalzemeler Konusunda 

Çalışmaları Olmak. 

Fen 

Edebiyat 

Fakültesi 

Kimya Fizikokimya Profesör 1 

Kil-Polimer/Polimerik Hibrit 

Malzemeler Konusunda 

Çalışmaları Olmak. 

Fen 

Edebiyat 

Fakültesi 

Biyoloji Biyoteknoloji Doçent 1 
Biyoteknoloji Konusunda 

Çalışmaları Olmak. 

Fen 

Edebiyat 

Fakültesi 

Fizik Nükleer Fizik Doçent 1 

Hibrit Reaktör Tasarımı 

Konusunda Çalışmalar 

Yapmış Olmak. 
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Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği 

Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır. 

İstenilen belgeler Üniversitemizin http://www.gop.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru 

süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür. 

Profesör kadroları için başvuru dosyaları 6 (altı) takım halinde, doçent kadrosu için 4 

(dört) takım halinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, yardımcı doçent kadroları için 

başvuru dosyaları 4 (dört) takım halinde ilgili Dekanlık veya Yüksekokul Müdürlüklerine teslim 

edilecektir. 

Müracaatlar şahsen olup, posta ile yapılan, eksik ve onaysız belgelerle yapılacak 

müracaatlar ile süresi içinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

 

Birimi Bölümü 

Anabilim 

Dalı/Programı Unvanı Adedi Açıklamalar 

Ziraat Fakültesi 
Bitki Koruma Entomoloji Profesör 1  

Bitki Koruma Fitopatoloji Yrd.Doç. 1  

İktisadi ve İdari 

Bilimler 

Fakültesi 

İktisat İktisat Politikası Yrd.Doç. 1  

İktisat 

İktisadi Gelişme 

ve Uluslararası 

İktisat 

Yrd.Doç. 1  

Eğitim Fakültesi 

İlköğretim 
Fen Bilgisi 

Eğitimi 
Doçent 1 

Doçentliğini 

Fen Eğitimi 

alanında almış 

olmak. 

İlköğretim 
Okulöncesi 

Eğitimi 
Yrd.Doç. 1 

Alanında 

doktora yapmış 

olmak 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 
Tıbbi Patoloji Profesör 1  

Diş Hekimliği 

Fakültesi 

Klinik 

Bilimler 
Pedodonti Yrd.Doç. 1  

Klinik 

Bilimler 
Ortodonti Yrd.Doç. 1  

Klinik 

Bilimler 

Ağız, Diş ve 

Çene Cerrahisi 
Yrd.Doç. 1  

Mühendislik ve 

Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Harita 

Mühendisliği 
 Yrd.Doç. 1 

Alanında 

doktora yapmış 

olmak 

Mimarlık  Yrd.Doç. 1 

Alanında 

doktora yapmış 

olmak 
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Birimi Bölümü 

Anabilim 

Dalı/Programı Unvanı Adedi Açıklamalar 

Erbaa Sağlık 

Yüksekokulu 

Sağlık 

Yönetimi 
 Yrd.Doç. 1 

Alanında 

doktora yapmış 

olmak 

Sosyal 

Hizmetler 
 Yrd.Doç. 1 

Alanında 

doktora yapmış 

olmak 

Beden Eğitimi ve 

Spor 

Yüksekokulu 

Spor 

Yöneticiliği 
 Yrd.Doç. 1 

Alanında 

doktora yapmış 

olmak 

Niksar 

Uygulamalı 

Bilimler 

Yüksekokulu 

Halkla 

İlişkiler ve 

Reklamcılık 

 Yrd.Doç. 1 

Alanında 

doktora yapmış 

olmak 

Zile Dinçerler 

Turizm 

İşletmeciliği ve 

Otelcilik 

Yüksekokulu 

Yiyecek ve 

İçecek 

İşletmeciliği 

 Yrd.Doç. 2  

 6510/1-1 

—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

KURUL KARARI 

Karar No : 5682  Karar Tarihi: 09/07/2015 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/07/2015 tarihli toplantısında; Doğal Gaz 

Dağıtım Şirketleri İçin Tarife Hesaplama Usul ve Esaslarını belirleyen 22/12/2011 tarih ve 3580 

sayılı Kurul Kararı uyarınca; AKSA Sivas Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.’nin 2013-2016 yılları arası 

perakende satış tarifelerine yönelik alınmış olan 20/02/2013 tarih ve 4280 sayılı Kurul Kararının 

revize edilmesine yönelik aşağıdaki Kararın alınmasına ve Kararın Resmi Gazete’de 

yayımlanmasına, 

karar verilmiştir. 

Madde 1 - 20/02/2013 tarih ve 4280 sayılı Kurul Kararının 2 nci maddesinin (a) fıkrasında 

yer alan tablo aşağıdaki şekilde revize edilmiştir.  
 

 2013 2014 2015 2016 

Yatırım Tavanı* 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000 

İlave Yatırım Tavanı** 0 0 895.136 895.136 

* Bu bedeller 2013 yılı başı fiyatlarıyladır. 

** Metodolojinin 7 inci maddesinin beşinci fıkrası gereği ilave yatırım tutarlarıdır (2015 

yılı başı fiyatları). 

Madde 2 - Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 3 - Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür. 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

KURUL KARARI 

Karar No: 5683 Karar Tarihi: 09/07/2015 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/07/2015 tarihli toplantısında; Doğal Gaz 

Dağıtım Şirketleri İçin Tarife Hesaplama Usul ve Esaslarını belirleyen 22/12/2011 tarih ve 3580 

sayılı Kurul Kararı uyarınca; Aksa Balıkesir Doğal Gaz Dağıtım Anonim Şirketi’nin 2012-2016 

yılları arası perakende satış tarifelerine yönelik alınmış olan 20/02/2013 tarih ve 4278 sayılı Kurul 

Kararının revize edilmesine yönelik aşağıdaki Kararın alınmasına ve Kararın Resmi Gazete’de 

yayımlanmasına, 

karar verilmiştir. 

Madde 1 - 20/02/2013 tarih ve 4278 sayılı Kurul Kararının 2 nci maddesinin (a) fıkrasında 

yer alan tablo aşağıdaki şekilde revize edilmiştir.  

 

 2013 2014 2015 2016 

Yatırım Tavanı* 1.206.352 1.206.352 1.206.352 1.206.352 

İlave Yatırım Tavanı** 0 0 1.925.022 1.925.022 

* Bu bedeller 2013 yılı başı fiyatlarıyladır. 

** Metodolojinin 7 inci maddesinin beşinci fıkrası gereği ilave yatırım tutarlarıdır (2015 

yılı başı fiyatları). 

Madde 2 - Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 3 - Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür. 

 6466/2/1-1 

————— 

KURUL KARARI 

Karar No: 5684 Karar Tarihi: 09/07/2015 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/07/2015 tarihli toplantısında; Doğal Gaz 

Dağıtım Şirketleri İçin Tarife Hesaplama Usul ve Esaslarını belirleyen 22/12/2011 tarih ve 3580 

sayılı Kurul Kararı uyarınca; Aksa Gemlik Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.’nin 2012-2016 yılları arası 

perakende satış tarifelerine yönelik alınmış olan 20/02/2013 tarih ve 4279 sayılı Kurul Kararının 

revize edilmesine yönelik aşağıdaki Kararın alınmasına ve Kararın Resmi Gazete’de 

yayımlanmasına, 

karar verilmiştir. 

Madde 1 - 20/02/2013 tarih ve 4279 sayılı Kurul Kararının 2 nci maddesinin (a) fıkrasında 

yer alan tablo aşağıdaki şekilde revize edilmiştir.  

 

 2013 2014 2015 2016 

Yatırım Tavanı* 575.000 575.000 575.000 575.000 

İlave Yatırım Tavanı** 0 0 5.109.044 5.109.044 

* Bu bedeller 2013 yılı başı fiyatlarıyladır. 

**Metodolojinin 7 inci maddesinin beşinci fıkrası gereği ilave yatırım tutarlarıdır (2015 

yılı başı fiyatları). 

Madde 2 - Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 3 - Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür. 
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Sağlık 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. 

 6542/1-1 
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Sağlık 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. 
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Sağlık 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. 
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Sağlık 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. 
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Sağlık 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. 
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Sağlık 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. 
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Sağlık 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. 
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Sağlık 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. 
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Sağlık 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. 

 6550/1-1 



15 Temmuz 2015 – Sayı : 29417 RESMÎ GAZETE Sayfa : 209 

 

Sağlık 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. 

 6551/1-1 



Sayfa : 210 RESMÎ GAZETE 15 Temmuz 2015 – Sayı : 29417 

 

Sağlık 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. 

 6552/1-1 



15 Temmuz 2015 – Sayı : 29417 RESMÎ GAZETE Sayfa : 211 

 

Sağlık 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. 

 6553/1-1 



Sayfa : 212 RESMÎ GAZETE 15 Temmuz 2015 – Sayı : 29417 

 

Sağlık 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. 

 6554/1-1 



15 Temmuz 2015 – Sayı : 29417 RESMÎ GAZETE Sayfa : 213 

 

Sağlık 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. 

 6555/1-1 



Sayfa : 214 RESMÎ GAZETE 15 Temmuz 2015 – Sayı : 29417 

 

Sağlık 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. 

 6540/1-1 



15 Temmuz 2015 – Sayı : 29417 RESMÎ GAZETE Sayfa : 215 

 

Sağlık 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. 

 6539/1-1 



Sayfa : 216 RESMÎ GAZETE 15 Temmuz 2015 – Sayı : 29417 

 

Sağlık 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. 

 6538/1-1 



15 Temmuz 2015 – Sayı : 29417 RESMÎ GAZETE Sayfa : 217 

 

Sağlık 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. 

 6537/1-1 



Sayfa : 218 RESMÎ GAZETE 15 Temmuz 2015 – Sayı : 29417 

 

Sağlık 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. 

 6536/1-1 



15 Temmuz 2015 – Sayı : 29417 RESMÎ GAZETE Sayfa : 219 

 

Sağlık 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. 

 6535/1/1-1 



Sayfa : 220 RESMÎ GAZETE 15 Temmuz 2015 – Sayı : 29417 

 

Sağlık 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. 

 6535/2/1-1 



15 Temmuz 2015 – Sayı : 29417 RESMÎ GAZETE Sayfa : 221 

 

Sağlık 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. 

 6534/1-1 



Sayfa : 222 RESMÎ GAZETE 15 Temmuz 2015 – Sayı : 29417 

 

Sağlık 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. 

 6533/1-1 



15 Temmuz 2015 – Sayı : 29417 RESMÎ GAZETE Sayfa : 223 

 

Sağlık 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. 

 6532/1-1 



Sayfa : 224 RESMÎ GAZETE 15 Temmuz 2015 – Sayı : 29417 

 

Sağlık 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. 

 6556/1-1 



15 Temmuz 2015 – Sayı : 29417 RESMÎ GAZETE Sayfa : 225 

 

Sağlık 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. 

 6557/1-1 



Sayfa : 226 RESMÎ GAZETE 15 Temmuz 2015 – Sayı : 29417 

 

Ege Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi 

Müdürlüğünden:  

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 6558/1-1 
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İller Bankası Anonim Şirketinden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASI 

İhalelere Katılmaktan Yasaklama İşleminin Yürütülmesinin Durdurulmasına Karar Veren 

Mahkeme Kararı Nedeniyle 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/124645 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
İller Bankası A.Ş. Yatırım 

Koordinasyon Dairesi Başkanlığı 
İl/İlçe Yenimahalle/ANKARA 

Adresi 

İller Bankası A.Ş. Çamlıca 

Mahallesi Anadolu Bulvarı Ek 

Tesisleri A/1 Blok Macunköy 

Tel-Faks 312 508 77 02 

Posta Kodu 06200 E-Mail yatirimkoordinasyon@ilbank.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklama İşlemi Kaldırılan Gerçek 

veya Tüzel Kişi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı  CAN IRMAK 

Adresi  
Necatibey Cad. No: 47/13 Kızılay 

Çankaya/ANKARA 

T.C. Kimlik No.  52876277284 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
  

6. Yasaklama 

Süresi Ay () Yıl () 7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı a- 4734 KİK (X) b- 4735 KİSK () 
Ay (  ) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a- 4734 

KİK 
(X) 

b- 4735 

KİSK 
(  ) 

8. İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararının Yayımlandığı 

Resmi Gazetenin Tarih ve Sayısı 

03.02.2015 tarih 29256 sayılı 

Resmi Gazete 

9. İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararının Kaldırılması Nedeni 

İhalelere Katılmaktan Yasaklama 

İşleminin Yürütülmesinin 

Durdurulması Hakkında Mahkeme 

Kararı 

İhalelere Katılmaktan Yasaklama İşleminin Yürütülmesinin Durdurulmasına Karar Veren Mahkemenin 

Adı Ankara 5. İdare Mahkemesi 
Esas 

No 
2015/490 Karar Tarihi 13.05.2015 

Karar 

No 
2015/4910 

 6519/1-1 
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Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden: 

26.9.2014 TARİH VE 29131 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN İHALELERE 

KATILMAKTAN YASAKLANAN FİRMANIN YASAKLAMA İŞLEMİNİN 

YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/57451 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Türkiye Petrolleri A.O. Batman 

Bölge Müdürlüğü  
İl/İlçe Batman 

Adresi 
Türkiye Petrolleri A.O. Batman 

Bölge Müdürlüğü 
Tel-Faks 312 207 2000 - 312 286 9000 

Posta Kodu Batman E-Mail tpaocc@petrol.tpao.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 

M-DAY Gıda İnşaat Eğitim Temizlik 

Turizm Danışmanlık Sanayi ve Ticaret 

Limited Şirketi 

Yavuz ACAR 

Adresi 
Kooperatif Mah. Cami Sok. Onur Apt. 

Kat: 1/3 Ofis/DİYARBAKIR 

Kooperatif Mah. Cami Sok. Onur 

Apt. Kat: 1/3 Ofis/DİYARBAKIR 

T.C. Kimlik No.  29495235414 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
6090413883  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
DİYARBAKIR  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 

Ticaret Sicil No: 21653 

Oda Sicil No: 22563 
 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

Yasaklama İşleminin Durdurulmasının 

Dayanağı: Ankara 6. İdare 

Mahkemesinin 27.5.2015 tarih ve E. 

2015/204 sayılı Kararı ile firmanın 

Yasaklama İşleminin Yürütülmesi 

durdurulmuştur. 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2015/10070 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Mersin Üniversitesi Rektörlüğü İl/İlçe MERSİN/Yenişehir 

Adresi Çiftlikköy Kampüsü Tel-Faks 0 324 361 00 66 - 0 324 361 00 57 

Posta Kodu 33433 E-Mail yapiisleri@mersin.edu.tr 

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

Adı/Unvanı 
Aksu Tasarım İnş. Müh. Turz. Tem. 

Bilg. Spor San. Tic. Ltd. Şti. 
 

Adresi 
Cumhuriyet Mah. Mithatpaşa Cad. 58/1 

09100 Efeler/AYDIN 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
0380465018  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Aydın Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
6660  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

6 (altı) Ay 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 6521/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 17.06.2015-99 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 17.06.2015-1723 ERZURUM 

Erzurum İli, Horasan İlçesi, sınırları içerisinde yazı eki haritada koordinatlı olarak 

işaretlenen alanda yapılması planlanan Karakurt Barajı ve HES Projesinin Regülatör Alanı için 

hazırlanacak olan mevzii imar planına esas olacak Kurum görüşünün bildirilmesi istemine yönelik 

Horasan Belediye Başkanlığının 05.03.2015 tarihli ve 470 sayılı yazısı gereği Erzurum Bölge 

Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca yerinde yapılan inceleme sonucu, Erzurum İli, Horasan İlçesi, 

Tavşancık Mahallesi, 141 ada 13-15 parseller üzerinde tespit edilen Kaletepe Kale Kalıntısının I. 

derece arkeolojik sit olarak tescilinin değerlendirilmesine yönelik hazırlamış olduğu 2015/180 

sayılı rapor, konuya ilişkin; Erzurum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 24.04.2015 tarihli ve 

2802 sayılı, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığının 17.04.2015 tarihli ve 995 sayılı, Aras 

Elektrik Dağıtım A.Ş’nin 29.04.2015 tarihli ve 31671 sayılı, İlbank A.Ş’nin 30.04.2015 tarihli ve 

11072 sayılı, Erzurum İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 11.05.2015 tarihli ve 4893 

sayılı DSİ 8. Bölge Müdürlüğünün 22.05.2015 tarihli ve 330694 sayılı, Erzurum Orman Bölge 

Müdürlüğünün 09.05.2015 tarihli ve 951278 sayılı görüş yazıları okundu, dosyasındaki bilgi 

belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda; 

Erzurum İli, Horasan İlçesi, Tavşancık Mahallesi, 141 ada 13-15 parseller üzerinde 

bulunan Kaletepe Kale Kalıntısının 2863 sayılı Kanunda öngörülen özellikleri taşıması nedeniyle 

I. derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine, sit sınırının kararımız eki 1/5.000 ölçekli kadastral 

haritada koordinatlı olarak işaretlenmiş şekliyle belirlenmesine, Karakurt Barajı ve HES 

Projesinin Regülatörünün bu alanda yapılması hususunun ise mevcutta faaliyet yürüten bilim 

komisyonu önerisine göre değerlendirilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 29.04.2015 - 124 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 29.04.2015 - 2100 SİVAS 

Dosya No : 44.02.93 

Malatya İli, Arapgir İlçesi, Konducak Mahallesi’nde, sit alanı dışında yer alan, tapunun 4 

pafta, 421 parselinde kayıtlı, mülkiyeti Ali Rıza ÖZER’e ait konutun tesciline ilişkin konunun 

Kurulumuzda değerlendirilmesi isteminde bulunan Arapgir Belediye Başkanlığı Fen İşleri 

Müdürlüğü’nün 05.02.2015 tarih ve 122 sayılı yazısı okundu, ekleri incelendi; Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 27.04.2015 tarihli ve 304 sayılı raporu okundu ve açıklamaları 

dinlendi; dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda;  

Malatya İli, Arapgir İlçesi, Konducak Mahallesi’nde, sit alanı dışında yer alan, tapunun 4 

pafta, 421 parselinde kayıtlı, mülkiyeti Ali Rıza ÖZER’e ait konut ile 422 parselde yer alan 

konağın 2863 sayılı Kanunun 6. maddesi gereği korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil 

edilmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 660 

sayılı ilke kararı doğrultusunda koruma grubunun II. grup yapı olarak belirlenmesine, tescil 

fişinin hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine karar verildi. 6495/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  35.05/675 

Toplantı Tarihi ve No : 10.06.2015 - 218 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 10.06.2015 - 5290 İZMİR 

İzmir ili, Dikili ilçesinde Bergama Kazı Başkanlığınca yürütülmekte olan yüzey 

araştırması sonuçlarının iletildiği Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 16.01.2013 

tarihli ve 10051 sayılı yazısı ve ekleri ve Bergama Kazı Başkanlığının 17.04.2014 tarihli yazısı ve 

ekleri tescile önerilen Hatipler Kalesinin, 2863 sayılı Kanun kapsamında kültür varlığı niteliği 

taşıdığı ve bu nedenle 2863 sayılı Yasa kapsamında ilgili kurumların görüşleri talep edildiği İzmir 

II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 13.03.2015 tarihli ve 778 

sayılı yazısı ve eki kurum görüşü haritası; konuya ilişkin iletilen ilgili kurum görüşü yazıları; 

Müdürlük uzmanlarınca hazırlanan 09.05.2015 tarihli ve 538 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri 

incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;  

İzmir ili Dikili ilçesi, Katıralanı Mahallesi Kargıntepe Mevkiinde bulunan ve kararımız 

eki 1/5000 ölçekli kadastral pafta üzerinde sınırları belirlenen alanın Hatipler Kalesi adı ile I 

(birinci) Derece Arkeolojik Sit ve III. (Üçüncü) Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine, 

ekli tescil fişinin uygun olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  35.05/674 

Toplantı Tarihi ve No : 10.06.2015 - 218 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 10.06.2015 - 5288 İZMİR 

İzmir ili Dikili ilçesi, İsmetpaşa Mahallesi Kargıntepe Mevkiinde kurul müdürlüğü 

uzmanlarınca gerçekleştirilen tespitler neticesinde belirlenen alanın 2863 sayılı Kanun 

kapsamında kültür varlığı niteliği taşıdığı ve bu nedenle 2863 sayılı Yasa kapsamında ilgili 

kurumların görüşleri talep edildiği belirtilen İzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğünün 13.03.2015 tarihli ve 771 sayılı yazısı ve eki kurum görüşü haritası; 

konuya ilişkin iletilen ilgili kurum görüşü yazıları; Müdürlük uzmanlarınca hazırlanan 09.06.2015 

tarihli ve 537 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

İzmir ili Dikili ilçesi, İsmetpaşa Mahallesi Kargıntepe Mevkiinde bulunan ve kararımız 

eki 1/2000 ölçekli kadastral pafta üzerinde sınırları belirlenen alanın III. (Üçüncü) Derece 

Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine, ekli tescil fişinin uygun olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  45.00/635 

Toplantı Tarihi ve No : 08.05.2015 - 214 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 08.05.2015 - 5174 İZMİR 

Manisa ili Yunusemre İlçesi, Uzunburun ve Akgedik Mahallesi Hudutlarında bulunan 

alanın tesciline yönelik işlemlerinin başlatılması talebine ilişkin İzmir 2 Numaralı Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 23.08.2013 tarihli ve 2726 sayılı kararı gereği  hazırlan 

bilgi ve belgelerin iletildiği Manisa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 06.02.2014 tarihli 

ve 676  sayılı yazısı ve ekleri   2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi gereği iletilen kurum görüşleri; 

Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 06.05.2015 tarihli ve 431  sayı ile kayıtlı rapor 

okundu,  ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Manisa ili Yunusemre İlçesi, Uzunburun ve Akgedik Mahallesi Hudutlarında bulunan 

alanın kararımız  eki 1/5000 ölçekli kadastral pafta üzerinde işaretlendiği şekli ile III (üçüncü) 

Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine, ekli tescil fişinin uygun olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  35.003/680 

Toplantı Tarihi ve No : 11.06.2015 - 127 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 11.06.2015 - 3272 İZMİR 

İzmir İli, Menderes İlçesi, Özdere Mahallesi, Ötealan (Gölboğazı) Mevkii, kısmen İzmir I 

Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 12.12.2014 tarih ve 2624 sayılı kararı 

ile 3.derece arkeolojik sit sınırları içerisinde yer alan 16 ada, 4 parsel (Suniş Otel) ile ilgili olarak 

İzmir I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 04.02.2015 tarih ve 2785 

sayılı kararı doğrultusunda sondaj kazıları çalışmalarında kültür varlıklarına rastlanılması üzerine 

kalıntıların mahiyetinin tam olarak anlaşılabilmesi amacıyla yapılan kurtarma kazısı sonuç 

raporunun iletildiği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 18.05.2015 tarih ve 4582 sayılı, 

27.02.2015 tarih ve 1756 sayılı, 09.02.2015 tarih ve 1079 sayılı yazıları ile Müdürlük evrakına 

09.06.2015 tarih ve 563 sayı ile kayıtlı uzman raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler 

sonucunda; 

İzmir İli, Menderes İlçesi, Özdere Mahallesi, Ötealan (Gölboğazı) Mevkii, kısmen 

3.derece arkeolojik sit sınırları içerisinde yer alan 16 ada, 4 parselde (Suniş Otel) ilgili Müzesince 

kurtarma kazısı sonucunda ortaya çıkarılan Roma Dönemine ait villa yapısının kazısı tamamlanan 

geniş bir alanda yayılım gösterdiği dikkate alınarak, kararımız eki haritada işaretli alanların 1. ve 

3.derece arkeolojik sit alanı olarak belirlenmesine, güvenlik amacıyla 1.derece arkeolojik sit 

alanının ilgili Müze Müdürlüğü denetiminde tel çit içine alınmasına, parselin özel mülkiyette 

olması sebebiyle Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 10.04.2012 tarih ve 37 sayılı 

ilke kararı kapsamında Bakanlık görüşlerinin alınmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

İSTANBUL V NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 05.02.2015 - 194 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 05.02.2015 - 2447 İSTANBUL 

İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Göztepe Mahallesi, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları 

İstanbul Bölge Kurulu’nun 13.11.1987 tarihli ve 4253 sayılı kararı ile parselde çeşme ve 

namazgah bulunduğu bilindiğinden ihyasına, İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kurulu’nun 14.04.2004 tarihli ve 6937 sayılı kararı ile yapılacak çeşmenin malzemesinin 

küfeki taşı olması koşuluyla önerilen projenin uygun olduğuna karar verilen, 105 pafta, 950 ada, 

87 parselde bulunan çeşmeye ilişkin; Kadıköy Belediye Başkanlığı’nın çeşmenin tescilli olup 

olmadığı hususunda konuyla ilgili işlemlere esas oluşturacak görüşün verilmesi talep edilen 

21.07.2014 tarihli ve 38354364-310-99/2119632 sayılı yazısı, Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 

26.12.2014 tarihli raporu okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler 

sonucunda; 

İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Göztepe Mahallesi, 105 pafta, 950 ada, 87 parselde bulunan 

Çukurçeşme isimli çeşme ile namazgahın korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil 

edilmesine, koruma grubunun I (bir) olarak belirlenmesine, güncel rölöve, restitüsyon ve çevre 

düzenleme projesinin istenmesine, Namazgaha ilişkin Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Devlet 

Arşivleri Genel Müdürlüğünden ayrıntılı bilgi belge istenilmesine, çeşmenin görünümünü 

engelleyen uygulamaların kaldırılmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  06.17/125.A.A 

Toplantı Tarihi ve No : 10/6/2015 - 132 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 10/6/2015 - 2436 POLATLI 

Ankara İli, Polatlı İlçesi, Yassıhöyük Mahallesi ve çevresindeki höyük ve Tümülüslerin 

oturum alanları ve sit sınırlarının sayısallaştırılmasına ilişkin Ankara Anadolu Medeniyetleri 

Müzesi, Ankara I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ve Ankara 

Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü uzmanlarının 2014-2015 yıllarında yaptıkları çalışmalara ilişkin 

hazırladıkları Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğünün 08/06/2015 gün ve 70583208-

166.99-837 sayılı yazısı eki 04/06/2015 günlü rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler 

sonunda; 

Ankara İli, Polatlı İlçesi, Yassıhöyük Mahallesi, Gordion Örenyeri ile çevresindeki 8 

mahallenin arazilerinde bulunan höyük ve Tümülüslerin 2014-2015 yıllarında yapılan çalışmalar 

sonrasında oturum alanlarının sayısallaştırılmış olduğunun anlaşıldığına; 

Söz konusu çalışmalar sırasında 16/02/1990 gün ve 1096 sayılı kararımız ekinde verilen 

listede Tümülüsler ve Höyüklerin Envanter Numarası ve İsim olarak yapılan numaralandırmanın 

çeşitli karışıklıklara neden olması nedeniyle kararımız eki LİSTE-1’de gösterildiği şekilde 

yeniden numaralandırılmasına; 

16/02/1990 gün ve 1096 sayılı kararımızla tescil edilen Şabanözü Mahallesi sınırları 

içerisinde yer alan 61 (62, 63), 62 (64) nolu Tümülüsler ile Yassıhöyük Mahallesinde yer alan 91 

(102), 92 (106) nolu Tümülüslerde yapılan jeofizik çalışmalarında buraların Tümülüs 

olabileceğine dair herhangi bir bulguya rastlanılmaması nedeniyle tescillerinin kaldırılmasına; 

Şabanözü Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 59 (60), 60 (61) nolu Tümülüslerde 

yapılan jeofizik çalışmaları sonrasında 59 (60) nolu tümülüsün olduğu alanda mezar olduğunu 

belirtir herhangi bir bulguya rastlanmadığı, 60 (61) nolu tümülüste ise mezar odası olabileceği 

saptanmış; ancak konuya ilişkin raporda sehven Tümülüs numaralarının karıştırılması nedeniyle 

kurulumuzun 15/10/2010 gün ve 5453 sayılı kararıyla tescili kaldırılan 60 (61) nolu tümülüsün 

tescil edilerek yeni hazırlanmış olan Tümülüs Listesi’ne eklenmesine, mezar odası bulunmayan 

59 (60) nolu tümülüsün tescil kaydının kaldırılmasına; 

53 (54) nolu Tümülüs olarak tescil edilen ve Tekneli Höyük olarak adlandırılan alan 

üzerinde raporu hazırlayan ekip, daha sonra ise Gordion Kazı Başkanınca yapılan yüzey 

araştırmasında buranın Tümülüs veya höyük olduğunu gösterir herhangi bir bulguya 

rastlanmaması nedeniyle tescilinin kaldırılmasına; 

Tümülüs olarak tescil edilen 66 (70) numaralı sit alanının höyük olduğu tespit edilmiş 

olup, tescilinin höyük olarak değiştirilmesine, Tümülüs Listesi’nden çıkartılarak Arkeolojik Sitler 

Listesi’nde gösterilmesine ve ağır tahribata uğramış olması nedeniyle bu höyükte ivedilikle 

kurtarma kazısı yapılmasının Kültür Varlıkları ve Müzelere Genel Müdürlüğüne önerilmesine; 

Beyceğiz köyü sınırları içerisinde yer alan ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi 

Müdürlüğünce kazısı yapılan Beyceğiz Tümülüsünün yeni listeye 124 nolu Tümülüs olarak 

eklenerek haritada sınırlarının gösterilmesine; 



Sayfa : 252 RESMÎ GAZETE 15 Temmuz 2015 – Sayı : 29417 

 

Kuşhöyük olarak adlandırılarak 65 (69) nolu Tümülüs olarak kaydedilen alanın kale 

olduğu tespit edildiğinden yeni sit sınırlarını gösterir haritada kale olarak gösterilmesi ve 

Arkeolojik Sitler Listesi’nde gösterilmesine;  

Küçük Höyük olarak tescil edilmiş olan ve eski listede 3 envanter numarasına kayıtlı 

alanın kale olduğu tespit edildiğinden sit sınırlarını gösterir haritada Kale olarak işaretlenmesi ve 

Arkeolojik Sitler Listesine eklenmesine; 

Çekirdeksiz Mahallesi yol ayrımında bulunan Çekirdeksiz Höyükte 25/11/2011 gün ve 

215 sayılı kararımızda belirtildiği üzere tarımsal faaliyetlerden dolayı ağır bir tahribata uğramış 

olması nedeniyle kurtarma kazısı yapılması önerilmiş olup, kararımızdan sonra geçen süreçte 

höyükteki tahribatın artmış olması nedeniyle kurtarma kazısı yapılmasının zorunluluk arz ettiği 

görüldüğünden söz konusu höyükte ivedilikle kurtarma kazısı yapılması konusunun Kültür 

Varlıkları ve Müzeler genel Müdürlüğüne iletilmesine; 

08/01/1996 gün ve 4437 sayılı kararımızla I.Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilen ve 

eki 1/5000 ölçekli paftada sınırları gösterilen Çekirdeksiz Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 

Kocaöz Höyüğün sit sınırlarının paftaların yanlış birleştirilmiş olmasından dolayı yanlış 

işaretlendiği anlaşıldığından kararımız eki 1/5000 ölçekli haritada gösterilen sınırların tescilinin 

uygun olduğuna; 

1900’lü yıllardan 1960’lı yıllara kadar kazısı yapılan ancak Kurulumuzun 16/02/1990 gün 

ve 1096 sayılı kararı ve karar eki haritalarda yer almayan, 2014-2015 yılında yapılan çalışmalarda 

tespit edilen Tümülüslerin de haritalara eklenmesinin uygun olduğuna; 

Beylikköprü Mahallesinde yer alan ve yeni tespit edilen 120 nolu Tümülüs ile Şabanözü 

Mahallesi Höyük Mevkiinde yer alan Doğu Roma Dönemine ait olması muhtemel yapının tescil 

edilmesi için 2863 Sayılı Yasanın 7.maddesi ile 13/03/2012 gün ve 28232 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin 

Tespit ve Tescili Hakkındaki Yönetmelik”in 6.maddesi uyarınca, tescilden faaliyeti etkilenecek 

kurum ve kuruluşların görüşlerinin alınmasından sonra tescil isteminin Kurulumuzca 

değerlendirilebileceğine; 

Yassıhöyük Mahallesi içinden ve MM Tümülüsünün önündeki yoldan geçen ağır tonajlı 

(biçerdöver, kamyon v.b.) araçların yol açtığı titreşimin tümülüste çökmelere yol açması 

nedeniyle kısa vadede yolun her iki yönüne kasis konularak araçların düşük hızla tümülüsün 

önünden geçmelerinin sağlanması, uzun vadede ise alternatif yol güzergâhı tespit edilerek ağır 

tonajlı araçların bu yolu kullanarak köy içine girişlerinin engellenmesi için gerekli çalışmaların 

Polatlı Belediyesince başlatılmasının uygun olduğuna; 

Kurulumuzun 16/02/1990 gün ve 1096 sayılı kararı ile verilen Envanter ve Tümülüs   

Numaralarının değiştirilerek daha anlaşılabilir olması açısından Tümülüsler ve diğer arkeolojik 

alanlar için ayrı ayrı oluşturulan listelerin uygun olduğuna; 

Jeofizik çalışmaları yapılan 1 (20), 111 (78), 112 (79), 85 (107) nolu Tümülüslerde (özellikle 20 

nolu tümülüste mezar odası yüzeye çok yakın olduğundan) ivedilikle, tarımsal faaliyetler ve diğer 

etkenlerle zarar gören diğer Tümülüslerde ise kurtarma kazısı yapılması gerekliliğinin Kültür 

Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne iletilmesine; 

Tarımsal faaliyetlerden zarar gören Gordion Örenyeri ve çevresindeki Tümülüsler ve diğer 

arkeolojik alanlardaki tahribatın durdurulması için kısa vadede özel mülkiyette bulunan 

Tümülüslerin korunmasına yönelik olarak yerel makamlarca mülk sahiplerinin uyarılması, uzun 

vadede ise kamulaştırılması için gerekli çalışmaların başlatılması, ayrıca bölgede daha önce 
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yapılan arazi toplulaştırılmasında höyük ve tümülüslerin bulunduğu alanların vatandaşa tarım 

arazisi olarak verildiği tespit edildiğinden söz konusu toplulaştırma çalışmasının revize edilmesi 

amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların bilgilendirilmesine; 

Bazı Tümülüslerin üzerinden geçen tarla yollarının Polatlı ilçesi genelinde yürütülmekte olan 

22/A kapsamında kadastro ve harita bilgilerinin güncellenmesi çalışmaları sırasında yeni yol 

güzergâhları belirlenerek mevcut güzergâhların iptal edilmesine; 

Polatlı İlçesine bağlı mahallelerde 22/A kapsamında kadastro ve harita bilgilerinin güncellenmesi 

çalışmaları yapıldığından sayısallaştırılan sit alanları ile Tümülüslerin oturum alanlarının, mevcut 

parsel numaralarının kayması ihtimali göz önüne alınarak 1/5000 ölçekli harita üzerine 

işlenmesinin uygun olduğuna, ilgili kadastro birimince, 22/A kapsamındaki çalışmalar 

tamamlandıktan sonra Kurulumuzca uygun bulunan koordinatlı sit sınırları ile oturum alanlarının 

hangi parsel ya da parsellere oturduğunun tespit edilerek Kurulumuza bildirilmesine ve bu 

parsellere taşınmaz kültür varlığı olduklarına dair şerh konmasına; 

Tümülüslerdeki ekolojik dengeyi bozmamak ve tahribatın önüne geçebilmek amacıyla, küçükbaş 

hayvanların girebileceği, ancak; büyükbaş hayvan, traktör ve iş makinelerinin girişini 

engelleyecek, çevreye uyumlu bir çitle çevrilmesi için çalışma başlatılmasına ve çalışmalar 

sonucunda oluşturulan tasarımların Kurulumuza iletilmesine; 

Kararımız eki Tümülüs ve Diğer Arkeolojik Alanlara ilişkin Listeler ile haritalar ve ölçü 

krokilerinin uygun olduğuna ve onaylanmasına;  

Gordion Örenyeri ve çevresinin korunup, tanıtılarak gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için, bu 

alanın farklı meslek disiplinlerinin katılımıyla oluşturulacak bir çalışma grubu tarafından 

“Arkeopark” olarak tasarlanması konusunda ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarca çalışma 

başlatılması önerisinin Kurulumuzca da uygun olduğuna karar verildi. 

Toplantı Tarihi ve No : 10/06/2015 127 

Karar Tarihi ve No : 10/06/2015 2436 

LİSTE-1 

GORDİON ÖRENYERİ VE ÇEVRESİNDEKİ TÜMÜLÜSLERİN KONUMU 

Yeni no Eski No Mahallesi Mevkii Harita No 

1 23-20 Yassıhöyük Sülüklü İ28-d-11-a 

2 22-19 Yassıhöyük Sülüklü İ28-d-11-a 

3 21-18 Yassıhöyük Sülüklü İ28-d-11-a 

4 20-17 Yassıhöyük Sülüklü İ28-d-11-a 

5 18(W)-15 Yassıhöyük Sülüklü İ28-d-11-a 

6 19-16 Yassıhöyük Sülüklü İ28-d-11-a 

7 33-31 Yassıhöyük Sülüklü İ28-d-11-a 

8 30-27 Yassıhöyük Sülüklü İ28-d-11-a 

9 29-26 Yassıhöyük Sülüklü İ28-d-11-a 

10 28-25 Yassıhöyük Sülüklü İ28-d-11-a 

11 27-24 Yassıhöyük Sülüklü İ28-d-11-a 

12 26-23 Yassıhöyük Sülüklü İ28-d-11-a 

13 17-14 Yassıhöyük Sülüklü İ28-d-11-a 

14 17-13 Yassıhöyük Sülüklü İ28-d-11-a 

15 17-12 Yassıhöyük Sülüklü İ28-d-11-a 

16 16-11 Yassıhöyük Sülüklü İ28-d-06-d 

17 15-10 Yassıhöyük Sülüklü İ28-d-06-d 
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Yeni no Eski No Mahallesi Mevkii Harita No 

18 12-7 Yassıhöyük Sülüklü İ28-d-06-d 

19 14-9 Yassıhöyük Sülüklü İ28-d-06-d 

20 13-8 (Y) Yassıhöyük Sülüklü İ28-d-06-d 

21 10-5 Yassıhöyük Sülüklü İ28-d-06-d/İ27-c-10-c 

22 X(11-6) Yassıhöyük Sülüklü İ28-d-06-d 

23 87-95 Yassıhöyük Sülüklü İ28-d-06-d 

24 6-1(P) Yassıhöyük Sülüklü İ27-C-10-C 

25 MM Yassıhöyük Sülüklü İ27-C-10-C/İ28-d-06-d 

26 7-2 Yassıhöyük Sülüklü İ27-C-10-C/İ27-c-15-b 

27 U(9-4) Yassıhöyük Sülüklü İ27-c-15-b 

28 KV(8-3) Yassıhöyük Sülüklü İ27-C-10-C/ İ27-c-15-b 

29 R(Yeni) Yassıhöyük Sülüklü İ27-C-10-C 

30 S(Yeni) Yassıhöyük Sülüklü İ27-C-10-C 

31 Q(Yeni) Yassıhöyük Sülüklü İ27-C-10-C 

32 
83-

90((KIV) 
Yassıhöyük Sülüklü İ27-C-10-C 

33 86-94(III) Yassıhöyük Sülüklü İ27-C-10-C 

34 N(Yeni) Yassıhöyük Sülüklü İ27-C-10-C 

35 KY(Yeni) Yassıhöyük Sülüklü İ27-C-10-C 

36 82-89 (M) Yassıhöyük Sülüklü İ27-C-10-C 

37 82-88 (KI) Yassıhöyük Sülüklü İ27-C-10-C 

38 KII(Yeni) Yassıhöyük Sülüklü İ27-C-10-C 

39 E(Yeni) Yassıhöyük Sülüklü İ27-C-10-C 

40 F(Yeni) Yassıhöyük Sülüklü İ27-C-10-C 

41 G(Yeni) Yassıhöyük Sülüklü İ27-C-10-C 

42 D(Yeni) Yassıhöyük Sülüklü İ27-C-10-C 

43 C(Yeni) Yassıhöyük Sülüklü İ27-C-10-C 

44 84-91 (B) Yassıhöyük Sülüklü İ27-C-10-C 

45 A(Yeni) Yassıhöyük Sülüklü İ27-C-10-C 

46 K(Yeni) Yassıhöyük Sülüklü İ27-C-10-C 

47 J(Yeni) Yassıhöyük Sülüklü İ27-C-10-C 

48 I (Yeni) Yassıhöyük Sülüklü İ27-C-10-C 

49 H(Yeni) Yassıhöyük Sülüklü İ27-C-10-C 

50 49-48(S-1) Yassıhöyük Tokattaş İ27-c-15-b 

51 47-46 Yassıhöyük Tokattaş İ27-c-15-b 

52 48-47 Yassıhöyük Tokattaş İ27-c-15-b 

53 46-45 Yassıhöyük Tokattaş İ27-c-15-b 

54 45-44 Yassıhöyük Tokattaş İ27-c-15-b 

55 42-41 Yassıhöyük Tokattaş İ27-c-15-b 

56 41-40 Yassıhöyük Tokattaş İ27-c-15-b 

57 43-42 (S-3) Yassıhöyük Tokattaş İ27-c-15-b 
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Yeni no Eski No Mahallesi Mevkii Harita No 

58 44-43(Z) Yassıhöyük Tokattaş İ27-c-15-b 

59 S2(Yeni) Yassıhöyük Tokattaş İ27-c-15-b 

60 40-39 Yassıhöyük Tokattaş İ27-c-15-b 

61 38-37 Yassıhöyük Tokattaş İ27-c-15-b 

62 39-38 Yassıhöyük Tokattaş İ27-c-15-b 

63 37-35 Yassıhöyük Tokattaş İ27-c-15-b 

64 37-36 Yassıhöyük Tokattaş İ27-c-15-b 

65 36-34 Yassıhöyük Tokattaş İ27-c-15-b 

66 35-33 Yassıhöyük Tokattaş İ27-c-15-b 

67 34-32 Yassıhöyük Tokattaş İ27-c-15-c 

68 32-30 Yassıhöyük Sülüklü İ28-d-11-a 

69 89-99 Yassıhöyük Kayran İ27-c-10-c 

70 85-92 Yassıhöyük Kayran İ27-c-10-c 

71 85-93 Yassıhöyük Kayran İ27-c-10-c 

72 64-67 Yassıhöyük İkizhöyükler İ27-c-10-b 

73 64-68 Yassıhöyük İkizhöyükler İ27-c-10-b 

74 90-100 Yassıhöyük Kayran İ28-d-06-d 

75 88-96 Yassıhöyük Kayran İ28-d-06-d 

76 88-97 Yassıhöyük Kayran İ28-d-06-d 

77 88-98 Yassıhöyük Kayran İ28-d-06-d 

78 91-101 Yassıhöyük Kayran İ28-d-06-d 

79 92-103 Yassıhöyük Kabayazı İ28-d-06-d 

80 92-104 Yassıhöyük Kabayazı İ28-d-06-d 

81 92-105 Yassıhöyük Kabayazı İ28-d-06-d 

82 93-107 Yassıhöyük Kabayazı İ28-d-06-d 

83 51-50 Yassıhöyük Kabayazı İ28-d-06-a 

84 50-49 Yassıhöyük Kabayazı İ28-d-06-d 

85 52-51 Yassıhöyük Kabayazı İ28-d-06-d 

86 53-52 Yassıhöyük Kayran İ28-d-06-a 

87 95-110 Yassıhöyük Kayran İ28-d-06-c 

88 25-22 Çekirdeksiz Nohutluk İ28-d-12-a 

89 24-21 Çekirdeksiz Köyaltı İ28-d-12-a 

90 31(a)-28 Çekirdeksiz Gökyatak İ28-d-11-a 

91 31 (b)-29 Çekirdeksiz Gökyatak İ28-d-11-a 

92 94-108 Şabanözü Arpahisseleri(K.Ç) İ28-d-06-c 

93 94-109 Şabanözü Arpahisseleri(K.Ç) İ28-d-06-c 

94 55-54 Şabanözü Kayran İ28-d-06-a 

95 56-55 Şabanözü Kayran İ28-d-06-a 

96 56-56 Şabanözü Kayran İ28-d-06-a 

97 56-57 Şabanözü Kayran İ28-d-06-a 

98 57-58 Şabanözü Sazak İ28-d-06-b 
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99 58-59 Şabanözü Sazak İ28-d-06-b 

100 60-61 Şabanözü Sazak İ28-d-06-b 

101 96-111 Şabanözü Höyük İ28-d-01-c 

102 63-65 Şabanözü İkizhöyükler İ27-c-10-b 

103 63-66 Şabanözü İkizhöyükler İ27-c-10-b 

104 75-80 Kıranharmanı 505 Dönümler İ27-c-10-c 

105 76-81 Kıranharmanı 505 Dönümler İ27-c-10-c 

106 77-82 Kıranharmanı 505 Dönümler İ27-c-10-c 

107 78-83 Kıranharmanı 505 Dönümler İ27-c-10-c 

108 67-71 Kıranharmanı Kıraçlar İ27-c-10-a 

109 81-87 Kıranharmanı Bentbaşı İ27-c-10-d 

110 68-72 Kıranharmanı Demir YoluÜstü İ27-c-09-c 

111 73-78 Beylikköprü Eskibebi İ27-c-10-d 

112 74-79 Beylikköprü Eskibebi İ27-c-10-d 

113 69-73 (O) Beylikköprü Çifthöyük İ27-c-15-a 

114 70-74 Beylikköprü Mamaderesi İ27-c-15-a 

115 71-75 Beylikköprü Çifthöyük İ27-c-15-a 

116 71-76 Beylikköprü Çifthöyük İ27-c-15-a 

117 72-77 Beylikköprü Çifthöyük İ27-c-15-a 

118 JL(Yeni) Beylikköprü Eskibebi İ27-c-15-a 

119 Yeni Beylikköprü Kargayaylası İ27-c-15-a 

120 Yeni Beylikköprü Köyüstü İ27-c-15-d 

121 80-86 Sazılar Üçyataklar İ27-c-03-c 

122 79-84 Ömerler Yukarıöz İ27-c-02-a 

123 79-85 Ömerler Yukarıöz İ27-c-02-a 

124 (Yeni) Beyceğiz Belkavak İ28-d-08-d 

LİSTE-2 

GORDİON ÖRENYERİ VE ÇEVRESİNDEKİ ARKEOLOJİK SİTLERİN KONUMU 

Sıra No Eski S. No Adı Mahallesi Mevkii Harita No 

H 1 2 Gordion Yassıhöyük Tokattaş İ27-c-10-c 

H 2 4 Şabanözü Höyük.1 Şabanözü Höyük İ28-d-01-c 

H 3 -- Şabanözü Höyük.2 Şabanözü Höyük İ28-d-01-c 

H 4 -- Çekirdeksiz Höyük Çekirdeksiz Nohutluk  

H 5 -- Kocaöz Höyük Çekirdeksiz 
Yusuf 

Bahçesi 
 

H 6 66-70 Kıranharmanı Höyük Kıranharmanı 10 Dönümler İ27-c-10-c 

K 7 
3-

K.Höyük 
Kale Tokattaş Tokattaş İ27-c-10-c 

K 8 
65-69-

Kuştepe 
Kale Kayıkbaşı Kayıkbaşı İ27-c-10-c 

KY 9 --- Antik Yol Yassıhöyük Sülüklü İ27-c-10-c 

DY10 --- Mimari  Yapı Şabanözü Höyük  

AY11 -- Düz Yerleşim Şabanözü 
Ortaca 

Tepesi 
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
2015/7855 Türkiye Cumhuriyeti ile Kamboçya Krallığı Arasında Karma Ekonomik Komisyon

Birinci Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER
— İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Hakkında Yönetmelik
–– Maden Atıkları Yönetmeliği
–– Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik
–– Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
–– Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Hizmetlerinin Tanımı ve Bu Hizmetlere Atanacak Personel

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği
–– Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Tesislere Ad Verme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik

TEBLİĞLER
–– TS EN ISO 7225/A1 Gaz Tüpleri-Uyarı Etiketleri Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG-MS-2015/7)
–– SZUTEST Teknik Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’nin Onaylanmış Kuruluş

Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/2014-08)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
(MHG/2015-14)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/31)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/32)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/33) 
–– Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği (Seri No: 3)

KURUL KARARLARI
–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 9/7/2015 Tarihli ve 6363 Sayılı Kararı
–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 9/7/2015 Tarihli ve 6365 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2015/4, K: 2015/61 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2015/39, K: 2015/62 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2015/6, K: 2015/63 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 10/6/2015 Tarihli ve 2013/7718 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 10/6/2015 Tarihli ve 2013/8350 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 10/6/2015 Tarihli ve 2013/9580 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 10/6/2015 Tarihli ve 2014/4147 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 10/6/2015 Tarihli ve 2014/4199 Başvuru Numaralı Kararı

NOT: 14/7/2015 tarihli ve 29416 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de Milletlerarası Andlaşmalar yayımlanmıştır.

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük

Değerleri


