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YÖNETMELİKLER

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

AHİLİK HAFTASI KUTLAMALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/8/2008 tarihli ve 26966 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ahilik
Haftası Kutlamaları Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Yurtdışı Türk-
ler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Yunus Emre Enstitü-
sü,” ibaresi eklenmiş ve “Ahi Evran Üniversitesi Ahilik Kültürünü Araştırma Merkezi” ibaresi
“Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü” şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

PERAKENDE TİCARETTE UYGULANACAK İLKE VE 

KURALLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç ve kapsam 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, perakende ticarette uyulacak ilke ve kurallar
ile perakende işletmelerin denetimine ve denetim sonucunda uygulanacak yaptırımlara ilişkin
usul ve esasları düzenlemektir. 

(2) Bu Yönetmelik, perakende işletmelerin uymaları gereken ilke ve kurallar ile Ba-
kanlık, yetkili idare, diğer kamu kurum ve kuruluşları ve meslek kuruluşlarının bu Yönetmeliğin
uygulanmasındaki görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.

(3) Hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmelerden açılış ve/veya faaliyete geçiş sü-
reci ile faaliyetleri özel kanunlarla düzenlenenler bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

13/8/2008 26966

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 24/4/2010 27561

2- 2/4/2011 27893

3- 28/7/2013 28721

4- 24/4/2014 28981

5- 17/3/2015 29298

6- 18/8/2015 29449

6 Ağustos 2016 – Sayı : 29793                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 57



Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 14/1/2015 tarihli ve 6585 sayılı Perakende Ticaretin

Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 8 inci, 9 uncu, 10 uncu, 12 nci, 16 ncı ve 17 nci maddelerine

dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; 

a) Alışveriş merkezi: 26/2/2016 tarihli ve 29636 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde

belirtilen perakende işletmeyi,  

b) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

c)  Bayi işletme: Sözleşmeye dayalı olarak bir işletmenin mal ve hizmetlerinin satışına

aracılık eden ve kendi adına bağımsız çalışan işletmeyi, 

ç) Büyük mağaza: Hangi ad altında olursa olsun, tüketim mallarının kısmen veya ta-

mamen perakende satışının yapıldığı, en az dört yüz metrekare satış alanına sahip işletmeyi, 

d) Büyük ölçekli işletme: 18/11/2005 tarihli ve 25997 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hak-

kında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen orta ölçekli iş-

letme sınırını aşan perakende işletmeyi, 

e) Coğrafi işaret: 24/6/1995 tarihli ve 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hak-

kında Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinde tanımlanan işareti,

f) Esnaf ve sanatkâr işletmesi: 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Mes-

lek Kuruluşları Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde tanımlanan esnaf

ve sanatkârlarca işletilen işletmeyi,

g) Faaliyet kolu: NACE Rev.2 Altılı Ekonomik Faaliyet Sınıflamasında belirtilen pe-

rakende ticaret faaliyet sınıfını ve/veya alt sınıfını,

ğ) Genel müdürlük: İç Ticaret Genel Müdürlüğünü,

h) Hızlı tüketim malı: Gıda, içecek, temizlik ve kişisel bakım ürünlerini,

ı) İl müdürlüğü: Ticaret il müdürlüğünü,

i) Kanun: Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunu,

j) Küçük işletme: Bu fıkranın (d) bendinde belirtilen Yönetmeliğin 5 inci maddesinin

birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen sınırların altında kalan perakende işletmeyi, 

k) Mal grubu: Renk, biçim, büyüklük, içerik, kullanım amacı, fiyat ve benzeri özellikler

bakımından birbiriyle yakın ilişki içinde olan malları,

l) Meslek kuruluşu: Esnaf ve sanatkârlar odaları birliği ile ticaret ve sanayi odasını, ti-

caret ve sanayi odalarının ayrı kurulduğu yerlerde ticaret odasını,

m) Özel yetkili işletme: Sözleşmeye dayalı olarak bir işletmenin, yönetim ve organi-

zasyon ile  dağıtım  veya  pazarlama  teknolojileri gibi konularda bilgi ve desteğini almak su-

retiyle bu işletmenin mal veya hizmetinin satışı üzerindeki imtiyaz hakkını bedel, bölge ve

süre gibi belirli şartlar ve sınırlamalar dâhilinde kullanan bağımsız ticari işletmeyi, 
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n) Perakende işletme: Alışveriş merkezi, büyük mağaza, zincir mağaza, bayi işletme,

özel yetkili işletme, perakende ticaretle uğraşan diğer ticari işletmeler ile esnaf ve sanatkâr iş-

letmelerini,

o) Perakende ticaret: Mal ve hizmetlerin perakende işletmelerce satışı ve pazarlanma-

sıyla ilgili faaliyetler bütününü,

ö) Satış alanı: Münhasıran büro amaçlı kullanılan işyerleri ile konaklama, depolama,

üretim tesis ve alanları ile ortak kullanım alanları hariç olmak üzere; alışveriş merkezlerinde

işyerlerinin toplam alanlarını, büyük mağaza ve zincir mağazalarda ise doğrudan satış yapılan

ve aracı satıcılara kiralanan alanları,

p) Tedarikçi: Satışa sunulması amacıyla perakende işletmelere mal ve hizmet sağlayan

üretici dışındaki gerçek veya tüzel kişiyi, 

r) Tüketici örgütü: Tüketicinin korunması amacıyla kurulan dernek ve vakıfları,

s) Üretici: Perakende işletmelerde satışa sunulan malları üreten gerçek veya tüzel kişiyi,   

ş) Üst meslek kuruluşu: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Esnaf ve Sanat-

kârları Konfederasyonunu,

t) Yetkili idare: İşyeri açma ve çalışma ruhsatını vermeye yetkili belediye veya il özel

idareleri ile diğer idareleri,

u) Zincir mağaza: Benzer çeşitlilikteki tüketim mallarının hangi ad altında olursa olsun

kısmen veya tamamen perakende satışının yapıldığı, aynı gerçek veya tüzel kişi sahipliğinde

bir merkeze bağlı olarak faaliyet gösteren; içlerinden en az biri büyük mağaza niteliğini taşıyan

en az beş şubeye sahip işletmeyi veya her biri dört yüz metrekarenin altında satış alanına sahip

en az on şubesi bulunan işletmeyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İlke ve Kurallar

Prim ve bedel talebi

MADDE 4 – (1) Büyük mağaza ve zincir mağazalar ile bayi işletme ve özel yetkili iş-

letmeler, üretici veya tedarikçiyle yaptıkları sözleşmede prim ve bedelin türü ve oranı ile ve-

recekleri hizmetin süre ve/veya sayısını belirtmek ve bu süre ve/veya sayıda hizmet vermek

koşuluyla, ürün talebini doğrudan etkileyen tanıtım ve konumlandırma gibi hizmetleri nede-

niyle üretici veya tedarikçiden aktivite primi ile reklam, dergi, anons, raf tahsisi, gondol ve

kasa önü bedeli gibi prim ve bedel talep edebilir.

(2) Birinci fıkrada sayılan perakende işletmeler üretici veya tedarikçiden, mağaza veya

şube açılışı ve tadilatı, ciro açığı, banka ve kredi kartı katılım bedeli gibi adlar altında, ürün ta-

lebini doğrudan etkilemeyen herhangi bir prim ya da bedel talep edemez.

(3) Prim ya da bedel talebine konu ürünün perakende işletmenin palet, sepet, stant ve

diğer teşhir ünitelerinde satışa sunulması halinde, raf tahsisi hizmetinin verildiği kabul edilir.

Ödeme süresi

MADDE 5 – (1) Üreticiler veya tedarikçiler ile perakende işletmeler arasındaki alım

satım işlemlerinden kaynaklanan ödemelerin sözleşmede öngörülen tarihte yapılması esastır.
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(2) Üretim tarihinden itibaren otuz gün içinde bozulabilen ve buna bağlı olarak insan

sağlığı açısından tehlike teşkil etmesi muhtemel hızlı tüketim mallarına ilişkin ödemelerin sü-

resi, alacaklı üretici veya tedarikçinin küçük işletme, borçlunun ise büyük ölçekli işletme ol-

duğu hâllerde teslim tarihinden itibaren otuz günü geçemez. Bu süre, vadeli araçlarla yapılan

ödemelerin vadesi için de geçerlidir. Bu fıkra hükmünün uygulanmasında, sözleşme dönemi

içinde tarafların işletme ölçeğinde meydana gelen değişimler göz önünde bulundurulur.  

(3) İkinci fıkrada belirtilen nitelikteki hızlı tüketim mallarının kısım kısım teslimi ha-

linde otuz günlük ödeme süresinin hesaplanmasında her bir teslimat ayrı ayrı dikkate alınır.

(4) Teslim tarihinin belirlenemediği durumlarda, sevk irsaliyesinin düzenlendiği tarih

teslim tarihi olarak kabul edilir.

Mağaza markalı ürün satışı

MADDE 6 – (1) Büyük mağaza veya zincir mağazaların başkalarına ürettirerek işlet-

mesinin adıyla veya markasıyla işyerinde satışa sunduğu ve fiyat, ambalaj veya tanıtımı üze-

rinde kontrole sahip olduğu ürünler, mağaza markalı ürün olarak kabul edilir.

(2) Yurt içinde üretilen ve hızlı tüketim malı niteliği taşıyan mağaza markalı ürünlerin

üzerinde ve/veya ambalajlarında, perakende işletmenin ad, unvan veya markasının yanı sıra

üreticinin tercihine göre üreticinin ad, unvan ya da markasına da yer verilir. Ürünün üzerinde

ve/veya ambalajında, ayrıca ürünün hangi büyük mağaza veya zincir mağaza adına üretildiği

belirtilir.

(3) İkinci fıkrada belirtilen mağaza markalı ürünlerin üzerinde ve/veya ambalajında

üreticinin ad, unvan veya markasına, mağaza markasıyla aynı yazı karakterinde, bu yazının en

az yüzde yirmi beşi punto büyüklüğünde ve parantez içinde, uygun ve kolay okunabilir bir şe-

kilde yer verilir. Üreticinin ad, unvan ya da markasına ilişkin rakam, harf, kelime, işaret ve

semboller eksiksiz, okunabilir, gerçeğe uygun ve karışıklığa sebebiyet vermeyecek şekilde kul-

lanılır.  

Kampanyalı satış

MADDE 7 – (1) Perakende işletmeler, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Ko-

runması Hakkında Kanun ve ilgili diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uymak kaydıyla

indirimli veya promosyonlu satış kampanyaları düzenleyebilir.

(2) İndirimli veya promosyonlu satış kampanyaları; ürün, marka ya da işletmeyi tanıt-

mak, ürün alımını özendirmek ve satışını artırmak veya işletmenin ya da markanın imajını güç-

lendirmek gibi amaçlarla ve belirli sürelerle, perakende işletmelerce satışa sunulan daha düşük

fiyata aynı mal veya hizmet, aynı fiyata daha fazla mal veya hizmet, bedelsiz ya da indirimli

fiyattan ilave mal veya hizmet gibi uygulamaları kapsar.

(3) İndirimli veya promosyonlu satış kampanyalarının süresi; işyeri açılışı, devri, ka-

panışı, adres veya faaliyet konusu değişikliğinde üç ayı, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk

Ticaret Kanunu hükümlerine göre tasfiye durumunda ise altı ayı geçemez. 

(4) İşyerinin devri ve kapanışı ile adres ve faaliyet  konusu değişikliği durumlarında,

kampanyanın başlangıç tarihi il müdürlüğüne bildirilir. 
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(5) Üçüncü fıkradaki sürelerin hesaplanmasında; işyeri açılışı için işyeri açma ve ça-

lışma ruhsatı tarihi, tasfiye durumunda tasfiyeye giriş tarihi, işyerinin devri ve kapanışı ile

adres ve faaliyet  konusu değişiklerinde ise kampanyanın başlangıç tarihi dikkate alınır. 

(6) Perakende işletmeler başlangıç ve bitiş tarihi belli olmayan indirimler yapamaz. İn-

dirimli veya promosyonlu satış kampanyasının fiyat etiketi gibi araçlar dışında, afiş, pankart

ve benzeri araçlarla ilan edilmesi halinde bu araçlarda, kampanyanın başlangıç ve bitiş tarihine

kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde yer verilir. İnternet sitesinde yapılan ilanlarda da

kampanyanın başlangıç ve bitiş tarihi belirtilir.

Alışveriş festivali 

MADDE 8 – (1) Mahallî idareler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile

bunların ortağı olduğu şirketler ve diğer tüzel kişiler birlikte veya bağımsız olarak, perakende

işletmelerin katılımıyla, yılın belli dönemlerinde, ilçe, il, bölge veya ülke düzeyinde alışveriş

festivali düzenleyebilir. 

(2) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının bu festivaller için ayıracakları

ödenek miktarı bütçelerinin yüzde beşini geçemez. 

(3) Alışveriş festivalinin başlangıç ve bitiş tarihleri ile festival programı, festivalin ilçe

veya il düzeyinde düzenlenmesi durumunda il müdürlüğüne; bölge veya ülke düzeyinde dü-

zenlenmesi durumunda ise Bakanlığa en az bir ay önceden yazılı olarak bildirilir. Alışveriş fes-

tivalinin süresi bir yıl içinde altmış günü geçemez.

(4) Festival programında; festivalin etkinlik takvimi, ilçe, il, bölge ve/veya ülke düze-

yindeki uygulama alanı, bütçesi, katılımcıların işletme adı ve/veya ticaret unvanı, adresi, tele-

fonu gibi iletişim bilgileri, varsa tanıtıma ilişkin internet sitesi adresi ve festivali düzenleyen

tüzel kişilere ait iletişim bilgileri yer alır. 

Sürekli indirimli satışlar

MADDE 9 – (1) Sürekli indirimli satış, 10 uncu maddede belirtilen niteliklere sahip

malların perakende işletmelerce indirimli fiyattan veya malların fabrika çıkış fiyatı üzerinden

yıl boyunca satılmasıdır.

(2) Satışa sunduğu her bir mal grubunun en az yüzde yetmişi 10 uncu maddede belirtilen

nitelikleri taşıyan perakende işletmelerce, indirimin sürekli olduğunu gösteren ya da çağrıştıran

ibareler kullanılır. Bu ibarelere, perakende işletmelerin ön cephesinde ve mağaza içinde sürekli

indirimli satışa ayrılan kat veya reyon gibi bölümlerin giriş veya ön kısmında kolaylıkla görü-

lebilir ve okunabilir bir şekilde yer verilir.

(3) Yıl içinde dönemsel olarak faaliyet gösteren ve bu dönem boyunca satışa sunduğu

malların en az yüzde yetmişi 10 uncu maddede belirtilen niteliklere sahip olan perakende iş-

letmelerin yıl boyunca satış yaptığı kabul edilir. 

(4) Satışa sunulan her bir mal grubunun en az yüzde yetmişinin 10 uncu maddede be-

lirtilen nitelikleri taşıdığına ve sürekli indirimli satışa konu malların indirimli fiyattan veya

malların fabrika çıkış fiyatı üzerinden satışa sunulduğuna ilişkin ispat yükümlülüğü sürekli in-

dirimli satış yapan perakende işletmeye aittir.
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Sürekli indirimli satışa konu mallar

MADDE 10 – (1) Bir malın sürekli indirimli satışa konu olabilmesi için; 

a) Üretiminin sonlanması ve sınırlı sayıda üretim gibi nedenlerle serideki stok adedinin

az olması,

b) Belli bir mevsimde veya dönemde satılmak üzere üretilmekle birlikte, mevsim ya da

dönem sonuna yakın yahut mevsim veya dönemin bitiminden sonra satışa konu olması,

c) İhraç edilmek amacıyla üretilmekle birlikte çeşitli nedenlerle ihraç edilememiş ol-

ması,

ç) Biçim, renk, büyüklük ve benzeri nitelikler bakımından maddi, ekonomik veya hu-

kuki eksiklikler içermesi, 

d) Teşhirde kullanılmış olması,

e) İade edilmiş olması,

f) Fabrika çıkış fiyatı üzerinden satışa sunulması

ve benzeri nitelikleri taşıması gerekir.

Raf tahsisi 

MADDE 11 – (1) Esas işletme konusu hızlı tüketim mallarının satışı olan büyük ma-

ğaza ve zincir mağazalar ile bayi işletme ve özel yetkili işletmeler, satış alanlarının en az yüzde

biri oranındaki raf alanını 12 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen yöresel ürünlerin satışı

amacıyla ayırır.  

(2) Perakende işletmenin esas işletme konusu çerçevesinde satışa sunabileceği ürün çe-

şitliliğine uygun olmayan yöresel ürünler için raf tahsisi zorunluluğu aranmaz. 

(3) Yöresel ürünlerin, satış alanındaki stant ve benzeri ünitelerde konumlandırılması

halinde rafta satışa sunma zorunluluğunun karşılandığı kabul edilir.

(4) Raf tahsisi, yöresel ürün üretici ve tedarikçilerinin perakende işletmeye yaptığı yazılı

başvurusu üzerine yapılır. Üretici ve tedarikçilerin başvurusunun makul sebeplerle uygun bu-

lunmaması veya yöresel ürün olmaması nedeniyle doldurulamayan raf alanları, diğer ürünlerin

satışı amacıyla kullanılabilir. Başvuruya ilişkin ispat yükümlülüğü üretici ve tedarikçiye aittir. 

(5) Bayi işletme ve özel yetkili işletmelerin satış alanı, büyük mağaza ve zincir mağa-

zaların satış alanı gibi hesaplanır.

Yöresel ürünler ile üretici ve tedarikçileri

MADDE 12 – (1) Yöresel ürünler, 11 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen pera-

kende işletmelerin bulunduğu ilde üretilmesi kaydıyla, coğrafi işaretli olarak tescil edilen veya

coğrafi işaretli olarak tescil edilmemiş olsa bile o yerin il müdürlüğünce belirlenen hızlı tüketim

malı niteliğindeki ürünlerdir. 

(2) İl müdürlüğü, yöresel ürünler ile üretici ve tedarikçilerini o ildeki ticaret ve sanayi

odaları veya ticaret odaları, esnaf ve sanatkârlar odaları birliği, ziraat odaları ve varsa ilin en

fazla üyeye sahip tüketici örgütünün önerilerini alarak il düzeyinde belirler. 

(3) İkinci fıkrada belirtilen kuruluşlar, yöresel ürünler ile bu ürünlerin üretici ve teda-

rikçilerine ilişkin önerilerini, talep yazısının kendilerine ulaştığı tarihten itibaren on beş gün

içinde yazılı olarak il müdürlüğüne gönderir. 
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(4) İl müdürlüğü, önerilerin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on gün içinde yöresel

ürünler ile bu ürünlerin üretici ve tedarikçilerini liste halinde tespit ve internet sitesinde ilan

eder. Bu listeye yedi gün içinde il müdürlüğü nezdinde itiraz edilebilir.  

(5) İtiraz başvurusunda il müdürlüğüne, listede yer alan yöresel ürünlerin üreticisi veya

tedarikçisi olduğunu gösterir belge ibraz edilir. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren beş

gün içinde karara bağlanır. Kesinleşen liste, il müdürlüğünce internet sitesinde ilan edilerek

Bakanlığa ve ikinci fıkrada belirtilen kuruluşlara gönderilir. 

(6) Yöresel ürünler ile üretici ve tedarikçileri listesi, iki yılda bir aralık ayında güncel-

lenir. Güncellemeler bu maddede belirtilen usulle yapılır.

Çalışma saatleri

MADDE 13 – (1) 10/8/2005 tarihli ve 25902 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İşyeri

Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 33 üncü maddesi uyarınca çalışma saatleri

tespit edilen umuma açık istirahat ve eğlence yerleri hariç olmak üzere perakende işletmelerin

bir kısmının veya tamamının çalışma gün ve saatleri ilçe, il, bölge veya ülke düzeyinde belir-

lenebilir. 

(2) Çalışma gün ve saatlerinin ilçe veya il düzeyinde belirlenmesine, meslek kuruluş-

larının müşterek teklifi üzerine yetkili idarenin görüşü alınmak suretiyle vali; bölge veya ülke

düzeyinde belirlenmesine üst meslek kuruluşlarının müşterek teklifi üzerine Bakanlık yetkilidir. 

(3) Çalışma gün ve saatlerinin belirlenmesinde mesleğe, mevsime ve turizme özgü şart-

lar ile yöresel şartlar, özel gün ve haftalar, milli ve dini bayramlar gibi hususlar gözetilir.

(4) Alışveriş merkezi içindeki umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin çalışma gün

ve saatleri ikinci ve üçüncü fıkra çerçevesinde belirlenir.

Çalışma saatlerinin vali tarafından belirlenmesi

MADDE 14 – (1) Çalışma gün ve saatlerine ilişkin müşterek teklif yazısı meslek ku-

ruluşlarınca imzalanarak valiliğe gönderilir. Bu yazıda teklife konu perakende işletme faaliyet

kolu veya kolları ile teklifin gerekçesi belirtilir. 

(2) Çalışma gün ve saatlerinin belirlenmesinde Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ile

birlikte teklif vermeye; ilçe düzeyinde, görev alanı o ilçeyi kapsayan ticaret ve sanayi odası

veya ticaret odası, il düzeyinde ise il ticaret ve sanayi odası veya ticaret odası yetkilidir. İl dü-

zeyinde belirleme yapılırken oda tarafından ilçe ticaret ve sanayi odaları veya ticaret odalarının

görüşü alınır.

(3) Esnaf ve sanatkâr işletmelerinin çalışma gün ve saatleri belirlenirken Esnaf ve Sa-

natkârlar Odaları Birliğince ilgili esnaf ve sanatkârlar odasının da görüşü alınır.

(4) Valilik, teklif yazısının kendisine ulaştığı tarihten itibaren on beş gün içinde yetkili

idarenin görüşünü talep eder. Yetkili idare konuya ilişkin görüşünü, talep yazısının kendisine

ulaştığı tarihten itibaren on beş gün içinde valiliğe gönderir. Vali, çalışma gün ve saatlerinin

belirlenmesine ilişkin kararını yetkili idarenin görüşünün valiliğe ulaştığı tarihten itibaren on

beş gün içinde verir. Çalışma gün ve saatlerinin belirlenmesi halinde karar valilikçe uygun

araçlarla ilan edilir ve meslek kuruluşları ile Bakanlığa gönderilir; çalışma gün ve saatlerine

ilişkin herhangi bir değişiklik yapılmaması halinde karar meslek kuruluşlarına yazılı olarak

bildirilir.
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Çalışma saatlerinin Bakanlık tarafından belirlenmesi

MADDE 15 – (1) Çalışma gün ve saatlerine ilişkin müşterek teklif yazısı üst meslek

kuruluşlarınca imzalanarak Bakanlığa gönderilir. Bu yazıda teklife konu perakende işletme

faaliyet kolu veya kolları ile bölge veya ülke düzeyi olmak üzere kararın uygulanacağı alan ve

teklifin gerekçesi belirtilir. Bu fıkranın uygulanmasında, 13 üncü maddenin üçüncü fıkrasındaki

hususlar bakımından aynı veya benzer özelliklere sahip birden fazla il ve/veya farklı illere bağlı

ilçeler bölge olarak kabul edilir. 

(2) Bakanlık gerektiğinde, üst meslek kuruluşlarından tekliflerine ilişkin gerekçelerin

ve verilerin yer aldığı bir rapor talep edebilir. Bu halde rapor, Bakanlıkça belirlenen süre içinde

üst meslek kuruluşlarınca müştereken hazırlanır ve Bakanlığa yazılı olarak gönderilir. Bakanlık,

raporun kendisine ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde perakende işletmelerin çalışma gün

ve saatlerini, bölge veya ülke düzeyinde belirleyerek internet sitesinde ilan eder. Ayrıca Ba-

kanlık bu kararı valilikler, üst meslek kuruluşları ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlara gön-

derir.

(3)  Alışveriş merkezi ve zincir mağazaların çalışma gün ve saatlerine ilişkin müşterek

teklif, bu maddede belirtilen usul çerçevesinde üç yılda bir oluşturulur ve üçüncü yılın kasım

ayının on beşine kadar Bakanlığa gönderilir. Bakanlık, alışveriş merkezi ve zincir mağazaların

çalışma gün ve saatlerini üçüncü yılın aralık ayı sonuna kadar belirler ve üst meslek kuruluş-

larına gönderir.  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Denetim ve ceza hükümleri

MADDE 16 – (1) Bakanlık, bu Yönetmeliğin uygulanması, uygulamada çıkan sorunlar

ve şikâyetlerle ilgili olarak perakende işletmeler nezdinde denetim yapmaya yetkilidir. Bakanlık

bu yetkisini il müdürlükleri aracılığıyla da kullanabilir.

(2) Yetkili idareler, doğrudan veya Bakanlığın talebi üzerine perakende işletmeler nez-

dinde ön inceleme mahiyetinde denetim yapmakla görevlidir.

(3) Yetkili idareler tarafından yapılan denetimin sonuçları, denetimin sonuçlandığı ta-

rihten itibaren on beş gün içinde Bakanlığa bildirilir.

(4) Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde öngörülen idari para

cezası Bakanlık; diğer bentlerinde öngörülenler ise doğrudan veya Bakanlığın talebi üzerine

yetkili idare tarafından uygulanır. Bakanlık idari para cezası uygulama yetkisini, merkezde Ge-

nel Müdürlüğe, taşrada il müdürlüğüne devredebilir. 

Geçiş hükümleri 

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Büyük mağaza veya zincir mağazalar satışa sundukları ma-

ğaza markalı ürünleri, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde 6 ncı

maddeye uygun hale getirir.

(2) Sürekli indirimli satış yapan perakende işletmeler, 29/1/2017 tarihine kadar durum-

larını 9 uncu maddeye uygun hale getirir.
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(3) Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde yöresel ürünler için öngörülen raf tahsisi, bu

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılır. 

(4) Bu Yönetmelik hükümleri, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış

olan ve hüküm ve sonuçları devam eden sözleşmelere bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden

itibaren bir yıl sonra uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——
Millî Savunma Bakanlığından:

SAVUNMA SANAYİİ GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 4/6/2010 tarihli ve 27601 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Savunma

Sanayii Güvenliği Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklen-

miştir.

“MİLLÎ GİZLİ gizlilik dereceli Tesis Güvenlik Belgesi verilebilmesine yönelik işlemler Millî

Savunma Bakanının onayı alındıktan sonra başlatılabilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.

—— • ——
TEBLİĞLER

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

FİYAT, KALİTE VE STANDARTLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TEBLİĞ NO: FKS-89/70-71’İN YÜRÜRLÜKTEN 

KALDIRILMASINA DAİR  TEBLİĞ 

(TEBLİĞ NO: MSG-MS-2016/8)

MADDE 1 – 20/11/1989 tarihli ve 20348 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fiyat,

Kalite ve Standartlar Dairesi Başkanlığı Tebliğ No: FKS-89/70-71 yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

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

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

4/6/2010 27601

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

31/1/2012 28190
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
TEKNİK SERVİSLERE DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: SGM 2016/17)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı ve kapsamı; araçlar ve bunların aksam, sistem ve

ayrı teknik üniteleri ile ilgili düzenleyici mevzuat kapsamında yer alan ürünler ile karayolu dı-
şında kullanılan hareketli makinalara takılan içten yanmalı motorların, ilgili düzenleyici mev-
zuata uygunluğunu ve güvenliğini değerlendirmek amacıyla görevlendirilecek teknik servisin
taşıması gereken nitelikleri, görevlendirilmelerinde esas alınacak temel kriterler ile görevlen-
dirme usullerini, yükümlülükleri ile faaliyetlerinin izlenmesi, denetlenmesi ve idari yaptırım
kararlarının uygulanmasına dair usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ;
a) 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve

Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesine,
b) 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve

Uygulanmasına Dair Kanuna,
c) 30/9/1996 tarihli ve 96/8657 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile taraf olunan Birleşmiş

Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM/AEK) İç Ulaşım Komitesince hazırlanan 1958
tarihli Tekerlekli Araçların, Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçaların
Müşterek Teknik Talimatlarının Kabulü ve Bu Talimatlar Temelinde Verilen Onayların Karşı-
lıklı Tanınması Koşullarına Dair Anlaşmaya,

ç) 16/12/2011 tarihli ve 2011/2621 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliğine,

d) 11/1/1997 tarihli ve 22874 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tekerlekli Araçlar
ile Bu Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçalar ile İlgili Teknik Mev-
zuatın Uygulanmasına Dair Yönetmeliğe,

e) 23/12/2004 tarihli ve 25679 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İki veya Üç Teker-
lekli Motorlu Araçların Tip Onayı Yönetmeliği (2002/24/AT)’ne,

f) 22/8/2015 tarihli ve 29453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İki veya Üç Tekerlekli
Motorlu Araçların ve Dört Tekerlekli Motosikletlerin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Dene-
timi Hakkında Yönetmeliğe (AB/168/2013),

g) 20/6/2007 tarihli ve 26558 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Dışında
Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlardan Çıkan Gaz ve Parçacık
Halindeki Kirletici Emisyonlara Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği
(97/68/AT)’ne,

ğ) 8/6/2008 tarihli ve 26900 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım veya Orman
Traktörleri, Bunların Römorkları ve Birbiriyle Değiştirilebilir Çekilen Makinaları ile Sistemleri,
Aksamları, Ayrı Teknik Üniteleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2003/37/AT)’ne,

h) 14/8/2014 tarihli ve 29088 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım ve Orman
Araçlarının Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmeliğe (AB/167/2013),

ı) 28/11/2008 tarihli ve 27068 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araçların İmal, Tadil
ve Montajı Hakkında Yönetmeliğe,

i) 28/6/2009 tarihli ve 27272 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçlar ve
Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği (2007/46/AT)’ne,

dayanılarak hazırlanmıştır.
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Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) AB: Avrupa Birliğini,
b) Akreditasyon: Bir ulusal akreditasyon kurumu tarafından bir uygunluk değerlendirme

kuruluşunun belirli bir uygunluk değerlendirme faaliyetini yerine getirmek üzere ilgili ulusal
veya uluslararası standartların belirlediği gerekleri ve uygulanabildiği yerlerde ilgili sektörel
düzenlemelerde öngörülen ek gerekleri karşıladığının resmi kabulünü,

c) Araç: Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği (2007/46/AT), İki veya
Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Tip Onayı Yönetmeliği (2002/24/AT), İki veya Üç Tekerlekli
Motorlu Araçların ve Dört Tekerlekli Motosikletlerin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Dene-
timi Hakkında Yönetmelik (AB/168/2013), Tarım veya Orman Traktörleri, Bunların Römork-
ları ve Birbiriyle Değiştirilebilir Çekilen Makinaları ile Sistemleri, Aksamları, Ayrı Teknik
Üniteleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2003/37/AT) ve Tarım ve Orman Araçlarının Tip
Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/167/2013)’te tanımlanan
motorlu araç veya römorku,

ç) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
d) BM/AEK regülasyonu: 30/9/1996 tarihli ve 96/8657 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

ile taraf olunan, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM/AEK) İç Ulaşım Ko-
mitesince hazırlanan 1958 tarihli Tekerlekli Araçların, Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kul-
lanılan Aksam ve Parçaların Müşterek Teknik Talimatlarının Kabulü ve Bu Talimatlar Teme-
linde Verilen Onayların Karşılıklı Tanınması Koşullarına Dair Anlaşma ekinde yer alan teknik
düzenlemeyi,

e) Düzenleyici mevzuat: Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği
(2007/46/AT), İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Tip Onayı Yönetmeliği (2002/24/AT),
İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların ve Dört Tekerlekli Motosikletlerin Tip Onayı ve Pi-
yasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/168/2013), Tarım veya Orman Trak-
törleri, Bunların Römorkları ve Birbiriyle Değiştirilebilir Çekilen Makinaları ile Sistemleri,
Aksamları, Ayrı Teknik Üniteleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2003/37/AT) ve Tarım ve
Orman Araçlarının Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik
(AB/167/2013) dahil olmak üzere, bunlar kapsamındaki araçların ve bunların aksam, sistem
veya ayrı teknik üniteleriyle ilgili yönetmelikler, tebliğler ve BM/AEK Regülasyonları ile Ka-
rayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlardan Çıkan Gaz
ve Parçacık Halindeki Kirletici Emisyonlara Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yö-
netmeliği (97/68/AT)’ni,

f) İmalatçı: Tip onayı veya yetkilendirme sürecinin bütün aşamalarında ve imalat uy-
gunluğunun sağlanmasında onay kuruluşuna karşı sorumlu olan ve onay sürecinin konusu olan
araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünitenin bütün imalat aşamalarında doğrudan yer almasının
şart olmadığı kişi veya kuruluş ile temsilcileri,

g) Onay kuruluşu: Bir araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünitenin tip onayından ya
da münferit bir araç onayından her yönüyle sorumlu olan, yetkilendirme sürecini yürütmeye,
onay belgelerini düzenlemeye ve gerektiğinde geri çekmeye, diğer onay kuruluşlarının başvu-
rabileceği bir makam olarak hareket etmeye, teknik servisleri görevlendirmeye ve imalatçıların
imalat uygunluğuyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmesini temin etmeye yetkili olan, üye
ülkelerdeki kurum veya kuruluşu ve Türkiye’de Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

ğ) Sanal test yöntemi: Bir araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünitenin belli bir dü-
zenleyici mevzuatın teknik şartlarını sağlayıp sağlamadığını ortaya koymak amacıyla yapılan
hesapları içeren ve testlerle ilgili çalışmalarda, fiziksel bir aracın, sistemin, aksamın veya ayrı
teknik ünitenin mevcut olmasını gerektirmeyen bilgisayar benzetimlerini,
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h) Teknik servis: Bir deney laboratuvarı olarak onay kuruluşu adına bizzat onay kuru-
luşu tarafından da yerine getirilebilecek gerekli deneyleri yapmak veya bir uygunluk değer-
lendirme kuruluşu olarak yine onay kuruluşu adına bizzat onay kuruluşu tarafından da yerine
getirilebilecek ilk değerlendirmeyi ve diğer deney veya muayeneleri yapmak üzere onay ku-
ruluşu tarafından görevlendirilmiş bir kuruluş veya kurumu,

ı) Teknik uzman: İlgili düzenleyici mevzuat gereği teknik servis tarafından yürütülecek
uygunluk değerlendirme faaliyetlerini gerçekleştiren personeli,

i) Tip onayı: Bir onay kuruluşunun bir araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünite tipinin
ilgili idari hüküm ve teknik şartları sağladığını gösteren onaylama işlemini,

j) TÜRKAK: Türk Akreditasyon Kurumunu,
k) Uygunluk değerlendirmesi: Tip onayı alınacak ürünün prototipinin ilgili düzenleyici

mevzuata uygunluğunun değerlendirme faaliyetini ve tip onayı verilmiş bir ürünün ilgili dü-
zenleyici mevzuata uygunluğunun test edilmesi veya muayene edilmesine ilişkin her türlü faa-
liyeti,

l) Uygunluk değerlendirme kuruluşu: Kalibrasyon, test, belgelendirme ve muayene dâ-
hil olmak üzere bizzat onay kuruluşu tarafından da yerine getirilebilecek ilk değerlendirmeyi
veya diğer uygunluk değerlendirme faaliyetlerini gerçekleştiren Türkiye’de yerleşik kuruluşu,

m) Ürün: Araç veya araçlarda kullanılan aksam, sistem veya ayrı teknik ünitelerini,
n) Üye ülke: Avrupa Birliği üyesi bir ülkeyi,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar ve Teknik Serviste Aranacak Şartlar

Genel esaslar
MADDE 4 – (1) Bakanlığın yetki ve sorumluluğunda bulunan düzenleyici mevzuat

kapsamında, uygunluk değerlendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Bakanlığa başvuruda
bulunan Türkiye’de yerleşik veya Avrupa Birliğinde yerleşik olan ve Türkiye’de temsilciliği
bulunan uygunluk değerlendirme kuruluşu, 4703 sayılı Kanun, Uygunluk Değerlendirme Ku-
ruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği, ilgili düzenleyici mevzuat ve bu Tebliğde be-
lirtilen esaslar çerçevesinde değerlendirilir ve uygun bulunması halinde Bakanlık tarafından
ikinci fıkrada bahsedilen faaliyet kategorilerinin bir veya birkaçı kapsamında teknik servis ola-
rak görevlendirilir.

(2) Teknik servisler, düzenleyici mevzuat kapsamında yürüttükleri uygunluk değerlen-
dirme faaliyetleri bakımından;

a) Düzenleyici mevzuatta belirtilen deneyleri kendi tesislerinde yapmaları halinde
A kategorisi,

b) Düzenleyici mevzuatta belirtilen deneyleri imalatçının ya da bir üçüncü şahsın tesis-
lerinde yapmaları veya yapılmasına nezaret etmeleri halinde B kategorisi,

c) İmalatçının kalite yönetim sistemine ilişkin başlangıç değerlendirmesi ve denetim-
lerinde izlenecek işlemleri yürütmeleri ve imalatın uygunluğunu kontrol amacıyla yürüttüğü
işlem ve usulleri düzenli bir şekilde değerlendirmeleri ve izlemeleri halinde C kategorisi,

ç) İmalatın uygunluğunun izlenmesine yönelik faaliyetler çerçevesinde gerekli deney
veya muayenelere nezaret etmesi veya bunları yapması, üretim numunelerinin muayene veya
deneylerini yapması veya bunların yapılmasına nezaret etmesi halinde D kategorisi,

olarak kategorilendirilir.
(3) Teknik servisler, tip onayı alacak ürünlerin prototiplerine yönelik düzenleyici mev-

zuatta belirtilen onay veya muayeneler bakımından gerekli deneyleri bizzat yapar veya yapıl-
masına nezaret eder. Teknik servisler, görevlendirilmedikleri test veya muayeneleri yapamaz.

(4) Onay kuruluşu, ikinci fıkrada belirtilen faaliyetlerin biri veya birkaçı bakımından
teknik servis gibi hareket edebilir.

Sayfa : 68                               RESMÎ GAZETE                               6 Ağustos 2016 – Sayı : 29793



(5) Türkiye’de ve Avrupa Birliğinde yerleşik olan ve Bakanlık tarafından görevlendi-
rilen teknik servisler dışında kalan üçüncü ülke teknik servisleri,  Avrupa Birliği ile anlaşması
bulunan söz konusu üçüncü ülkeyle Türkiye’nin imzaladığı ikili anlaşma çerçevesinde görev-
lendirilebilir ve 13 üncü maddeye göre bildirimi yapılır.

(6) Teknik servislerin görevlendirilme kapsamı ve görevlendirildiği düzenleyici mev-
zuat listesi Bakanlık internet sayfasında yayımlanır.

(7) İlgili düzenleyici mevzuat kapsamında yürütülecek uygunluk değerlendirme faali-
yetleri için ülke sanayisinin ve üreticinin teknik servis ihtiyacı, teknik ve hukuki uygunluk,
sürdürülebilirlik ve rekabet koşulları ile teknik servis olmak için başvuran uygunluk değerlen-
dirme kuruluşunun potansiyeli, tecrübesi ve birikimi gibi şartlar göz önünde bulundurularak,
uygunluk değerlendirme kuruluşunun ilk kez teknik servis olarak görevlendirilmesine veya
teknik servisin kapsam genişletmesine ilişkin nihai kararı Bakanlık verir.

(8) Bir düzenleyici mevzuat kapsamı için teknik servis görevlendirilmesi, mevcut teknik
servis sayısı dikkate alınarak Bakanlık tarafından sınırlandırılabilir.

(9) Bakanlık, düzenleyici mevzuat kapsamında görevlendirilen teknik servislerin ku-
rumsal kapasitelerinin geliştirilmesi ve yüklenici laboratuvar kullanımında, öncelikli olarak
ulusal kaynakların ve ulusal test altyapısının kullanılması bakımından, teknik servisleri yön-
lendirme yetkisine sahiptir.

Teknik serviste aranacak şartlar
MADDE 5 – (1) İlgili düzenleyici mevzuatın hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bir uy-

gunluk değerlendirme kuruluşunun teknik servis olarak görevlendirilmesi için bu maddede be-
lirtilen şartlar aranır.

(2) Yurt içindeki teknik servisler ve yurt dışında yerleşik teknik servislerin temsilcileri
ulusal mevzuata uygun bir şekilde kurulmak ve tüzel kişiliği haiz olmak zorundadır.

(3) Başvuru yapan uygunluk değerlendirme kuruluşu, başvuru konusu düzenleyici mev-
zuat kapsamında teknik bilgiye, sektörel deneyime veya uygunluk değerlendirme tecrübesine
sahip olan ve aşağıdaki şartları taşıyan en az iki teknik uzmanı istihdam eder;

a) Teknik uzmanın düzenleyici mevzuatta yer alan uygunluk değerlendirme faaliyetleri
hakkında bilgiye, bu faaliyetleri yürütebilecek beceriye, başvuru konusunu teşkil eden düzen-
leyici mevzuata ve ilgili standartlara ilişkin yeterli bilgiye sahip olması gerekir.

b) Teknik uzmanın üniversitelerin mühendislik bölümlerinden, teknoloji fakültelerinden
ya da teknik eğitim fakültelerinden birinden yükseköğrenimini tamamlamış olması ve en az
iki yıllık sektörel deneyim veya düzenleyici mevzuat kapsamında en az iki yıllık uygunluk de-
ğerlendirme faaliyetlerini yürütmüş olması veya en az üç yıllık kamu kurum ve kuruluş tecrü-
besini haiz olması gerekir.

c) Teknik uzmanın düzenleyici mevzuat kapsamına giren özel alanlarda gerekli teknik
bilgiye, uygun becerilere ve tecrübeye sahip olduğunu belgelemesi gerekir.

ç) Düzenleyici mevzuat gruplarına göre Ek-1’de belirtilen sayıda teknik uzmanın aynı
ekte yer alan açıklayıcı notlara göre istihdam edilmesi zorunludur.

d) Teknik servis şirket ortağı,  genel müdürü, genel müdür yardımcısı ve yönetim kurulu
üyeleri, teknik uzman olarak görevlendirilemez.

(4) Teknik servislerin yetkilileri ve uygunluk değerlendirmesini yapmakla sorumlu per-
soneli; ilgili ürünün tasarımcısı, imalatçısı, tedarikçisi, montajcısı veya bunlardan herhangi bi-
rinin yetkili temsilcisi olamaz ve ürünün tasarımı, üretimi, pazarlaması veya bakımında doğ-
rudan ya da yetkili temsilci sıfatı ile yer alamaz.

(5) Sanal deney yöntemlerini kullanan teknik servislerin, ilgili düzenleyici mevzuatın
şartlarını sağlayacak şekilde bilgisayar destekli donanım ve yazılımların olduğu ortamda ça-
lışma yeteneklerini ispatlaması gerekir.

6 Ağustos 2016 – Sayı : 29793                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 69



(6) Başvuru yapan uygunluk değerlendirme kuruluşunun teknik servis olarak görev-
lendirilmesi için akreditasyonla ilgili aşağıdaki şartları sağlaması gerekir:

a) A kategorisi için TS EN ISO/IEC 17025, B ve D kategorisi için TS EN ISO/IEC
17020 ve C kategorisi için TS EN ISO/IEC 17021 standartlarına göre akredite olması zorun-
ludur.

b) Teknik servislerin yürüttüğü uygunluk değerlendirme faaliyetlerinde yüklenici la-
boratuvar kullanması halinde bu laboratuvarların TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre ak-
redite olması zorunludur.

c) Kapsam genişletme başvurusunda bulunan teknik servisin akreditasyon kapsamına
ilişkin değerlendirme Bakanlık tarafından yapılır.  Teknik servis, akreditasyon süresinin biti-
minde en güncel düzenleyici mevzuatı da kapsayacak şekilde akreditasyonu yeniler.

ç) Bir uygunluk değerlendirme kuruluşunun A kategorisi ile beraber B veya D katego-
risine başvurması durumunda TS EN ISO/IEC 17020 ve TS EN ISO/IEC 17025 standardına
göre akredite olması şartı birlikte aranır.

d) Düzenleyici mevzuat kapsamındaki imalatın uygunluğu değerlendirmesi dışındaki
diğer uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin, imalatçının bünyesinde yapılması durumunda,
akreditasyon şartı aranmaz. Ancak teknik servis, testleri yapacağı imalatçı laboratuvarlar için
Bakanlık onayını alır.

e) TÜRKAK’ın akreditasyon hizmeti vermediği alanlarda, AB üyesi ülkelerin eşdeğer-
lik incelemesini olumlu bir şekilde tamamlamış ulusal akreditasyon kuruluşlarının vermiş ol-
duğu akreditasyon belgesi geçerlidir.

(7) Teknik servis başvurusu yapacak olan uygunluk değerlendirme kuruluşu, yürüttüğü
faaliyetleri kapsayacak nitelikte olmak ve sorumluluğun kamu tarafından üstlenildiği durumlar
hariç olmak üzere mesleki sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır. Bakanlık, hiçbir durum
ve koşulda, görevlendirilen teknik servisin faaliyetlerini yürütmesi esnasında meydana gele-
bilecek kusurlardan ve buna bağlı oluşabilecek zararlardan sorumlu değildir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Teknik Servis Başvurusu, Değerlendirme,  Görevlendirme ve Denetim

Teknik servis başvurusu
MADDE 6 – (1) Başvuru sahibi uygunluk değerlendirme kuruluşu, ilk görevlendirme

veya kapsam genişletme amacıyla Bakanlığa başvuru yapar.
(2) Türkiye’de yerleşik veya AB’de yerleşik ve Türkiye’de temsilciliği bulunan uygun-

luk değerlendirme kuruluşunun yetkili temsilcisi tarafından, Bakanlığa yapacağı başvuru dos-
yasında aşağıdaki belgeler bulunur;

a) Ticaret sicil numarası ve şirketin kuruluş amacını içeren Türkiye Ticaret Sicili Ga-
zetesinin aslı veya noter tasdikli bir örneği,

b) Başvuru sahibi kuruluşun, kendi bünyesinde, yetki ve sorumlulukların birim ve birim
yetkililerine göre belirlendiğini gösteren detaylı organizasyon şeması,

c) Düzenleyici mevzuat çerçevesinde başvurduğu uygunluk değerlendirme hizmetleri-
nin tarifi ve Ek-1’de bulunan gruplara göre başvurduğu düzenleyici mevzuatın listesi,

ç) Uygunluk değerlendirmesi işlemlerini yapan teknik uzmanların düzenleyici mevzuat
gruplarına göre dağılımı, isimleri ve iletişim bilgileri, eğitim durumu, sahip olduğu geçerli ser-
tifikaların kopyaları,

d) Başvuru kapsamında yapılacak deneylerin gerçekleşeceği laboratuvarların kuruluş,
yüklenici veya imalatçıya göre ayrımını gösterir liste,

e) Başvurusu kapsamındaki laboratuvar ve teçhizat durumu ile fiziki yerleşim durumu-
nu gösteren kroki veya plan,

f) Eğitimsel ve profesyonel yeteneklerinin kanıtlandığı deneylerden sorumlu personelin
ve yönetim kadrosunun özgeçmişini içeren ayrıntılı açıklama,
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g) Mesleki sorumluluk sigorta poliçesinin orijinali veya noter tasdikli bir sureti,
ğ) TÜRKAK tarafından yayımlanan akreditasyon sertifikası veya sertifikalarının Türkçe

ve yeminli tercüme bürolarından onaylı veya TÜRKAK tarafından düzenlenmiş olan İngilizce
suretleri,

h) Türkiye dışından alınan akreditasyon belgeleri için yeminli tercüme bürolarından
onaylı Türkçe suretleri ve TÜRKAK tarafından düzenlenmiş akreditasyon denklik belgesi.

(3) Başvuru dosyası, bu Tebliğde belirtilen içerik sıralamasına uygun olacak bir şekilde
ayraçla sınıflandırılmış olarak hazırlanır ve Bakanlığa sunulur. Başvuru usulüne uygun hazır-
lanmayan başvuru dosyası, Bakanlık tarafından iade edilir.

(4) Başvuru dosyasında yer alacak belgelerin tümüne, başvuru sahibi kuruluşu temsil
ve ilzama yetkili şahıs tarafından ıslak imza atılır.

(5) Gerekli bilgi işlem altyapısı Bakanlık tarafından tamamlandığında, teknik servis
adayının ilk başvurusu veya teknik servisin kapsam genişletme başvurusu, elektronik ortamda
alınır ve değerlendirilir.

Değerlendirme
MADDE 7 – (1) Teknik servis olma talebinde bulunan uygunluk değerlendirme kuru-

luşunun başvuru dosyası, 4 üncü maddenin sekizinci fıkrasında yer alan gerekçelerle iade edi-
lebilir.

(2) Başvuru dosyası, birinci fıkra hükmüne göre iade edilmediği durumda, 4 üncü mad-
denin yedinci fıkrası ile 6 ncı madde hükümleri kapsamında incelenir.

(3) Başvuru dosyasının tam olması halinde Bakanlık tarafından, başvuru sahibi kuru-
luşun yeterliliğine ilişkin tespit ve değerlendirmelerde bulunmak amacıyla, ilk kez başvuru ya-
pan uygunluk değerlendirme kuruluşunun merkez ofisinde ve sahada yerinde değerlendirme
yapılır. Kapsam genişletme başvurusunda bulunan teknik servis için de yerinde değerlendirme
yapılır.

(4) Değerlendirme, kuruluşa ait bir veya birkaç önemli faaliyetin yürütüldüğü tesiste
yapılır. Yerinde değerlendirmede, başvuru sahibi uygunluk değerlendirme kuruluşunun ilgili
teknik biriminin karar almaya yetkili teknik sorumlusunun hazır bulunduğu açılış ve kapanış
toplantısı yapılır.

(5) Teknik servisin değerlendirmesi yapılırken, akreditasyon belgelerinin kapsam olarak
yeterli olup olmadığı dikkate alınır. Yerinde değerlendirmede toplanan bütün bilgi ve belgeler
incelenir. Bu inceleme, kuruluşun teknik servis olarak görevlendirme şartlarına uygun olup ol-
madığını ve yeterlilik derecesini belirlemesine izin verecek düzeyde olmalıdır.

(6) Yerinde değerlendirme tamamlanınca, inceleme sonucunda elde edilen bulgular hak-
kında yazılı bir değerlendirme raporu hazırlanır. Değerlendirme raporunda uygunsuzluk bu-
lunmaması halinde, 4 üncü maddenin yedinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla, yükümlülükler ve
ilave şartlara ilişkin uygunluk değerlendirme kuruluşu taahhüt beyanı alınarak, teknik servis
olarak görevlendirilir.

(7) Değerlendirme raporunda uygunsuzluk olması halinde görevlendirme şartlarının
oluşmaması sebebiyle başvuru dosyası iade edilir.

(8) Başvuru değerlendirilirken kapsamdaki ilgili düzenleyici mevzuat veya mevzuatta
ayrı bölümlerin yer alması durumunda mevzuat bölümlerinin bütünü konusunda yetkinlik dik-
kate alınır.

(9) Görevlendirilmiş bir teknik servisin düzenleyici mevzuat kapsamının genişletilme-
sinde de bu Tebliğin ilgili hükümleri uygulanır.

Görevlendirme
MADDE 8 – (1) Teknik servis olma talebinde bulunan uygunluk değerlendirme kuru-

luşunun, bu Tebliğin 7 nci maddesi kapsamında değerlendirilerek uygun bulunması halinde
Bakanlık tarafından kuruluşa teknik servis görevlendirme yazısı verilir.
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(2) Teknik servis görevlendirme yazısında;
a) Onay kuruluşunun tam adı ve logosu,
b) Görevlendirilen uygunluk değerlendirme kuruluşunun ticaret unvanı, adresi ve ile-

tişim bilgileri,
c) Başvurunun bu Tebliğin ilgili maddeleri kapsamında değerlendirilerek teknik servis

olarak görevlendirmenin uygun bulunduğuna dair bir beyan,
ç) Görevlendirme kapsamındaki düzenleyici mevzuat grubu ve listesi ile görevlendirme

kategorisi ve akreditasyon kapsamı,
d) Görevlendirmenin süresi,
e) Yükümlülükler ve ilave şartlar,
yer alır.
(3) Teknik servisin görev süresi, başvuru sahibi uygunluk değerlendirme kuruluşunun

sahip olduğu akreditasyonun en son geçerlilik tarihi dikkate alınarak Bakanlık tarafından be-
lirlenir. Başvuru kapsamına ilişkin olarak birden fazla akreditasyonun bulunması durumunda,
geçerlilik süresi en yakın tarihte son bulacak olan akreditasyona göre teknik servis görev süresi
belirlenir.

(4) Yeni görev süresinin bildirimine ilişkin olarak mevcut görev süresinin sona ereceği
tarihten en az otuz gün önce, söz konusu görev süresinin belirlenmesinde esas alınan akredi-
tasyon sertifikasının yenilenerek Bakanlığa iletilmiş olması gerekir.

(5) Görev süresinin bitiminden itibaren yirmi gün süreyle teknik servis statüsü askıya
alınır, bu sürede kuruluşun akreditasyon belgesini yenileyememesi durumunda teknik servis
statüsü iptal edilir.

Denetim
MADDE 9 – (1) Bakanlık yılda en az bir defa re’sen veya şikayet üzerine gerekli hal-

lerde,  teknik servisin merkez ofisinde veya sahada, 4703 sayılı Kanun, Uygunluk Değerlen-
dirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği, görevlendirildiği düzenleyici mev-
zuat, bu Tebliğde ve görevlendirme yazısında yer alan ilave şartlar kapsamında denetim yapar.

(2) Denetim sonucunda Bakanlık tarafından denetim raporu hazırlanır. Denetim rapo-
runda uygunsuzluk bulunması durumunda, tespit edilen uygunsuzluklar teknik servise bildirilir.
Denetim raporunda belirtilen süre içinde bildirilen uygunsuzlukların giderilmemesi durumunda
görevlendirme askıya alınır,  aynı uygunsuzluğun tekrarında görevlendirme iptal edilir.

(3) Teknik servisin sahip olduğu akreditasyona ilişkin oluşabilecek şikâyetler Bakanlık
tarafından TÜRKAK’a iletilir. TÜRKAK tarafından yürütülecek işlemlerin sonucu Bakanlığa
bildirilir. TÜRKAK’ın yürütmüş olduğu işlemler neticesinde, teknik servisin görevini sürdürüp
sürdürmemesine dair nihai kararı Bakanlık verir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Teknik Servislerin Yükümlülükleri ve İdari Yaptırım Kararlarının Uygulanması

Teknik servislerin yükümlülükleri
MADDE 10 – (1) Teknik servisler aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirmek zorun-

dadır:
a) Görevlendirildiği düzenleyici mevzuat kapsamında yürüteceği uygunluk değerlen-

dirme faaliyetlerini doğru, eksiksiz ve süreklilik arz edecek bir şekilde yerine getirmek.
b) Görevlendirildiği düzenleyici mevzuat kapsamında yürüteceği uygunluk değerlen-

dirme faaliyetlerini en uygun şekilde icra edebilmek amacıyla, bu Tebliğde belirtilen şartlara
uygun yeterli sayıda tam zamanlı personeli bünyesinde istihdam etmek.

c) Yapılan test veya muayene ve değerlendirme sonucunda uygun bulunan prototiplerin
mevzuatta belirtilen usule uygun olarak raporlanmasını sağlamak.

ç) Yaptığı tüm işlemlere ve verdiği raporlara ilişkin gerekli tüm kayıtları ilgili mevzua-
tında belirtilen süreyle saklamak ve bunları gerekli hallerde Bakanlığın incelemesine sunmak.
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d) Görevlendirme ile birlikte gerçekleştireceği raporları söz konusu görevlendirmeyi
takip eden süreçte üçer aylık dönemlerde Ek-2’de yer alan forma uygun olacak şekilde yazılı
ve elektronik olarak Bakanlığa iletmek.

e) Her türlü yapısal değişikliği en geç otuz gün içinde Bakanlığa bildirmek.
f) Yetkili personele ilişkin her türlü değişikliği en geç yirmi iş günü içerisinde Bakanlığa

bildirmek.
g) TÜRKAK tarafından geçekleştirilen gözetim veya akreditasyon yenileme denetimleri

neticesinde akreditasyon kapsamının daraltılması, askıya alınması ve iptal edilmesi halinde,
söz konusu askı, iptal ve akreditasyona ilişkin bilgileri Bakanlığa en geç yirmi gün içinde bil-
dirmek.

ğ) Yürüttüğü uygunluk değerlendirme faaliyetlerinde ortaya çıkan zarar ve ziyanın taz-
mini için bir mesleki sorumluluk sigortasına sahip olmak.

h) Uygunluk değerlendirme hizmetini sunarken, piyasa koşullarını zorlayacak, üretim
maliyetlerini ciddi oranda artıracak ve üreticileri zor duruma düşürecek şartları öne sürmemek.

ı) Gerek Türkiye gerekse AB nezdinde koordinasyon ve işbirliğini artıracak faaliyetlere
katılım sağlamak.

i) Kendi görev alanı kapsamında bulunan mevzuat ve standartlara ilişkin gelişmeleri
takip etmek.

j) Yaptığı uygunluk değerlendirme faaliyetlerine ilişkin elde ettiği bilgilerin gizliliğini
sağlamak.

k) Uygunluk değerlendirme faaliyetlerinde kullanacağı personelin tarafsızlığını sağla-
mak ve personele vereceği ücreti yapılan değerlendirmelerin sayısına veya bu değerlendirme-
lerin sonuçlarına göre belirlememek.

l) Tüm imalatçıların uygunluk değerlendirme hizmetinden eşit koşullarda faydalanma-
sını sağlayacak şekilde gerekli bütün tedbirleri almak.

m) Bakanlık tarafından yürütülen piyasa gözetim ve denetim işlemlerinde, gerektiğinde
Bakanlığın aldığı numunelerin test ve muayenelerini bedelsiz yapmak.

n) Her takvim yılının sonunda, bir sonraki yıla ait yatırım planları, kurumsal kapasitenin
geliştirilmesine yönelik stratejik planlar ile bir önceki yıla ilişkin sunduğu plana ait gerçekleş-
meleri içeren faaliyet raporunu Bakanlığa sunmak.

o) Görevleri ile ilgili düzenleyici mevzuattaki gelişmeleri ulusal ve uluslararası düzeyde
yakından takip ederek, buna göre tesis, donanım ve personel eğitimi ve istihdamı ile ilgili ted-
birleri almak.

(2) Teknik servis, gerçekleştirdiği faaliyetler sonucunda herhangi bir ürüne ilişkin tip
onayı belgelendirme talebinin reddedilmesi veya ürüne ilişkin bir onayın verilmemesi ya da
önceden belgelendirilmiş bir ürünün belgesinin iptal edilmesi durumlarında ortaya çıkan itiraz
ve şikayetleri inceleyerek aşağıdaki tedbirleri alır:

a) Bakanlık tarafından ürüne ait tip onayı belgesinin reddi ya da geri çekilmesi duru-
munda gerçekleştirdiği uygunluk değerlendirme faaliyetlerine ilişkin detaylı bilgileri Bakanlığa
bildirmek.

b) Test veya muayenelerde reddedilen veya geri çekilen ürün veya ürünlere ilişkin bil-
gileri Bakanlığa bildirmek.

c) Test veya muayene sonucu reddedilen veya geri çekilen ürün veya ürünlere ilişkin
olarak mevcut yasal haklar ile bu hakların kullanılmasına ilişkin süreleri imalatçı ya da yetkili
temsilcisine bildirmek.

ç) İmalatçının ya da yetkili temsilcisinin karara itiraz edebilmesine izin vererek bu itirazın
bahse konu kararla önceden hiçbir ilişkisi bulunmayan; ancak konu hakkında yeterli bilgi ve
tecrübeye sahip, bağımsız hareket edebilen kişi veya kişilerce incelenmesini sağlamak.

(3) Teknik servisler ve bunların personeli uygunluk değerlendirmesi ve tip onayı alına-
cak ürünün prototipinin düzenleyici mevzuata göre test edilmesi veya muayene edilmesini,
azami mesleki etik kuralları çerçevesinde ve teknik yeterlilikle yürütmeli; test veya muayene-
lerini veya kararlarını bağımsız ve tarafsız olarak yapmalıdır.
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(4) Yüklenici veya imalatçı laboratuvarın kullanılması durumunda, nihai sorumluluk
teknik servise aittir.

(5) Gerekli bilgi işlem altyapısı tamamlandığında, bu Tebliğ gereği Bakanlığa yapılması
gereken bildirimler elektronik ortamda yapılır.

İdari yaptırımların kararlarının uygulanması
MADDE 11 – (1) Teknik servisin faaliyetleri çerçevesinde uygunsuzluk tespit edilmesi

durumunda veya bu Tebliğde yer alan hükümlere aykırı hallerde Bakanlık tarafından aşağıda
yer alan idari yaptırımlar uygulanır:

a) Her türlü yapısal değişikliğin veya değiştirilen iletişim bilgilerinin, bu Tebliğde be-
lirtilen süre zarfında Bakanlığa bildirilmemesi durumunda, 4703 sayılı Kanunun 12 nci mad-
desinin birinci fıkrasının (h) bendinde öngörülen idari para cezası uygulanır.

b) Raporlama faaliyetlerinin, bu Tebliğde belirtilen süre zarfında Bakanlığa bildirilme-
mesi durumunda, 4703 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde ön-
görülen idari para cezası uygulanır.

c) Bu Tebliğde belirtilen personel ile ilgili şartların sağlanmaması durumunda, 4703
sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası gereği teknik servis faaliyetleri askıya alınır
ve düzeltici faaliyet için en fazla otuz gün süre verilir. Süre sonunda, personel ile ilgili şartların
yerine getirilmemesi durumunda, anılan Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası gereği
teknik servis statüsü iptal edilir.

ç) Bu Tebliğde belirtilen mesleki sorumluluk sigortası ile ilgili şartların sağlanmaması
durumunda, 4703 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası gereği teknik servis faali-
yetleri askıya alınır ve düzeltici faaliyet için en fazla otuz gün süre verilir. Süre sonunda, mes-
leki sorumluluk sigortası ile ilgili şartların sağlanmaması durumunda, 4703 sayılı Kanunun
9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası gereği teknik servis statüsü iptal edilir.

d) Bakanlık tarafından esas alınan akreditasyonun TÜRKAK tarafından askıya alınması
durumunda, teknik servis statüsü askıya alınır. Askı süresi sonunda, akreditasyonun teknik ser-
vis tarafından sürdürülememesi durumunda, 4703 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü
fıkrası gereği teknik servis statüsü iptal edilir.

e) Bakanlık tarafından esas alınan akreditasyonun iptal edilmesi durumunda, 4703 sayılı
Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası gereği teknik servis statüsü iptal edilir.

f) Bağımsızlığın veya tarafsızlığın sağlanamaması durumunda, 4703 sayılı Kanunun
12 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde öngörülen idari para cezası uygulanır ve 4703
sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası gereği teknik servis statüsü iptal edilir.

g) Düzenleyici mevzuata uygun olmayan raporlamanın tespit edilmesi durumunda,
4703 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde öngörülen idari para
cezası uygulanır.

ğ) Teknik servisin uygunluk değerlendirmesine ilişkin bazı faaliyetleri bir yükleniciye
yaptırması veya bir şubesini bu işler için kullanmasına dair bilgiyi Bakanlığa bildirmemesi du-
rumunda, 4703 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası gereği teknik servis faaliyetleri
askıya alınır ve düzeltici faaliyet için en fazla otuz gün süre verilir. Aynı uygunsuzluğun ikinci
defa tekrarında, 4703 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası gereği teknik servis
statüsü iptal edilir.

h) Teknik servis olarak görevlendirilen kuruluşun yerine getirmesi gereken kriterlere
ve şartlara uymadığı, hatalı işlem yaptığı, kusurlu veya usulsüz davrandığının tespit edilmesi
halinde, 4703 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası gereği teknik düzenleme kap-
samındaki faaliyeti Bakanlık tarafından geçici olarak durdurulur.

(2) Teknik servisin görevlendirilmesinin iptali, bu kuruluşun görevli olduğu süre bo-
yunca yürüttüğü faaliyetlerden doğan sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Uygulamalarda yeknesaklığın sağlanması
MADDE 12 – (1) Bakanlık, gerekli gördüğünde teknik servislerin test veya muayene

uygulamalarında yeknesaklığı sağlamak üzere belirli periyotlarla, aynı numuneyi bedelsiz ola-
rak birden fazla teknik servise inceletir ve uyumsuzluk halinde düzeltmelerini sağlar.

(2) Teknik servisler tarafından yürütülecek olan uygunluk değerlendirme faaliyetlerinde
uygulama birliğinin sağlanması, ortaya çıkan sorunların değerlendirilmesi ve teknik servisler
arasında gerekli işbirliğinin sağlanması amacıyla, Bakanlık tarafından yılda en az bir defa eş-
güdüm toplantısı düzenlenir.

Bildirim işlemleri
MADDE 13 – (1) Avrupa Birliği teknik mevzuatından uyumlaştırılarak Resmî Gaze-

te’de yayımlanan yönetmelikler ile ilgili görevlendirilen teknik servislere ilişkin bilgiler ve de-
ğişiklikler Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Avrupa Komisyonuna bildirilir.

(2) Bir teknik servis, tip onayına ilişkin amaçlar bakımından, 4 üncü maddenin ikinci
fıkrasında belirtilen faaliyetleri önceden Avrupa Komisyonuna bildirilmiş olması şartıyla yü-
rütebilir.

(3) BM/AEK Regülasyonları ile ilgili görevlendirilen teknik servislere ilişkin bilgiler
ve değişiklikler Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komis-
yonuna bildirilir.

(4) Aynı teknik servis, bir veya birkaç AB üyesi ülke veya BM/AEK’ya taraf ülke ta-
rafından teknik servis olarak görevlendirilebilir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde; 4703 sayılı Kanun, Uy-

gunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği ve ilgili düzenleyici
mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 15 – (1) 31/10/2010 tarihli ve 27745 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tek-

nik Servislerin Görevlendirilmesi Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM 2010/12)
yürürlükten kaldırılmıştır.

Atıflar
MADDE 16 – (1) 31/10/2010 tarihli ve 27745 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tek-

nik Servislerin Görevlendirilmesi Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM 2010/12)’e
yapılan atıflar, bu Tebliğe yapılmış sayılır.

Mevcut teknik servisler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yayımından önce Bakanlık tarafından görev-

lendirilen teknik servislerin protokolleri bu Tebliğin yayımı tarihinden bir yıl sonra sona erer.
Görevlendirme bildirimi
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Ulusal tip onayı işlemlerinde, AT tip onayı için Avrupa Ko-

misyonuna teknik servis görevlendirme bildirimi yapılana kadar 13 üncü maddenin ikinci fık-
rası hükmü uygulanmaz.

Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür. 
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
TS EN ISO 4126-6 “AŞIRI BASINCA KARŞI KORUMA İÇİN EMNİYET 

CİHAZLARI- BÖLÜM: 6 PATLAMA DİSKLİ EMNİYET CİHAZLARININ 
UYGULAMASI, SEÇİMİ VE MONTAJI” STANDARDI İLE 

İLGİLİ TEBLİĞ  (ISO 4126-6: 2014)
(TEBLİĞ NO: MSG-MS-2016/5)

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, TS EN ISO 4126-6 (Kasım 2014) Standardının

uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.
Standardın kapsamı
MADDE 2 – (1) Bu standard, aşırı basınç ve/veya aşırı vakumdan basınç donanımlarını

korumak için patlama diskli emniyet cihazlarının uygulaması, seçimi ve montajı ile ilgili yol
gösterici bilgileri kapsar.

(2) Ek A müşteri tarafından imalâtçıya verilecek bilgiler için bir kontrol listesini sağlar.
(3) Ek B patlama diskinin değiştirilme süresine ait kılavuzu verir.
(4) Ek C patlama diskli emniyet cihazı ihtiva eden basınç düşürme sistemlerinin, tek

fazlı akışkanlar için boşaltma kapasitesinin belirlenmesine ait kılavuzu sağlar.
(5) Ek D patlama diskli emniyet grubunun akış direncinin belirlenmesinde, zorunlu ol-

mayan işlemi verir.
(6) EK E patlama diskli emniyet cihazlarının tip deneylerinde, zorunlu olmayan işlemi

verir.
(7) EK F çeşitli patlama diskli emniyet cihaz tipleri için tipik performans karakteris-

tiklerini verir.
(8) Patlama diskli emniyet cihazlarının imalâtı, muayenesi, deneyi, belgelendirmesi,

işaretlenmesi ve ambalaj özellikleri EN 4126-2'de verilmiştir.
Dayanak
MADDE 3 – (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 dayanılarak
hazırlanmıştır.

Uygulamaya konma
MADDE 4 – (1) TS EN ISO 4126-6 “Aşırı basınca karşı koruma için emniyet cihazları

– Bölüm 6: Patlama diskli emniyet cihazlarının uygulaması, seçimi ve montajı” standardı iptal
edilmiştir.  Yerine TSE’nin Basınçlı Kaplar Teknik Komitesince revizyonu hazırlanarak TSE
Teknik Kurulunun 13/11/2014 tarihli toplantısında kabul edilerek yayımına karar verilen
TS EN ISO 4126-6 (Kasım 2014) standardı, zorunlu olarak uygulanmaya konulmuştur.

Uyma zorunluluğu 
MADDE 5 – (1) TS EN ISO 4126-6 (Kasım 2014) Standardı kapsamına giren ürünleri

üreten ve piyasaya arz edenlerin bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.
Temin
MADDE 6 – (1) TS EN ISO 4126-6 (Kasım 2014) Standardı, TSE merkez teşkilatından

veya il temsilciliklerinden temin edilebilir. İletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ula-
şılabilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 7 – (1) 25/1/2011 tarihli ve 27826 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan Mecburi Standard Tebliği (Tebliğ No: ÖSG-2011/2) yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
TS 1023-1 CIVATALAR - BÖLÜM 1: HAVŞA - DÜZ BAŞLI, TORNAVİDA

KANALLI STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: MSG-MS-2016/6)

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, TS 1023-1 (Aralık 2014) Standardının revizyonu-

nun uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.
Standardın kapsamı
MADDE 2 – (1) Bu standard; havşa – düz başlı, tornavida kanallı cıvataların tarifini,

sınıflandırmasını ve özelliklerini, numune alma, muayene ve deneyleri, teknik teslim şartları
ile piyasaya arz şekline dair hususları kapsar.

(2) Metal dışı malzemelerden yapılan havşa – düz başlı, tornavida kanallı cıvataları ve
havacılıkta kullanılan cıvataları kapsamaz.

Dayanak
MADDE 3 – (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 2/5/2012
tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alan-
da Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Uygulamaya konma
MADDE 4 – (1) TSE Teknik Kurulunun 24/12/2014 tarihli toplantısında  kabul  edile-

rek  revizyonu  hazırlanan  TS 1023-1 “Cıvatalar - Bölüm 1 : Havşa-Düz Başlı, Tornavida Ka-
nallı” standardı, imalat ve piyasaya arz safhalarında zorunlu olarak uygulanmaya konulmuş-
tur.

Uyma zorunluluğu
MADDE 5 – (1) TS 1023-1  (Aralık 2014) Standardı kapsamına giren ürünleri üreten

ve piyasaya arz edenlerin bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.
Karşılıklı tanıma hükmü
MADDE 6 – (1) TS 1023-1 (Aralık 2014)  Cıvatalar - Bölüm 1: Havşa-Düz Başlı, Tor-

navida Kanallı Standardı ile ilgili Tebliğ hükümleri Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak
üretilmiş veya yasal olarak serbest dolaşıma girmiş ürünlere uygulanmaz.

(2) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı birinci fıkrada belirtilen ürünü, Düzenlenme-
miş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin üçüncü bölümünde belirtilen usul ve esaslara
uyarak değerlendirmeye tabi tutabilir ve bunun sonucunda bu TS 1023-1 (Aralık 2014)  Cıva-
talar - Bölüm 1: Havşa - Düz Başlı, Tornavida Kanallı Standardı ile ilgili Tebliğ tarafından ara-
nan koruma düzeyini eşdeğer ölçüde sağlamadığını tespit ederse, ürünün piyasaya arzını ya-
saklayabilir, koşula bağlayabilir, piyasadan geri çekilmesini veya toplatılmasını isteyebilir.

Temin
MADDE 7 – (1) TS 1023-1  (Aralık 2014)  Standardı, TSE merkez teşkilatından veya

il temsilciliklerinden temin edilir. İletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılabilir.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 8 – (1) 23/9/2003 tarihli ve 25238 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mec-

buri Standard Tebliği (Tebliğ No: ÖSG-2003/78) yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
TS 6269 RULMANLI YATAKLAR - BİR SIRA BİLYALI,

RADYAL STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: MSG-MS-2016/7)

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı TS 6269 (Nisan 2015) Standardının revizyonunun

uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.
Standardın kapsamı
MADDE 2 – (1) Bu standard, delik anma çapı 2,5 mm - 250 mm (dâhil) arasındaki bir

sıra bilyalı, radyal rulmanlı yatakları kapsar. 
(2) Bir sıra bilyalı, açısal temaslı, dört nokta temaslı, omuzlu, tespit bilezikli, dış bile-

ziğin dış yüzeyi bombeli rulmanları, ince kesitli rulmanları, tek yöne dönebilen rulmanları, iç
bileziği veya dış bileziği iki parça olan rulmanları, fosfat veya kadmiyum kaplanmış rulmanları,
dış bileziği çatlatılmış olan sık taneli rulmanları, doldurma kanallı rulmanları, kafesi olmayan
rulmanları, flanşlı rulmanları, iç bileziği veya dış bileziği veya her iki bileziği de plastik veya
poliamid malzemeden yapılmış rulmanları, iç bileziği veya dış bileziği veya her iki bileziği de
sacdan kalıpta şekillendirilerek yapılmış rulmanları (örneğin debriyaj rulmanları ve benzerleri),
paslanmaz çelikten rulmanlar ile bilyaları seramik malzemeden olan, bileziklerinden biri veya
her ikisi de seramik malzemeden olan veya seramik malzeme ile kaplanmış olan radyal rulmanlı
yatakları kapsamaz. 

(3) Ayrıca dış bileziklerinin bir köşesinde oldukça büyük radyüsler bulunan, radyüs ve
pürüzlülük değerleri standarda göre farklı olan forklift rulmanlarını, standard dışı ölçülere sahip
baskı rulmanları (örneğin, debriyaj rulmanları ve benzerleri), farklı amaçlar için imal edilmiş,
dış yüzeyi veya çalışma yüzeylerinde taşlama yapılmamış özel rulmanları kapsamaz.  

(4) Bu standard; bir sıra bilyalı, radyal rulmanlı yatakların tarifine, sınıflandırma ve
özelliklerine, numune alma, muayene ve deneyleri ile piyasaya arz şekline dairdir.

a) Not 1: Bu standardda “bir sıra bilyalı, radyal rulmanlı yatak” terimi yerine bundan
sonra sadece “rulmanlı yatak” terimi kullanılır.

b) Not 2: Radyal kesiti delik çapının dörtte birinden küçük olan veya radyal kesiti
yuvarlanma elemanının çapının iki katından küçük olan rulmanlara “ince kesitli rulmanlar”
denir.

Dayanak  
MADDE 3 – (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 2/5/2012
tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alan-
da Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Uygulamaya konma
MADDE 4 – (1) TS 6269  Rulmanlı Yataklar - Bir Sıra Bilyalı,  Radyal Standardı iptal

edilmiştir. Yerine revizyonu hazırlanan ve TSE Teknik Kurulunun 30/4/2015 tarihli toplantı-
sında  kabul  edilerek  yayımına karar verilen TS 6269  Rulmanlı Yataklar - Bir Sıra Bilyalı,
Radyal Standardı, imalat ve piyasaya arz safhalarında  zorunlu olarak uygulamaya konulmuştur. 

Uyma zorunluluğu 
MADDE 5 – (1) TS 6269  (Nisan 2015) Standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve

piyasaya arz edenlerin bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.
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Karşılıklı tanıma hükmü
MADDE 6 – (1) TS 6269  (Nisan 2015)  Rulmanlı Yataklar - Bir Sıra Bilyalı, Radyal

standardı ile ilgili 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,  Dü-
zenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin üçüncü bölümünde belirtilen usul ve
esaslara uyarak değerlendirmeye tabi tutabilir ve bunun sonucunda bu TS 6269 (Nisan  2015)
Rulmanlı Yataklar - Bir Sıra Bilyalı, Radyal  standardı ile ilgili Tebliğ tarafından aranan koruma
düzeyini eşdeğer ölçüde sağlamadığını tespit ederse ürünün piyasaya arzını yasaklayabilir, ko-
şula bağlayabilir, piyasadan geri çekilmesini veya toplatılmasını isteyebilir.

Temin
MADDE 7 – (1) TS 6269  (Nisan 2015)  Standardı, TSE merkez teşkilatından veya il

temsilciliklerinden temin edilir. İletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılabilir.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ  
MADDE 8 – (1) 8/8/2008 tarihli ve 26961 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mecburi

Standard Tebliği (Tebliğ No: ÖSG-2008/11) yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

—— • ——
İçişleri Bakanlığından:

TS 10970 FORMLAR-YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ 
STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ

Amaç ve dayanak
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 15/8/2012 tarihli ve 28385 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi Kullanılmasına İlişkin Mecburi Standard
Tebliği ile uygulamaya konulan TS 10970 Formlar-Yapı Kullanma İzin Belgesi (Şubat 2016)
standardının tadilinin mecburi uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemek üzere
14/2/1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,
3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu, 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları
Enstitüsü Kuruluş Kanunu, 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve
10/11/2005 tarihli ve 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Standard yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi kullanım zorunluluğu
MADDE 2 – (1) Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi Kullanılmasına İlişkin

Mecburi Standard Tebliği ile uygulamaya konulan TS 10970 Formlar-Yapı Kullanma İzin Bel-
gesi standard metnindeki Föy 1/b ve Föy 2 tadil edilmiş ve Türk Standardları Enstitüsü Teknik
Kurulunun 18 Şubat 2016 tarihli toplantısında kabul edilerek yayımına karar verilmiştir. Bu
tadil metni, bu Tebliğin Resmî Gazete’de yayımı tarihinde mecburi olarak uygulamaya konu-
lur.

Standardın temini
MADDE 3 – (1)  TS 10970 Formlar- Yapı Kullanma İzin Belgesi (Şubat 2016) stan-

dardının tadil metni, TSE merkez teşkilatından veya illerdeki temsilciliklerinden temin edilir.
TSE’nin ve il temsilciliklerinin iletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılabilir.

Yürürlük 
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
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Maliye Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığından:

2016-2017 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA ÖZEL OKULLARDA ÖĞRENİM
GÖRECEK ÖĞRENCİLER İÇİN EĞİTİM VE ÖĞRETİM DESTEĞİ

VERİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

Bilindiği üzere, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun
Ek 1 inci maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve sekizinci fıkralarında; 

“Bu Kanun kapsamında örgün eğitim yapan özel ilkokul, özel ortaokul ve özel liselerde
öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler için, resmî okullarda öğrenim gören
bir öğrencinin okul türüne göre her kademede okulun öğrenim süresini aşmamak üzere, eğitim
ve öğretim desteği verilebilir. Bu fıkra kapsamındaki eğitim ve öğretim desteğinden özel okul
öncesi eğitim kurumlarından eğitim alanlar da, 48-66 ay arasında olmak şartıyla en fazla bir
eğitim-öğretim yılı süresince yararlandırılabilir.

Eğitim ve öğretim desteği, Bakanlıkça eğitim kademelerine göre her bir derslik için be-
lirlenen asgari öğrenci sayısının üzerinde ve her hâlükârda derslik başına belirlenen azami öğ-
renci sayısını geçmemek üzere verilebilir. Eğitim ve öğretim desteği verilecek toplam öğrenci
sayısı her yıl Maliye Bakanlığı ve Bakanlıkça müştereken belirlenir.

Eğitim ve öğretim desteği; yörenin kalkınmada öncelik derecesi ve gelişmişlik durumu,
öğrencinin ailesinin gelir düzeyi, eğitim bölgesinin öğrenci sayısı, desteklenen öğrenci ve öğ-
rencinin gideceği okulun başarı seviyeleri ile öncelikli öğrenciler gibi ölçütler ayrı ayrı veya
birlikte dikkate alınarak verilebilir.

Söz konusu eğitim öğretim hizmetini sunan veya yararlananların, gerçek dışı beyanda
bulunmak suretiyle fazladan ödemeye sebebiyet vermeleri durumunda bu tutarların, ödemenin
yapıldığı tarihten itibaren 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme
zammı ile birlikte bir ay içinde ödenmesi, yapılacak tebligatla sebebiyet verenlerden istenir.
Bu süre içinde ödenmemesi hâlinde bu tutarlar, anılan Kanun hükümlerine göre Maliye Ba-
kanlığına bağlı vergi daireleri tarafından takip ve tahsil edilir. Bu fiillerin tekrarı hâlinde, ayrıca
kurum açma izinleri iptal edilir.

Bu madde kapsamında Bakanlıkta istihdam edileceklerde aranacak şartlar, eğitim ve
öğretim desteğinin verilmesine ilişkin ölçütler, desteğin verileceği eğitim kurumu türleri, eğitim
kademeleri ve kurumlar itibarıyla verilecek destek tutarları, eğitim ve öğretim desteğinin kont-
rol ve denetimi ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar Maliye Bakanlığı
ve Bakanlıkça müştereken hazırlanan yönetmelikle belirlenir.” hükümleri yer almaktadır.

Diğer taraftan 5580 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda; 23/10/2012 tarihli ve 28450
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönet-
meliğinin Ek 2’nci maddesinin birinci fıkrasında “Kanunun Ek-1 inci maddesine göre her yıl
Temmuz ayında Maliye Bakanlığı ile müştereken hazırlanacak olan tebliğde illere göre belir-
lenen sayıdaki öğrenciler için Ek-10’da yer alan okul türleri ve gruplarına göre eğitim ve öğ-
retim desteği verilebilir. Tebliğde; her bir öğrenci için verilebilecek eğitim öğretim desteği
tutarı resmi okullarda öğrenim görecek bir öğrencinin okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde
Devlete maliyetinin bir buçuk katını geçmemek üzere, bir önceki yılın verileri esas alınarak
belirlenir.” hükmüne yer verilmiştir.

Bu kapsamda, eğitim ve öğretim desteği verilecek okul kademe ve türleri, destek tu-
tarları, öğrenci sayısı ve bunlara ilişkin diğer hususlar aşağıda belirtilmiştir.
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1- 2016-2017 eğitim ve öğretim yılında, 5580 sayılı Kanun kapsamında açılan özel
okulöncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve temel lise türlerinde öğrenim görecek her bir öğrenciye
verilecek eğitim ve öğretim desteği tutarları ile ilk defa destek verilecek öğrenci sayıları aşa-
ğıdaki Tablo-1’de yer almaktadır.

2- 2016-2017 eğitim ve öğretim yılında yukarıdaki Tablo-1’de sayılan okul kademe ve
türleri için toplam 340 bin öğrenciye eğitim ve öğretim desteği verilecektir.

3- İllere göre eğitim ve öğretim desteği verilecek okul kademe ve türleri, öğrenci sayısı,
öğrenci ve okul seçilmesine ilişkin ölçütler ile diğer ilgili hususlar Milli Eğitim Bakanlığı ta-
rafından yayımlanacak kılavuzda belirtilecektir. 

4-Sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyelerine göre eğitim ve öğretim desteği verilecek
öğrencilerin illere dağıtımında aşağıdaki tabloda yer alan katsayılar kullanılacaktır.

5- Okul öncesi eğitime devam eden öğrencilerden 48-66 ay yaş grubunda olanlar bir
defaya mahsus olmak üzere eğitim öğretim desteğinden yararlanabilir. 

6- İllere okul türlerine göre ayrılan öğrenci kontenjanından az talep gelmesi durumunda
Millî Eğitim Bakanlığı boş kalan kontenjanları aynı okul türünden talebin fazla olduğu illerde
kullanabilir.  

7- Eğitim öğretim desteği, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan öde-
nekten karşılanır. Ödemeye ilişkin usulleri belirlemeye Millî Eğitim Bakanlığı yetkilidir.

8- Bu Tebliğde yer almayan hususlarda düzenleme yapmaya ve uygulamada ortaya çı-
kabilecek tereddütleri gidermeye Maliye Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı yetkilidir.

9- Maliye Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanan bu
Tebliğ, 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı için geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe
girer.

10- Bu Tebliğ hükümleri Maliye Bakanı ve Milli Eğitim Bakanı tarafından yürütülür.
Tebliğ olunur.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 04/08/2016

Karar No : 2016/ÖİB-K-41

Konu : Taşınmaz Satışı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;

1- TTA Gayrimenkul A.Ş. (Kuruluş) adına kayıtlı; Aydın ili, Didim ilçesi, Didim

Mahallesi, 854 ada, 61 no.lu parseldeki 462,77 m2 yüzölçümlü Konut Alanı imarlı taşınmaz

(Taşınmaz)’ın, 4046 sayılı Kanun, İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesi hükümleri çerçevesinde

“Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen yapılan

ihale sonucu İhale Komisyonunca;

“Taşınmaz’ın; 820.000.- (sekizyüzyirmibin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren

Murat ERDEM’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Murat ERDEM’in sözleşmeyi

imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici te-

minatının Kuruluş lehine irat kaydedilmesine ve 810.000.- (sekizyüzonbin) Türk Lirası bedelle

ikinci yüksek teklifi veren Mustafa GÜÇ’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Mustafa

GÜÇ’ün sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirme-

mesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilmesine ve 750.000.- (yediyüzel-

libin) Türk Lirası bedelle üçüncü yüksek teklifi veren Ulaş KALMAZ’a İhale Şartnamesi çer-

çevesinde satılmasına, Ulaş KALMAZ’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer

yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilerek,

ihalenin iptaline” şeklinde verilen nihai kararın onaylanmasına,

2- İş bu Karar gereğinin ve satışa konu Taşınmaz’ın devir işlemlerinin İhale Şartname-

sindeki hükümler doğrultusunda Kuruluş tarafından yerine getirilmesine,

karar verilmiştir.

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 04/08/2016

Karar No : 2016/ÖİB-K-42

Konu : Taşınmaz Satışı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;

1- TTA Gayrimenkul A.Ş. (Kuruluş) adına kayıtlı; Mersin ili, Erdemli ilçesi, Merkez

Mahallesi, 584 ada, 6 no.lu parseldeki 557,00 m2 yüzölçümlü arsa üzerindeki 6/85 arsa paylı

birinci kat, 5 no.lu mesken (Taşınmaz)’in, 4046 sayılı Kanun, İhale İlan Metni ve İhale Şart-

namesi hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle

özelleştirilmesini teminen yapılan ihale sonucu İhale Komisyonunca;
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“Taşınmaz’ın; 95.000.- (doksanbeşbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Ha-
nefi EKİN’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Hanefi EKİN’in sözleşmeyi imzala-
maktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının
Kuruluş lehine irat kaydedilmesine ve 91.000.- (doksanbirbin) Türk Lirası bedelle ikinci yüksek
teklifi veren Mehmet Şerif BAŞAK’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına,  Mehmet
Şerif BAŞAK’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine
getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilerek, ihalenin iptaline”
şeklinde verilen nihai kararın onaylanmasına,

2- İş bu Karar gereğinin ve satışa konu Taşınmaz’ın devir işlemlerinin İhale Şartname-
sindeki hükümler doğrultusunda Kuruluş tarafından yerine getirilmesine,

karar verilmiştir.

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 04/08/2016
Karar No : 2016/ÖİB-K-43
Konu : Taşınmaz Satışı
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;
1- TTA Gayrimenkul A.Ş. (Kuruluş) adına kayıtlı; Mersin ili, Erdemli ilçesi, Merkez

Mahallesi, 584 ada, 6 no.lu parseldeki 557,00 m2 yüzölçümlü arsa üzerindeki 6/85 arsa paylı
birinci kat, 4 no.lu mesken (Taşınmaz)’in, 4046 sayılı Kanun, İhale İlan Metni ve İhale Şart-
namesi hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle
özelleştirilmesini teminen yapılan ihale sonucu İhale Komisyonunca;

“Taşınmaz’ın; 80.000.- (seksenbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Hanefi
EKİN’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Hanefi EKİN’in sözleşmeyi imzalamaktan
imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Ku-
ruluş lehine irat kaydedilmesine ve 76.000.- (yetmişaltıbin) Türk Lirası bedelle ikinci yüksek
teklifi veren Mehmet Şerif BAŞAK’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına,  Mehmet
Şerif BAŞAK’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine
getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilerek, ihalenin iptaline”
şeklinde verilen nihai kararın onaylanmasına,

2- İş bu Karar gereğinin ve satışa konu Taşınmaz’ın devir işlemlerinin İhale Şartname-
sindeki hükümler doğrultusunda Kuruluş tarafından yerine getirilmesine,

karar verilmiştir.

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 04/08/2016
Karar No : 2016/ÖİB-K-44
Konu : Taşınmaz Satışı
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;

1- TTA Gayrimenkul A.Ş. (Kuruluş) adına kayıtlı, İzmir ili, Menemen ilçesi, Esatpaşa

Mahallesi, 415 ada, 6 no.lu parseldeki 3.949,44 m2 yüzölçümlü Konut Dışı Kentsel Çalışma

alanı imarlı taşınmaz (Taşınmaz)’ın, 4046 sayılı Kanun, İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesi

hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleşti-

rilmesini teminen yapılan ihale sonucu İhale Komisyonunca;

“Taşınmaz’ın; 1.290.000.- (birmilyonikiyüzdoksanbin) Türk Lirası bedelle en yüksek

teklifi veren Bekir KAYA’ya İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Bekir KAYA’nın söz-

leşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde,

geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilmesine ve 1.280.000.- (birmilyonikiyüzseksen-

bin) Türk Lirası bedelle ikinci yüksek teklifi veren Hanefi EKİN’e İhale Şartnamesi çerçeve-

sinde satılmasına, Hanefi EKİN’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yüküm-

lülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilerek, iha-

lenin iptaline” şeklinde verilen nihai kararın onaylanmasına,

2- İş bu Karar gereğinin ve satışa konu Taşınmaz’ın devir işlemlerinin İhale Şartname-

sindeki hükümler doğrultusunda Kuruluş tarafından yerine getirilmesine,

karar verilmiştir.

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 04/08/2016

Karar No : 2016/ÖİB-K-45

Konu : Taşınmaz Satışı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;

1- TTA Gayrimenkul A.Ş. (Kuruluş) adına kayıtlı, Manisa ili, Köprübaşı ilçesi, Tahtacı

Mahallesi, 773 no.lu parseldeki 5.000,00 m2 yüzölçümlü Sanayi Alanı imarlı taşınmaz (Taşın-

maz)’ın, 4046 sayılı Kanun, İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesi hükümleri çerçevesinde

“Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen yapılan

ihale sonucu İhale Komisyonunca;

“Taşınmaz’ın; 255.000.- (ikiyüzellibeşbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren

Saydam Likit Yakıt İnşaat Taahhüt Turizm Medikal Bilişim Ticaret Sanayi Limited Şirketi’ne

İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Saydam Likit Yakıt İnşaat Taahhüt Turizm Medikal

Bilişim Ticaret Sanayi Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer

yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilerek,

ihalenin iptaline” şeklinde verilen nihai kararın onaylanmasına,

2- İş bu Karar gereğinin ve satışa konu Taşınmaz’ın devir işlemlerinin İhale Şartname-

sindeki hükümler doğrultusunda Kuruluş tarafından yerine getirilmesine,

karar verilmiştir.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 
İstanbul Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2014/75 

Karar No : 2016/59 

Bir Kimseyi Fuhuşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya Aracılık Etmek veya Yer Temin 

Etmek suçundan Sanık NURETTİN HİSAR hakkında iki kez Hükmün Açıklanmasının Geri 

Bırakılmasına; Sanık ÖZER KABADAYI hakkında iki kez 2 YIL HAPİS ve 100 TL ADLİ 

PARA cezası ile cezalandırılmasına dair Mahkememizin 05/02/2016 tarih, 2014/75 Esas- 2016/59 

K. Sayılı kararı, müşteki NİGAR BAĞIROVA (Bandah kızı Azerbaycan Yevlax 1983 doğumlu) 

ve müşteki TÜKEZBAN KAZIMOVA (Humey Şuse kızı Azerbaycan Yavlax 1964 doğumlu)'ya 

tebliğ edilememiş ve tüm aramalara rağmen müştekiler bulunamamışlardır. 

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

GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, 

tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde Mahkememize veya bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza 

Mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya tutanağa geçirilmek koşulu ile Zabıt Katibine beyanda 

bulunulması suretiyle, sanık cezaevinde ise Mahkememize gönderilmek üzere Ceza İnfaz 

Kurumuna dilekçe verilmesi veya tutanağa geçirilmek koşulu ile cezaevi yetkilisine beyanda 

bulunulması suretiyle Yargıtay ilgili ceza Dairesine temyizi kabil olmak üzere yasal süre 

içerisinde temyiz edilmediği taktirde verilen kararın kesinleşeceğine karar verilmiş olup, ilan 

olunur. 6386 

—— • —— 
Dinar Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2014/710 

Karar No : 2016/548 

Başkası Yerine Ceza İnfaz Kurumuna veya Tutukevine Girme suçundan Mahkememizin 

yukarıda esas ve karar numarası yazılı 24/05/2016 tarihli ilamı ile 291/1 maddesi gereğince 5 AY 

HAPİS cezası ile cezalandırılan Kahraman ve Nezahat oğlu, 23/07/1985 doğumlu, Elazığ, 

Merkez, Harput Mah./köy nüfusuna kayıtlı ADNAN YÜCELMİŞ tüm aramalara rağmen 

bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir. 

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

GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına 

karar verilmiş olup, ilan olunur. 6385 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

6 KALEM LABORATUVAR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinatörlüğü ihtiyacı 6 kalem Laboratuvar Cihazı, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç 

sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde 

belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir.  

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale 

evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı 

alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif 

verecek olan firmaların, malzeme listesinde belirtilmiş olan şartname bedelini Ofis veznesine 

veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 

2 -  Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf – iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini 

belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler 

bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 22.08.2016 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5 - İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif 

verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına 

belirtilecektir. 

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

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 7249/1-1 
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AFYON VE ERZİNCAN MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN İHTİYACI 
OLAN TOPLAM 74.000 KG SOĞUK TUTKAL SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden: 
1 - Türk Kızılayı Afyon ve Erzincan Mineralli Su İşletmeleri Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan 

toplam 74.000 kg Soğuk Tutkal kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 
2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 
3 - İhaleye ait şartnameler "İstasyon Mah. Türk Kızılayı Cad. No: 6 Etimesgut/ 

ANKARA" adresindeki Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüzden, 125,00 TL + KDV karşılığında 
temin edilebilir. 

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 
4 - Firmaların tekliflerini en geç 31 AĞUSTOS 2016 saat 11:00’a kadar Ataç-1 Sokak 

No: 32 Yenişehir/ANKARA adresinde bulunan Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü evrak birimine 
vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - İhale Zarfı 31 AĞUSTOS 2016 saat 15:00’ da İstasyon Mah. Türk Kızılayı Caddesi No: 6 
Etimesgut/ANKARA adresinde bulunan Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüz 
Toplantı Salonunda açılacaktır.  

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 
7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.  
8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 7253/1/1-1 

————— 
AFYON VE ERZİNCAN MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 

İHTİYACI OLAN TOPLAM 3.200 RULO STRECH 
SUPER POWER SATIN ALINACAKTIR 

1 - Türk Kızılayı Afyon ve Erzincan Mineralli Su İşletmeleri Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan 
toplam 3.200 Rulo Strech Super Power kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az  %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 
birlikte vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler "İstasyon Mah. Türk Kızılayı Cad. No: 6 Etimesgut/ 
ANKARA" adresindeki Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüzden, 125,00 TL + KDV karşılığında 
temin edilebilir. 

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 
4 - Firmaların tekliflerini en geç 31 Ağustos 2016 saat 11:00’a kadar Ataç-1 Sokak No: 32 

Yenişehir/ANKARA adresinde bulunan Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü evrak birimine vermiş / 
göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - İhale Zarfı 31 Ağustos 2016 saat 14:00’ da İstasyon Mah. Türk Kızılayı Caddesi No: 6 
Etimesgut/ANKARA adresinde bulunan Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüz 
Toplantı Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 
7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.  
8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 7253/2/1-1 
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ARSA SATILACAKTIR 
Tire Belediye Başkanlığından: 
1 - Mülkiyeti Tire Belediyesine ait, İzmir İli, Tire İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde 

bulunan pafta, 1672 ada 1 parsel numaraları aşağıda belirtilen imar planında (Ticaret - Turizm ) 
olan 1 adet arsa, 2886 Sayılı İhale Kanunun 36. maddesi gereğince “Kapalı Teklif Usulü” arttırma 
suretiyle satış ihalesi yapılacaktır. 

2 - Adı geçen arsanın satış ihalesi 17.08.2016 Çarşamba günü saat 10.00’da Cumhuriyet 
Mahallesi 29 Ekim Caddesi No: 19 TİRE/İZMİR adresindeki Belediye Encümeni toplantı 
salonunda yapılacaktır. 

3 - Satışı yapılacak olan Cumhuriyet Mahallesinde bulunan 1 adet arsa: 
 

Sıra 
No Mahallesi Pafta Ada Parsel 

Cinsi İmar 
Durumu M2 

Muhammen 
Bedeli Teminat Bedeli 

1 Cumhuriyet  1672 1 Arsa (Ticaret 
- Turizm) 4611,21 2.500.000,00 TL 75.000,00 TL 

 
4 - İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir. 
a) Teklif Mektubu 
b) Taşınmazın satış şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden 

tarafından imzalanmak zorundadır.) 
c) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu 
d) Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus Müdürlüğünden) 
e) Gerçek kişiler için İkametgah belgesi (Muhtarlık veya Nüfus Müdürlüğü) 
f) Tebligat için Türkiye’de adres göstermek 
g) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili 

olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği 
h) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış 
olduğu yıl içerisinde alınmış Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) 
ve kayıtlı olduğu Vergi dairesi Kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli 
belge ve imza örneği 

ı) Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli 
ortak girişim beyannamesi 

j) Belediyemize borcu olmadığına dair Belediyemiz Emlak Servisinden alınmış borcu 
yoktur belgesi 

5 - Adı geçen taşınmazın satış bedeli 8 eşit taksit’de ödenecek olup, %18 KDV peşin 
ödenecektir. 

6 - Tahmini bedel üzerinden %3 Geçici Teminat alınır. 
7 - İhale komisyonu gerekçesi kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta 

serbesttir. (Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.) 
8 - Kapalı Teklif Usulü Taşınmaz ihalesine teklif vereceklerin şartnamede belirtilen 

maddeler uygun olarak hazırlayacakları ihale zarfını 17.08.2016 Çarşamba günü saat 09:30’a 
kadar Yazı İşleri Müdürlüğünden alındı belgesi karşılığında teslim etmeleri zorunludur. 

9 - İlgililer ihale şartnamesini mesai saatleri dahilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 
görebilecekleri gibi, aynı zamanda şartname bedeli olan 1.000,00 TL Belediye veznelerine 
yatırarak alabileceklerdir. 

10 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri 
uygulanacaktır. 

11 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. maddesinde yazılı olanlar doğrudan veya 
dolaylı yollardan ihaleye katılamazlar. 

12 - Mülkiyeti Belediyemize ait Cumhuriyet Mahallesin’de bulunan 1672 Ada 1 parselde 
kayıtlı toplam 1 adet arsanın satış ihalesine katılmak isteyenlerin geçici teminat makbuzları ile 
birlikte belirtilen gün ve saatte Belediye Encümeni huzurunda hazır bulunmaları ilan olunur. 

 7139/1-1 
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CHNS ELEMENTEL ANALİZ CİHAZI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Biriminden:  
CHNS Elementel Analiz Cihazı alımı 01.12.2003 tarih 2003/6554 sayılı Kararname eki 

esasları 20 inci maddesi (f) bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir.  
İhale kayıt numarası : 2016/304366 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 
Birimi Beytepe/Ankara 

b) Telefon ve faks numarası : 0 (312) 297 61 33 - 0 (312) 297 65 42 
c) Elektronik posta adresi : bilars@hacettepe.edu.tr. 
2 - İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : CHNS Elementel Analiz Cihazı 1 adet 
b) Teslim yeri : Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi  
c) Teslim tarihi : Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 150 takvim günü 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 
Birimi Toplantı odası 

b) Tarihi ve saati : 17.08.2016 Çarşamba günü saat 15.00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde 
bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 
alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat. 
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4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 
ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yeralan standart 
forma uygun iş ortaklığı beyannamesi. 

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
4.1.8. İhale konusu İşin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakca ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler  
İstekliler kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunar. Bu belgeler şunlardır: 
a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler 
c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 
Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek 

amacıyla, 
4.3.2.1. Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu 

belirlemek amacıyla teknik bilgilerin, marka-modellerin yer aldığı teknik dokümanlar/kataloglar 
istekli tarafından sunulmalıdır. Sunulan dokümanın/kataloğun her sayfası istekli tarafından 
kaşelenip imzalanmış olmalıdır. 

4.3.2.2. Teklif edilen mala ilişkin olarak, teknik şartnamede yer alan her bir maddeye 
cevap içerecek şekilde birebir “Teknik Şartnameye Cevaplar” dokümanı istekli tarafından 
hazırlanmış olmalıdır. Bu dokümanda teklif edilen malın marka ve modeli yer almalıdır. Sunulan 
bu dokümanın her sayfası istekli tarafından kaşelenip imzalanmış olmalıdır. 

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü 
tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik 
şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller 
sunulur. 

4.3.3. Kalite ve standart ile ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler  
4.3.3.1. Üretici firmaya ait ISO 9001-2008 sertifikası olacaktır. 
İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir 
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
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7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü 
Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) 
görülebilir ve 50.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı - Sıhhıye ya da 
TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) 
yatırılan bedelin makbuzu ile H.Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel 
Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8 - Teklifler 17.08.2016 Çarşamba günü saat 15.00’a kadar Hacettepe Üniversitesi 

Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 
Satınalma bürosu Beytepe/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli 
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 7250/1-1 

————— 
FLORESAN ATAÇMANLI ARAŞTIRMA MİKROSKOP SİSTEMİ  

ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Floresan Ataçmanlı Araştırma Mikroskop Sistemi alımı 01.12.2003 tarih 2003/6554 sayılı 

Kararname eki esasları 20 inci maddesi (f) bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir.  
İhale kayıt numarası : 2016/304321 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 
Birimi Beytepe/Ankara 

b) Telefon ve faks numarası : 0 (312) 297 61 33 - 0 (312) 297 65 42 
c) Elektronik posta adresi  : bilars@hacettepe.edu.tr. 
2 - İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Floresan Ataçmanlı Araştırma Mikroskop Sistemi 1 adet 
b) Teslim yeri : Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi  
c) Teslim tarihi : Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 90 takvim günü 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 
Birimi Toplantı odası 

b) Tarihi ve saati : 17.08.2016 Çarşamba günü saat 14.00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
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4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde 
bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 
alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yeralan standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi. 
4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
4.1.8. İhale konusu İşin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakca ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 
Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek 

amacıyla, 
4.3.1.1. Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu 

belirlemek amacıyla teknik bilgilerin, marka-modellerin yer aldığı teknik dokümanlar/kataloglar 
istekli tarafından sunulmalıdır. Sunulan dokümanın/kataloğun her sayfası istekli tarafından 
kaşelenip imzalanmış olmalıdır. 

4.3.1.2. Teklif edilen mala ilişkin olarak, teknik şartnamede yer alan her bir maddeye 
cevap içerecek şekilde birebir “Teknik Şartnameye Cevaplar” dokümanı istekli tarafından 
hazırlanmış olmalıdır. Bu dokümanda teklif edilen malın marka ve modeli yer almalıdır. Sunulan 
bu dokümanın her sayfası istekli tarafından kaşelenip imzalanmış olmalıdır. 
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İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü 
tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik 
şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller 
sunulur. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü 

Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) 
görülebilir ve 50.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhıye ya da 
TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) 
yatırılan bedelin makbuzu ile H.Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel 
Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8 - Teklifler 17.08.2016 Çarşamba günü saat 14.00’a kadar Hacettepe Üniversitesi 

Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 
Satınalma bürosu Beytepe/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli 
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır  

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 7251/1-1 
————— 

3 KALEM MAL VE MALZEME ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
3 kalem Mal ve Malzeme alımı 01.12.2003 tarih 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları 

20 inci maddesi (f) bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir.  
İhale kayıt numarası : 2016/304350 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 
Birimi Beytepe/Ankara 

b) Telefon ve faks numarası : 0 (312) 297 61 33 – 0 (312) 297 65 42 
c) Elektronik posta adresi : bilars@hacettepe.edu.tr. 
2 - İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 3 kalem Mal ve Malzeme Alımı 
 1-Bilgisayar  18 adet 
 2-Bilgisayar kontrollü Isı Değiştirici Deney Seti    1 adet 
 3-Bilgisayar kontrollü Kaynayan sıvılarda Isı Transferi Deney Seti    1 adet 
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b) Teslim yeri : Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 
Projeleri Koordinasyon Birimi 

c) Teslim tarihi : Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 90 takvim günü 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 
Birimi Toplantı odası 

b) Tarihi ve saati : 17.08.2016 Çarşamba günü saat 14.30 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde 
bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 
alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yeralan standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi. 
4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
4.1.8. İhale konusu İşin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakca ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 
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Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek 

amacıyla, 
4.3.1.1. Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu 

belirlemek amacıyla teknik bilgilerin, marka-modellerin yer aldığı teknik dokümanlar/kataloglar 
istekli tarafından sunulmalıdır. Sunulan dokümanın/kataloğun her sayfası istekli tarafından 
kaşelenip imzalanmış olmalıdır. 

4.3.1.2. Teklif edilen mala ilişkin olarak, teknik şartnamede yer alan her bir maddeye 
cevap içerecek şekilde birebir “Teknik Şartnameye Cevaplar” dokümanı istekli tarafından 
hazırlanmış olmalıdır. Bu dokümanda teklif edilen malın marka ve modeli yer almalıdır. Sunulan 

bu dokümanın her sayfası istekli tarafından kaşelenip imzalanmış olmalıdır. 
İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü 

tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik 

şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller 
sunulur. 

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

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir 
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü 

Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) 
görülebilir ve 50.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhıye ya da 
TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) 

yatırılan bedelin makbuzu ile H.Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel 
Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir. 

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

8 - Teklifler 17.08.2016 Çarşamba günü saat 14.30’a kadar Hacettepe Üniversitesi 
Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 
Satınalma bürosu Beytepe/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 

kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 
fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 
2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 7252/1-1 
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TEPHİR BORULARININ DEMONTAJ, MONTAJ VE MAKİNATO  

İŞLERİ İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız “Tephir Borularının Demontaj, Montaj ve Makinato İşleri ” T.Ş.F.A.Ş. Mal ve 

Hizmet Alım Yönetmeliği hükümlerine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2016/286776 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Taşköprü Yolu 18. Km Bük köyü Mevkii 37070/ 

KASTAMONU 

b) Telefon ve faks numarası : 0 366 242 73 11 - 0 366 242 73 33 

c) Elektronik posta adresi : - 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : - Tephir Borularının Demontaj, Montaj, ve Makinato 

İşlerinin yapılması: 5690 adet boru 

b) Yapılacağı yer : T.Ş.F.A.Ş. Kastamonu Şeker Fabrikası 

c) İşin süresi : Sözleşmenin imzalanmasını ve işyeri teslimi yapılarak işe 

başlanılmasına müteakip; 

  - Tephir Borularının Demontaj, Montaj, ve Makinato 

İşlerinin yapılması işi:30 takvim günü 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Kastamonu Şeker Fabrikası Ofis binası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 16.08.2016 Saat 14.00 

4 - İhale dokümanı Kastamonu Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 

100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. Kargo ya da posta yoluyla alımlarda dokümanın 

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

sorumlu tutulamaz. 

5 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu Şeker Fabrikası Haberleşme 

Şefliği’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim 

günü olmalıdır 

8 - İş bu şartname konusu hizmet alımı Ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 

sayılı kanunlara tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 7097/1-1 
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29 İŞYERİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Şanlıurfa Matbaacılık Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından: 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi 

Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Şanlıurfa Matbaacılık Küçük Sanayi Sitesi 
29 işyeri yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin 
tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin Adresi : Kamberiye Mah. Mellik Cabbar Cad. No: 8 
ŞANLIURFA 

2 - İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 29 işyeri yapım işi 
b) Yapılacağı yer : Şanlıurfa 
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 
başlanacaktır. 

d) İşin süresi : 30/11/2018 tarihine kadar tamamlanacaktır. 
e) Keşif Bedeli (2016 B.F. ile) : 16.750.000 TL 
f) Geçici Teminatı : 1.172.500 TL 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet 

Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 
Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu 
Toplantı Salonu Söğütözü-Ankara 

b) Tarihi ve saati : 01/09/2016 - Saat 10.00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 
içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
4) İş Deneyim Belgesi. 
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 
gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale 
konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş 
deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer 
belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; her türlü bina yapım işleridir. 
5) İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler. 
a - İdari Şartnamede belirtilen Teknik Personele ait Taahhütname. 
b - Anahtar Teknik Personel 
İsteklilerden, ihale tarihinden en az üç ay öncesi itibariyle bünyelerinde çalışmakta olan 1 

adet İnş. Mühendisi veya Mimar anahtar teknik personel istenmektedir. Anahtar teknik personelin 
deneyim süresinin en az 3 yıl olma şartı aranmaktadır. 
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6) Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler. 
a - İdari Şartnamede belirtilen Yapı Araçlarına ait Taahhütname. 
b - Kendi malı olarak temini istenilen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanlar. 
İsteklilerden, 2 adet Kamyonun kendi malı olarak temini istenmektedir. 
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 
bankalardan alınacak belge. 

(Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan 
teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 
bildirimi. 

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi 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 belge. 

E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 
F) Keşif bedelinin % 7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 
G) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 
H) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
İ) İç Zarf: Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine 

uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 
Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye 

katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif 
dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni 
Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154    
1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan 
teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde 
belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 
konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - Bu ihalede, iş deneyim belgesi yerine iş yönetme, iş denetleme ve diploma kabul 
edilmez. 

7 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
8 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 
Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında veya Kamberiye Mah. Mellik Cabbar Cad. No: 8 
ŞANLIURFA adreslerinde görülebilir veya 500 TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar 
Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye 
teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 
indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 
toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 
günü olmalıdır. 

11 - Kooperatifimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 7162/2-1 
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5607 SAYILI YASA VE 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 52,50 TL ile en çok 326.843,91 TL arasında değişen; 
11/08/2016 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 5,25 TL, en çok 
32.684,39 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 
güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Şarz Makinası, Tela, Cep Telefonu 
Bataryası, Boş Konteyner, Cep Telefonu Aparatları, Jant Temizleyici, Torpido Parlatıcı, Muhtelif 
Hırdavat Malzemeleri, Samuray Kılıcı, Fotoğraf Makinası, Muhtelif TV, Fırın, Santrifüj 
Makinası, Dişçi Malzemsi, Muhtelif Sulama Hortumu, Vernik, Muhtelif Şantiye Malzemesi, Elle 
İşletilen Anahtarlar, Muhtelif Deri Taklidi Eşyalar, Şeker, Zırh Topu, Kumaş, İplik ..... vb. cinsi 
44 grup eşya; açık artırma suretiyle, Mersin-Adana Karayolu üzeri 7. Km. Yenice mevkii 
Tarsus/MERSİN adresindeki ihale salonunda 12/08/2016 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. 7233/1-1 
—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi 

Başkanlığından:  
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 12.03.2004 gün ve 25400 sayılı Resmi Gazete’de 

yayınlanarak yürürlüğe giren 5104 sayılı Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu 
kapsamında kalan metruk yapıların 3194 sayılı kanunun 39. Maddesi ile 5216 sayılı kanunun 7. 
Maddesinin (z) bendine istinaden alandan kaldırılması Ankara Büyükşehir Belediye Encümenince 
onaylanmıştır. 08.08.2016 tarihinde mesai başlangıcında ilanına çıkarılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 
Metruk Yapılar: 

No Bina Sahibi Bina Adresi 
Ankara Büyükşehir Belediyesi 
Encümen Karar Tarih ve Sayı 

1 Aykut 
ÖZAYDIN 

Ankara İli, Keçiören İlçesi, Yeşilöz 
Mahallesi 1977/1 sokak No: 30 28.07.2016       1893/4069 

 7257/1-1 
—— • —— 

Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 
Pursaklar Belediye Meclisinin 06.05.2016 gün ve 116 sayılı kararı ile uygun görülen ve 

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.07.2016 gün ve 1296 sayılı kararı ile onaylanan 
"Pursaklar Saray 1612 nolu adanın kuzeyinde bulunan park alanında yer alan trafo yerinin 
kaydırılmasına yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği", 3194 sayılı İmar 
Kanununun 8/b maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır. 

İlanen ilgililere duyurulur. 7246/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Manisa İlinde faaliyet gösteren 363 nolu Laboratuvar İzin Belgesine sahip İntest Müş. Su 

ve Beton Lab. Hiz. Jeo. Su sondaj Zemin Etüd İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. Laboratuvarının, 
Laboratuvar İzin Belgesinin 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8 inci maddesi 10 
uncu fıkrasının (e) bendinin 2 nolu alt bendi uyarınca iptal edilerek faaliyetine son verilmesi, 
sözleşmesinin feshedilmesi ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 33 üncü maddesinin 
birinci fıkrasındaki esaslarda göz önünde bulundurularak teminatının irat kaydedilmesi, 4708 
sayılı Kanun 8 inci maddesinin onikinci fıkrası gereği İntest Müş. Su ve Beton Lab. Hiz. Jeo. Su 
sondaj Zemin Etüd İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin ortakları olan Faden YILMAZ ve Hüseyin 
TOSUN’un üç yıl süre içinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya 
teknik bir görev alamayacağı ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da 
olamayacağı Bakanlığımız Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 28.06.2016 tarih ve 
517/8 no’lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 29.07.2016 tarih ve 17545 sayılı 
Makam Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 7243/1-1 
—— • —— 

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosundan: 
Sayı : 2016/2-1586 CBS İlam Dosyası 
Konu : MEHMET CAN 
5607 Sayılı Yasanın 3/14-1. Cümlesine Muhalefet suçundan hükümlü Satılmış ve 

ÜNZÜLE'den olma, Boyabat 01/01/1962 doğumlu, Sinop, Boyabat, İsaoğlu nüfusuna kayıtlı, 
54721515268 TC Kimlik numaralı bi mekan takımından olduğu bildirilen hükümlü Mehmet CAN 
hakkında Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 2009/217 esas 2016/53 karar sayılı dosyasından 
10.000,00 TL adli para cezası verildiği, ilamın kesinleşerek infaz için Cumhuriyet 
Başsavcılığımıza gönderilmesi üzerine. Cumhuriyet Başsavcılığımızca hükümlüye ödeme emri 
düzenlendiği, hükümlüye, "5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki 
Kanunun 106/6 maddesi gereğince, mahkum olduğunuz para cezasının, mahkemece takside 
bağlanmışsa taksitlerden ilkini, takside bağlanmamış ise tamamını, tebliğ tarihinden itibaren bir 
ay içerisinde ödemeniz veya bu süre içinde 1/3 ünü yatırarak (Hükümlünün isteği üzerine) geri 
kalanını da birer aylık iki eşit taksitte ödemeniz lüzumu, ödemediğiniz takdirde; 

1 - İlk taksidin süresinde ödenmemesi halinde verilen ikinci takside ilişkin izinin 
hükümsüz kalacağı, 

2 - 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirinin İnfazı hakkındaki Kanun ve Ceza İnfaz 
Kurumları Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Tüzük gereğince adli 
para cezasının ödenmemesi halinde, 1 gün karşılığı 20,00 TL hesabı ile hapse çevrileceği ve 2 
saat çalışmanız karşılığı 1 gün olmak üzere Kamuya Yararlı Bir İşte Çalışmanıza karar verileceği 
günlük çalışma süresinin en az iki saat ve en fazla sekiz saat olacak şekilde Denetimli Serbestlik 
Müdürlüğünce belirleneceği, hükümlünün hakkında hazırlanan programa ve denetimli serbestlik 
görevlilerinin bu kapsamdaki uyarı ve önerilerine uymaması halinde çalıştığı günler hapis 
cezasından mahsup edilerek kalan kısmın tamamının Açık Ceza İnfaz Kurumunda yerine 
getireceğine dair düzenlenen ödeme emrinin tebligat ve yazışmalara rağmen hükümlü Mehmet 
CAN'a tebliğ edilemediği anlaşılmakla; 

1 - 7201sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince ödeme emrinin RESMİ 
GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Ödemeemrinin ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 
3 - İlanın bir suretinin Cumhuriyet Başsavcılığı ilan tahtasında 1 ay süre ile ilan 

edilmesine karar verilmiş olup, ilan olunur. 7206/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Kurul’un 05.05.2016 tarihli ve 6270/61 sayılı Kararı ile 03.03.2011 tarih ve BAY/939-

82/29097 sayılı bayilik lisansı sahibi Anadolu Petrol Ürü. Oto. İnş. Nak. Tar. San. ve Tic. Ltd. Şti. 
tesisi nezdinde 01.11.2012 tarihinde yapılan tespitte; 48 ER 178 plakalı tanker vasıtasıyla 
Anadolu Petrol Ürü. Oto. İnş. Nak. Tar. San. ve Tic. Ltd. Şti. istasyon tanklarına akaryakıt ikmal 
edildiği tespit edilmiştir. Konu, 05.05.2016 tarihli Kurul toplantısında değerlendirilmiş olup; 
Aytekinler Lojistik Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti’nin herhangi bir lisansa sahip 
olmaksızın, 01.11.2012 tarihinde yapılan tespitte, 03.03.2011 tarih ve BAY/939-82/29097 sayılı 
bayilik lisansı sahibi Anadolu Petrol Ürü. Oto. İnş. Nak. Tar. San. ve Tic. Ltd. Şti’ne akaryakıt 
satışı faaliyetinde bulunmak suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin 
birinci fıkrasının (b) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden Aytekinler Lojistik 
Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. hakkında 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 
20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda 
Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 
doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş, 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 
20 inci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda 
Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 
05.05.2016 tarihli ve 6270/61 sayılı Kurul Kararı muvacehesinde yapılan soruşturma sonucu, 
Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 06/06/2016 tarihli ve 1009 sayılı 
Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ 
edilememiştir. 

Konuya ilişkin savunmanın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurumu’na gönderilmesi, aksi takdirde savunmanın dikkate alınmayacağı, 
7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

 7176/1/1-1 
————— 

Kurul’un 07/04/2016 tarihli ve 6209-53 sayılı Kararı ile Delielmacık Köyü Çingentarla 
Mevkii Ada: Pafta: İ23b13a, Parsel: 46 Bozüyük BİLECİK” adresinde faaliyette bulunmak üzere 
06/11/2013 tarihli ve BAY/939-82/33378 nolu istasyonlu bayilik lisansı alan ancak 01/04/2014 
tarihinde lisansı sonlandırılan Cennet Akaryakıt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinde 
20/03/2014 tarihinde yapılan denetimde dağıtıcısı olduğu Samanyolu Enerji Nakliyat Petrol ve 
Sanayi Ticaret Anonim Şirketine ait işaretlerin ve belirtilerin kullanılmamasının Petrol Piyasası 
Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci 
maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle hazırlanan 289/25-11 
sayılı Soruşturma Raporu neticesinde ilgili tüzel kişi hakkında 883.405 TL idari para cezası 
uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 883.405 TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı 
Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın 
tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıfbank) 
Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 
0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 
inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün 
içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, 
söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde 
yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya 
taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde 
yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin 
bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 7176/2/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Kurul’un 07/04/2016 tarihli ve 6209-51sayılı Kararı ile; Derya ÇİÇEK’in 2013 yılında 

dağıtıcısı olan POİL Petrol Ürünleri Dağıtım İşletmeleri Anonim Şirketi haricinde başka bir 
kaynaktan akaryakıt ikmal ederek 5015 sayılı Kanunun “Bayiler” başlıklı 8 inci maddesinin 
birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (c) ve (d) 
bentlerine aykırı hareket ettiği ile tespit edildiğinden konu hakkında hazırlanan 289/30-16 sayılı 
Soruşturma Raporu neticesinde ilgili tüzel kişi hakkında 170.000 TL idari para cezası 
uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 170.000 TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı 
Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın 
tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıfbank) 
Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 
0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 
inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün 
içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, 
söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde 
yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya 
taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde 
yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin 
bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 7176/3/1-1 
————— 

"Bursa Yolu 7. Km Kızılcapınar Mevkii (Pafta:İ23B14 Ada:- Parsel:938) Bozüyük 
/BİLECİK" adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumdan 03.03.2011 tarih ve BAY/939-
82/29101 sayılı bayilik lisansı alan Derya ÇİÇEK'in 17/09/2012 tarihinde yapılan tespite göre 
dağıtıcısına ait belirtileri istasyonda bulundurmadığının ve eski dağıtıcısına ait belirtileri 
kullandığının tespit edilmesinin Petrol Piyasası Kanununun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasına 
ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine aykırı 
olması nedeniyle 16/05/2013 tarihli ve 4407/31 sayılı Kurul Kararı ile uygulanan idari para 
cezasının Danıştay 13. Dairesi'nin 2015/2317 sayılı Kararı ile iptal edilmesi nedeniyle 5015 sayılı 
Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler 
İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 
uncu maddesi hükümleri uyarınca 17.03.2016 tarihli ve 6161-23 sayılı Kurul Kararı kapsamında 
hazırlanan12.04.2016 tarihli ve 570 sayılı Soruşturma Raporunda ilgili lisans sahibinin 
dağıtıcısına ait belirtileri istasyonda bulundurmadığının ve eski dağıtıcısına ait belirtileri 
kullandığının tespit edilmesinin Petrol Piyasası Kanununun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasına 
ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine aykırı 
olduğu netice ve kanaatine ulaşılmıştır. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapılacak yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 
gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen 
tebliğ olunur. 7176/4/1-1 

————— 
Kurulun 25/05/2016 tarihli ve 6300-8 sayılı Kararı ile; 09/12/2009 tarihli ve BAY/939-

82/26902 numaralı (19/01/2015 tarihli ve 2008 sayılı Kararla sonlandırılan) istasyonlu bayilik 
lisansı kapsamında Samsun Yolu 55. Km Elmalı Köyü No:28 Kocasinan/ KAYSERİ adresinde 
faaliyet gösteren Elmalı Akaryakıt Ürünleri Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin, 

a) 01/07/2014 tarihli tespite göre akaryakıt istasyonunda başka bir dağıtıcıya ait işaretleri 
bulundurması, 
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b) 01/07/2014 tarihli denetimde otomasyon sistemine bağlı olmayan pompa tespit edilmiş 
olması ve istasyon otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı çalışmadığının tespit edilmiş olması 

nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak 
Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca söz konusu tüzel kişi hakkında doğrudan 
soruşturmaya başlanmasına karar verilmiş olup bu kapsamda düzenlenen 11/07/2016 tarihli ve 
1105 sayılı Soruşturma Raporu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince yazılı savunma alınmak 
üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu savunma yazısının 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi 
takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı 
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 7176/5/1-1 

————— 
Kurulun 25/05/2016 tarihli ve 6300-13 sayılı Kararı ile; 17/12/2008 tarihli ve BAY/939-

82/25339 numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında Yavuz Selim Mah. Şehit Tamer 
Gülveren Caddesi, No:180 Tomarza/ KAYSERİ adresinde faaliyet gösteren Ercivan Nakliyat 
Hububat Petrol Ürünleri Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin, 04/07/2014 tarihli tespite 
göre akaryakıt istasyonunda başka bir dağıtıcıya ait işaretleri bulundurması ve faaliyetine, 
sözleşme yaptığı yeni dağıtıcının ürünlerini pazarladığı anlaşılacak şekilde devam etmemesi 
nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle 
Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 
uncu maddesi hükümleri uyarınca söz konusu tüzel kişi hakkında doğrudan soruşturmaya 
başlanmasına karar verilmiş olup bu kapsamda düzenlenen 11/07/2016 tarihli ve 1104 sayılı 
Soruşturma Raporu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere 
ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu savunma yazısının 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi 
takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı 
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 7176/6/1-1 

————— 
Kurul’un 16/06/2016 tarih ve 6345-26 sayılı Kararı ile, Doruk-Grup Petrol Nakliye 

Otomotiv İnşaat Hafriyat Temizlik Sanayi Ticaret Limited Şirketi'ne ait istasyonda 23/01/2013 
tarihinde gerçekleştirilen denetimde BAY/939-82/31615 sayılı istasyonsuz bayilik lisansı sahibi 
Gönkek-Grup Otomotiv Petrol Nakliye İnşaat Hafriyat Temizlik Sanayi Ticaret Limited 
Şirketi’ne ait tankerin istasyon yeraltı tankına ikmal yaptığının, bunun yanı sıra anılan tankerin 3 
gözünden alınan numunelerin çözücü (solvent) ile mineral yağ içerdiğinin ve söz konusu 
numunelerin gaz yağı karışımlı mineral yağ olduğunun tespit edilmesi; dolayısıyla mezkur lisans 
sahibince tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünlerin akaryakıta katılmasının 
5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans 
Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine, Doruk-Grup Petrol Nakliye Otomotiv İnşaat 
Hafriyat Temizlik Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne yeniden satış amaçlı satış yapılmasının ise 
5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası ile aynı Kanunun 4 üncü maddesinin 
birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g) bendine 
aykırı olması sebebiyle Gönkek-Grup Otomotiv Petrol Nakliye İnşaat Hafriyat Temizlik Sanayi 
Ticaret Limited Şirketi hakkında tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünlerin 
akaryakıta katılması sebebiyle 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu 
maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi ile aynı fıkranın (d) bendi 
hükümleri gereğince 170.000, -TL.; ayrıca mezkur lisans sahibinin yeniden satış amaçlı satış 
yapması sebebiyle de 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin 
ikinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendi ile aynı fıkranın (f) bendi hükümleri gereğince 
70.000, - TL. olmak üzere toplam 240.000, - TL. tutarında idari para cezası uygulanmasını 
kararlaştırmıştır. 
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Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 240.000, - TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 
sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın 
tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi (Şube 
Kodu:14) nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 
2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin 
üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kurul Kararı 
aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para 
cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum 
hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 
bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz 
konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 

7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 
 7176/7/1-1 

————— 
21/03/2005 tarih ve BAY/462-130/07326 numaralı istasyonlu bayilik lisansı sahibi 

Helvacı Petrol Akaryakıt Nakliyat Hayvancılık Yemekçilik Gıda Sanayi ve Ticaret Limited 
Şirketi’nin 09/07/2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere yeterli şart ve seviyede 
ulusal marker içermeyen ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle ilgili 
firma hakkında 30/01/2014 tarihli ve 4861/36 sayılı Kurul Kararı ile uygulanan idari para 
cezasının Danıştay 13. Dairesi’nin 2015/2360 sayılı Kararı ile iptal edilmesi nedeniyle 5015 sayılı 
Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler 
İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 
uncu maddesi hükümleri uyarınca 24.03.2016 tarihli ve 6173-17 sayılı Kurul Kararı kapsamında 
05.05.2016 tarihli ve 725 sayılı Soruşturma Raporunda ilgili lisans sahibinin 09/07/2013 tarihinde 
yapılan denetimde tespit edildiği üzere yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve teknik 
düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmek suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 
üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol 
Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü 
fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine, ayrıca tağşiş ve/veya hile 
amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri akaryakıta katmak suretiyle, mezkur Kanunun 8 inci 
maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci 
maddesinin (e) bendine aykırılık teşkil ettiği netice ve kanaatine ulaşılmıştır. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapılacak yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 
gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen 
tebliğ olunur. 7176/8/1-1 

————— 
Kurul’un 27/04/2016 tarihli ve 6253-32 sayılı kararı ile 29.07.2010 tarihli ve MYĞ/2671-

1/28058 numaralı ve 29.09.2005 tarihli ve MYĞ/555-37/14563 numaralı Madeni Yağ Lisansı 
kapsamında faaliyet gösteren Efa Otomotiv-Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 
2009, 2010, 2011 hesap dönemi incelemelerine göre Lisansın Verdiği Haklar Dışında üretimini 
taahhüt ettiği madeni yağları üretmemesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü 
maddesinin 9 uncu fıkrası ile 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci 
fıkrası ile aynı maddenin 2 inci fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 23 üncü ve 24 
üncü maddelerine aykırı olduğu düşünüldüğünden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve 
ilgili mevzuat karşısındaki durumun tespit edilmesi amacıyla 5015 sayılı Kanunun "İdari 
yaptırımlar" başlıklı 20 inci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön 
Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu 
maddesi hükümleri uyarınca Şirketiniz nezdinde 27/04/2016 tarihli ve 6253-32 sayılı Kurul 
Kararıyla soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 
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üncü maddesi gereğince düzenlenen 26/05/2016 tarihli ve 943 sayılı Soruşturma Raporu yazılı 
savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza 
gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 
hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 7176/9/1-1 
————— 

Kurulun 25/05/2016 tarihli ve 6300-47 sayılı Kararı ile; 613 064 9273 vergi kimlik 
numaralı Mayapet Petrol Ürünleri İhrakiye-Nakliye San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin, 2014 tarihli 
faturalara göre 2014 yılında lisanssız olarak akaryakıt dağıtım faaliyetinde bulunması nedeniyle 
5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön 
Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu 
maddesi hükümleri uyarınca söz konusu tüzel kişi hakkında doğrudan soruşturmaya başlanmasına 
karar verilmiş olup bu kapsamda düzenlenen 11/07/2016 tarihli ve 1099 sayılı Soruşturma Raporu 
Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine 
rağmen tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu savunma yazısının 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi 
takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı 
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 7176/10/1-1 

————— 
“Selimiye Köyü (Pafta: 2-3, Ada:-, Parsel: 1015) Osmaneli BİLECİK” adresinde faaliyet 

göstermek üzere Kurumdan 23.08.2011 tarihli ve BAY/939-82/29938 sayılı bayilik lisansı alan 
Menderes Tarım Gıda Akaryakıt Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin 25/05/2012 ve 30/11/2012 
tarihlerinde yapılan tespite ve bu tespitte alınan numunelere ilişkin TÜBİTAK Marmara 
Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen 28/06/2012 tarih ve 1856 sayılı analiz raporuna göre 
tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri istasyonda bulundurması nedeniyle 
ilgili firma hakkında 16/01/2014 tarihli ve 4834-16 sayılı Kurul Kararı ile uygulanan idari para 
cezasının Danıştay 13. Dairesi’nin 2015/2598 sayılı Kararı ile iptal edilmesi nedeniyle 5015 sayılı 
Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler 
İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 
uncu maddesi hükümleri uyarınca 24.03.2016 tarihli ve 6173-12 sayılı Kurul Kararı kapsamında 
hazırlanan 04.05.2016 tarihli ve 717 sayılı Soruşturma Raporunda Menderes Tarım Gıda 
Akaryakıt Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin 25/05/2012 ve 30/11/2012 tarihlerinde yapılan 
tespite ve bu tespitte alınan numunelere ilişkin TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi tarafından 
düzenlenen 28/06/2012 tarih ve 1856 sayılı analiz raporuna göre tağşiş ve/veya hile amacıyla 
akaryakıta katılabilecek ürünleri istasyonda bulundurmak suretiyle 5015 sayılı Kanunun 8 inci 
maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci 
maddesinin (e) bendine aykırı hareket etmesi, istasyonunda otomasyon sistemi kurulu olmadığı 
halde akaryakıt satışı gerçekleştirmek suretiyle mülga 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesi 
hükümleri ve 12/02/2015 tarihli ve 5468-1 sayılı Kurul Kararı ile değişik 27/06/2007 tarih ve 
1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi hükümleri ile 5015 sayılı 
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrasına aykırı hareket etmesi ve ilan panosunda 
yer alan tavan fiyattan daha yüksek bir fiyata akaryakıt satışı yapması nedeniyle, 5015 sayılı 
Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası ile Petrol Piyasası Fiyatlandırma 
Sistemi Yönetmeliğinin “Tarife, Fiyat Listesi ve Fiyat İlanına İlişkin Yükümlülükler” başlıklı 7 
nci maddesinin (c) bendine ve yine aynı yönetmeliğin “Fiyat İlanı” başlıklı 13 üncü maddesinin 
(ç) bendine aykırı hareket ettiği netice ve kanaatine ulaşılmıştır. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapılacak yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 
gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen 
tebliğ olunur. 7176/11/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Kurul’un 24.03.2016 tarihli ve 6173-13 sayılı Kararı ile; 03/03/2011 tarihli ve 

DAĞ/3105-1/29092 sayılı Dağıtıcı Lisansı sahibi (POİL Petrol Ürünleri Dağıtım İşletmeşleri 
Anonim Şirketi’nin (eski ünvanı Pasifik Liman İşletmeciliği ve Petrolcülük Ticaret Anonim 
Şirketi’nin) 21/02/2013 tarihinde yapılan tespite göre dağıtıcısı olduğu 03/03/2011 tarih ve 
BAY/939-82/29101 sayılı bayilik lisansı sahibi Derya Çiçek’e ait akaryakıt istasyonunda 
kurumsal kimlik çalışmalarını süresi içerisinde tamamlamaması nedeniyle ilgili firma hakkında 
24/12/2013 tarihli ve 4788/64 sayılı Kurul Kararı ile uygulanan idari para cezasının Danıştay 13. 
Dairesi’nin 2015/2243 sayılı Kararı ile iptal edilmesi nedeniyle 5015 sayılı Kanunun “İdari 
yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma 
ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi 
hükümleri uyarınca 24.03.2016 tarihli ve 6173-13 sayılı Kurul Kararı kapsamında hazırlanan 
13.05.2016 tarihli ve 828 sayılı soruşturma raporunda iligli tüzel kişinin 5015 sayılı Petrol 
Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ile mülga 1240 sayılı Kurul 
Kararının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi hükümleri ve 12/02/2015 tarihli ve 5468-
1 sayılı Kurul Kararı ile değişik 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının 
(e) bendine aykırı hareket ettiği netice ve kanaatine ulaşılmıştır. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapılacak yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 
gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen 
tebliğ olunur. 7176/12/1-1 

————— 
“Kurtuluş Mahallesi D-750 Caddesi No:2 (Pafta: - Ada:178 - Parsel:1) Pozantı/ADANA” 

adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumdan 04/05/2010 tarih ve BAY/939-82/27647 numaralı 
istasyonlu bayilik lisansı alan Selman TAŞKIN’ın anılan tesisindeki otomasyon sisteminin 
11/12/2012 tarihi itibariyle çalışır vaziyette olmaması nedeniyle 08/04/2014 tarihli ve 4967-24 
sayılı Kurul Kararı ile uygulanan idari para cezasının Danıştay 13. Daire’sinin 2015/2859 sayılı 
Kararı ile iptal edilmesi nedeniyle 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci 
maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip 
Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 
24.03.2016 tarihli ve 6173-7 sayılı Kurul Kararı kapsamında hazırlanan 13.05.2016 tarihli ve 830 
sayılı soruşturma raporunda ilgili tüzel kişinin anılan tesisindeki otomasyon sisteminin 
11/12/2012 tarihi itibariyle çalışır vaziyette olmamasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 
üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci 
maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile 27/06/2007 tarih ve 1240 sayılı Kurul Kararı’nın mülga 5 
inci maddesinin (9) ve (14) üncü fıkralarına ve 12/02/2015 tarihli ve 5468-1 sayılı Kurul Kararı 
ile değişik 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına aykırılık teşkil ettiği 
netice ve kanaatine ulaşılmıştır. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapılacak yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 
gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen 
tebliğ olunur. 7176/13/1-1 

————— 
04.05.2010 tarih ve BAY/939-82/27647 numaralı bayilik lisansı sahibi Selman 

TAŞKIN'ın "Kurtuluş Mahallesi D-750 Caddesi No:2 (Pafta: - Ada:178 - Parsel:1) 
Pozantı/ADANA" adresinde kurulu tesisinde, 06.02.2013 tarihinde gerçekleştirilen denetimde, 
istasyon vaziyet planı haricinde tank bulundurulduğu ve gizli düzenek tertip edildiği, yanı sıra 
istasyondan alınan akaryakıt numunesinin TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (TÜBİTAK 
MAM) tarafından gerçekleştirilen analizi sonucunda düzenlenen 1320P00144001 numaralı analiz 
raporunda, yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermediği, teknik düzenlemede yer alan 
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özelliklere aykırı olduğu, ayrıca yağ içerdiği tespit edildiğinden ilgili firma hakkında 18/12/2014 
tarihli ve 5367/38 sayılı Kurul Kararı ile uygulanan idari para cezasının Ankara 14. İdare 
Mahkemesinin 2015/1416 sayılı Kararı ile iptal edilmesi nedeniyle 5015 sayılı Kanunun "İdari 
yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma 
ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi 
hükümleri uyarınca Selman TAŞKIN hakkında 17.03.2016 tarihli ve 6161-26 sayılı Kurul Kararı 
kapsamında 20.04.2016 tarihli ve 625 sayılı Soruşturma Raporunda ilgili lisans sahibinin 
06.02.2013 tarihinde gerçekleştirilen denetimde, istasyon vaziyet planı haricinde tank 
bulundurulduğu ve gizli düzenek tertip edildiği, yanı sıra istasyondan alınan akaryakıt 
numunesinin TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (TÜBİTAK MAM) tarafından 
gerçekleştirilen analizi sonucunda düzenlenen 1320P00144001 numaralı analiz raporunda, yeterli 
şart ve seviyede ulusal marker içermediği, teknik düzenlemede yer alan özelliklere aykırı olduğu, 
ayrıca yağ içerdiği tespit edildiğinden, anılan lisans sahibinin istasyon vaziyet planı haricinde tank 
bulundurmasının ve gizli düzenek tertip etmesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun fiil 
tarihi itibariyle yürürlükte olan 3 üncü maddesinin yedinci ve dokuzuncu fıkraları, 4 üncü 
maddesinin üçüncü fıkrası ile dördüncü fıkranın (b) ve (c) bentlerinin yanı sıra Petrol Piyasası 
Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendi ile 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasına ve 
fiil tarihi itibariyle yürürlükte olan beşinci fıkrasına aykırı olduğu, yeterli şart ve seviyede ulusal 
marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmesinin, 5015 sayılı 
Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve aynı Kanunun fiil tarihi itibariyle 
yürürlükte olan 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik 
Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci 
maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırı olması , bunun yanı sıra tağşiş ve/veya hile amacıyla 
katılabilecek ürünleri akaryakıta katma eyleminde bulunmasının 5015 sayılı Kanunun 8 inci 
maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci 
maddesinin (e) bendine aykırı olduğu netice ve kanaatine ulaşılmıştır. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapılacak yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 
gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen 
tebliğ olunur. 7176/14/1-1 

————— 
Kurulun 25/05/2016 tarihli ve 6300-43 sayılı Kararı ile; 08/02/2013 tarihli ve BAY/939-

82/32115 numaralı (15/12/2014 tarihli ve 41990 sayılı Karar ile sonlandırılan) istasyonlu bayilik 
lisansı kapsamında Ankara Karayolu 48. Km. Kumkılıçlı Mevkii Himmetdede Kasabası 
Kocasinan/ KAYSERİ adresinde faaliyet gösteren Sıraç ÇAKIRÇA’nın, 

a) 17/06/2014 tarihli denetimde istasyon otomasyon sisteminin çalışmadığının tespit 
edilmiş olması, 

b) 2014 tarihli faturalara göre, 2014 yılında dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi, 
c) 2014 tarihli faturalara göre, 2014 yılında lisanssız olarak akaryakıt dağıtım faaliyetinde 

bulunması 
nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak 

Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca söz konusu gerçek kişi hakkında doğrudan 
soruşturmaya başlanmasına karar verilmiş olup bu kapsamda düzenlenen 11/07/2016 tarihli ve 
1099 sayılı Soruşturma Raporu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince yazılı savunma alınmak 
üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu savunma yazısının 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi 
takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı 
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 7176/15/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
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. 
 7242/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2016/217861 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü İl/İlçe Yenimahalle/ANKARA 

Adresi Alparslan Türkeş Cad. No: 71 Beştepe Tel-Faks 207 52 64 - 207 51 87 

Posta Kodu 06560 E-Mail acelikyay@ormansu.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 
Neyir Matbacılık Reklam - Ajans - 

Pazarlama - Kırtasiye (İhsan AKKAYA) 
 

Adresi 
Matbaacılar Sitesi 35. Cadde No: 62 

İvedik - Yenimahalle/ANKARA 
 

T.C. Kimlik No. 14530872662  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
0290011404  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 164516 (Oda Sicil No: 10/44)  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

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. 

 7264/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2016/184311 

2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Giresun Orman İşletme Müdürlüğü İl/İlçe Giresun/Merkez 

Adresi 
Çıtlak Kale Mah. Atatürk Bulvarı 
No: 135 Giresun 

Tel-Faks 454 215 31 71 – 454 215 16 170 

Posta Kodu 28200 E-Mail  

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

Adı/Unvanı  Kadir Şanlı  

Adresi 
Karaca Mah. Sinanağa Küme 
Evleri No: 34   29000 
Şiran/Gümüşhane 

 

T.C. Kimlik No. 40603334058  

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

Gümüşhane Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 437  

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (2) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 7265/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2016/98425 

2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Düzce Orman İşletme Müdürlüğü İl/İlçe Düzce/Merkez 

Adresi Kültür Mah. 725. Sok. No: 1 Tel-Faks 0 380 514 56 45 

Posta Kodu 81100 E-Mail leventkartal@ogm.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 
Adanalılar Nakliyat Taahhüt 
Besicilik Yem ve Zirai Ürünleri 
Tic. San. Ltd. Şti. 

%52 hisse Ali Adanalı 

Adresi 
Emniyet Mah. Kıbrıs Cad. No: 56 
Yemliha Kasabası 
Kocasinan/Kayseri 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

007 007 3255  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

Kayseri Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 19069  

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (2) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 7266/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2016/11835 

2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Düzce Orman İşletme Müdürlüğü İl/İlçe Düzce/Merkez 

Adresi Kültür Mah. 725. Sok. No: 1 Tel-Faks 0 380 514 56 45 

Posta Kodu 81100 E-Mail leventkartal@ogm.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 
Adanalılar Nakliyat Taahhüt 
Besicilik Yem ve Zirai Ürünleri 
Tic. San. Ltd. Şti. 

%52 hisse Ali Adanalı 

Adresi 
Emniyet Mah. Kıbrıs Cad. No: 56 
Yemliha Kasabası 
Kocasinan/Kayseri 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

007 007 3255  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

Kayseri Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 19069  

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (2) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 7268/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2016/98412 

2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Düzce Orman İşletme Müdürlüğü İl/İlçe Düzce/Merkez 

Adresi Kültür Mahallesi 725. Sokak No: 1 Tel-Faks 0380 514 56 45 

Posta Kodu 81100 E-Mail leventkartal@ogm.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 
Adanalılar Nakliyat Taahhüt 
Besicilik Yem ve Zirai Ürünleri 
Tic. San. Ltd. Şti  

%52 Hisse Ali ADANALI 

Adresi 
Emniyet Mah. Kıbrıs Cad. No: 56 
Yemliha Kasabası 
KOCASİNAN/KAYSERİ 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

007 007 3255  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

Kayseri Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 19069  

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (2) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
 7267/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2016/98420 

2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Düzce Orman İşletme Müdürlüğü İl/İlçe Düzce/Merkez 

Adresi Kültür Mahallesi 725. Sokak No: 1 Tel-Faks 0380 514 56 45 

Posta Kodu 81100 E-Mail leventkartal@ogm.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 
Adanalılar Nakliyat Taahhüt 
Besicilik Yem ve Zirai Ürünleri 
Tic. San. Ltd. Şti  

%52 Hisse Ali ADANALI 

Adresi 
Emniyet Mah. Kıbrıs Cad. No: 56 
Yemliha Kasabası 
KOCASİNAN/KAYSERİ 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

007 007 3255  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

Kayseri Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 19069  

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (2) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
 7269/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  
Toplantı Tarihi ve No : 15.01.2016/239 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 15.01.2016/5320 BURSA 
Bursa ili, Nilüfer ilçesi, Gümüştepe Mahallesi, Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında, 

özel mülkiyetteki H.21c.10a.3c pafta, 3677 ada, 26 parselde yer alan yapının tescil talebinin 
değerlendirilmesine ilişkin Nilüfer Belediye Başkanlığı, Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 25.05.2015 
tarih ve 65418203-755.99-15 sayılı yazısı ile Kurulumuz Müdürlüğünün 15.01.2016 tarih ve 0287 
sayılı raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda; 

Bursa ili, Nilüfer ilçesi, Gümüştepe Mahallesi, Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında, 
özel mülkiyetteki H.21c.10a.3c pafta, 3677 ada, 26 parselde yer alan yapı ile Müdürlüğümüz 
uzmanlarınca tespiti yapılan 3677 ada, 23 parseldeki yapının 2863 sayılı yasa kapsamında 
korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özellikleri taşıdıkları anlaşıldığından tescil edilmelerine, 
her iki parseldeki yapının koruma grubunun 2.grup olarak belirlenmesine, ivedilikle rölöve ile 
restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanarak kurulumuza sunulmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 35.21/832 
Toplantı Tarihi ve No : 08.06.2016-282 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 08.06.2016-6742 İZMİR 
İzmir ili Aliağa ilçesi Güzelhisar Mahallesi Köyaltı Mevkiinde yer alan (2) iki adet 

Tümülüsün I (birinci) Derece Arkeolojik sit olarak tescil edilmesi gerektiğine ilişkin İzmir 2 
Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 05.05.2016 tarihli ve 1794 
sayılı yazısı ve eki kurum görüşü haritası, 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi gereği iletilen kurum 
görüşleri; Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 07.06.2016 tarihli ve 621 sayı ile kayıtlı 
rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;  

İzmir ili Aliağa ilçesi Güzelhisar Mahallesi Köyaltı Mevkiinde Tapunun 774 ve 1283 
parsel numaralı taşınmazlarının bir bölümünde yer alan 2 (iki) Tümülüsün kararımız eki 1/5000 
ölçekli paftada işaretlenen şekli ve “Güzelhisar 1 Tümülüsü - Güzelhisar 2 Tümülüsü ” adı ile I 
(birinci) 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 

 45.04/113 
Toplantı Tarihi ve No : 14.07.2016-287 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 14.07.2016-6856 İZMİR 
Manisa ili, Gördes ilçesi, Kayacık Mahallesi Cicimağa- Çatalkaya Mevkiinde bulunan 

alanın 2863 sayılı kanun kapsamında arkeolojik sit niteliği taşıdığına İzmir 2 Nolu Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 10.02.2016 tarihli ve 551 sayılı yazısı ve eki 
kurum görüşü haritas, 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi gereği iletilen kurum görüşleri; Kurul 
Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 13.07.2016 tarihli ve 732 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri 
incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;  

Manisa ili, Gördes ilçesi, Kayacık Mahallesi Cicimağa- Çatalkaya Mevkiinde bulunan 
alanının kararımız eki 1/5000 ölçekli paftada işaretlenen 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 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 45.01/423 
Toplantı Tarihi ve No : 14.07.2016-287 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 14.07.2016-6850 İZMİR 
Manisa ili, Akhisar ilçesi, Yayakırıldık Mahallesi Taşlık Mevkiinde bulunan alanın 2863 

sayılı kanun kapsamında arkeolojik sit niteliği taşıdığına İzmir 2 Nolu Kültür Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulu Müdürlüğünün 09.02.2016 tarihli ve 545 sayılı yazısı ve eki kurum görüşü haritası, 
2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi gereği iletilen kurum görüşleri; Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca 
hazırlanan 13.07.2016 tarihli ve 733 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan 
görüşmeler sonunda;  

Manisa ili, Akhisar ilçesi, Yayakırıldık Mahallesi Taşlık Mevkiinde bulunan alanının 
kararımız eki 1/5000 ölçekli paftada işaretlenen 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: 
SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 57.01/79 
Toplantı Tarihi ve No : 08.06.2016-153 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 08.06.2016-3515 SAMSUN 
Sinop İli, Ayancık İlçesi, Yarenler Köyü, Pelitçik- Tataroğlu Mahallesi,241 ada,3 parselde 

bulunan Bezirhane Binası’nın ve parselin kuzeyinde 242 ada,5 parselde tespit edilen aynı 
bezirhaneye ait seten taşının tesciline ilişkin bilgi ve belgelerin gönderildiği Sinop Valiliği İl 
Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 31.08.2015 gün ve 2649 sayılı yazısı, tescile ilişkin kurum 
görüşünü bildiren Sinop İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 17.10.2015 gün ve 
E.11211 sayılı yazısı, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 
16.05.2016 gün ve 217 sayılı dosya inceleme raporu okundu. Ekleri ve ilgili dosyası incelendi. 
Yapılan görüşmeler sonucunda; 

Sinop İli, Ayancık İlçesi, Yarenler Köyü, Pelitçik- Tataroğlu Mahallesi, özel mülkiyete 
ait, 241 ada, 3 parselde Sinop Müzesince tespit edilen Bezirhane Binası’nın ve özel mülkiyete ait 
242 ada, 5 parselde tespit edilen Bezirhane’ye ait seten taşının; Sinop ili için tek Bezirhane Binası 
olması sebebiyle korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine; 242 ada, 5 
parselde bulunan ve 241 ada,3 parseldeki Bezirhane Binası’ndan buraya taşındığı anlaşılan 
Bezirhaneye ait seten taşının 241 ada,3 parseldeki Bezirhane Binası’ndaki orijinal yerine Müze 
Müdürlüğü denetiminde taşınmasına, 241 ada,3 parselin kadastral sınırlarının Bezirhane 
Binası’nın korunma alanı olarak kabul edilmesine, korunma alanı içinde yapılacak her türlü inşai 
ve fiziki uygulama öncesi Kurulumuzdan izin alınması gerektiğine, Bezirhane Binası’nın yapı 
grubunun I olarak belirlenmesine, tescilli Bezirhane Binası’nın bulunduğu 241 ada, 3 parselin 
tapu kütüğünün beyanlar hanesine korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı ve yapı grubunun I 
olduğuna dair şerhin konulmasına karar verildi.  7189/1-1 

————— 
SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 57.02/324 
Toplantı Tarihi ve No : 08.06.2016-153 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 08.06.2016-3510 SAMSUN 
Sinop İli, Boyabat İlçesi, Killik Köyü, Terziahmetli Mahallesi, mülkiyeti köy tüzel 

kişiliğine ait, 101 ada, 169 parselde bulunan Killik Köyü Camii’nin yıkım talebine ilişkin Boyabat 
Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğünün 25.02.2016 gün ve 447 sayılı yazısı, tescile ilişkin 
kurum görüşünü bildiren Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğünün 15.04.2016 gün ve 915 sayılı 
yazısı, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 06.04.2016 
gün ve 142 sayılı raporu okundu. Ekleri ve ilgili dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler 
sonucunda; 

Sinop İli, Boyabat İlçesi, Killik Köyü, Terziahmetli Mahallesi,  mülkiyeti köy tüzel 
kişiliğine ait, 101 ada, 169 parselde bulunan, alt katın köy odası, üst katın cami olarak kullanıldığı 
Killik Köyü Terziahmetli Ahşap Camii’nin sahip olduğu estetik ve bölgesel niteliklerinden dolayı 
korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, yapı grubunun I olarak 
belirlenmesine, tescilli caminin korunma alanının kararımız eki 1/1000 ölçekli kadastral haritada 
çizildiği şekli ile uygun olduğuna, korunma alanı içerisinde yapılacak her tülü uygulama öncesi 
Kurulumuzdan izin alınması gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 71.00/493 (O. G. E.) 
Toplantı Tarihi ve No : 19.07.2016 - 169 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 19.07.2016 - 2135 ANKARA 
Kırıkkale İli, Merkez İlçesi, Çullu Mahallesi, Çullu Deresi Bıçak Mevkiinde tespiti 

yapılan ve Kurulumuzun 09.05.2016 tarihli ve 2024 sayılı kararı ile tespit ve tescil çalışmalarının 
başlatılmasına karar verilen Çullu Höyüğü’nün tescili önerisinin Ankara II Numaralı Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilebilmesi için 2863 sayılı Kanun’un 7. maddesi 
ile 13.03.2012 tarihli ve 28232 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Korunması 
Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik’in 6. 
maddesi gereğince 45 (kırk beş) gün içinde Kurum görüşlerinin Müdürlüğümüze iletilmesi 
hususundaki Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 
17.05.2016 tarihli ve 1028 sayılı yazısı ve eki 1/25000 ölçekli öneri arkeolojik sit alanı sınırlarını 
gösterir pafta gereği Kurul Müdürlüğüne iletilen Kurum görüşü yazıları, Ankara II Numaralı 
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 18.07.2016 tarihli ve 2747 sayılı uzman 
dosya inceleme raporu, Kurulumuzun 09.05.2016 tarihli ve 2024 sayılı kararı okundu, ekleri ve 
dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Kırıkkale İli, Merkez İlçesi, Çullu Mahallesi, Çullu Deresi Bıçak Mevkiinde tespiti 
yapılan, karar eki 1/25.000 ölçekli haritada koordinatları yazılı, sınırları belirlenen Çullu 
Höyüğü’nün I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, 1/25.000 ölçekli haritasının, 
kadastral paftasının ve tescil fişinin onaylanmasına, bu alanda Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarihli ve 658 sayılı İlke Kararı’nın 1. maddesindeki 
koşulların “geçiş dönemi yapılanma koşulu” olarak belirlenmesine, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı 
sınırları içerisinde yapılacak her türlü uygulama öncesi Kurulumuzdan izin alınması gerektiğine 
karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 03.00/2004 
Toplantı Tarihi ve No : 30.07.2015 -168 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 30.07.2015 - 3396 ESKİŞEHİR 
Afyonkarahisar İli, Merkez, Büyükkalecik Beldesi ile Küçükkalecik Köyü ve Başkomutan 

Tarihi Milli Parkı sınırları içinde Müze Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen Sinan Tepe 
Nekropolü’nün tescili konusunda hazırlanan bilgi ve belgelerin iletildiği Afyonkarahisar 
Valiliğinin (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) 10.10.2014 tarih ve 16586271-156.01/3857 sayılı 
yazısı ve eki Afyonkarahisar Müze Müdürlüğü uzmanlarının 28.10.2014 tarihli raporu; konuyla 
ilgili faaliyeti etkilenen Kurum ve Kuruluşların görüşlerinin iletildiği yazılar;  Eskişehir Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 24.07.2015 tarih ve 5754 sayılı 
dosya inceleme raporu okundu, koordinatlı sit sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı kadastral 
paftası, tescil fişi, fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Afyonkarahisar İli, Merkez, Büyükkalecik Beldesi ile Küçükkalecik Köyü ve Başkomutan 
Tarihi Milli Parkı sınırları içinde tespit edilen Sinan Tepe Nekropolü’nün 2863 sayılı Kanun 
kapsamında I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline; hazırlanan tescil fişi, koordinatlı sit 
sınırı paftası ve sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftanın uygun olduğuna; söz konusu alanda 
Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma 
Koşulları’na ilişkin 05.11.1999 gün, 658 sayılı İlke Kararı’ndaki I. (Bir) Derece Arkeolojik 
Sitlerle ilgili hükümlerin geçerli olduğuna ve bu hükümlerin geçiş dönemi koruma esasları ve 
kullanma koşulları olarak belirlenmesine; söz konusu alanda gerçekleştirilen kaçak kazıya ilişkin 
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 10.10.2014 tarih, 16586271-156.01/3857 sayılı yazısı ile 
ilgili yasal soruşturma başlatılmasının istendiği anlaşıldığından tekrar soruşturma açılmasına 
gerek olmadığına, anılan soruşturmanın seyri ve sonucuna ilişkin Kurul Müdürlüğüne bilgi 
verilmesine, söz konusu kaçak kazı çukurlarının; ilgili mahkemenin uygun görüşünün alınmasının 
ardından ilgili idaresince Müze Müdürlüğü uzmanları denetiminde kapatılarak uygulama öncesi 
ve sonrası rapor ve fotoğrafların Kurul Müdürlüğüne iletilmesine; bu süre zarfında kaçak kazı 
çukurlarının bulunduğu alanda can ve mal güvenliğinin korunmasına yönelik gerekli geçici 
güvenlik önlemlerinin ilgili kurumlarca ivedilikle alınmasına, sit sınırları içerisinde 
Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına karar verildi. 
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