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Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

25 Ekim 2016
SALI

Sayı : 29868

       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Karar Sayısı : 2016/9309

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM
                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ
         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                V. KAYNAK                                      B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK
         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         M. ÖZHASEKİ                              V. EROĞLU
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                  Dışişleri Bakanı V.

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK
             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                                    N. AVCI
     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK
                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN
                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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BAKANLAR KURULU KARARLARI

Karar Sayısı : 2016/9262

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                V. KAYNAK                                      B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         M. ÖZHASEKİ                              V. EROĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                  Dışişleri Bakanı V.

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2016/9379

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                V. KAYNAK                                      B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         M. ÖZHASEKİ                         M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                            S. SOYLU                                    L. ELVAN                                    N. AVCI

   Gümrük ve Ticaret Bakanı V.                         İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2016/9381

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                V. KAYNAK                                      B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         M. ÖZHASEKİ                         M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                            S. SOYLU                                    L. ELVAN                                    N. AVCI

   Gümrük ve Ticaret Bakanı V.                         İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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ATAMA KARARLARI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/683

24/10/2016

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                         Mehmet MÜEZZİNOĞLU

                Başbakan                       Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

—— • ——
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/691

24/10/2016

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                                   Faruk ÇELİK

                Başbakan                        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

—— • ——
İçişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/693

24/10/2016

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                                Süleyman SOYLU

                Başbakan                                         İçişleri Bakanı
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İçişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/694

24/10/2016

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                                Süleyman SOYLU

                Başbakan                                         İçişleri Bakanı

—— • ——
İçişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/695

24/10/2016

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                                Süleyman SOYLU

                Başbakan                                         İçişleri Bakanı

—— • ——
İçişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/716

24/10/2016

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                                Süleyman SOYLU

                Başbakan                                         İçişleri Bakanı
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YÖNETMELİKLER

Maliye Bakanlığından:

RAPOR DEĞERLENDİRME KOMİSYONLARININ OLUŞTURULMASI İLE 

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Rapor

Değerlendirme Komisyonlarının Oluşturulması ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönet-

meliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş,

müteakip fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(2) Dinlenmeden önce raporlarda eleştiri konusu yapılan hususlar hakkında bilgi içeren

rapor özetleri mükelleflere verilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

—— • ——
Maliye Bakanlığından:

VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi

Denetim Kurulu Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan “de-

netim ve” ibaresinden sonra gelmek üzere “idari” kelimesi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer

alan “denetim ve” ibaresinden sonra gelmek üzere “idari” kelimesi eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 40 – (1) Vergi Müfettişleri, görevleri sebebiyle öğrendikleri suç oluşturabi-

lecek fiilleri yetkili mercilere iletilmek üzere Başkanlığa bildirirler.

(2) Başkanlıkça rapor düzenlenmesi gerektiği öngörülen haller dışında bu bildirimler

yazıyla yapılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(2) Turne programında gösterilen süreler, işin gerektirdiği hallerde Başkanlık tarafın-

dan uzatılabilir.”

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

31/10/2011 28101

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 15/10/2014 29146
2- 31/10/2015 29515
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MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin üçüncü fıkrasından sonra gelmek
üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Sahte belge düzenleme fiili dolayısıyla düzenlenen Vergi Tekniği Raporunun başka
bir mükellefin sahte belge kullandığına ilişkin tespitler içermesi durumunda, söz konusu Vergi
Tekniği Raporu, sahte belge kullanan mükellef nezdinde düzenlenecek vergi inceleme rapor-
larına ek yapılmaz. Ancak, sahte belge kullanma fiili nedeniyle düzenlenecek vergi inceleme
raporlarında, sahte belge düzenleyicisinin bu fiili işlediğinin tespitine dair Vergi Tekniği Ra-
porunda yer alan bilgi, belge ve değerlendirmelere ayrıntılı olarak yer verilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Başkanlık, teftiş raporlama standartları ve teftiş rehberlerine uygunluğu yönünden
değerlendirilmek üzere, ilgili birimlere tebliğinden önce cevaplı raporların Başkanlığa elek-
tronik veya yazılı ortamda gönderilmesini isteyebilir. Başkanlıkça tebliği uygun görülen cevaplı
raporlar ile Başkanlığa ulaştığı tarihi izleyen beş işgünü içinde uygun görüş bildirilmeyen ce-
vaplı raporların aslı ile birer örneği; aslı usulüne göre cevaplandırıldıktan sonra geri gönderil-
mek, örneği teftiş dosyasında saklanmak üzere, rapor numarasını taşıyan birer yazıya bağlı
olarak ilgili yerlere tebliğ olunur.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 62 nci maddesinin başlığı “Teftiş raporları üzerine ya-
pılacak işlemler” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 64 üncü maddesinin başlığı “3628 sayılı Kanun uya-
rınca düzenlenecek Soruşturma Raporu” olarak, ikinci fıkrası ise aşağıdaki şekilde değiştiril-
miştir. 

“(2) Yeterli sayıda düzenlenen soruşturma raporları, Cumhuriyet Başsavcılığına intikal
ettirilmek üzere Başkanlığa teslim edilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 65 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir. 

“Oda ve Birlik Denetim Raporu
MADDE 65/A – (1) Oda ve Birlik Denetim Raporu, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci

Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında oda veya birlik denetimi so-
nucu düzenlenen rapordur. 

(2) Yeterli sayıda düzenlenen Oda ve Birlik Denetim Raporları, ilgili mercilere iletilmek
üzere Başkanlığa teslim edilir.”

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

31/10/2011 28101

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 27/3/2013 28600

2- 5/6/2013 28668

3- 2/10/2013 28783

4- 15/10/2014 29146

5- 18/2/2015 29271

6- 27/8/2015 29458
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Maliye Bakanlığından:

VERGİ İNCELEMELERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi İn-

celemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fık-

rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(3) Vergi incelemesi, sadece inceleme görev yazısında belirtilen konu ve döneme iliş-

kin olarak yapılır. İnceleme konusu ve dönemi ile ilgili olmayan herhangi bir hususa ilişkin

mükelleften bilgi ve belge talebinde bulunulamaz. Yürütülmekte olan incelemeler sırasında,

görevlendirme yazısında belirtilenden farklı bir konu veya döneme ilişkin eleştiriyi gerektiren

hususların tespiti durumunda söz konusu durum inceleme görevini verenlere bildirilir. Görev-

lendirme yazısında yer alan inceleme konusuna giren tespitlerin, bu yazıda yer almayan farklı

vergi türlerine ilişkin olarak da rapor yazılmasını gerektirmesi durumunda, bu husus yeni bir

görevlendirme gerektirmez.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yazıda, ibraz edilecek defter ve belgeler ile on beş günden az olmamak üzere ibraz süresine,

ibraz yerine ve ibraz edilmemesi halinde uygulanacak müeyyidelere yer verilir.” 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu tutanakların taslakları, mükelleflerin itiraz ve mülahazalarının tutanağa geçirilebilmesini

sağlamak amacıyla, mükelleflerin talep etmesi durumunda iki gün önceden mükelleflerin bil-

gisine sunulur.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler

eklenmiştir.

“f) Tutanağın taslak halinin 16 ncı maddenin ikinci fıkrası uyarınca mükellefin bilgisine

sunulduğu hususu,

g) Mükelleflerin Rapor Değerlendirme Komisyonlarında dinlenme talebinin olup ol-

madığına ilişkin ifade,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 19 – (1) Vergi inceleme raporları, vergi türü ve dönemi itibarıyla ayrı ayrı

düzenlenir. Vergilendirme dönemi bir yıldan daha kısa olan vergilere ilişkin vergi inceleme ra-

porları, her bir döneme ilişkin matrah ve/veya vergi farkları ayrı ayrı gösterilmek suretiyle

hesap dönemine göre kazançları tespit edilenler için takvim yılı aşılmamak koşuluyla, özel he-

sap dönemine tâbi mükelleflerde ise özel hesap dönemine tekabül edecek şekilde tek bir rapor

olarak düzenlenebilir. 
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(2) Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca kendilerine verilmiş vergi inceleme gö-

revleri ile ilgili olarak tespit edilen ve birden fazla vergi türünde eleştiri gerektiren hususlara

ilişkin raporlar ayrı ayrı düzenlenir.

(3) Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca, vergi inceleme görevleri ile ilgili olarak

tespit edilen ve eleştiri gerektiren bir hususun diğer vergisel işlemlerin düzeltilmesini de ge-

rektirdiği durumlarda bu işlemlere ilişkin düzeltme önerilerine vergi inceleme raporlarında yer

verilir. Ancak farklı mükellef nezdinde vergisel işlemlerin düzeltilmesine yönelik vergi ince-

leme raporu düzenlenmesi gerekiyorsa, söz konusu durum inceleme görevini verenlere bildi-

rilir.

(4) Tarhiyat ve/veya ceza önerisi içeren vergi inceleme raporları; giriş, usul incelemeleri,

hesap incelemeleri, eleştirilen hususlar ile sonuç bölümlerinden oluşur. Mükellefin inceleme

esnasında ileri sürdüğü ve tutanakta yer alan itiraz ve mülahazaları ile bunlara ilişkin ayrıntılı

değerlendirmelere raporun eleştirilen hususlar bölümünde yer verilir. Mükellef hakkında öne-

rilen vergi ve ceza tutarları, herhangi bir tereddüde yer vermeyecek açıklıkta ve anlaşılır bir

şekilde vergi inceleme raporlarının sonuç bölümünde gösterilir. 

(5) Yapılan vergi incelemesi sonucunda, inceleme konusu ve dönemine ilişkin eleştiriyi

gerektirecek herhangi bir hususun tespit edilememesi halinde bu durum ilgili birim tarafından

mükellefe yazı ile bildirilir. 

(6) Vergi müfettişleri, vergi inceleme raporları ile bu raporlara ilişkin içeriği Başkan-

lıkça belirlenmiş olan rapor özetlerini, Başkanlığın bilgi işlem sistemi ile uyumlu olacak şekilde

düzenler ve bunların birer örneğini elektronik ortamda Başkanlığa gönderirler.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan usul ve esaslara aykırılık teşkil etmemek

kaydıyla yürütülecek vergi incelemelerinde uyulacak diğer usul ve esasları belirlemeye ve bil-

dirimleri elektronik ortam ve bilgi iletişim araçları kullanarak yaptırmaya vergi incelemesi

yapmaya yetkili olanların bağlı bulundukları inceleme ve denetim birimleri yetkilidir.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

31/10/2011 28101

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 8/8/2012 28378

2- 6/11/2015 29524
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Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:
YAPRAK SİGARA KAĞIDI ÜRETİMİ VE TİCARETİNE İLİŞKİN

USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yaprak sigara kağıdı üretim tesislerinin ku-

rulması, faaliyeti, proje tadilatı, her türlü devir işlemleri, yer değişikliği, kapatılması, yaprak
sigara kağıdının üretimi, iç ve dış ticareti, fiyatlandırılması, imhası ile tüm bu işlemlerin dene-
timine yönelik usul ve esasları, bu mamulün tüketiminin neden olduğu kamusal, toplumsal,
tıbbi ya da çevresel nitelikteki her türlü zararlı etkileri de göz önünde bulundurmak suretiyle
düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, yaprak sigara kağıdı üretim tesislerinin kurulması,

faaliyeti, proje tadilatı, her türlü devir işlemleri, yer değişikliği, kapatılması ile yaprak sigara
kağıdının; piyasaya arz koşulları, iç ve dış ticareti, fiyatlandırılması, imhası ile bunların ilgili
mevzuat uyarınca izin, izleme ve denetimlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası

Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fık-
rasının (a) bendi, 8 inci maddesinin beşinci fıkrasının (ı) bendi ve altıncı fıkrası ile 9 uncu mad-
desinin (B) fıkrası hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Birim paket: Yaprak sigara kağıdının perakende satışında kullanılan geri dönüşümü

mümkün olan herhangi bir malzemeden yapılmış ambalajı,
b) Deneme üretimi: Tesisin, projeye ve üretilmesi planlanan yaprak sigara kağıdının

üretimine uygunluğunun belirlenmesi amacıyla Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi verilmesi
öncesinde Kurum tarafından görevlendirilen teknik heyet gözetiminde yapılan üretimi,

c) Fire: Yaprak sigara kağıdının üretim faaliyetleri esnasında makinenin üretime hazır-
lanması sürecinde meydana gelen ya da yol verme, kesme, yapıştırma ve ezilme hataları nede-
niyle oluşan atıkları,

ç) Firma: Yaprak sigara kağıdı üretimiyle ilgili olarak Tesis Kurma Uygunluk Belgesi
ile Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi alan gerçek ve tüzel kişileri,

d) Grupman: İçerisine aynı mamulat çeşidi bazında birden fazla yaprak sigara kağıdı
birim paketi konularak perakende satışa sunulan geri dönüşümü mümkün olan herhangi bir
malzemeden yapılmış ambalajı,

e) Girdi: Yaprak sigara kağıdı üretiminde kullanılan kağıt, mürekkep ve yapıştırıcılar
dahil her tür madde veya ögeyi,

f) Hammadde: Yaprak sigara kağıdı üretiminde kullanılan kağıdı,
g) Kanun: Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında

Kanunu,
ğ) Kurul: Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunu,
h) Kurum: Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunu,
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ı) Makine: Ana gövde, sabit ve hareketli mekanik parçalar ile pnömatik, hidrolik, elek-
trik, elektronik ve kumanda gibi elemanlardan oluşan her bir düzenekler bütününü,

i) Malzeme: Yaprak sigara kağıdı üretiminde kullanılan hammadde dışındaki diğer mad-
deleri,

j) Mamulat çeşidi: Aynı veya farklı marka adı altında üretilen yaprak sigara kağıdının
fiziksel özellikleri ve girdileri ile birim paket tipi ya da tasarımı yönünden farklılık arz eden
her bir çeşidini,

k) Marka: Firmanın üretimini ve/veya ticaretini yaptığı mamulleri, diğer mamullerden
ayırt etmeye yarayan ve ilgili kuruluşlarca tescil edilen işareti,

l) Yaprak sigara kağıdı: Sarmalık kıyılmış tütün mamulü tüketiminde kullanılan kağıdı,
m) Yetkili firma: Bandrollü Ürün İzleme Sistemi konusunda Gelir İdaresi Başkanlığı

tarafından verilen yetki belgesini haiz firmayı,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Üretim Tesisi Kurulmasında Aranacak Şartlar, Tesis Kurma İzni

Üretim tesisi kurulmasında aranacak şartlar
MADDE 5 – (1) Yaprak sigara kağıdı üretim tesisi kurulmasında aşağıdaki şartlar

aranır:
a) Türkiye’de yaprak sigara kağıdı üretmek isteyenlerin; yıllık üretim kapasitesi tek

vardiyada teorik olarak iki milyar adet, yeni teknolojiyi haiz, kullanılmamış makineleri içeren
tesis kurmaları şarttır.

b) Tesis yeri, Organize Sanayi Bölgesi ya da sanayi alanında, en az 1.000 m2’lik kapalı
alana sahip müstakil ya da münhasır bir bina olacak şekilde belirlenir.

c) Kurulacak üretim tesisinde hammadde, malzeme ve mamul ambarı ayrı ayrı olur.
ç) Üretim akışı ile makineler, üretilmesi planlanan ürünün üretim şekline uygun olacak

şekilde projelendirilir.
Tesis kurma izni
MADDE 6 – (1) Türkiye’de yaprak sigara kağıdı üretim tesisi kurulabilmesi için Ku-

rumdan Tesis Kurma Uygunluk Belgesi alınması zorunludur.
(2) Yaprak sigara kağıdı üretimiyle ilgili tesis kurmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler,

izin taleplerini içerir dilekçelerini, aşağıdaki bilgi ve belgeleri içeren bir takım dosya ile birlikte
şahsen veya yetkili temsilcileri vasıtasıyla Kuruma iletirler:

a) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış ana sözleşmesi ve yetkili kişilere ait
imza sirküleri.

b) Son altı ay içinde ticaret ve/veya sanayi odasından alınan faaliyet belgesi ile faaliyet
özgeçmişini ve hedeflediği faaliyeti tanımlayan özel beyanı.

c) Gerçek kişiler için başvuru sahibinin, tüzel kişiler için yönetim kurulu başkan ve
üyeleri ile tüzel kişiyi temsile yetkili kişilerin T.C. kimlik numarası ile Tütün ve Alkol Piyasası
Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna, 8/6/1942 tarihli ve 4250 sayılı
İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununa, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla
Mücadele Kanununa aykırılıktan dolayı haklarında kesinleşmiş mahkumiyet kararı olmadığına
ve Kurumca düzenlenmiş belgelerin mahkemece askıya alınmadığına dair beyan.

ç) Kurum tarafından belirlenen formata uygun olarak hazırlanmış fizibilite raporu ve
elektronik ortama aktarılmış kopyası.
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d) Kurulacak tesis sahası için imar mevzuatı çerçevesinde alınacak imar durumunu gös-
terir belge.

e) 23 üncü maddede belirtilen başvuru bedelinin Kurum hesabına yatırıldığına ilişkin
belge.

(3) Başvuru dosyaları en geç otuz gün içinde incelenir. Eksiklik tespit edilmesi halinde,
bu eksiklikler bildirim tarihinden itibaren doksan gün içinde tamamlanır. Eksik bulunan bilgi
ve belgelerin süresi içinde tamamlanmaması veya projeden vazgeçilmesi halinde başvuru iş-
leme konulmaz ve başvuru bedeli iade edilmez.

(4) Başvurunun tamamlanmasını müteakiben en geç otuz gün içinde Kurum tarafından
görevlendirilen uzman marifetiyle mahallinde veya dosya üzerinden inceleme yapılır. Başvu-
ruya ilişkin rapor, ilgili mevzuat, projenin uygulanabilirliği, tesis üniteleri ile makine yerleşim
planı, üretim akışı, projenin üretilmesi planlanan yaprak sigara kağıdının üretimine uygunluğu
göz önünde bulundurularak inceleme tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde hazırlanır.

(5) Başvuru, dördüncü fıkra gereğince hazırlanan raporun Kuruma sunulmasından iti-
baren en geç altmış gün içinde karara bağlanır. Kurumca izin verilenlere, 23 üncü maddeye
göre hesaplanan Tesis Kurma Uygunluk Belgesi bedelinin, iznin bildirim tarihinden itibaren
en geç doksan gün içinde Kurum hesabına yatırıldığının belgelenmesi kaydıyla, belge içeriği
ve şekli Kurum tarafından belirlenen Tesis Kurma Uygunluk Belgesi verilir. Belge bedeli süresi
içinde yatırılmadığı takdirde verilen izin, başvuru bedeli iade edilmeksizin iptal edilmiş sayılır.

(6) Tesis Kurma Uygunluk Belgesi alınmasından sonra Üretim ve Faaliyet Uygunluk
Belgesi verilmesi aşamasına kadar geçen süre içinde, tesis ihtiyaçlarından kaynaklanan, eko-
nomik ve/veya teknik gerekçelere dayanan proje revizyonu yapılmak istenildiğinde, revizyonun
içeriği ve kapsamını açıklayan bilgi ve belgeler ile Kuruma başvurulur. Başvurular en geç
altmış gün içinde karara bağlanır. Uygun bulunan proje revizyonunda kapasite artışı olduğu
takdirde, Kurumca hesaplanan Tesis Kurma Uygunluk Belgesi bedel farkının Kurum hesabına
yatırıldığının belgelenmesi kaydıyla Tesis Kurma Uygunluk Belgesi güncellenir.

(7) Tesis Kurma Uygunluk Belgesi; beyan edilen adreste tesis binası inşasını, temin
edilecek makineler listesinde yer alan makinelerin yurt içi ve/veya yurt dışından temini ile
tesise kurulumunu, kurulumu gerçekleştirilen makinelerin çalışma testleri ile Kurum uzmanları
nezaretinde deneme üretimlerinin yapılmasını kapsar.

(8) Tesis Kurma Uygunluk Belgesi, belge veriliş tarihinden itibaren üç yıl geçerlidir.
Bu süre içinde tesisini faaliyete hazır hale getiremeyecek durumda olanlara ek süre verilebilir.
Ek süre için süre bitiminden en az altmış gün önce Kuruma başvurulur. Başvuruyu müteakiben
Kurum tarafından görevlendirilen uzman marifetiyle mahallinde veya dosya üzerinden incele-
me yapılır. Başvuruya ilişkin rapor, inceleme tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde hazır-
lanır. Başvuru, hazırlanan raporun Kuruma sunulmasından itibaren en geç altmış gün içinde
karara bağlanır. Kurumca uygun bulunması durumunda, bir defaya mahsus, belge geçerlilik
süresinin bitiminden itibaren geçerli olmak üzere bir yıla kadar ek süre verilebilir. Verilen süre
içinde projesini tamamlamayanların Tesis Kurma Uygunluk Belgesi iptal edilmiş sayılır. Bu
durumda tahsil edilmiş olan belge bedeli iade edilmez. Aynı gerçek veya tüzel kişinin, aynı ad-
resle ilgili tekrar müracaatı durumunda daha önce gerçekleştirilemeyen sebepler ayrıntılı olarak
rapor edilerek Kuruma sunulması halinde değerlendirmeye alınır. İzin verilmesi durumunda
bu yeni müracaat için tekrar bir ek süre verilmez.

(9) Kanunun 8 inci maddesinin altıncı fıkrası hükmü gereğince Tesis Kurma Uygunluk
Belgesi iptal edilen üretim tesisi için, 18 inci maddenin beşinci ve altıncı fıkrası ile 22 nci mad-
denin beşinci fıkrası hükümleri kapsamında işlem tesis edilir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Üretim ve Faaliyet İzni, Üretim ve Faaliyet İzni Temdidi ile Proje Tadilatı

Üretim ve faaliyet izni
MADDE 7 – (1) Türkiye’de yaprak sigara kağıdı üretimi yapılabilmesi için; 6 ncı mad-

denin yedinci fıkrasında belirtilen makinelerin çalışma testleri ile Kurum uzmanları nezaretinde
yapılan deneme üretimleri hariç olmak üzere Kurumdan Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi
alınması zorunludur.

(2) Tesis Kurma Uygunluk Belgesi alarak projesini gerçekleştiren ve alınması gerekli
diğer yasal izinlerini tamamlayarak tesisini faaliyete hazır hale getirenler, Üretim ve Faaliyet
Uygunluk Belgesi almak için Kuruma başvurur.

(3) Başvuruyu müteakiben en geç otuz gün içinde Kurum tarafından görevlendirilen
en az bir uzmanın bulunduğu heyet marifetiyle, 5 inci maddedeki şartlar ile 6 ncı maddede be-
yan edilen hususlar mahallinde veya dosya üzerinden denetlenir ve deneme üretimi ile izlene-
rek, başvuruya ilişkin rapor inceleme tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde hazırlanır.

(4) Başvuru, üçüncü fıkra gereğince hazırlanan raporun, Kuruma sunulmasından itiba-
ren en geç altmış gün içinde karara bağlanır. Uygun bulunanlara 23 üncü maddeye göre he-
saplanan Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi bedelinin, iznin bildirim tarihinden itibaren en
geç doksan gün içinde Kurum hesabına yatırıldığının belgelenmesi kaydıyla belge içeriği ve
şekli Kurum tarafından belirlenen Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi verilir. Belge bedeli,
süresi içinde yatırılmadığı takdirde verilen izin iptal edilmiş sayılır.

(5) Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi belge veriliş tarihinden itibaren beş yıl için
geçerlidir.

(6) Deneme üretiminde üretilen yaprak sigara kağıtlarının piyasaya arzına, Piyasaya
Arz Uygunluk Belgesi verilmesinde aranan şartların bulunduğunun tespit edilmesi kaydıyla
Kurumca izin verilebilir.

(7) Firmalar tarafından, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerinde belirtilen
hususlarla ilgili değişiklikler en geç otuz gün içinde Kuruma bildirilir.

(8) Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi alınması sonrasında, tesis sahası dışında Ku-
rumdan izin almak kaydıyla ek mamul ambarı, en geç on beş gün içinde bildirimde bulunmak
şartıyla da ek hammadde ve malzeme ambarı kurulabilir. Kullanımından vazgeçilen ambarlar,
boşaltılma tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde Kuruma bildirilir.

(9) Tesiste, Kurumca izin verilenlerin veya uygun bulunanların dışında herhangi bir
üretim yapılamaz.

(10) Yaprak sigara kağıdı üretimi için iç veya dış piyasadan temin edilen hammaddeler
mahrecine iade haricinde satışa konu edilemez.

(11) Yurt içi piyasa arz ve/veya ihracat amacıyla üretilen yaprak sigara kağıtları, mamul
ambarında mamulat çeşidi bazında sınıflandırılmasına ve denetimlerde sayılmasına imkan ve-
recek şekilde depolanır.

(12) Üretim tesisi ile tesis dışındaki hammadde ve mamul ambarlarının ana giriş kıs-
mında, yerden en az 3 metre yükseklikte, okunabilir ve algılanabilir büyüklükte, asgari ticaret
unvanı ve logosu ile tesiste üretim kategorisinin, ambarlarda ambar adının yazılı olduğu tabe-
laya yer verilir.

(13) Kanunun 8 inci maddesinin altıncı fıkrası hükmü gereğince Üretim ve Faaliyet
Uygunluk Belgesi iptal edilmek suretiyle faaliyetine son verilen üretim tesisi için 18 inci mad-
denin dördüncü ve beşinci fıkrası hükümlerine göre işlem tesis edilir.
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(14) Üretim tesisinde, yurt içi piyasaya arz ve/veya ihraç amacıyla, marka tescil belgesi
ya da markanın başka bir gerçek veya tüzel kişi adına kayıtlı olması halinde, marka tescil bel-
gesiyle birlikte markanın kullanım hakkının devrine ilişkin lisans sözleşmesi olmayan mamulat
çeşidinin üretimi yapılamaz.

(15) Üretim ve faaliyet izninde ya da bu iznin temdidinde aranan izinler Kurum internet
sitesinde ilan edilir.

(16) Yaprak sigara kağıdının fire oranlarının hesaplama yöntemlerinin usul ve esasları
Kurum tarafından belirlenir.

Üretim ve faaliyet izni temdidi
MADDE 8 – (1) Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesini temdit ettirmek isteyen firma,

süre bitiminden en az doksan gün önce Kuruma başvurur.
(2) Başvuruyu müteakiben Kurum tarafından görevlendirilen en az bir uzmanın bulun-

duğu heyet marifetiyle, 5 inci maddedeki şartların sağlanmaya devam edildiğine dair hususlar
başvurunun tamamlanma tarihinden itibaren otuz gün içinde mahallinde veya dosya üzerinden
incelenir. Başvuruya ilişkin rapor, 5 inci maddedeki şartlar ile 6 ncı maddenin birinci fıkrasının
(a), (c) ve (d) bentlerinde sayılan belgelerin yanı sıra 7 nci maddenin on beşinci fıkrası gere-
ğince belirlenen yasal izinlerin varlığı göz önünde bulundurularak inceleme tarihinden itibaren
en geç otuz gün içinde hazırlanır. Bu rapor, Kuruma sunulmasından itibaren en geç altmış gün
içinde karara bağlanır.

(3) Uygun bulunanların Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi, bedel alınmaksızın ge-
çerlilik süresinin bitiminden itibaren beş yıl süreyle uzatılır. Uygun bulunmayanlara belge ve-
rilmesinde aranan şartların sağlanması için en fazla bir yıl süre verilir. Verilen süre içinde ça-
lışmalara başlanıldığının ancak bitirilemediğinin belirlenmesi durumunda, firmanın talebi ha-
linde yüz seksen gün ek süre verilebilir. Verilen süre sonunda da aykırılığın devam etmesi ha-
linde Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi temdit edilmez.

(4) Belgesi temdit edilmeyen üretim tesisinde, bu durumun firmaya bildirildiği tarihten
itibaren üretim yapılamaz.

(5) Bildirim tarihi itibarıyla tesiste bulunan makineler ile mamul ve hammaddeler en
az bir uzmanın bulunduğu heyet marifetiyle mahallinde veya dosya üzerinden tespit edilerek
kayıt altına alınır.

(6) Talep edilmesi halinde, belgesi temdit edilmeyen üretim tesisi için 18 inci maddenin
beşinci ve altıncı fıkrası hükümlerine göre işlem tesis edilir.

(7) Temditte, tesisin yeni teknolojiyi haiz, kullanılmamış makineyi içermesi şartı aranmaz.
(8) Firmanın kusur ve kontrolleri dışında, idari veya yargı mercilerinin tasarrufları ya

da mevzuat değişiklikleri nedeniyle 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde istenilen
şartların sağlanamadığının tespit edilmesi halinde, şartların sağlanamama gerekçeleri de dikkate
alınarak Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesinin temdit edilmesi talebi Kurum tarafından ka-
rara bağlanır.

Proje tadilatı
MADDE 9 – (1) Üretim tesisinin projesinde yapılacak değişiklikler için işlem öncesi

Kurumdan izin alınır ve/veya bildirimde bulunulur.
(2) Yaprak sigara kağıdı imalat makinesinin üretim tesisine ilave edilmesi ile bu maki-

nenin; yurt içinde aynı firmanın yeni veya eski bir tesisine nakli, başka bir firmaya devri, yurt
dışına çıkarılması, hurdaya ayrılmak suretiyle imhası ve hurda olarak satışı ile makinede re-
vizyon yapılması amacıyla geçici olarak yurt içindeki ve/veya yurt dışındaki bir makine üreti-
cisine gönderilmesi nedeniyle projede yapılacak tadilatlar için işlem öncesi Kurumdan izin alınır.
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(3) Yaprak sigara kağıdı imalat makinesi dışındaki diğer makinelerin üretim tesisine
ilave edilmesi ile bu makinelerin; yurt içinde aynı firmanın eski veya yeni bir tesisine nakli,
yurt dışına çıkarılması, hurdaya ayrılmak suretiyle imhası, hurda olarak satışı, yurt içinde başka
bir firmaya devri veya satışı ile farklı sektörlerde faaliyet gösteren gerçek ve/veya tüzel kişilere
devri veya satılarak değerlendirilmesi nedeniyle projede yapılacak tadilatlar için işlem öncesi
Kuruma bildirimde bulunulması zorunludur.

(4) Kurum izniyle yapılan işlerde talebe bağlı olarak makine teknik bilgi listesi, tadilat
öncesi ve sonrası yerleşim planları, proforma fatura, belge ve içeriği Kurum tarafından belir-
lenen taahhütname ile Kuruma başvurulur.

(5) Tamamlanmış başvurular, en geç kırk beş gün içinde karara bağlanır. Kurumca uy-
gun bulunan başvurulardan; üretim kapasitesi artışı olan proje tadilatlarında, 23 üncü maddenin
dördüncü fıkrasına göre belirlenen uygunluk belgesi bedelinin, iznin bildirim tarihinden itibaren
en geç altmış gün içinde Kurum hesabına yatırılması halinde Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi,
kapasite artışı olmayan proje tadilatlarında ise uygunluk belgesi bedeli alınmaksızın izin verilir.
Uygunluk belgesi bedeli süresi içinde yatırılmadığı takdirde verilen izin iptal edilmiş sayılır.

(6) Verilen izin kapsamında proje tadilatını gerçekleştirecek firma, kontrol için en geç
işlem başlangıç tarihine kadar Kuruma müracaat eder.

(7) İşlem bitim tarihine kadar mahallinde yapılacak teknik denetimde, makinelerin be-
yan edilen özellikleri haiz olduğunu belirten raporun Kuruma ibrazından sonra, Kurumca işle-
min verilen izne uygunluğunun tespiti halinde, Kurum tarafından proje tadilatının tamamlandığı
firmaya bildirilir. Makine ilavelerinde, makinelerin beyan edilen özellikleri haiz olmadığının
tespiti halinde ise ithal edilen makinelerin ilgili mevzuat gereğince yurt dışı edilmesi firmadan
istenir ve ayrıca ilgili kurum ve kuruluşlara bilgi verilir. Yurt içinden temin edilen makineler
ise firma tarafından sökülerek tesis sahası dışına çıkarılır.

(8) Üçüncü fıkra gereğince bildirime tabi proje tadilatı işlemlerinde işin özelliğine göre
makine teknik bilgi listesi, tadilat öncesi ve sonrası yerleşim planları, taahhütname, proforma
fatura, işin başlangıç ve bitiş tarihleri, işlem öncesi Kuruma bildirilir. Kurum gerektiğinde bu
işlerin teknik denetimini yapar.

(9) İkinci fıkrada belirtilen yaprak sigara kağıdı imalat makinesi, Kurum iznini müteakip
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Gümrük Hizmetlerinde “Tek Pencere” sistemine girilmek sure-
tiyle düzenlenen Uygunluk Belgesi ile ithal edilir.

(10) Bu madde kapsamında üretim tesisine ilave edilecek makinelerin, yeni teknolojiyi
haiz ve kullanılmamış olması zorunludur. Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi bulunan yurt
içinde kurulu üretim tesisleri arasındaki makine devirlerinde bu şart aranmaz.

(11) Üretim tesisinin yıllık asgari üretim kapasitesi şartını ortadan kaldıracak şekilde
proje tadilatı izin talebinde bulunulamaz.

(12) İkinci fıkra kapsamında verilen proje tadilat izni, Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi
veriliş tarihinden itibaren on sekiz ay geçerlidir. Bu süre içinde tadilatını tamamlayamayacak
durumda olan firmalara, ek süre verilebilir. Ek süre için süre bitiminden en az altmış gün önce
Kuruma başvurulur. Başvuruyu müteakiben en geç otuz gün içinde Kurum tarafından görev-
lendirilen uzman marifetiyle mahallinde veya dosya üzerinden inceleme yapılır. Başvuruya
ilişkin rapor, inceleme tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde hazırlanır. Başvuru, hazırlanan
raporun Kuruma sunulmasından itibaren en geç altmış gün içinde karara bağlanır. Kurumca
uygun bulunması durumunda, bir defaya mahsus, belge geçerlilik tarihinin bitiminden itibaren
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yüz seksen gün ek süre verilebilir. Verilen süre içinde tadilatın gerçekleştirilen kısmı, izin kap-
samında kabul edilir. Bu durumda tahsil edilen uygunluk belgesi bedeli iade edilmez. Gerçek-
leştirilmeyen kısım, talepte bulunulması halinde yeni proje tadilatı olarak değerlendirilir. Aynı
gerçek veya tüzel kişinin, aynı adresle ilgili tekrar müracaatı durumunda daha önce gerçekleş-
tirilemeyen sebepler ayrıntılı olarak rapor edilerek Kuruma sunulması halinde değerlendirmeye
alınır. İzin verilmesi durumunda bu yeni müracaat için tekrar bir ek süre verilmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Hammadde Temini, Yaprak Sigara Kağıdının Piyasaya Arzı, İhracat,

İthalat ve Bandrol Uygulaması ile Satış Hizmet Bedeli

Hammadde temini
MADDE 10 – (1) Firmalar, ihtiyaçları olan hammaddeleri Kuruma bildirimde bulun-

mak suretiyle iç veya dış piyasadan temin edebilirler.
(2) Üretim ihtiyacının gerektirdiği hammadde miktarı; yaprak sigara kağıdı imalat ma-

kinelerinin bir saatlik toplam teorik üretim kapasitesinin ilgili mevzuata göre belirlenen haftalık
çalışma saatiyle çarpımı sonucu hesaplanan rakamın bir yıla tamamlanması ile bulunan miktarın
üç katı esas alınmak suretiyle belirlenir.

(3) Tesis Kurma Uygunluk Belgesi alan gerçek veya tüzel kişiler, Üretim ve Faaliyet
Uygunluk Belgesi almadan önce makine çalışma testlerinde veya deneme üretiminde kullanmak
amacıyla Kurumdan izin almak kaydıyla iç veya dış piyasadan hammadde temin edebilir.

(4) Bu madde uyarınca Kuruma bildirimde bulunulması ya da izin alınması, ithalata
ilişkin mevzuatta öngörülen diğer şartların yerine getirilmesi zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

(5) Hammadde, üretim ve faaliyet izni alınması sonrasında Üretim ve Faaliyet Uygun-
luk Belgesi ile temin edilir.

Yaprak sigara kağıdının piyasaya arzı
MADDE 11 – (1) Firmalar ürettikleri yaprak sigara kağıdını Piyasaya Arz Uygunluk

Belgesi almak kaydıyla serbestçe fiyatlandırabilir, doğrudan toptan satıcılara satabilir. Kurum-
dan tütün mamulü toptan satış belgesi almak suretiyle perakende satıcılara da satabilirler.

(2) Yaprak sigara kağıdı satmak isteyenlerin, 7/1/2011 tarihli ve 27808 saylı Resmî Ga-
zete’de yayımlanan Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Yö-
netmelik gereğince, satışın niteliğine göre tütün mamulü toptan ve/veya perakende satış belgesi
alması zorunludur.

Piyasaya arz izni
MADDE 12 – (1) Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi alan firmalara, mamulatın ilgili

teknik düzenlemelere uygunluğu tespit edildikten sonra her bir mamulat çeşidi için belge içeriği
ve şekli Kurum tarafından belirlenen Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi verilir.

(2) Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi başvurularında mamulat çeşidine ait aşağıdaki bilgi
ve belgeler Kuruma ibraz edilir:

a) Fiziksel özellikler.
b) Girdi bildirim ve toksikolojik veri tabloları.
c) Ölçü bilgileri yer alacak şekilde birim paket ve grupman tasarımları, grupman olarak

şeffaf ambalaj kullanılması halinde şeffaf ambalaj üzerindeki etiket tasarımı.
ç) Birim paketin; varsa açma şeridi ile grupman açma şeridine ilişkin bilgi.
d) Grupmanda uygulanacak sağlık uyarıları uygulama planı.
e) Üretim kodlama veya benzeri bir işaretleme bilgisi.
f) Marka tescil belgesi.
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g) Markanın başka bir gerçek veya tüzel kişi adına kayıtlı olması halinde, marka tescil
belgesiyle birlikte markanın kullanım hakkının devrine ilişkin lisans sözleşmesi.

(3) Piyasaya arz edilmesi planlanan mamulat çeşidinin teknik düzenlemelere uygunlu-
ğu; bu Yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren en geç altmış gün içinde Kurum tarafından ha-
zırlanan ikincil düzenlemeye göre tespit edilir.

(4) Başvurular, tamamlanma tarihinden itibaren en geç altmış gün içinde karara bağlanır.
Verilen izin kapsamında üretilen birim paket ve grupman örneklerinden birer adedi ile 23 üncü
maddenin beşinci fıkrasına göre belirlenen uygunluk belgesi bedelinin Kurum hesabına yatı-
rıldığına ilişkin belge iznin bildirim tarihinden itibaren en geç doksan gün içinde Kuruma gön-
derilir. Gönderilen numunelerin uygunluğunun belirlenmesi ve belge bedelinin Kurum hesabına
yatırıldığının teyit edilmesi halinde firmaya belge içeriği ve şekli Kurum tarafından belirlenen
Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi verilir. Süresi içinde; numuneleri göndermeyen veya belge be-
delini yatırmayan firmanın bu izni iptal edilmiş sayılır.

(5) Piyasaya arz edilmesi planlanan mamulat çeşidinin birim paketinde aşağıdaki bilgi,
ibare ve uyarıların bulunması zorunludur:

a) Kategorisi, marka adı, aynı marka adı altında üretilen mamulat çeşitlerini birbirinden
ayırt etmeye yarayan ibaresi, miktar bilgisi, barkod.

b) “Tütün içmek öldürür – hemen bırakın” genel uyarısı.
c) “18 yaşını doldurmayanlara satılamaz” uyarısı.
ç) “TAPDK izniyle üretilmiştir” ibaresi.
d) Üretici firma ticaret unvanı.
e) Üretim tesisi adresi ile asgari ay ve yıl olarak üretim zamanını belirleyecek kodlama

bilgisi.
(6) Piyasaya arz edilmesi planlanan mamulat çeşidinin grupmanında; beşinci fıkranın

(a), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde sayılanlara ilave olarak sağlık uyarıları ile “ALO 171 Sigara
Bırakma Danışma Hattı” bilgisinin bulunması zorunludur.

(7) Marka tescili ve/veya lisans sözleşmesine ilişkin olarak meydana gelen değişiklikler
otuz gün içinde Kuruma bildirilir.

(8) Piyasaya arz edilen yaprak sigara kağıdının arz tarihi, perakende satış fiyatı ile fiyat
değişikliklerinin, piyasaya arz tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde Kuruma bildirilmesi
zorunludur.

(9) Markanın veya lisans hakkının kullanımını ortadan kaldıracak nitelikte marka tescili
ve/veya lisans sözleşmesinde meydana gelen değişikliklerde, bu değişikliğin geçerli olduğu
tarih itibariyle Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi iptal edilmiş sayılır. Belge iptal tarihinden önce
piyasaya arz edilen mamulat çeşidi en fazla doksan gün süreyle piyasada bulunabilir. Bu ma-
mulat çeşidinin süre bitiminden sonra piyasada bulunmaması için firma tarafından gerekli ted-
birler alınarak piyasadan toplatılır.

(10) Dokuzuncu fıkra ile Kanunun 8 inci maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen hallerin
dışında Piyasaya Arz Uygunluk Belgesinin iptali istemiyle Kuruma yapılan başvurular en geç
altmış gün içinde karara bağlanır. Alınan kararda aksi bir süre belirtilmemiş ise kararın bildirim
tarihi itibariyle belge iptal edilmiş sayılır. Belge iptal tarihinden önce piyasaya arz edilmiş ma-
mulat çeşidi en fazla doksan gün süreyle piyasada bulunabilir. Bu mamulat çeşidinin süre bi-
timinden sonra piyasada bulunmaması için firma tarafından gerekli tedbirler alınarak piyasadan
toplatılır.

(11) Yaprak sigara kağıdı, birim paketleri içinde 25, 50, 75 ve 100 adet yaprak sigara
kağıdı bulunacak şekilde, grupmanlarda ise defter tipi yaprak sigara kağıdında 90 adet, diğer
tip yaprak sigara kağıtlarında 50 adet birim paket bulunacak şekilde piyasaya arz edilir.
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(12) Yaprak sigara kağıdı, içine kıyılmış tütün veya tütün harici herhangi bir madde sa-
rılmak suretiyle piyasaya arz edilemez.

(13) Yurt içi piyasaya arz veya ihracat amacıyla üretilen mamulat çeşitlerinin birim pa-
ket ve grupmanlarında üretim kodlaması veya benzeri işaretleme bilgisine, grupmanların ko-
nulduğu kolilerde etiket bilgisine yer verilir.

(14) Beşinci, altıncı ve on üçüncü fıkraların uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Ku-
rum tarafından belirlenir.

Piyasaya arz izni güncellemesi
MADDE 13 – (1) Firmalar, Kurum tarafından verilmiş Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi

bulunan bir mamulat çeşidinin girdilerinde veya piyasaya arz ambalajında herhangi bir deği-
şiklik yapmak istediklerinde piyasaya arzdan önce Kurumdan güncelleme kapsamında gerekli
izni almak zorundadırlar. Fiziksel özellikleri ile üretim kodlaması veya benzeri işaretleme bil-
gisindeki değişiklikler işlem öncesi Kuruma bildirilir.

(2) Firmalarca piyasaya arz ambalajında kullanılan ayırt edici ibarenin değiştirilmesine
yönelik güncelleme kapsamında başvuruda bulunulamaz.

(3) Ayırt edici ibare, en fazla bir öğeden oluşur.
(4) Mevzuat değişikliklerinden kaynaklanan zorunluluklar hariç olmak üzere, Piyasaya

Arz Uygunluk Belgesinin belge veriliş tarihinden itibaren yüz seksen gün süre geçmeden aynı
belgenin güncellenmesi için başvuruda bulunulamaz.

(5) Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi güncelleme başvurusunda, 12 nci maddenin ikinci
fıkrasının (f) ve (g) bentlerinde sayılan belgeler ile birlikte değişikliğe konu olan belgeler Ku-
ruma ibraz edilir. Güncelleme başvurusunun değerlendirilmesinde ise 12 nci maddenin ilgili
hükümleri uygulanır.

(6) Piyasaya arz uygunluk belgesinin güncellenmesine karar verilmesi halinde, belge
düzenlenmeden önce mevcut belge Kuruma iade edilir.

Yaprak sigara kağıdı ihracatı
MADDE 14 – (1) İkinci fıkrada belirtilen işlemleri yerine getiren firma, ürettiği yaprak

sigara kağıdını serbestçe ihraç edebilir.
(2) Birinci fıkra gereğince yapılacak yaprak sigara kağıdı ihracatında, üretim öncesi

aşağıdaki bilgi ve belgeler Kuruma ibraz edilir:
a) Birim paket ve grupman örneği.
b) Üretim kodlama bilgisi.
c) İhraç ülkesi bilgisi.
ç) Marka tescil belgesi.
d) Markanın başka bir gerçek veya tüzel kişi adına kayıtlı olması halinde, marka tescil

belgesiyle birlikte markanın kullanım hakkının devrine ilişkin lisans sözleşmesi.
(3) İç piyasaya arz edilen yaprak sigara kağıdının birim paket ve grupmanları kullanı-

larak üretilip ihraç edilecek yaprak sigara kağıdının birim paket ve grupmanları üzerinde, “İh-
racat amacıyla üretilmiştir” ibaresi ile ihraç edileceği ülke isminin Türkçe ve ihraç edilen ül-
kenin resmi dilinde yer alması zorunludur.

(4) Yaprak sigara kağıdı ihracatı, sadece üretimini gerçekleştiren firma tarafından ya-
pılabilir.

Yaprak sigara kağıdı ithalatı
MADDE 15 – (1) Firmalar, marka bazında bir takvim yılı içinde en az iki milyar adet

fiili üretime ulaşmaları halinde aynı markadan olmak üzere serbestçe ithalat yapabilir, fiyat-
landırabilir ve satabilirler.
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(2) Marka bazında yaprak sigara kağıdı ithal etme hakkını elde eden firmalar, her ithal
partisi için belge içeriği ve şekli Kurum tarafından belirlenen Yaprak Sigara Kağıdı İthalatı
Uygunluk Belgesi almak zorundadırlar. Kurumdan alınan Yaprak Sigara Kağıdı İthalatı Uy-
gunluk Belgesi ithalata ilişkin mevzuatta öngörülen diğer şartların yerine getirilmesi zorunlu-
luğunu ortadan kaldırmaz.

(3) Marka bazında ithalat hakkını kazanan firmanın bu hakkı söz konusu takvim yılı
için geçerlidir.

(4) Yaprak Sigara Kağıdı İthalatı Uygunluk Belgesi başvuruları, 12 nci maddenin ikinci
fıkrasına göre yapılır. Aynı maddenin üçüncü ve dördüncü fıkraları hükümlerine göre değerlen-
dirilerek başvurunun tamamlanma tarihinden itibaren en geç altmış gün içinde karara bağlanır.
Kurumca uygun bulunan talepler firmaya bildirilir. Firma şekli ve içeriği Kurum tarafından
belirlenen Yaprak Sigara Kağıdı İthalatı Başvuru Formu ve ithal edilecek birim paket ve grup-
man örneklerinin yanı sıra 23 üncü maddenin altıncı fıkrasına göre belirlenen uygunluk belgesi
bedelinin Kurum hesabına yatırıldığına ilişkin belge ile Yaprak Sigara Kağıdı İthalatı Uygunluk
Belgesi talebinde bulunur. Uygun bulunan mamulat çeşidine ait örneklerin ekspertiz raporu ile
mutabık olması halinde en geç yedi gün içinde ithalatı yapılacak mamulat çeşidine ilişkin bil-
giler, Gümrük Hizmetlerinde “Tek Pencere” sistemine girilmek suretiyle düzenlenen Tütün
Mamulleri İthalatı Uygunluk Belgesi ile ithal edilir.

(5) Yaprak Sigara Kağıdı İthalatı Uygunluk Belgesi verilen mamulat çeşidi için, ithaline
izin verilen miktar ile sınırlı olmak üzere belge içeriği ve şekli Kurum tarafından belirlenen
Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi de verilir.

(6) İthal edilecek yaprak sigara kağıdı birim paket ve grupman ambalajları üzerinde
“TAPDK izniyle ithal edilmiştir.” ibaresinin yazılması zorunludur.

(7) Firmaların, test ve numune amacıyla Kurumdan izin almak kaydıyla yapacakları
yaprak sigara kağıdı ithalatında bu maddede sayılan şartların varlığı aranmaz.

(8) Birinci fıkrada belirtilen fiili üretim rakamı, iç piyasaya arz ve ihracat amaçlı üretim
rakamlarının toplamından oluşur.

Bandrol uygulaması ve satış hizmet bedeli
MADDE 16 – (1) Üretilen ve ithal edilen yaprak sigara kağıtları, tütün mamulleri ile

makaronda olduğu şekliyle Bandrollü Ürün İzleme Sistemi genel tebliğleri çerçevesinde tanımı
yapılmış olan bandrolleri ihtiva edecek şekilde piyasaya arz edilir. Yaprak sigara kağıdında
bandrol, grupmana uygulanır.

(2) Tesis Kurma Uygunluk Belgesi alan ancak Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi
almayan gerçek ve tüzel kişiler ile firmaların bandrol talepleri, Bandrollü Ürün İzleme Sistemi
genel tebliğleri ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde karşılanır.

(3) 23 üncü madde kapsamında alınacak satış hizmet bedeli; firmalarca, 20 nci madde
kapsamında düzenlenerek müteakip ayın on beşinci gününe kadar Kuruma gönderilecek olan
aylık raporlarda belirtilen birim paket üretim miktarları üzerinden, bu üretim raporlarının en
son bildirim tarihini takip eden on beş gün içinde Kurum hesabına yatırılır. Belirtilen süre
içinde yatırılmayan satış hizmet bedeli kanuni faizi ile birlikte tahsil edilir. İthal edilen yaprak
sigara kağıtlarındaki satış hizmet bedeli ise ithal edilen mamulatın gümrükte yapılacak ekspertiz
muayenesinden önce Kurum hesabına yatırılır. Satış hizmet bedelinin yatırılmasına müteakip
ekspertiz işlemleri yapılır.

(4) Satış hizmet bedeli; ithal edilen hammadde ve mamuller için verilen hizmetleri, üre-
timde kullanılan hammaddelere ilişkin düzenleme hizmetleri, piyasa gözetim ve denetim hiz-
metleri, üretimin kontrol ve gözetim hizmetleri, üretim ve piyasaya arz aşamalarında yürütülen
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her türlü gözetim ve denetim hizmetleri, tüketicilerin bilgilendirilmesi ve eğitim hizmetleri,
sektörde yer alan firmalara yönelik bilgilendirme hizmetleri, sektörle ilgili araştırma geliştirme
hizmetleri ve Kurum genel giderlerinden sektöre düşen pay karşılığı belirlenen bedel topla-
mından oluşur.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Kuruluş Yeri Değişikliği, Devir ve Kapatma

Tesisin kuruluş yeri değişikliği
MADDE 17 – (1) Üretim tesisinin kuruluş yerinin değiştirilmesi Kurumun iznine ta-

bidir.
(2) Firmanın yetkili organı tarafından, tesisin kuruluş yerinin değiştirilmesine ilişkin

alınan karar ve 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentlerindeki şartları sağlaya-
cağına dair belgelerin yanı sıra 6 ncı maddenin ikinci fıkrasının (ç) ve (d) bentlerinde sayılan
belgeler ile birlikte yer değişikliği öncesi Kuruma başvurulur. Başvuruyu müteakiben en geç
otuz gün içinde Kurum tarafından görevlendirilen uzman marifetiyle mahallinde veya dosya
üzerinden inceleme yapılır. Başvuruya ilişkin rapor, inceleme tarihinden itibaren en geç otuz
gün içinde hazırlanır. Başvuru, hazırlanan raporun Kuruma sunulmasından itibaren en geç alt-
mış gün içinde karara bağlanır. Kurumca uygun bulunanlara, tesis kuruluş yeri değişikliği izni
verilir.

(3) Kurum izniyle yer değişikliğini gerçekleştirerek tesisini üretime hazır hale getiren
firma, 7 nci maddenin on beşinci fıkrası gereğince Kurum internet sitesinde ilan edilen izinler
ile birlikte Kuruma müracaat ederek Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesinin güncellenmesi
talebinde bulunur. Başvuruyu müteakiben Kurum tarafından görevlendirilen en az bir uzmanın
bulunduğu heyet marifetiyle başvurunun tamamlanma tarihinden itibaren otuz gün içinde ma-
hallinde veya dosya üzerinden inceleme yapılır. Başvuruya ilişkin rapor, inceleme tarihinden
itibaren en geç otuz gün içinde hazırlanır. Başvuru, hazırlanan raporun Kuruma sunulmasından
itibaren en geç altmış gün içinde karara bağlanır. Kurumca uygun bulunanların Üretim ve Faa-
liyet Uygunluk Belgesi belge bedeli alınmaksızın güncellenir.

Devir
MADDE 18 – (1) Üretim tesisinin devri Kurumun iznine tabidir.
(2) Firmanın yetkili organı tarafından tesisin devrine ilişkin olarak alınan karar, devra-

lacak olan gerçek veya tüzel kişiye ait 6 ncı maddenin ikinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde
sayılan belgeler ile birlikte devir izni öncesi Kuruma başvurulur. Başvuruyu müteakiben en
geç otuz gün içinde Kurum tarafından görevlendirilen en az bir uzmanın bulunduğu heyet ma-
rifetiyle başvurunun tamamlanma tarihinden itibaren otuz gün içinde mahallinde veya dosya
üzerinden inceleme yapılır. Başvuruya ilişkin rapor, tesiste bulunan devre konu hammadde ve
mamuller ile yaprak sigara kağıdı imalat makineleri tespit edilerek inceleme tarihinden itibaren
en geç otuz gün içinde hazırlanır. Başvuru, hazırlanan raporun Kuruma sunulmasından itibaren
en geç altmış gün içinde karara bağlanır. Kurumca uygun bulunanlara, tesis devir izni verilir.

(3) İzni müteakiben devir sözleşmesinin imzalanmasından sonra, devralan gerçek veya
tüzel kişi Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi ile Piyasaya Arz Uygunluk Belgesinin güncel-
lenebilmesi için devir sözleşmesi ile birlikte en geç otuz gün içinde Kuruma müracaat eder.
Kurumca yerinde inceleme yapılarak, uygunluğun belirlenmesi halinde yeni belgeler düzenle-
nerek devralan firmaya verilir.

(4) Kanunun 8 inci maddesinin altıncı fıkrası hükmü gereğince belgesi iptal edilmek
suretiyle faaliyetine son verilen üretim tesisi, bu maddenin beşinci fıkrasında sayılan haller dı-
şında bir bütün olarak hiçbir gerçek ve/veya tüzel kişiye devredilemez.
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(5) Talep edilmesi halinde, Kanunun 8 inci maddesinin altıncı fıkrası hükmü kapsamın-
da Tesis Kurma Uygunluk Belgesi veya Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi iptal edilmek
suretiyle faaliyetine son verilen ya da 8 inci maddenin üçüncü fıkrası kapsamında belgesi temdit
edilmeyen üretim tesisinde bulunan makineler ile hammadde ve mamuller için aşağıdaki şe-
kilde işlem tesis edilir:

a) Makine ve ekipmanlardan yaprak sigara kağıdı imalat makinelerinin yurt dışına çı-
karılması, hurdaya ayrılmak suretiyle imhası ve hurda olarak satışı ile aynı kategorideki başka
bir firmaya devri için işlem öncesi Kurumdan izin alınır. Diğer makinelerin yurt dışına çıka-
rılması, hurdaya ayrılmak suretiyle imhası, hurda olarak satışı, yurt içinde başka bir firmaya
devri veya satışı ile farklı sektörlerde faaliyet gösteren gerçek ve/veya tüzel kişilere devri veya
satılarak değerlendirilmesi için işlem öncesi Kuruma bildirimde bulunulur.

b) Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi bulunan mamulat çeşitlerinin piyasaya arzına, ka-
rarın firmaya bildirildiği tarih itibarıyla tespit edilen miktar ile sınırlı ve bir defaya mahsus ol-
mak üzere izin verilebilir ya da Kurumun gözetimi ve denetimi altında imha edilir.

c) Hammaddelerin ihracı, imhası, yurt içinde başka bir firmaya devri veya satışı için
işlem öncesi Kurumdan izin alınır. İmhası, Kurumun gözetimi ve denetimi altında yapılır.

ç) Hammadde, mamul ve makinalar için, kararın firmaya bildirildiği tarih itibarıyla üre-
tim tesisinde bulunan ve tespiti yapılan miktarlar esas alınır.

(6) Devrin, tesisin yer değişikliğini de içermesi durumunda, yer değişikliğine bağlı ola-
rak yapılan işlemler 17 nci maddedeki hükümlere tabidir.

Tesisin faaliyetinin sona erdirilmesi ve/veya kapatılması
MADDE 19 – (1) Üretim tesisin faaliyetinin sona erdirilmesi ve/veya kapatılması için

Kuruma bildirimde bulunulması zorunludur. Bu işlemler Kurumun gözetim ve denetimi altında
gerçekleştirilir.

(2) Firmanın yetkili organı tarafından alınan, üretim tesisinin faaliyetlerinin sona erdi-
rilmesi ve kapatılması kararı Kuruma bildirilir. Bildirimin ardından Kurum tarafından en az
bir uzmanın bulunduğu heyet görevlendirilerek tesiste bulunan makineler, hammadde ve mamul
stokları ile Kuruma karşı yükümlülükleri tespit edilir ve Kurum tarafından değerlendirilerek
en geç altmış gün içinde kapatma işlemi sonuçlandırılır.

(3) Tesiste tespiti yapılan makineler ile hammadde ve mamul stoklarının; devri, nakli,
yurt dışı edilmesi, imha, satış ve iade işlemleri gerekli görülen hallerde Kurumun gözetimi
veya denetimi altında yapılır.

(4) Bu madde uyarınca bildirimde bulunulması üzerine Kurum tarafından yapılan iş-
lemler firmanın diğer yükümlülüklerini yerine getirme zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

ALTINCI BÖLÜM
Kayıtlar, Belge Saklama Süresi, Denetim, Uygunluk Belgesi ve Satış

Hizmet Bedelleri ile Yaprak Sigara Kağıdının İmhası

Kayıtlar
MADDE 20 – (1) Firmalar tarafından, hammadde stok hareketleri, üretim miktarları,

üretimden mamul ambarına ve buradan ülke içinde kurulu diğer ambarlara sevk edilen mamul
miktarları, satışlar ve iadeler onaylı raporlar halinde Kuruma bildirilir.

(2) Raporların içeriği ve düzenleme esasları ile bildirim şekli ve süreleri Kurum tara-
fından bu Yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren en geç altmış gün içinde belirlenerek Kurum
internet sitesinde ilan edilmek suretiyle firmalara duyurulur.
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(3) Firmaların aşağıda belirtilen kayıtları tutmaları zorunludur:
a) İthal edilen, yurt içinden temin edilen, üretimde kullanılan, üretimde kullanılmaksızın

başka bir yere sevk edilen, imha edilen, bozulan veya sair şekilde çıkan hammaddelere ilişkin
kayıtlar.

b) Üretilen, ithal edilen, piyasaya arz edilen, piyasadan iade alınan, ihraç edilen, imha
edilen, bozulan veya sair şekilde çıkan yaprak sigara kağıtlarına ilişkin mamulat çeşidi bazında
kayıtlar.

c) Temin edilen, üretimde kullanılan, kullanılmayan, ıskartaya ayrılan, imha ve iade
edilen bandrole ilişkin kayıtlar.

Belge saklama süresi
MADDE 21 – (1) İlgili mevzuatında daha uzun bir saklama süresi öngörülmediği sü-

rece, 20 nci madde uyarınca tutulması gereken kayıtlar, elektronik ortama aktarılmış kopyaları
da dahil olmak üzere, firma tarafından düzenlendikleri yıl sonundan itibaren beş yıl süreyle
saklanmak zorundadır.

Denetim
MADDE 22 – (1) Yaprak sigara kağıdı sektöründe faaliyet gösteren gerçek ve tüzel ki-

şilerin; üretim tesislerinin kurulması, üretim ve faaliyet izni, proje tadilatı, tesisin yer değişik-
liği, faaliyetinin sona erdirilmesi, kapatılması, her türlü devir işlemleri, yaprak sigara kağıtla-
rının üretimi, iç ve dış ticareti ile ilgili tüm işlemleri Kurumun denetimine tabidir.

(2) Firmaların üretim tesisleri Kurum tarafından teknik denetime tabi tutulur.
(3) Kurum tarafından gerek görülen bilgi, belge ve numune istemlerine, denetim ve

gözlemlere sınai veya ticari gizlilik mülahazalarıyla dahi olsa firmalarca engeller konulamaz.
(4) Kurum tarafından istenen her türlü bilgi ve belgelerin en geç on beş gün içinde ve-

rilmesi ile gerekli görülen tesis ve yerlerin talep edilen süre içinde inceleme ve denetime açıl-
ması zorunludur.

(5) Kanunun 8 inci maddesinin altıncı fıkrası hükmü gereğince Üretim ve Faaliyet Uy-
gunluk Belgesi iptal edilen üretim tesisleri ile 8 inci maddenin üçüncü fıkrası hükmü kapsa-
mında belgesi temdit edilmeyen üretim tesisleri, tasfiye işlemleri bitirilinceye kadar Kurum
tarafından inceleme ve denetime tabi tutulur.

Başvuru, uygunluk belgesi ve satış hizmet bedellerinin belirlenmesi
MADDE 23 – (1) 6 ncı madde kapsamında yapılan yaprak sigara kağıdı üretim tesisi

kurma izni başvuruları için on beş bin Türk Lirası başvuru bedeli alınır. Bu bedel ikinci fıkra
kapsamında tahsil edilecek Tesis Kurma Uygunluk Belgesi için hesaplanacak bedelden mahsup
edilir.

(2) 6 ncı madde kapsamında verilecek olan Tesis Kurma Uygunluk Belgesi bedeli ola-
rak, her yüz milyon adet yaprak sigara kağıdı üretim kapasitesi başına altı bin beş yüz Türk
Lirası alınır.

(3) 7 nci madde kapsamında verilecek olan Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi bedeli
olarak, Tesis Kurma Uygunluk Belgesi bedelinin iki katı alınır.

(4) 9 uncu madde kapsamında verilecek olan Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi bedeli
olarak, üretim kapasitesi artışına neden olan proje tadilatları ile sınırlı olmak üzere, her yüz
milyon adetlik yaprak sigara kağıdı üretim kapasitesi artışına neden olan proje değişiklikleri
için altı bin beş yüz Türk Lirası alınır.

(5) 12 nci madde kapsamında verilecek olan Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi bedeli
olarak, iki bin üç yüz yirmi dört Türk Lirası alınır.
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(6) 15 inci madde kapsamında verilecek olan Yaprak Sigara Kağıdı İthalatı Uygunluk
Belgesi bedeli olarak, iki bin üç yüz yirmi dört Türk Lirası alınır.

(7) İkinci ve dördüncü fıkralarda belirtilen yüz milyon adet yaprak sigara kağıdı üretim
kapasitesinden küçük miktarlar için bedel hesaplaması kıstelyevm esasına göre yapılır.

(8) 16 ncı maddenin dördüncü fıkrası kapsamında verilen satış hizmet bedeli olarak,
her bin adet yaprak sigara kağıdı için elli Kuruş satış hizmet bedeli alınır.

(9) İkinci, dördüncü, beşinci, altıncı ve sekizinci fıkralarda belirtilen uygunluk belgesi
başına alınacak bedeller ile satış hizmet bedeli, 2016 yılı için geçerli olup, müteakip her yıl bir
önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen
yeniden değerleme oranını geçmemek üzere, Kurul kararıyla artırılmak suretiyle yeniden be-
lirlenir.

(10) Uygunluk belgesi başına alınacak bedeller ile satış hizmet bedelinin ikinci, dör-
düncü, beşinci, altıncı ve sekizinci fıkralarında 2016 yılı için geçerli olmak üzere belirlenmesi
ve dokuzuncu fıkraya göre de müteakip her yıl, bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi
Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranını geçmemek üzere artırılacak ol-
ması; Kurulun Kanundan kaynaklanan satış ve uygunluk belgesi başına alınacak tutarların ye-
niden tespiti yetkisini ortadan kaldırmaz.

(11) Uygunluk Belgesi başına alınacak bedellerin belirlenmesinde esas alınan kapasite;
yaprak sigara kağıdı imalat makinelerinin, bir saatlik toplam teorik üretim kapasitesinin ilgili
mevzuata göre belirlenen haftalık çalışma saatiyle çarpımı sonucu bulunacak rakamın bir yıla
tamamlanması ile hesaplanır.

Yaprak sigara kağıdı ve/veya hammaddelerin imhası ile geri kazanım işlemleri
MADDE 24 – (1) Yaprak sigara kağıdı ve/veya hammaddelerin imhası ile yaprak sigara

kağıdının geri kazanım işlemleri Kurum izni ve gerektiğinde nezaretinde veya Kurumun tespiti
sonrasında Çevre Kanunu ve diğer ilgili mevzuata göre yapılır.

(2) İmha edilecek yaprak sigara kâğıtları, üretim tesisinde parçalanması, kıyılması
ve/veya kullanılamayacak hale getirilmesi sonrasında imha mahalline sevk edilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

İdari yaptırımlar
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırılığın tespiti halinde 27/10/1999

tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Tek-
nik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ile Kanunun 8 inci maddesinde
sayılan idari yaptırımlar uygulanır.

Kurum internet sitesinde yayınlanacak formlar
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri gereğince şekli ve içeriği Kurumca belir-

lenecek olan;
a) Tesis Kurma Uygunluk Belgesi, Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi, Proje Tadilatı

Uygunluk Belgesi, Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi, Yaprak Sigara Kağıdı İthalatı Uygunluk
Belgesi, Yaprak Sigara Kağıdı İthalatı Başvuru Formu,

b) 6 ncı maddenin ikinci fıkrasının (ç) bendi gereğince istenilen fizibilite raporu,
c) 6 ncı maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi ile 9 uncu maddenin dördüncü ve sekizinci

fıkraları gereğince istenilen beyan ve taahhütnameler,
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ç) 6 ncı maddenin yedinci fıkrası ile 9 uncu maddenin dördüncü ve sekizinci fıkrası ge-
reğince istenilen temin edilecek makineler listesi ve makine teknik bilgi listesi,

d) 12 nci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince istenilen fiziksel özellikler,
e) 12 nci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince istenilen Girdi Bildirim ve

Toksikolojik Veri Tabloları,
Kurum internet sitesinde ilan edilir.
Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Kurumdan sarmalık kıyılmış tütün mamulü üretim tesisi
için Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi alanlardan bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarih iti-
bariyle tesislerinde yaprak sigara kağıdı imalat makinesi bulunanlar, her bir mamulat çeşidi
için Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi alması kaydıyla bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden iti-
baren bir yıl süreyle yaprak sigara kağıdı üretim ve ticareti yapabilir.

(2) Birinci fıkrada belirtilenler, bir yıllık süre bitimine kadar bu Yönetmeliğe uygun
yaprak sigara kağıdı üretim tesisi için Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi almamaları halinde
yaprak sigara kağıdı üretim ve ticareti yapamazlar.

(3) Kurumdan; sarmalık kıyılmış tütün mamulü üretim tesisi için Üretim ve Faaliyet
Uygunluk Belgesi alanlar tesislerinde bulunan yaprak sigara kağıdı üretimi ile ilgili makinele-
rini, bu Yönetmeliğe göre kuracakları yaprak sigara kağıdı üretim tesisine nakledebilir. Bu
madde kapsamında nakledilecek makineler için, yeni teknolojiyi haiz ve kullanılmamış olması
şartı aranmaz.

(4) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Kurumdan sarmalık kıyılmış tütün
mamulü üretim tesisi için Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi alanlar, bu Yönetmeliğe uygun
yaprak sigara kağıdı üretim tesisi kurmamaya karar vermeleri halinde, üretim tesislerinde bu-
lunan yaprak sigara kağıdı üretimi ile ilgili makineleri yurt dışı edebilir, hurdaya ayrılmak su-
retiyle imhasını ve hurda olarak satışını yapabilir ya da başka bir firmaya devredebilir. Bu iş-
lemlerden herhangi birisi yapılmadığı takdirde en geç 31/12/2017 tarihine kadar tesiste bulunan
yaprak sigara kağıdı üretimi ile ilgili makineler sökülerek depoda muhafaza edilir. Bu fıkra
kapsamında firmalara yapılacak makine devirlerinde, yeni teknolojiyi haiz ve kullanılmamış
olması şartı aranmaz.

(5) Bu maddenin dördüncü fıkrasına uygun işlem yapılanların, bu maddenin birinci fık-
rası hükümleri kapsamındaki hakları saklıdır.

Formların internet sitesinde yayınlanmaları için azami süre

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 26 ncı maddede belirtilen formlar, bu Yönetmeliğin yürür-
lüğe girdiği tarihten itibaren en geç altmış gün içinde Kurum internet sitesinde ilan edilir.

Fiziksel özelliklerin yayımlanması

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 12 nci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince, yaprak
sigara kağıdı için istenilen fiziksel özellikler, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren
en geç altmış gün içinde Kurul kararı ile belirlenerek Resmî Gazete’de yayımlanır.

Yürürlük

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Ku-
rumu Başkanı yürütür.
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Başkent Üniversitesinden:

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Başkent Üniversitesi Sürdürülebilir Çevre

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, etkinlik alanlarına, yönetim organlarına ve

bunların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Başkent Üniversitesi Sürdürülebilir Çevre Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, etkinliklerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının

görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Başkent Üniversitesi Sürdürülebilir Çevre Uygulama ve Araştırma Merke-

zini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Başkent Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Başkent Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Faaliyet Alanları

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Çevre konuları ile ilgili kongre, panel, seminer, konferans, yaz okulları ve kurslar

düzenlemek, düzenlenenlere katılmak ve Üniversite akademik ve idari elemanlarının ve öğ-

rencilerinin katılımını sağlamak, toplumu çevre konusunda bilgilendirmek; Üniversitede, okul-

larda, kamuoyunda çevre bilincinin yaratılması faaliyetlerinde bulunmak,

b) Çevre ile ilgili her türlü dokümantasyonu sağlamak, bunlardan Üniversite kamuo-

yunun yararlanmasını gerçekleştirmek, Üniversite dışından gelen çevre ile ilgili yayın, duyuru,

toplantı ve projeleri Üniversite birimlerine duyurmak, aynı şekilde Üniversitenin çevre faali-

yetlerini diğer kurumlara duyurmak,

25 Ekim 2016 – Sayı : 29868                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 41



c) Çevrenin korunması, geliştirilmesi ve kamuoyunda çevre bilinci yaratılmasıyla ilgili

olarak uygulamaya yönelik faaliyetler düzenlemek,

ç) Üniversitenin farklı birimlerinde çevreyi iyileştirici, koruyucu araştırma ve uygula-

maları teşvik etmek ve desteklemek, üniversiteler, birimler ve disiplinler arasında eşgüdüm

sağlamak, diğer benzer yurt içi, yurt dışı araştırma ve akademik kuruluşlarla ortak çalışmaların

yürütülmesini gerçekleştirmek,

d) Üniversitede çevre konusunda araştırma ve uygulama yapacak olan öğretim eleman-

ları ve öğrencilerin yetişmesini teşvik etmek, bunun gerçekleşmesi için gerekli ortam ve ilgili

olanakları hazırlamak, Üniversitede çevre konularındaki mezuniyet öncesi ve sonrası eğitime

katkıda bulunmak,

e) Üniversite içerisinde, her düzeydeki çevre eğitiminin niteliğini geliştirici çalışmalar

yapmak, sürdürülen eğitim-öğretimi destekleme, bu amaçla diğer üniversite ve kuruluşlarla

işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları; Müdür, Yönetim Kurulu ve Danışma

Kuruludur.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür, Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl

için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin

çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi ile Üniversite öğretim elemanları arasından en çok iki kişi, müdür

yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiği

zaman, yardımcılarının da görevi sona erer. Müdür yardımcıları, oy hakkı olmaksızın Yönetim

Kurulu toplantılarına katılırlar. Müdür, yardımcılarına belirli yetki ve görevler verebilir. Müdür,

görevi başında bulunmadığı zaman, bir müdür yardımcısını vekil olarak bırakır. Müdür yar-

dımcısı da bulunmazsa Yönetim Kurulu üyelerinden biri vekil olarak bırakılır.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,

c) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve

toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

d) Merkezin ve çalışma gruplarının faaliyetleriyle ilgili olarak her yılın ilk üç ayı içinde

Yönetim Kuruluna rapor vermek,

e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını

hazırlamak ve onaylanmış şekli ile Rektörlüğe sunmak.
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Yönetim Kurulu
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile yedi öğretim üyesinden oluşur. Yönetim

Kurulu üyeleri Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden gö-
revlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla görevlendirme nedeniyle top-
lantılara katılamayacak olan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni
üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az beş üyenin hazır bulunması duru-
munda, ayda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Gerekli
hallerde Müdür, Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları, faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak,
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağ-

lamak,
c) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak,
ç) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları

belirlemek,
d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak ve Rektörlüğe

sunmak.
Danışma Kurulu
MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten

veya çalışma alanlarının Merkez faaliyetlerine katkısı olacak Üniversite öğretim elemanları ile
istekleri halinde diğer kamu veya özel kurum ve kuruluş temsilcileri, kişiler ve yurt dışından
uzmanlar arasından belirlenen en fazla on bir üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün
önerisi üzerine Rektör tarafından iki yıllığına görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden gö-
revlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamam-
lamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az bir kez topla-

narak Merkez faaliyetleriyle ilgili değerlendirme yapar ve önerilerde bulunur. Danışma Kurulu,
Merkezin yurt içi ve yurt dışı yayın, eğitim, araştırma ve uygulama faaliyet alanları ile ilgili
olarak geçici veya sürekli danışmanlık komisyonları oluşturabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Merkez Mü-

dürünün önerisi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından gö-
revlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkent Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Işık Üniversitesinden:

IŞIK ÜNİVERSİTESİ BÜTÜNLEŞİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Işık Üniversitesi Bütünleşik Teknolojiler Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim

organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Işık Üniversitesi Bütünleşik Teknolojiler Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organla-

rının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim başkanlıkları: Merkezin birim başkanlıklarını,

b) Merkez (BT UygAr): Işık Üniversitesi Bütünleşik Teknolojiler Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Işık Üniversitesi Rektörünü,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin bütün fakültelerinin ilgili birimleri ile

işbirliğini ve disiplinler üstü ve arası yürütülecek olan araştırma ve geliştirme çalışmaları için

gereken altyapıyı ve ortamı sağlamak, bu bağlamda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla

müşterek çalışmalar yürütülmesi için diğer üniversiteler de dahil olmak üzere, özel sektör ve

kamu kurum ve kuruluşların ihtiyaç duydukları konularda evrensel düzeyde uygulama ve araş-

tırma yaparak örgün ve yaygın eğitime yönelik faaliyetlerde bulunmak ve Üniversite dışındaki

kuruluşlarla müşterek çalışma ortamı sağlamayı gerçekleştirmektir.
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Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin başlıca faaliyet alanları şunlardır:

a) Türkiye’nin uluslararası rekabet gücüne ve güvenliğine katkı sağlayacak siber gü-

venlik, haberleşme, bilgi, iletişim, uzaktan algılama, modelleme ve benzetim, malzeme, sosyal

bilgi işlem, karmaşık kriz yönetimi ve benzeri konularda farklı disiplinlerden araştırma yapan

bilim insanı ve uzmanları biraraya getirerek ilgili kurumların ve diğer akademik enstitülerin

de katıldığı ulusal ve uluslararası araştırma ve geliştirme projeleri oluşturulmasını, yürütülme-

sini ve yayın yapılmasını sağlamak.

b) İhtiyaç duyuldukça Üniversite öğrencilerinin geliştirdikleri ve Merkezde yapılan

araştırma çalışmalarının sonuçlarının denenmesi için prototip üretim olanakları sunmak ve pro-

totip üretimine yönelik danışmanlık vermek ve böylece Üniversitenin İnovasyon ve Girişimcilik

Uygulama ve Araştırma Merkezinin desteğiyle kurulacak yenilikçi ve girişimci firmaların sa-

yılarını ve başarı yüzdelerini arttırmak.

c) Merkezde yürütülen araştırma projeleri ile ilgili konularda yurt içi ve yurt dışı kurum

ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

ç) İlgili kurumlarla birlikte, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek ve da-

nışmanlık hizmeti vermek.

d) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Birim başkanlıkları.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite Yönetim Kurulunun önereceği, Merkezi oluşturan

birimlerde konu ile ilgili çalışmalarıyla tanınan öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından

üç yıl için görevlendirilir. Müdürün gizlilik dereceli projelerde çalışmak için gerekli güvenlik

belgesi olmalıdır. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür kendisine çalışmala-

rında yardımcı olmak üzere, Merkezdeki birimlerde görevli öğretim elemanları arasından

üç yıl için Müdür Yardımcısı görevlendirir. Müdür gerektiğinde Müdür Yardımcısını değişti-

rebilir.

(2) Müdür görevinden ayrılacağı hallerde Müdür Yardımcısını vekil bırakır. Vekâlet altı

aydan fazla sürerse, yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür Yar-

dımcısının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir

şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminin yapılmasından

ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur. Merkezi temsil eden
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Müdür, Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin bir biçimde

yürütülmesi ve denetimi ile ilgili gerekli önlemleri alır. Merkez çalışmalarının gerektirdiği gö-

revlendirmeleri yapar. Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde, Merkezin genel durumu ve

işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunar.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında Müdür Yardımcısı ve birim

başkanlarından oluşur. Yönetim Kurulu akademik bir organ olup, Merkezin eğitim, öğretim,

bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim

Kurulu yılda en az dört kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kuru-

lunun kararları oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki

görevleri yapar:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlar.

b) Merkez personelinin eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayım konula-

rındaki isteklerini değerlendirip önerilerde bulunur.

c) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurar ve bun-

ların görevlerini düzenler.

ç) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işleri değerlendirerek karar

alır.

Birim başkanlıkları

MADDE 12 – (1) Merkez bünyesinde Merkezin amaç ve faaliyet alanları doğrultusunda

çalışmalarda bulunmak üzere birimler oluşturulabilir. Birimler, Yönetim Kurulu tarafından

oluşturulur. Birim başkanları Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından

Üniversitenin ilgili birimlerinde görev yapan öğretim elemanları arasından üç yıl için görev-

lendirilir. Birim başkanlarının görev, yetki ve sorumlulukları Yönetim Kurulunca belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşı-

lanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat, Senato

ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Işık Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinden:
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ HALİL İNALCIK

TARİH VE TOPLUM BİLİMLERİ UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Halil

İnalcık Tarih ve Toplum Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet
alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine, çalışma şekillerine ilişkin
usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Halil İnalcık

Tarih ve Toplum Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına,
yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Halil İnalcık Tarih ve Toplum

Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (HİTAM): İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Halil İnalcık Tarih ve Top-

lum Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Halil İnalcık Tarih ve Toplum Bilimleri

Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,
ç) Rektör: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Halil İnalcık Tarih ve Toplum

Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, tarih başta olmak üzere hukuk, iktisat, edebiyat ve

sosyolojik araştırmalar gibi toplum bilimleri alanında ulusal ve uluslararası akademik düzeyde
katkı sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Tarih ve hukuk, iktisat, edebiyat ve sosyolojik araştırmalar gibi toplum bilimleriyle

ilgili panel, konferans, sempozyum, kongre ve benzeri faaliyetleri düzenlemek.
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b) Tarih ve hukuk, iktisat, edebiyat ve sosyolojik araştırmalar gibi toplum bilimleriyle

ilgili eğitim çalışmaları ve akademik yayınlar yapmak.

c) Tarih ve hukuk, iktisat, edebiyat ve sosyolojik araştırmalar gibi toplum bilimleriyle

ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde çalışan kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

ç) Merkezin amaçları çerçevesindeki diğer çalışmalara katılmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitede tam zamanlı görev yapan öğretim üyeleri ara-

sından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür aynı usulle

yeniden görevlendirilebilir. Rektör, Müdürün teklifiyle Üniversitenin öğretim üyeleri arasından

bir Müdür Yardımcısı görevlendirir. Müdürün görevi başında bulunmaması durumunda, Müdür

Yardımcısı Müdüre vekâlet eder. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunmaması

durumunda görevi kendiliğinden sona erer ve yeni Müdür görevlendirilir.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak, top-

lantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Gerekli durumlarda Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.

d) Her yılsonunda ve istendiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkında Rektöre

rapor sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ve konuyla ilgili Üniver-

site öğretim üyeleri arasından Rektörün görevlendireceği üç üye olmak üzere toplam beş üye-

den oluşur. Bu üyeler Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi dolan üye aynı

usulle yeniden görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu görevinden ayrılan üyenin yerine, kalan

süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu ayda en az bir defa toplanır. Yönetim Kurulu kararları Danışma

Kurulu üyelerinin incelemesine açık tutulur. Ayrıca, bu kararların birer nüshası Rektörlüğe ve

ilgili akademik birimlere gönderilir.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili kararlar almak.

b) Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinin önerilerini görüşmek ve karara bağlamak.

c) Araştırma, yayın ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.
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Danışma Kurulu
MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanları doğrultusunda çalışmalar

yürüten veya çalışmalarıyla Merkeze katkısı olacağı düşünülen, Üniversite ile diğer kurum ve
kuruluşların temsilcilerinden olmak üzere en az beş üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri,
Yönetim Kurulunun önerisi ile Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten
üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında, yılda bir defa olağan olarak toplanır. Mü-
dür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Danışma
Kurulu; Müdürün hazırladığı gündem kapsamında Merkezin amaçlarına uygun tavsiye kararları
alır, Merkezin faaliyetlerine ilişkin görüş ve önerilerde bulunur.

Proje grupları ve görevleri
MADDE 11 – (1) Merkezin çalışmalarını gerçekleştirmek için Yönetim Kurulu kara-

rıyla proje grupları oluşturulur. Proje gruplarının kurulması, çalışma usul ve esasları, proje
grupları arasında koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması Yönetim Kurulunca belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek per-
sonel ile karşılanır.

Mali hükümler
MADDE 13 – (1) Merkez bütçesi Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra,

Rektör tarafından Mütevelli Heyetine sunulur. Mütevelli Heyetinin onayından sonra kesinlik
kazanır.

(2) Merkezin gelirleri; Üniversite bütçesinden ayrılan paylar, Merkeze yapılan bağış
ve yardımlar, proje, kurs, rapor hazırlama, yayın ve araştırmalardan sağlanan gelirler ile diğer
gelirlerdir.

(3) Merkezin giderleri; Merkezde kullanılan her türlü donanım, bakım-onarım, yayın
ve araştırma giderleri, personel maaşları, eğiticilere yapılan ödemeler, projelerde görev alan
öğrencilere verilen ödüller, bilimsel toplantı, panel, kurs, seminer ve benzeri harcamalardır.

(4) Gelirlerin giderlerden fazla olması durumunda oluşan gelir fazlası, bilimsel araştır-
malarda kullanılmak üzere, Mütevelli Heyetinin kararı ile bir sonraki yılın bütçesine aktarılır.

Demirbaşlar
MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin ve gerektiğinde Üniversitenin kullanımına tahsis
edilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun

ve ilgili mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinden:

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM, GİRİŞİMCİLİK VE
LİDERLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yöne-

tim, Girişimcilik ve Liderlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanla-
rına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine, çalışma şekillerine ilişkin usul
ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yönetim, Gi-

rişimcilik ve Liderlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yö-
netim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yönetim, Girişimcilik ve

Liderlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yönetim, Girişimcilik ve Liderlik

Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yönetim, Girişimcilik ve Liderlik Uy-

gulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,
ç) Rektör: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yönetim, Girişimcilik ve Li-

derlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, günümüzde en büyük ihtiyaç konusu olan yönetim,

liderlik ve girişimcilik alanındaki boşluğu doldurmak, öğrencilere teori ile uygulamayı birleş-
tirerek eğitim vermek, araştırmalar yapmak, akademik çalışmalar gerçekleştirmek, ilmi yayınlar
yapmak ve ulusal/uluslararası akademik düzeyde katkı sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Yönetim, girişimcilik ve liderlik ile ilgili panel, konferans, sempozyum, kongre ve

benzeri faaliyetleri düzenlemek.
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b) Yönetim, girişimcilik ve liderlik konularında eğitim çalışmaları ve akademik yayınlar

yapmak.

c) Yönetim, girişimcilik ve liderlik konularında ulusal ve uluslararası düzeyde çalışan

kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

ç) Merkezin amaçları çerçevesindeki diğer çalışmalara katılmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitede tam zamanlı görev yapan öğretim üyeleri ara-

sından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür aynı usulle

yeniden görevlendirilebilir. Rektör, Müdürün teklifiyle Üniversitenin öğretim üyeleri arasından

bir Müdür Yardımcısı görevlendirir. Müdürün görevi başında bulunmaması durumunda, Müdür

Yardımcısı Müdüre vekâlet eder. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunmaması

durumunda görevi kendiliğinden sona erer ve yeni Müdür görevlendirilir.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak, top-

lantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Her yıl sonunda ve istendiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkında Rektöre

rapor sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ve konuyla ilgili Üniver-

site öğretim üyeleri arasından Rektörün görevlendireceği üç üye olmak üzere toplam beş üye-

den oluşur. Bu üyeler Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi dolan üye aynı

usulle yeniden görevlendirilebilir. Yönetim Kurulunun görev süresi sona ermeden görevinden

ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu ayda en az bir defa toplanır. Yönetim Kurulu kararları Danışma

Kurulu üyelerinin incelemesine açık tutulur. Ayrıca, bu kararların birer nüshası Rektörlüğe ve

ilgili akademik birimlere gönderilir.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili kararlar almak.

b) Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinin önerilerini görüşmek ve karara bağlamak.

c) Araştırma, yayın ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.
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Danışma Kurulu
MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanları doğrultusunda çalışmalar

yürüten veya çalışmalarıyla Merkeze katkısı olacağı düşünülen, Üniversite ile diğer kurum ve
kuruluşların temsilcilerinden olmak üzere en az beş üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri,
Yönetim Kurulunun önerisi ile Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten
üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında, yılda bir defa olağan olarak toplanır. Mü-
dür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Danışma
Kurulu; Müdürün hazırladığı gündem kapsamında Merkezin amaçlarına uygun tavsiye kararları
alır, Merkezin faaliyetlerine ilişkin görüş ve önerilerde bulunur.

Proje grupları ve görevleri
MADDE 11 – (1) Merkezin çalışmalarını gerçekleştirmek için Yönetim Kurulu kara-

rıyla proje grupları oluşturulur. Proje gruplarının kurulması, çalışma usul ve esasları, proje
grupları arasında koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması Yönetim Kurulunca belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek per-
sonel ile karşılanır.

Mali hükümler
MADDE 13 – (1) Merkez bütçesi Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra

Rektör tarafından Mütevelli Heyetine sunulur. Mütevelli Heyetinin onayından sonra kesinlik
kazanır.

(2) Merkezin gelirleri; Üniversite bütçesinden ayrılan paylar, Merkeze yapılan bağış
ve yardımlar, proje, kurs, rapor hazırlama, yayın ve araştırmalardan sağlanan gelirler ile diğer
gelirlerdir.

(3) Merkezin giderleri; Merkezde kullanılan her türlü donanım, bakım-onarım, yayın
ve araştırma giderleri, personel maaşları, eğiticilere yapılan ödemeler, projelerde görev alan
öğrencilere verilen ödüller, bilimsel toplantı, panel, kurs, seminer ve benzeri harcamalardır.

(4) Gelirlerin giderlerden fazla olması durumunda oluşan gelir fazlası, bilimsel araştır-
malarda kullanılmak üzere, Mütevelli Heyetinin kararı ile bir sonraki yılın bütçesine aktarılır.

Demirbaşlar
MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin ve gerektiğinde Üniversitenin kullanımına tahsis
edilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ve

ilgili mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Karabük Üniversitesinden:

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENGELLİLER EĞİTİMİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Karabük Üniversitesi Engelliler Eğitimi Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim

organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Karabük Üniversitesi Engelliler Eğitimi Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organ-

larının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (KENAM): Karabük Üniversitesi Engelliler Eğitimi Uygulama ve Araştırma

Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Karabük Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Karabük Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM 

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları, engelli bireylerin bilgi ve becerilerini en etkin şe-

kilde kullanarak eğitime, öğretime, sosyal yaşama ve kültürel alanlara eşit bir şekilde katılım-

larına destek olacak eğitim faaliyetleri, bilimsel araştırmaları ve etkinlikleri gerçekleştirmek

ve konu ile ilgili geliştirilecek planlamalara, stratejilere ve politikalara katkı sağlamaktır.
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Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, 5 inci maddede belirtilen amacını gerçekleştirmek için aşa-

ğıdaki alanlarda faaliyette bulunur:

a) Disiplinler arası araştırma ve uygulama alanı olan engellilik konusunda, Üniversite-

nin ilgili akademik birimlerinin eğitim, öğretim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine katılımını

sağlamak,

b) Karabük ve çevresindeki iller başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerindeki engelli

bireylere yönelik araştırmalar ve uygulamalar yapmak, bilgileri güncellemek, bilimsel veri ta-

banını oluşturmak,

c) Engelli bireylerin topluma katılımını sağlamak ve onları üretken hale getirmek, en-

gellilerin istihdamına yönelik her türlü eğitim, araştırma ve projeleri gerçekleştirmek, konuyla

ilgili önerileri resmi ve özel kurum ve kuruluşlara bildirmek, engelli istihdamını teşvik edici

çalışma ve faaliyetlerde bulunmak.

ç) Engellilerin durumlarına uygun eğitimleri verecek imkanları hazırlamak ve uygula-

mak ve engelli kişilerin zihinsel ve fiziksel kabiliyetlerinin tam olarak geliştirilebilmesine kat-

kıda bulunmak amacıyla internet yoluyla her yaşa ve çeşitli ilgi gruplarına yönelik elektronik

eğitim programları sunmak,

d) Engellilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler, yarışmalar, folklor, sportif etkinlikler,

geziler, tiyatro, fotoğrafçılık, müzik, resim, el sanatları gibi uygun sanatsal aktiviteler düzen-

lemek, faaliyetleri sergilemek ve kamuoyunun bu konudaki duyarlılığını arttırmak,

e) Engellilere yönelik olarak eğitici, ruh ve beden sağlığını geliştirecek, yurttaşlık so-

rumluluklarını arttıracak, katılımcı bir toplum yapısının oluşturulmasına katkı sağlayacak prog-

ramlar geliştirmek,

f) Merkezin faaliyet alanına giren konularda çalışma yapan diğer kurumlarla Merkezin

amacı doğrultusunda işbirliğinde bulunmak uygulama ve araştırma projeleri hazırlamak, bu

projelere kaynak yaratmak, projeleri uygulamak ve/veya uygulamalarını takip etmek,

g) Engelli bireye sahip ailelere psikolojik ve sosyolojik bakımdan destek olacak her

türlü yönlendirici ve bilgilendirici eğitim programları uygulamak ve engellilere yönelik çalı-

şanların eğitilmelerini hedefleyen çalışmalar hazırlamak ve yürütmek,

ğ) Engellilik konusunda araştırmalar yapan farklı disiplinlerdeki bilim insanları ile uz-

manları bir araya getirerek, ulusal ve uluslararası araştırma-geliştirme projeleri oluşturmak ve

yürütülmesini sağlamak,

h) Engellilik konusunda ulusal ve uluslararası katılımlı kongre, panel, sempozyum,

konferans gibi bilimsel aktiviteler düzenlemek,

ı) Engellilerin tedavi, rehabilitasyon ve eğitimlerine yönelik yapılan bilimsel nitelikteki

çalışmaları yakından takip ederek engelli ailelerini ve kamuoyunu bu konuda bilgilendirmek

için yayımlamak,

i) Merkezin faaliyet alanına giren konularda, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde da-

nışmanlık, bilirkişilik ve benzeri faaliyetlerde bulunmak.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları; Müdür, Yönetim Kurulu ve Danışma

Kuruludur.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili faaliyet gösteren Üniversite

öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür

yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğ-

retim elemanları veya idari personel arasından en fazla iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından

müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcılarını

değiştirebilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından birini vekil

bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdi-

ğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Müdür yardımcıları Merkezin amacına uygun

olarak işleyişinden Müdüre karşı sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesini

ve geliştirilmesini sağlamak,

c) Yönetim Kurulunun gündemini hazırlamak, toplantılara başkanlık etmek, kararları

Rektöre sunmak ve uygulamak,

ç) Merkezde görev yapacak eğitimcileri, akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını

belirlemek ve görevlendirmelerle ilgili önerileri Rektörlüğe sunmak,

d) Merkezde görevli veya görevlendirilecek personelin hizmet içi eğitim amacı ile yurt

içi ve yurt dışında görevlendirilmesini Rektörlüğe önermek,

e) Merkezin ihtiyaç duyduğu maddi imkânları sağlama konusunda ilgili kişi, kurum ve

kuruluşlarla iletişim kurmak,

f) Merkezin çalışmaları ile ilgili yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak, Yönetim Kuru-

lunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak,

g) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hak-

kındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Rektör tarafından

görevlendirilen Üniversite öğretim elemanları ve/veya Üniversite dışından konusunda uzman
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dört kişi olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlen-

dirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla süreyle toplantılara katılamayacak olan

üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yine Müdürün teklifiyle Rektör tarafından yeni

üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu ayda bir kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün

çağrısı üzerine toplanır. Müdür, Yönetim Kurulunun da başkanıdır. Müdürün yokluğunda bu

görevi, Müdüre vekâlet eden müdür yardımcısı üstlenir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla top-

lanır ve Yönetim Kurulu kararları oy çokluğu ile alınır, eşitlik halinde Müdürün oyu yönünde

çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu Merkezin eğitim-öğretim bilimsel araştırma, danış-

manlık ve yayın faaliyetleri ile ilgili esasları kararlaştırır ve Merkezin yönetimi ile ilgili konu-

larda aşağıdaki görevleri yapar:

a) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak,

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek Rektöre

sunmak,

c) Merkez elemanlarının isteklerini değerlendirip önerilerde bulunmak,

ç) Müdürün Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak,

d) Gerekli hallerde Merkez faaliyetleri ile ilgili çalışma grupları kurmak ve bunların

görevlerini düzenlemek,

e) Merkez elemanlarının; eğitim uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayın konula-

rındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak,

f) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek uygulanması konusunda

kararlar almak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkez projelerine özel uzmanlık alanlarında katkı

sağlamak ve Merkez faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmede bulunmak üzere oluşturulan

kuruldur.

(2) Danışma Kurulu; konuyla ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları ve Merke-

zin çalışma alanlarına katkıda bulunabilecek resmi veya özel kurum ve kuruluşların temsilcileri

ile bu konuda hizmet vermiş olan kişiler arasından Müdürün önerisi üzerine, Rektör tarafından

üç yıl için görevlendirilen en fazla on kişiden oluşur. Süresi dolmadan görevlerinden ayrılan

üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak için aynı yöntemle yenileri görevlendirilir. Süresi biten

üye tekrar görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez toplanır. Danışma Ku-

ruluna, Müdür başkanlık eder.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini uygun

gördüğü ölçüde Müdüre devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karabük Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2004/20)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 26/12/2004 tarihli ve 25682 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta

Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/20)’in 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – Gözetim uygulaması, Ek I’de gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP)

ve madde adı belirtilen maddelerden yalnız karşısında gösterilen CIF kıymetin altında birim

kıymetleri haiz olanlarının ithalatında ülke ayrımı gözetilmeksizin yapılır. Ancak, bu kıymetin

altında olsa dahi, bir beyanname kapsamında ilgili GTİP’ten brüt 100 kilogram veya daha az

miktarda yapılacak olan ithalat gözetim uygulamasından muaftır.

Gözetim uygulamasına tabi maddeler ancak Ekonomi Bakanlığınca düzenlenen gözetim

belgesi ile ithal edilir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alına-

bilmesi için Ek-II/1’de yer alan Gözetim Belgesi Başvuru Formunun usulüne uygun bir şekilde

doldurulması, Ek-II/2’de yer alan Gözetim Belgesi Başvuru Formuna Eklenecek Belgeler ve

Ek-II/3, Ek-II/4, Ek-II/5, Ek-II/6 ile birlikte eksiksiz bir şekilde Ekonomi Bakanlığı İthalat Ge-

nel Müdürlüğüne (Genel Müdürlük) iletilmesi gerekmektedir.

Bu maddede belirtilen belgelerin Genel Müdürlüğe iletilmesini müteakip Genel Mü-

dürlük tarafından iletilen bilgi ve belgelerde çelişki tespit edilmesi halinde ek bilgi ve belge

istenebilir.
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Başvuru ya da inceleme aşamasında istenen belgelerde başvuru sahibinin beyanının

gerçeğe aykırı olduğunun veya sunduğu bilgi ve belgelerde tutarsızlık veya eksiklik bulundu-

ğunun tespit edilmesi halinde gözetim belgesi düzenlenmez.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – Gözetim belgesi, Genel Müdürlük tarafından elektronik ortamda veya

bunun mümkün olmaması halinde fiziksel olarak düzenlenir. Gözetim belgesi gümrük beyan-

namesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır.

Bu Tebliğ kapsamında gözetim belgesinin Genel Müdürlük tarafından elektronik olarak

düzenlenmesi halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığının elektronik ortamda (Tek Pencere Sis-

temi) vereceği 23 haneli belge numarası ile belge tarihi başvuru formunda belirtilen firmaya

ait e-posta adresine elektronik olarak iletilir ve başvuru sahibine ayrıca yazılı bildirim yapılmaz.

Başvuru formunda firmaya ait doğru ve geçerli bir e-posta adresinin bildirilmemesi halinde

doğabilecek sorunlardan Bakanlık sorumlu tutulamaz.

Elektronik ortamda düzenlenen gözetim belgeleri için Tek Pencere Sistemi tarafından

verilecek 23 haneli belge numarası ile belge tarihi yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu

kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.

Elektronik olarak düzenlenememesi halinde, gözetim belgesi fiziksel olarak düzenlenir.

Fiziksel olarak düzenlenen gözetim belgesinin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir. Fi-

ziksel olarak düzenlenen gözetim belgesi üçüncü kişilere devredilemez.

Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi 6 (altı) aydır.

Gözetim belgesi kapsamı eşyanın ithalatı ile ilgili belgelerin (ithalat gerçekleştirilmiş

ise ticari fatura ve gümrük beyannamesinin fotokopisi, ayrıca fiziksel olarak düzenlenmiş ol-

ması halinde gözetim belgesinin aslı veya gözetim belgesinin zayii durumunda zayie ilişkin

gazete ilanı veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeler) belge sahibi tarafından gözetim bel-

gesinin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren on iş günü içerisinde İthalat Genel Müdürlüğüne

iletilmesi gerekmektedir.

Gözetim belgesi, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın gümrük

kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. Ek I’de belirtilen kıymetler, Gümrük

Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasına esas teşkil etmez.

Gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, gözetim belgesinde kayıtlı

kıymet veya miktarı, toplam %5’ten (%5 dahil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını

engellemez.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin EK II/1 ve EK II/2’si, Ek-II/1 ve Ek-II/2 olarak ekteki şe-

kilde değiştirilmiş ve aynı Tebliğe ekteki Ek-II/3, Ek-II/4, Ek-II/5 ve Ek-II/6 eklenmiştir.

MADDE 6 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

THK TRABZON İŞHANI BİNASI SATILACAKTIR 

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’na ait Trabzon İli, Ortahisar İlçesi, 

Kemerkaya Mahallesi, Halkevi Sokak No: 4 adresindeki 273 ada, 49 parsel nolu arsa üzerinde 

inşa edilmiş bodrum + zemin + 5 (beş) kattan oluşan THK Trabzon İşhanı binasının satışı 04 

Kasım 2016 Cuma günü saat: 14.00’da kapalı teklif açık arttırma usulüyle ihale edilecektir. 

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve 

saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) 

İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğüne vereceklerdir.  

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 250,00.-TL karşılığında Türk Hava Kurumu Genel 

Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğünden 

veya THK Trabzon Şube Başkanlığı’ndan (Kemerkaya Mahallesi, Halkevi Sokak No: 4/3 

Ortahisar/TRABZON) temin edebilirler.  

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

Bilgi Tel: THK Genel Başkanlığı  (0 312) 303 73 78 - 80 - 70 

 THK Trabzon Şube Başkanlığı (0 462) 321 43 17 

 9307/1-1 

—— • —— 

İPTAL İLANI 

TKİ Eli Müessesesi Müdürlüğünden: 

Müessesemize ait olup 16.10.2016 tarih ve 29859 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4 

sıradaki 1 Adet Radar Şev Ölçüm cihazı ihale ilanı 24.10.2016 tarihi itibariyle İPTAL edilmiştir. 

İlgililere ilanen duyurulur. 

 

İhalenin - Niteliği - Türü İ.K No Dosya No İhale Tarih - Saati 

Teslim 

Süresi 

4- 
1 Adet Radar Şev Ölçüm Cihazı 

Alımı 
415336 2016-1791 08.11.2016-15.30 90 Gün 

 9385/1-1 
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MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BİLİŞİM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları 

Merkezi Başkanlığı Satınalma Koordinatörlüğü ihtiyacı muhtelif cins ve miktar bilişim 

malzemesinden; 6 adet FC HBA’nın, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve HP markasına, 

diğer ürünlerin kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari 

şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın 

alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

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

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

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

yatırmaları zorunludur.  

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik şartname, HP markası ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen 

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

ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 02/11/2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.30’da evvela dış zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, 6 adet FC HBA’nın, 

kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve HP markasına, diğer ürünlerin kuruluşça hazırlanan 

teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin 

fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

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

 9370/1-1 
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1500 ADET MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR (SSF) ve 21,5' MONİTÖR SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

TCDD Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 1500 adet Masaüstü Bilgisayar (SSF) ve 

21,5' Monitörün Kuruluşça hazırlanan teknik şartnameye ve istenilen HP, Lenovo ve Dell 

markalarından birine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde 

belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.  

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

firmaların, şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamenin, markaların, Ofis tip ticari şartnamesinin ve 

ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 

2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 02.11.2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır.  

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin Kuruluşça hazırlanan teknik 

şartnameye ve istenilen HP, Lenovo ve Dell markalarından birine uygunluğunun belirlenmesini 

müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir 

tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.  

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

verilecektir. 

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

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

 9316/1-1 
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5 KALEM BİLGİ SİSTEM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Milli Savunma Bakanlığı Ankara Tedarik Bölge Başkanlığı ihtiyacı 5 kalem 

bilgi sistem malzemesi, Kurumca bildirilen teknik ve idari şartnameye uygun olarak, Ofis’imiz tip 

ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan 

satın alınacaktır.  

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

firmaların, şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur.  

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik şartname, idari şartname, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen 

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

ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 03.11.2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine ve idari 

şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat 

ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.  

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

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

 9317/1-1 
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YÖNLENDİRME LEVHASI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü DHMİ Bursa Yenişehir 

Havalimanı Müdürlüğünden:  

77 ADET LED AYDINLATMALI, HARİCİ YÖNLENDİRME LEVHASI alımı DHMİ 

İhale Yönetmeliğinin 14. Maddesine Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir. İhaleye ilişkin 

ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Dosya Numarası : 2016/433715 

1 - İdarenin 

a) Adresi : DHMİ Bursa Yenişehir Havalimanı Müdürlüğü Çardak 

Köyü Mevkii 16900 YENİŞEHİR/BURSA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 224 781 81 81 - 0 224 781 81 80 

c) İhale Dokümanının  

    Görülebileceği adres : DHMİ Bursa Yenişehir Havalimanı Müdürlüğü Satın 

Alma ve İkmal Şefliği 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal Alımı-77 Adet LED Aydınlatmalı, Harici Yönlendirme 

Levhası Alımı 

b) Teslim yeri : DHMİ Bursa Yenişehir Havalimanı Müdürlüğü 

c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip 30 (Otuz) takvim günü 

içerisinde teslim edilecektir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : DHMİ Bursa Yenişehir Havalimanı Müdürlüğü Yenişehir/ 

BURSA 

b) Tarihi ve saati : 15.11.2016 Salı Günü, Saat 14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek 

Odası belgesi. 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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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. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali 

müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, 

standart forma uygun belge, 

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.2.1. İş Deneyim Belgeleri: 

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri 

tamamlanan ve teklif edilen bedelin %30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya 

benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.3. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.3.1. Bu ihalede benzer iş olarak kamu veya özel sektöre Havalimanları PAT sahalarına 

ait Işıklı Yönlendirme panosu veya Özel Aydınlatma Malzemesi satmış olmak kabul edilecektir. 

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

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı 

DHMİ Bursa Yenişehir Havalimanı Müdürlüğü, Satın Alma ve İkmal Şefliği adresinden satın 

alınabilir. 

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DHMİ Bursa Yenişehir Havalimanı Müdürlüğü / 

İnsan Kaynakları Şefliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalem-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. 

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

13 - Bu ihalede Kuruluşumuz 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi 

olmayıp satın alma mevzuunu teşkil eden işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya 

tercih ettiği talibe vermekte tamamen serbesttir. 9319/1-1 
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KAT KARŞILIĞI KONUT İNŞAATI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Sivas İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından: 

1 - Sivas İli Merkez Kılavuz Mahallesinde bulunan mülkiyeti Sivas İl Özel İdaresi (5/8) 

ile Sivas Belediyesine (3/8) ait aşağıda tapu kayıtları belirtilen taşınmaz üzerine, projesine uygun 

olarak kat karşılığı konut inşaatı yapım işi, şartnamesi esasları dahilinde, 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 

 

Taşınmaza ilişkin tapu bilgileri: 

İli : Sivas 

İlçesi : Merkez 

Mahallesi : Kılavuz 

Ada/Parsel No - Yüzölçümü : 5898/1 - 8000 m2 

İmar Durumu : Konut alanı 

 

2 - İhale İl Encümenince, 08 Kasım 2016 Salı Günü, Saat: 10.10’da Sivas Merkez 

Akdeğirmen Mahallesi İl Özel İdaresi Ana Hizmet Binası İl Encümeni Toplantı Salonunda 

yapılacaktır. 

3 - İşin Keşif Bedeli: 26.177.799,20 TL (KDV Hariç) 

(Yirmialtımilyonyüzyetmişyedibinyediyüzdoksandokuzlirayirmikuruş) 

4 - Geçici Teminat Tutarı: 785.334,00 TL (Yediyüzseksenbeşbinüçyüzotuzdörtlira) 

5 - İhale Şartnamesi ve Ekleri Sivas İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde 

görülebilir ve/veya temin edilebilir. Şartname temin bedeli 10.000,00 TL’dir. (İştirakçilerin 

şartname alması zorunludur.) 

6 - İhaleye katılabilmek için istenilen belgeler: 

İsteklilerin, aşağıda belirtilen belgeleri Kapalı Zarf (dış zarf) içerisinde ihale saatine 

kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Sivas İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığına teslim 

etmeleri gerekmektedir. 

a- İç Zarf (Teklif Zarfı): Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen örneğine uygun pay teklif 

cetveli. 

b- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve 

Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

b.1- Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 

Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
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c- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

c.1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli İmza Beyannamesi. 

c.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. 

d- Ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca 

imzalanan ortaklık sözleşmesi. (Pilot firmanın en çok hisseye sahip olması zorunludur. Ortakların 

hisse oranları ortaklık sözleşmesinde açıkça belirtilecektir.) 

e- İstekli adına vekalet edilmesi durumunda noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli 

imza beyannamesi. 

f- Sivas İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı adına 785.334,00 TL tutarındaki geçici 

teminatın yatırıldığına dair banka makbuzu (Sivas İl Özel İdaresi T.C. Ziraat Bankası Sivas 

Merkez Şubesi İBAN: TR74 0001 0002 3036 9171 0050 03 hesabına yatırılacaktır.) veya usulüne 

uygun düzenlenmiş süresiz Banka Teminat Mektubu. 

g- Keşif Bedelinin %20 sinden az olmamak üzere kullanılmamış nakit kredisini veya 

kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı 

bankalardan alınacak banka referans mektubu (Banka Teyit yazılı) 

h- Keşif Bedelinin %4’ündan az olmamak üzere, İhale tarihi itibarı ile geçerli olan Yapım 

İşlerinde, Benzer İş Grupları B Üstyapı (Bina) Grubu İşleri III. Grubunda (Bina İşleri) belirtilen 

işlere ait resmi kurumlardan alınmış benzer iş bitirme/denetleme belgeleri. 

ı- Teknik Personel Taahhütnamesi (Ortak girişim halinde ortaklığı oluşturan gerçek veya 

tüzel kişilerin her biri tarafından imzalanmış olacaktır.) 

j- Türkiye’de tebligat için adres beyanı (Beyanda telefon, faks ve e-posta adresi gibi 

bilgilerin belirtilmesi) 

k- İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair 

belge. 

l- İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak prim borcu 

olmadığına dair belge. 

m- İhale Şartnamesi ve Ekleri’nin satın alındığına dair belge. 

n- İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyanı 

7 - İhaleye iştirak edenler şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılır. 

8 - Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya belgegeçer ile yapılacak 

müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

9 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

İlan olunur. 9198/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Onikişubat Belediye Başkanlığından: 

1. - Mülkiyeti Onikişubat Belediyesine ait İlimiz Fatih Mahallesi 7946 ada 1 nolu parselde 

kayıtlı 4.294,10 m2'lik tam taşınmaz 06/10/2016 tarihli ve 2016/1043 sayılı Belediye Encümen 

kararına istinaden satılacaktır. 

2 - İhale 8 KASIM 2016 SALI günü saat 14:00'da Akçakoyunlu Mah. Şekerdere Cad. 

No:18/1 Onikişubat/Kahramanmaraş adresinde bulunan Belediye Hizmet Binamızın Encümen 

Toplantı Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca ''Açık Artırma 

Usulü İhale Yoluyla'' yapılacaktır. 

3 - İhale ile satılacak olan taşınmazın (üzerinde bulunan 10 adet eve ait bedeller hariç) 

Muhammen Bedeli 1.760.581,00 - TL (Bir milyon yedi yüz altmış bin beş yüz seksen bir TL,) 

KDV Hariç, Geçici Teminat Bedeli 52.820,00 - TL (Elli iki bin sekiz yüz yirmi TL) olup, geçici 

teminat bedeli ihale saatinden önce yatırılacaktır. Ayrıca arsa üzerinde bulunan 10 adet evin tespit 

edilen toplam tutarı 641.314,18 - TL (Altı yüz kırk bir bin üç yüz on dört TL on sekiz krş.) alıcıya 

aittir. 

4 - İhaleye ilişkin Şartname ve ekleri 250,00 - TL (İki yüz elli TL) bedel ile Mali 

Hizmetler Müdürlüğünden satın alınılabilir veya ücretsiz olarak görülebilir. 

5 - İhaleye katılmak isteyen Gerçek/Tüzel kişilerin 8 KASIM 2016 Salı günü saat 13:00'a 

kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisine başvurmaları gerekmektedir. Bu tarih 

ve saatten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. 

6 - İhaleye katılmak isteyenlerden istenilen belgeler; 

• 2016 yılında İl Nüfus Müdürlüğünden alınmış Kanuni İkametgâh Belgesi, (Gerçek Kişi) 

• Türkiye’de ikamet etmeyenlerin, Tebligat için adres beyanı, (Gerçek Kişi) 

• İhaleye katılacak gerçek kişinin Nüfus cüzdan fotokopisi, (Gerçek Kişi) 

• Vekâleten iştirak ediyorsa, Noter Tasdikli vekâletname, Vekilin İmza Sirküsü, (Gerçek 

Kişi) 

• Ortak Girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi; iş ortaklığı 

oluşturacak gerçek ve tüzel kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre (Geçici Teminat ve 

Şartnameyi satın aldığına dair makbuz hariç) istenilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

(Gerçek Kişi) 

• Mevzuatı gereği Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi 

Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yıl içinde alınmış Tüzel Kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğu gösterir belge, (Tüzel Kişi) 

• İhaleye giren kişinin tüzel kişiliği temsile ve ihaleye katılma yetkisine sahip olduğuna 

ilişkin belge, vekâletname, Nüfus cüzdan fotokopisi ve imza sirküleri, (Tüzel Kişi) 

• Tüzel Kişiliği temsilen ihaleye Katılan yetkilinin Noter Tasdikli İmza Sirküsü, (Tüzel 

Kişi) 

• İhaleye İştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname, 

• Satış şartnamesini satın aldığına dair makbuz aslı, 

• Yatırmış olduğu geçici teminat makbuzun aslı veya Süresiz Limit Dahili Banka Teminat 

Mektubu, 

• Belediyemize her hangi bir borcu olmadığına dair (Onikişubat Belediyesi Mali 

Hizmetler Müdürlüğünden alınmış) belge, 

7 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

İlgililere ilanen duyurulur. 9297/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 9308/1-1 
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Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2016/KİK 3/g (istisna) 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
MALYA TARIM İŞLETMESİ 

MÜDÜRLÜĞÜ 
İl/İlçe Boztepe/KIRŞEHİR 

Adresi 

MALYA TARIM İŞLETMESİ 

MÜDÜRLÜĞÜ 

Boztepe/KIRŞEHİR 

Tel-Faks 0 386 515 41 40 / 0 386 515 41 44 

Posta Kodu  E-Mail satinalma@tigem.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 
Babadağlar Gıda Temz. Nak. Otom. İnş. 

Turz. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. 
 

Adresi 
Gimat Toptancılar Sitesi 19.Blok No:577 

- Macunköy -Yenimahalle/ANKARA 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
1280058484  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
Tic. Sic. No: 134473 Oda Sic. No: 1/625  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 9309/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

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

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum Orman ve Su İşleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin 

Adı Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü İl/İlçe Kütahya/Merkez 

Adresi 
İstiklal Mahallesi Nafia Garaj Yolu 

Caddesi KÜTAHYA 
Tel-Faks 

Tel  : 0 274-231 33 40 

Faks: 0 274-231 33 51 

Posta Kodu  E-Mail  

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

Adı/Unvanı Orhan AKIN  

Adresi 
Perli Mahallesi Kütahya Perli Yolu 

Caddesi 19/1 Kütahya 
 

T.C. Kimlik No. 28697147532  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
0260501671  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Çinili Vergi Dairesi /Kütahya  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (X) 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. 

 9376/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) İhale kayıt numarası alınmamıştır. 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı/Orman Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Edremit Orman İşletme Müdürlüğü İl/İlçe Balıkesir/Edremit 

Adresi 
Cennetayağı Mh. İstasyon Cad. No: 9 -

Edremit/Balıkesir 
Tel-Faks 

Tel: 0266 373 1222  -   

Faks: 0266 373 1092 

Posta 

Kodu 
10300 E-Mail edremitoim@ogm.hs01.kep.tr 

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

Adı/Unvanı 
PMS Tarım Orman Ürünleri ve Hayvan 

Sanayi Ticaret Limited Şirketi. 
 

Adresi 
Cuma Köyü Mevlana Caddesi, NO:19 

Gebze/KOCAELİ 
 

T.C. Kimlik No. -  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
İlyasbey V.D: 7300288921  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf 

Odası 

Gebze  

Ticaret/Esnaf 

Sicil No. 
9360  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (X) 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. 

 9375/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

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

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı/Orman Genel 

Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin 

Adı 
Samatlar Orman İşletme 

Müdürlüğü 
İl/İlçe Kastamonu/Araç 

Adresi 
Fatih Sultan Mehmet Cd No: 69 

İğdir/Araç/KASTAMONU 
Tel-Faks 

0366 372 7047 /  

0366 372 7130 

Posta Kodu 37820 E-Mail  

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

Adı/Unvanı Ak Asya Or Ür Nak İnş Gıda San    

Adresi 

Organize San. Böl. 1. Cad.No:50 

Keresteciler Sitesi 790.Sk.No :6  

 P. Kodu:24068 Merkez /Erzincan 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
0110522009  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
6534  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (X) 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. 

 9374/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

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

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı / Orman Genel 

Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin 

Adı 
Tavşanlı Orman İşletme 

Müdürlüğü 
İl/İlçe KÜTAHYA / Tavşanlı 

Adresi Kavaklı Mah.Tunçbilek cad. no:2 Tel-Faks 
274 614 4995 -   

274 614 4970 

Posta Kodu 43300 E-Mail  

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

Adı/Unvanı Mümin KOÇ  

Adresi Güneyköyü / DOMANİÇ  

T.C. Kimlik No. 43141660948  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Domaniç Esnaf ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
43/51207  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (X) 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. 

 9373/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

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

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı / Orman Genel 

Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin 

Adı Kadirli Orman İşletme Müdürlüğü İl/İlçe Osmaniye / Kadirli 

Adresi 
Ş.Halil Şişman Mah. K.Kara Bul. 

No:256 KADİRLİ 
Tel-Faks 0328 718 11 12-20 07 

Posta 

Kodu 
80750 E-Mail  

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

Adı/Unvanı Örnek İş Palet (Yılmaz YALÇIN)  

Adresi 
Küsget Od. Sit. 97 Nolu Cad. No:75 

Şehitkamil /GAZİANTEP 
 

T.C. Kimlik No. 47938929102  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf 

Odası 

  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 
a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (X) 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. 

 9372/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2016/16410 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI/ORMAN GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
KÜTAHYA ORMAN İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ 
İl/İlçe KÜTAHYA/MERKEZ 

Adresi 
İstiklal Mah. Lala Hüseyin Paşa 

Cad.No: 275    KÜTAHYA 
Tel-Faks 

0274 2313340 

0274 2313351 

Posta Kodu 43040 E-Mail  

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

Adı/Unvanı Taner KEMAN  

Adresi 
Saraycık Köyü      

Altıntaş / KÜTAHYA  
 

T.C. Kimlik No. 44218623606  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

Altıntaş Esnaf ve Sanatkarlar Odası 

 
 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 43/63887  

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. 

 9380/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2015/176934 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Sinop Orman İşletme Müdürlüğü İl/İlçe Sinop/Merkez 

Adresi Gelincik Mah.Fatih Cad. Tel-Faks 368-260 04 00   368-260 04 03 

Posta Kodu 57000 E-Mail  

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

Adı/Unvanı 
Anadolu Bilgisayar Kursu ve Hiz. 

Tic. ve Paz. Ltd. Şti 
 

Adresi 
Hürriyet Mah. İnönü Cad. No: 17/1 

Karabük 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
0680104171  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Karabük  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 4465  

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. 

 9382/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

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

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı-Orman Genel 

Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin 

Adı 
TOSYA ORMAN İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ 
İl/İlçe KASTAMONU/TOSYA 

Adresi TOSYA Tel-Faks 0 366 313 13 61 - 0 366 313 12 22 

Posta Kodu 37300 E-Mail  

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

Adı/Unvanı Hascanlar Kereste San Tic. Ltd  

Adresi 
Harsat Mah. 14. San. Sok. No: 84 

Siteler 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
9950191553  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
TOSYA  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
1516  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (X) 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. 

 9377/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı / Orman Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Şile Orman İşletme Müdürlüğü İl/İlçe İstanbul/Şile 

Adresi 
Kumbaba Mah.Uygur Cad. 

No:11 
Tel-Faks 0 (216) 711 22 27 

Posta 

Kodu 
34980 E-Mail sileisl@ogm.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 
İnsan Eğitim Kültür ve 

Yardımlaşma Vakfı 
 

Adresi 
Akdeniz Cad.Albay Cemil Sakarya Sok. 

No: 14 Fatih / İSTANBUL 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 

4780050972 Vergi Dairesi 

Fatih/İstanbul 
 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
  

6. 

Yasaklama 

Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X) 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. 

 9378/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1.İhale Kayıt Numarası (İKN) 2016/366125 

2.Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum Orman ve Su İşleri Bakanlığı 

3.İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Tavas Orman İşletme 

Müdürlüğü 

İl/İlçe 
DENİZLİ/TAVAS 

Adresi Orta Mah. Muğla Cad. 

No:94   Tavas/DENİZLİ  

Tel-Faks 
258 613 10 11 - 613 16 09 

Posta Kodu   E-Mail   

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

Adı/Unvanı Aziz KARAKURT - 

Adresi 15. Mayıs Mah. Atatürk Cad. No: 31 

Adım Aprt. Kat: 1 D: 2- DENİZLİ 

- 

T.C.Kimlik No  38011174410 - 

Vergi 

Kimlik/Mükellefiyet 

No 

38011174410 (5160170379) 

- 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Saraylar Vergi Dairesi  

- 

Ticaret/Esnaf Sicil 

No  

  - 

6.Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (2) 

7.Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİK 
(  ) 

  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. 

 9379/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2016/187836 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Gündoğmuş Orman İşletme 

Müdürlüğü 
İl/İlçe Antalya/Gündoğmuş 

Adresi 
Rasih Kaplan Mah. Antalya Cad. 

No:1 Gündoğmuş/Antalya 
Tel-Faks 

0 242 781 20 12 

0 242 781 22 07 

Posta Kodu 07860 E-Mail gundogmusisl@ogm.gov.tr 

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

Adı/Unvanı Kaan Hançer  

Adresi 
Sütçüler Mah. Sütçüler Cad.      

No: 19 Kepez/Antalya 
 

T.C. Kimlik No. 45259845002  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
45259845002  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

Antalya Ticaret Odası Sicil 

Müdürlüğü 
 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 92590  

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. 

 9381/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2886 sayılı Kanuna göre 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Orman Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Erzincan Orman İşletme 

Müdürlüğü 
İl/İlçe Erzincan/Merkez 

Adresi 13 Şubat Caddesi No: 24 Erzincan Tel-Faks 
0 446 223 57 57  

0 446 214 39 99 

Posta Kodu 24010 E-Mail omurtemur@ogm.gov.tr 

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

Adı/Unvanı Merzat Yalçın  

Adresi 
Cumhuriyet Mah. 417 Sk. 22/1 

Merkez/Erzincan 
 

T.C. Kimlik No. 29716542680  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
9310228832  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

2886 sayılı Kamu İhale Kanunu        

84. Madde hükümleri gereğince yasal 

süresi içerisinde sözleşme 

imzalamadığından. 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X) 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. 

 9383/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 9318/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU 

İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 10 

adet Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı kadrosuna 03-05 Ocak 2017 tarihleri arasında Ankara’da 

yapılacak Giriş (Sözlü) sınavı ile personel alınacaktır. 

BAŞVURU ŞARTLARI 

1 - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında sayılan 

şartları taşımak, 

2 - Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, 

işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca 

kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından birisini bitirmiş olmak, 

3 - Giriş (Sözlü) sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını 

doldurmamış olmak (01/01/1982 tarihinden sonra doğanlar), 

4 - ÖSYM tarafından 04-05 Temmuz 2015 veya 22-29 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılan 

“Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP 86” puan türünden en az 70 ve üzerinde KPSS puanı almış 

olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 40 kişi içerisinde bulunmak (40 ıncı 

aday ile aynı puana sahip diğer adaylar da giriş sınavına alınır). 

5 - Avrupa Birliği içerisinde geçerli dillerden en az birinden YDS’den en az (C) 

düzeyinde puan almak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye 

sahip olmak. (Yabancı dil sınavların eşdeğerlikleri; ÖSYM’nin http://osym.gov.tr internet 

adresinin “Basın Açıklamaları ve Genel Duyurular” bölümünde yayınlanan Yabancı Dil 

Eşdeğerlilikleri tablolarından, ilanda belirtilen sınav başvuru tarihleri itibariyle güncel olanına 

göre yapılacaktır.) 

GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARDAN 

İSTENİLECEK BELGELER 

1) Giriş (Sözlü) Sınavına katılmaya hak kazanan adaylar, Bakanlığımız 

(www.icisleri.gov.tr) internet sitesinde ilan edilerek belirtilecek tarihler arasında, istenilecek diğer 

belgeler ile birlikte aşağıdaki belgeleri ilgili sınav bürosuna elden teslim edeceklerdir. 

a) Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinden temin edilerek 

doldurulmuş ve aday tarafından imzalanmış, resimli İş Talep Formu. 

b) Üç adet vesikalık fotoğraf. 

c) Yükseköğrenim diplomasının veya çıkış belgesinin aslı ya da belgenin verildiği yer 

yükseköğretim kurumunca onaylı örneği ve fotokopisi  

ç) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı. 

d) YDS veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sınav sonuç 

belgesinin aslı veya onaylı örneği. 

e) Özgeçmiş. 

2) Yabancı dil düzeyine ilişkin belgelerin geçerlilik süresi sınav başvurusunun son günü 

dikkate alınarak hesaplanır. Yabancı dil düzeyine ilişkin belgelerin geçerlik süresi beş yıldır. 

3) Yukarıda istenilen belgelerin, aslı ya da onaylı örneği ibraz edilmek kaydıyla 

fotokopileri Bakanlığımızca tasdik edilecektir. 

SINAV BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ 

1 - Adaylar; Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde yer alan 2016 

yılı Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı Giriş (Sözlü) Sınavı İş Talep Formuna” 21-25 Kasım 

2016 tarihleri arasında ilgili sınav duyurusu bölümünde yayımlanacak olan başvuru linki 

aracılığıyla e-Devlet şifresi ile erişip elektronik ortamda doldurarak müracaat edeceklerdir. 
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2 - Başvurular e-Devlet şifresi ile yapılacağından, adayların www.turkiye.gov.tr hesabının 

bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi 

almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez Müdürlüklerinden, 

şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini ibraz ederek temin 

edebilirler. 

3 - Adayların başvurularını tamamlayabilmesi için İş Talep formunu doldurduktan sonra 

“Başvuru Formunu Onayla” butonuna basmaları gerekmektedir. Bu işlemi gerçekleştirmeyen 

adayların başvuruları sisteme kaydedilmeyecek olup, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak 

talebinde bulunamayacaklardır 

4 - Adaylar, İş Talep Formunu doldurup, “Başvuru Formunu Onayla” işlemini 

gerçekleştirinceye kadar müracaat süresi içerisinde İş Talep Formu üzerinde değişiklik 

yapabileceklerdir. Elektronik ortamda başvurusunu sorunsuz bir şekilde tamamlayan adayların, İş 

Talep Formunun çıktısını belirtilen başvuru tarihleri arasında almaları gerekmektedir. 

5 - “Başvuru Formunu Onayla” işlemini yapıp, “Yazdır” butonunu kullanarak İş Talep 

Formunun çıktısını aldıktan sonra hatalı giriş yaptığını fark eden adaylar; www.icisleri.gov.tr 

adresli internet sitemizde ilgili sınav duyurusu bölümünde yer alan “Hatalı Kayıt Bildirim 

Dilekçesi” ile Personel Genel Müdürlüğü İşlemler Şube Müdürlüğüne faks yoluyla (Faks: 0 312 

425 61 30, Tel: 0 312 422 41 64) müracaat ederek, mevcut kayıtlarına yeniden giriş yapabilmek 

için, İş Talep Formunun güncellenebilir duruma getirilmesini 25 Kasım 2016 tarihi saat 16:00’a 

kadar talep edebilecektir. 

6 - İlgili sınav bürosunca, hatalı giriş nedeniyle yeniden giriş yapmak isteyen adaylara 25 

Kasım 2016 tarihi saat 17:30’a kadar elektronik başvuru formunda değişiklik yapabilme imkanı 

verilecektir. Elektronik ortamda yapılacak müracaatlar aynı gün saat 17:30 itibari ile sona 

erecektir. 

7 - KPSSP86 başarı puan sıralamasına göre belirlenen Giriş (Sözlü) sınavına katılacak 

adaylara ait kesin olmayan değerlendirme sonuç listesi 29 Kasım 2016 tarihinde Bakanlığımız 

www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilerek duyurulacaktır. 

8 - KPSSP86 başarı puan sıralamasına göre ilan edilen kesin olmayan değerlendirme 

sonuç listesine itirazlar 29-30 Kasım 2016 tarihlerinde (09:30-17:30) saatleri arasında ilgili Sınav 

Kuruluna yazılı olarak, itirazda bulunulan hususun belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecektir. 30 

Kasım 2016 tarihinde saat 17:30’dan sonra Bakanlığımız evrak kaydına veya faksına iletilen itiraz 

dilekçeleri işleme alınmayacaktır. 

9 - Sınav Kurulunca itiraz üzerine yapılan inceleme sonucu, ilgili adaya yazılı olarak 

bildirilecektir. İtiraz üzerine Sınav Kurulunca verilen kararlar kesindir. 

10 - KPSSP86 başarı puan sıralamasına göre Giriş (Sözlü) sınavına katılacak adaylara ait 

kesin sonuç listesi, 06 Aralık 2016 tarihinde Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli internet 

sitesinde ilan edilerek duyurulacaktır. 

11 - Giriş (Sözlü) Sınavına katılmaya hak kazanan adaylar, ilanda istenilen belgeleri 15-

16 Aralık 2016 tarihlerinde hafta içi mesai saatleri içinde (09:00-18:00) ilgili sınav bürosuna 

elden teslim edeceklerdir. Belgelerini teslim eden adaylara ilgili sınav bürosunca, Giriş (Sözlü) 

Sınavının günü, saati ve yerinin belirtildiği fotoğraflı sınav kimlik belgesi verilecektir. İstenilen 

belgeleri süresi içerisinde ilgili sınav bürosuna teslim etmeyen adaylar Giriş (Sözlü) Sınavına 

alınmayacak olup, bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde 

bulunamayacaklardır. 
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12 - İstenilen evrakları süresi içerisinde teslim eden adaylar Giriş (Sözlü) sınavına 

çağrılacaktır. Bu adaylara, Giriş (Sözlü) sınavının günü, saati ve yeri 22 Aralık 2016 tarihinden 

itibaren Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilerek ve ayrıca İş Talep 

Formunda belirttikleri yazışma adreslerine tebligat yapılarak bildirilecektir. Adayların sınav 

saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında 

fotoğraflı sınav kimlik belgeleri ile birlikte onaylı kimlik belgelerinden (nüfus cüzdanı, sürücü 

belgesi veya geçerlilik süresi bitmemiş pasaport) herhangi birini yanlarında bulundurmaları 

gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacak olup, bu adaylar 

konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır. 

13 - Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı Giriş 

(Sözlü) sınavını kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, 

ataması yapılmış olanların ise atamaları iptal edilecektir. Bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk 

Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 

bulunulacaktır. 

14 - Müracaatlar; elektronik ortamdaki İş Talep Formu ile alınacağından, posta yoluyla 

veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI 

Giriş (Sözlü) Sınavı; sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50) puan, bir konuyu kavrayıp 

özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10) puan, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve 

tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10) puan, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10) puan, 

genel yetenek ve genel kültür (10) puan, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10) puan 

üzerinden değerlendirilmek suretiyle sözlü olarak tek aşamada yapılacaktır. 

GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İTİRAZ 

Sözlü sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve en az 70 puan alanlar başarılı 

sayılır. Sözlü sınavda, her üyenin vermiş olduğu puanın aritmetik ortalaması alınarak adayların 

sözlü sınav puanı tespit edilecektir. Sözlü sınav puanı en yüksek olan adaydan başlanarak giriş 

sınavı kesin olmayan başarı listesi oluşturulacaktır. 

Söz konusu listeye itirazlar ilan edilen tarihten itibaren yedi gün içinde hafta içi (09:30 

17:30) mesai saatleri arasında ilgili Sınav Kuruluna yazılı olarak, itirazda bulunulan hususun 

belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecektir. Sınav Kurulunca itiraz üzerine yapılan inceleme 

sonucunda giriş sınavı kesinleşmiş başarı listesi oluşturulur ve sınav kurul kararı itirazda bulunan 

adaylara yazılı olarak bildirilir. Sınav Kurulunca verilen kararlar kesindir. 

Kesin olmayan ve kesinleşmiş başarı listeleri Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli 

resmi internet sitesinden ilan edilerek duyurulur. 

GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI 

Giriş (Sözlü) Sınavını kazananlar, kesin başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak 

suretiyle atama yapılacak kadro sayısı kadar asil, atama yapılacak kadro sayısının yarısını 

geçmemek üzere Giriş Sınav Kurulunca belirlenecek sayıda yedek olmak üzere açıklanır. 

Adayların kesin başarı puanının eşitliği halinde KPSSP86 puanı yüksek olan aday sıralamada 

üstte yer alır. Başarılı olan adaylara ait kesin başarı listesi, Bakanlığımız www.icişleri.gov.tr 

adresli internet sitesinde duyurulacaktır. 9298/1-1 
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Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğünden: 

1 - Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı 

Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri 

doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. 

2 - 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; 

özgeçmişlerini, yayın listelerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta 

Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Bilimsel Yayınlarını, 

Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara yapılan Atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten 

Doktora ve Yüksek Lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve 

bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet 

CD’yi ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar 

haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik 

Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu 

kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir). 

3 - 2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; 

özgeçmis, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, 

Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Yayın Listesi ile Bilimsel Çalışma ve 

yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 

adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar 

haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik 

Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu 

kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir). 

4 - 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent 

adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, 

Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı 

Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta 

olanların Hizmet Belgelerini, Bilimsel Çalışma Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte 

özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Fakülte Sekreterliğine 

başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora 

Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa 

yabancı dil başarı belgesi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da 

halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir). 

5 - İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde; Nişantaşı Üniversitesi 

Sadabad Kampüsüne şahsen dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan 

veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. 

ADRES: 

Nişantaşı Üniversitesi 

Sadabad Cad. No: 88   Kağıthane/İSTANBUL Telefon: 0 212 210 10 10 

 

Birim Bölüm Unvan Kadro Özel Şartlar 

Meslek 

Yüksekokulu 
Anestezi Prof. Dr. 1 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon 

Alanında Doçentliğini almış Olmak 

Meslek 

Yüksekokulu 
Radyoterapi Doç. Dr. 1 

İç Hastalıkları Alanında Doçentliğini 

almış Olmak 
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Birim Bölüm Unvan Kadro Özel Şartlar 

Meslek 

Yüksekokulu 

Diş Protez 

Teknolojisi 
Yrd. Doç. Dr. 2 

Protetik Diş Tedavisi Alanında 

Uzmanlığını Tamamlamış Olmak  

Meslek 

Yüksekokulu 

Ağız ve Diş 

Sağlığı 
Yrd. Doç. Dr. 1 

Patoloji Alanında Uzmanlığını 

Tamamlamış Olmak 

Meslek 

Yüksekokulu 

Ameliyathane 

Hizmetleri 
Yrd. Doç. Dr. 1 

Genel Cerrahi Alanında Uzmanlığını 

Tamamlamış Olmak 

Meslek 

Yüksekokulu 

Tıbbi 

Görüntüleme 

Teknikleri 

Yrd. Doç. Dr. 1 
Radyoloji Alanında Uzmanlığını 

Tamamlamış Olmak 

Meslek 

Yüksekokulu 
Diyaliz Yrd. Doç. Dr. 1 

Üroloji Alanında Uzmanlığını 

Tamamlamış Olmak 

Meslek 

Yüksekokulu 

İlk ve Acil 

Yardım 
Yrd. Doç. Dr. 1 

Farmakoloji alanında uzmanlığını 

tamamlamış olmak. 

 9302/1-1 

—— • —— 

SANKO Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 ve 2914 sayılı Kanun, "Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim 

üyesi alınacaktır. 

Adayların, başvuracakları bölüm ve alan adı belirten dilekçe, YÖK Ek-4 ve Ek 3 

formatında özgeçmiş, yabancı dil belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 6 adet fotoğraf, diploma 

belgelerinin aslı veya noter onaylı sureti veya İnsan Kaynakları Müdürlüğümüz tarafından aslı 

görülerek onaylanan suretleri ile insan Kaynakları Müdürlüğümüze başvurmaları gerekmektedir. 

- Profesör kadrolarına müracaat edecek adaylar; 

Başvuru dilekçelerine yukarıdaki belgelere ilave olarak, bilimsel yayınlarını, kongre, 

konferans ve tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim 

faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden, biten yüksek lisans (bilim uzmanlığı) ve doktora 

çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan eserlerinin 

belirtildiği yayın listesini içeren 7 takım yayın dosyalarını eklemeleri gerekmektedir. 

- Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar; 

Başvuru dilekçelerine yukarıdaki belgelere ilave olarak, yayın listelerini, doçentlik 

belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 5 takım yayın dosyalarını eklemeleri 

gerekmektedir. 

- Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar; 

Başvuru dilekçelerine yukarıdaki belgelere ilave olarak, bilimsel çalışma ve yayınlarını, 

yayın listelerini kapsayan 5 takım yayın dosyalarını eklemeleri gerekmektedir. 

- Başvurular şahsen veya posta yolu ile kabul edilecektir. 

- Doçentliğe atamalarda en az Üniversitelerarası Kurulun doçentlik sınavı için kabul ettiği 

ilkeler aranır. 
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- Posta ve kargo şirketi kullanılarak yapılacak gönderilerde meydana gelecek 

gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. 

- İlan Yürürlük Süresi: Yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün 

T.C. SANKO Üniversitesi, İnsan Kaynakları Müdürlüğü 

İncilipınar Mah. Gazi Muhtar Paşa Bulv. No: 36    27090 Şehitkamil/Gaziantep 

Bilgi için: 0 (342) 211 65 32 Faks: 0 (342) 211 65 05 insankaynaklari@sanko.edu.tr 

 

Fakülte/Bölüm Anabilim Dalı Unvan Adet Açıklama 

Tıp Fakültesi 

/Temel Tıp 

Bilimleri 

Fizyoloji 
Profesör, Doçent, 

Yardımcı Doçent 
1 

 

Tıp Fakültesi 

/Temel Tıp 

Bilimleri 

Histoloji ve 

Embriyoloji 
Profesör 1 

 

Tıp Fakültesi 

/Temel Tıp 

Bilimleri 

Histoloji ve 

Embriyoloji 

Profesör, Doçent, 

Yardımcı Doçent 
1 

 

Tıp Fakültesi 

/Temel Tıp 

Bilimleri 

Tıbbi Biyokimya Profesör 1 

 

Tıp Fakültesi 

/Temel Tıp 

Bilimleri 

Tıbbi 

Mikrobiyoloji 

Profesör, Doçent, 

Yardımcı Doçent 
1 

 

. 

Tıp Fakültesi 

/Cerrahi Tıp 

Bilimleri 

Göz Hastalıkları Profesör 1 

 

Tıp Fakültesi 

/Cerrahi Tıp 

Bilimleri 

Üroloji Doçent 1 

 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

/Fizyoterapi ve 

Rahabilitasvon 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 
Profesör 1 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 

alanında Profesör Unvanı 

almış olmak. 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

/Fizyoterapi ve 

Rahabilitasvon 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 

Profesör,Doçent, 

Yardımcı Doçent 
1  

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

/Fizyoterapi ve 

Rahabilitasvon 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 
Yardımcı Doçent 1 

Nöroloji alanında Tıpta 

uzmanlık eğitimi almış olmak 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

/Fizyoterapi ve 

Rahabilitasvon 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 
Yardımcı Doçent 1 

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 

alanında Tıpta uzmanlık 

eğitimi almış olmak. 

 9371/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

İSTANBUL IV NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 22.06.2016 B.A 

Toplantı Tarihi ve No : 22.06.2016 - 297 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 22.06.2016 - 4827 İSTANBUL 

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Kirmasti Mahallesi, At Pazarı Meydanı Sokağı, 246 pafta, 2117 

ada, 3 parsel sayılı, İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 

12.07.1995 tarih ve 6848 sayılı kararı ile belirlenen Tarihi Yarımada Kentsel ve Tarihi Sit 

Alanında kalan, korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil kaydı bulunmayan, Kurulumuzun 

25.07.2012 tarih ve 788 sayılı kararıyla uygun bulunan, 04.10.2012 tarihinde yürürlüğe giren 

1/1000 ölçekli Fatih İlçesi (Tarihi Yarımada) Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında, 2. derece 

koruma bölgesinde, h:9.50 m. irtifalı, ticaret+konut alanında kalan, korunması gerekli tescilli 

arkeolojik/tarihi sanat değeri olan yer altı-yerüstü yapı ve kalıntıları olarak taralı olan, İstanbul IV 

Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 14.11.2007 tarih ve 1791 sayılı 

kararı ile sunulan projenin, cephe öneri 2’nin uygulanması koşuluyla 2863 sayılı Yasa 

bakımından uygun olduğuna karar verilen, İstanbul IV Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu’nun 23.07.2008 tarih ve 2266 sayılı kararı ile Arkeoloji Müzeleri 

Müdürlüğü denetiminde yapılan temel kazısı sırasında çıkan kalıntıların korunmasına karar 

verilen ve revize uygulama projesi uygun bulunan, özel mülkiyetteki taşınmaza ilişkin; ekinde, 

güncel tapu sicil kaydının iletildiği, Fatih Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü'nün 22.10.2015 tarih 

ve 60390448-160.99/E.1398070 sayılı yazısı; ekinde harita (plan) örneğinin iletildiği, İstanbul 

Valiliği Kadastro Müdürlüğü'nün .../10/2015 tarih ve 59447552/2314 sayılı yazısı; söz konusu 

taşınmazın imar işlem dosyasında mevcut olan tüm evrakların, CD ortamında ekinde 

gönderildiğini belirten ve ekinde iletilen CD’de 17.03.2008 tarihli yapı ruhsatı ile 27.03.2009 

tarihli yapı kullanma izin belgesini ileten, Fatih Belediye Başkanlığı Yapı Kontrol 

Müdürlüğü’nün 02.02.2016 tarih ve 27443513-622.01.03-E.626 sayılı yazısı; konuya ilişkin 

hazırlanan Müdürlüğümüzün 01.06.2016 tarih ve 659 kayıt numaralı raporu okundu, işlem 

dosyası incelendi (34.20.7906), yapılan görüşmeler sonucunda; 

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Kirmasti Mahallesi, At Pazarı Meydanı Sokağı, 246 pafta, 2117 

ada, 3 parsel sayılı taşınmazda yer alan kalıntıların, 2863 sayılı Yasanın 6’ncı maddesinde 

belirtilen nitelikleri taşıdığından, aynı Yasanın 7’nci maddesi uyarınca korunması gerekli kültür 

varlığı olarak tescil edilmesine, koruma grubunun I (bir) olarak belirlenmesine; söz konusu 

taşınmazdaki İstanbul IV Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 

23.07.2008 tarih ve 2266 sayılı kararı ile uygun bulunan revize uygulama projesine aykırı 

uygulamaların (tüm katlarda plan şemasında, iç mekan ölçülerinde, zemin döşeme 

kaplamalarında, kapı ve pencere açıklıklarında farklılıklar bulunması, taşıyıcı sistemin (kolon-

kiriş sistemi) yanı sıra, cephe düzeninin yeniden düzenlenmesi, At Pazarı Meydanı’na bakan 

cephedeki pencere ve kapı oranlarının örtüşmemesi, komşu 32 parsel tarafındaki bina ana 

duvarının B-B kesitinde görüldüğü gibi delikli tuğla duvar olması gerekirken cam tuğla duvar ve 

harman tuğla duvar yapılması, komşu 32 parsel tarafındaki bina ana duvarında zemin kat ve üstü 

katlarda projede olmayan pencere açıklığı yapılması, yapının ticari amaçlı kullanılması, çatı 

yerine teras, baca ve aydınlık yapılması, yapının tek bağımsız bölüm olarak kullanılması), 

23.07.2008 tarih ve 2266 sayılı Kurul kararı ile uygun bulunan revize uygulama projesine uygun 

hale getirilmesi için altı (6) ay süre verilmesine, uygulama izni verilen süre sonucunda ilgili 

Belediyesince iletilecek teknik rapora göre konunun yeniden değerlendirilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 67.05/250 Y.Y. 

Toplantı Tarihi ve No : 02.09.2016 - 198 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 02.09.2016 - 3222 KDZ. EREĞLİ 

Zonguldak ili, Kdz. Ereğli ilçesi, Akarca Mahallesi, Kız Kapısı Caddesi, 191 ada, 2 

parselde kayıtlı S.21 envanter no ile tescilli sur duvarının can ve mal güvenliği açısından tehlike 

arz ettiğini konu alan Volkan CENGİZ'in 17.08.2016 tarih ve 1008867 sayılı BİMER başvurusu 

ile Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 31.08.2016 tarih 

ve 832 sayılı rapor formu okundu, ekleri incelendi, yerinde inceleme yapıldı, yapılan görüşmeler 

sonunda; 

Zonguldak ili, Kdz. Ereğli ilçesi, Akarca Mahallesi, Kız Kapısı Caddesi, 191 ada, 2 

parselde Kurulumuzca yapılan yerinde inceleme neticesinde; bahse konu S.21 envanter no ile 

tescilli duvarın korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliğini kaybetmiş olması nedeniyle 

tescil kaydının kaldırılmasına, bu doğrultuda imar planı paftasındaki gerekli düzenlemenin 

belediyesince yapılmasına karar verildi. 9283/1-1 

————— 

NEVŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 28.09.2016 - 167 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 28.09.2016 - 3032  SİVAS 

Dosya No : 58.09.96 

Sivas İli, Şarkışla İlçesi, Yukarı Mahalle sınırları içerisinde bulunan I. derece arkeolojik 

sit alanı olarak tescilli Kale Höyüğün 200 metre kuzeydoğusunda bulunan ve daha önceden höyük 

olduğu tespitinin yapıldığı ifade edilen alanın incelenerek tesciline ilişkin gerekli işlemlerin 

ivedilikle başlatılması istemini içeren Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 

11.12.2015 tarih ve 75383205/165[58.13.40]232698 sayılı yazısı, ekleri ile Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü raportörlerinin 03.08.2016 tarihli ve 578 sayılı inceleme raporu, tescile ilişkin Kurum 

görüş yazıları okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda; 

Sivas İli, Şarkışla İlçesi, Yukarı Mahalle, Kale Mevkiinde, sit dışında bulunan, tapunun 

55 ada, 98 nolu parsel ile 395 ada, 1, 2 nolu parsellerinde kayıtlı mülkiyetleri Özel ve Şarkışla 

Belediyesine ait taşınmazlar üzerindeki Kale Mevkii Yerleşiminin 2863 sayılı Kanunun 6. 

Maddesinde tanımlanan yerlerden olması ve kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle II. derece 

arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, II. derece arkeolojik sit sınırının kararımız eki 1/2000 

ölçekli haritada işaretlendiği şekliyle belirlenmesine, sit fişi ile koordinat listesinin 

onaylanmasına;  

Kale Mevkii Yerleşimi II. derece arkeolojik sit geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma 

şartlarının, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 

sayılı ilke kararı doğrultusunda, bu alanlarda;  

- Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine, 

- İmar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine,  

- Bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel 

kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve 

varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine,  

- Yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin 

devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam 

edilebileceğine,  

- Ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine, 

- Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,  

- Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde koruma kurulundan 

izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceği şeklinde belirlenmesine 

karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 28.09.2016 - 167 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 28.09.2016 - 3039 SİVAS 

Dosya No : 58.11.93 

Sivas İli, Zara İlçesi, Demiryurt (Tödürge) Köyü, Acısu Mevkiinde sit dışında bulunan, 

tapulanma harici alan ile tapunun 175 ada, 4 nolu parselinde kayıtlı özel mülkiyete ait taşınmazda 

meydana gelen kaçak kazı incelemesinde tespit edilen Tödürge Yamaç Yerleşmesinin I. derece 

arkeolojik sit olarak tescil edilmesi ve alandaki kaçak kazı çukurlarının kapatılmasına izin 

verilmesi istemini içeren Sivas Valiliği Müze Müdürlüğü’nün 23.03.2016 tarihli ve 454-1356 

sayılı yazısı, ekleri, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 22.09.2016 tarihli ve 663 

sayılı dosya inceleme raporu, tescile ilişkin Kurum görüş yazıları okundu, dosyasındaki bilgi ve 

belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda; 

Sivas İli, Zara İlçesi, Demiryurt (Tödürge) Köyü, Acısu Mevkiinde bulunan, tapulanma 

harici alan ile tapunun 175 ada, 4 nolu parselinde kayıtlı taşınmaz üzerindeki Tödürge Yamaç 

Yerleşmesinin 2863 sayılı Kanunun 6. Maddesinde tanımlanan yerlerden olması, kültür varlığı 

özelliği göstermesi ve III. derece arkeolojik sit potansiyeline haiz olması nedeniyle III. derece 

arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, III. derece arkeolojik sit sınırının kararımız eki 

1/2000 ölçekli haritada işaretlendiği şekliyle belirlenmesine, sit fişinin onaylanmasına, kaçak kazı 

olayına ilişkin Kamu Davası devam ettiğinden yerleşim alanındaki kaçak kazı çukurlarının Sivas 

Müze Müdürlüğü uzmanları denetiminde ilgili mahkemenin/savcılığın görüşü alınarak 

kapatılmasına;  

Tödürge Yamaç Yerleşmesi III. derece arkeolojik sit geçiş dönemi koruma esasları ve 

kullanma şartlarının hazırlanarak Kurulumuza sunulmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 30.09.2016 - 169 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 30.09.2016 - 3092 Niksar/TOKAT 

Dosya No : 60.09.62 

Sulusaray Mücavir Alan Teklifi işine yönelik yapılan çalışmada tespit edilen ve 

Kurulumuzun 16.10.2015 tarihli ve 2474 sayılı kararı ile II. derece arkeolojik sit olarak tescili ile 

öneri sit sınırı prensip olarak uygun bulunan, Tokat İli, Sulusaray İlçesi, Ilıcak Köyünde sit 

dışında bulunan, tapunun 112 ada, 89 nolu parselinde kayıtlı,  mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 

orman vasıflı taşınmaz üzerindeki Ilıcak Tümülüsünün nihai tescilinin değerlendirilmesi istemini 

içeren Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 27.09.2016 tarihli ve 714 sayılı dosya 

inceleme raporu, tescile ilişkin Kurum görüş yazıları okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler 

incelendi, yapılan görüşme sonunda; 

Tokat İli, Sulusaray İlçesi, Ilıcak Köyünde bulunan, tapunun 112 ada, 89 nolu parselinde 

kayıtlı taşınmaz üzerindeki Ilıcak Tümülüsünün 2863 sayılı Kanunun 6. Maddesinde tanımlanan 

yerlerden olması ve kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle II. derece arkeolojik sit alanı 

olarak tescil edilmesine, II. derece arkeolojik sit sınırının kararımız eki 1/2000 ölçekli haritada 

işaretlendiği şekliyle belirlenmesine, sit fişinin onaylanmasına; 

Ilıcak Tümülüsü II. derece arkeolojik sit geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma 

şartlarının, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 

sayılı ilke kararı doğrultusunda, bu alanlarda; 

- Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine, 

- İmar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine, 

- Bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel 

kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve 

varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine, 

- Yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin 

devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam 

edilebileceğine, 

- Toprağın sürülmesine dayalı tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yasaklanmasına, 

ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine, 

- Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine, 

- Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde koruma kurulundan 

izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine şeklinde 

belirlenmesine; 

DSİ 7. Bölge Müdürlüğü’nün 19.08.2016 tarihli ve 18013402-115.03-561443 sayılı 

yazısından tümülüsün yapılması planlanan Sulusaray Barajı Sulama Proje Alanında kaldığı 

anlaşılmış olup tümülüsün zarar görmemesi için proje kapsamında yapılacak çalışmalarda sit 

alanına hiçbir şekilde inşa-i ve fiziki müdahalede bulunulmaması, projenin ilgili kısmının sit alanı 

dışında planlanarak uygulanması, şayet zorunlu nedenlerle sit alanı içerisinde uygulanması 

gerekecek ise projenin ilgili kısmını içeren detay projesinin Kurulumuza iletilerek Kurulumuz 

kararına göre işlem yapılmasına; 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 12.08.2016 

tarihli ve 20913469-101.29.02-E.428576 sayılı yazısından Ilıcak Tümülüsü sit alanı ile bir adet 

jeotermal arama ruhsat sahasının çakışmakta olduğu anlaşılmış olup anılan ruhsatın sit alanı 

dikkate alınarak 2863 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda yeniden düzenlenmesi 

ve sit alanında Kurulumuzdan izin alınmadan herhangi bir çalışma yapılmamasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 28.09.2016 - 167 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 28.09.2016 - 3041 SİVAS 

Dosya No : 58.06.108 

DSİ 9. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan Mancılık Göleti ve Malzeme 

Ocakları Projesi incelemesinde tespit edilen ve Kurulumuzun 02.03.2016 tarihli ve 2623 sayılı 

kararı ile I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescili ile öneri sit sınırı prensip olarak uygun 

bulunan, Sivas İli, Kangal İlçesi, Mancılık Köyünde sit dışında bulunan, tapunun 168 ada, 6 nolu 

parselinde kayıtlı, mülkiyeti Kamu Orta Malına ait mera vasıflı taşınmaz üzerindeki Boğazören 

Kalesinin nihai tescilinin değerlendirilmesi istemini içeren Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 

raportörünün 22.09.2016 tarihli ve 661 sayılı dosya inceleme raporu, tescile ilişkin Kurum görüş 

yazıları okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda; 

Sivas İli, Kangal İlçesi, Mancılık Köyünde bulunan, tapunun 168 ada, 6 nolu parselinde 

kayıtlı taşınmaz üzerindeki Boğazören Kalesinin 2863 sayılı Kanunun 6. Maddesinde tanımlanan 

yerlerden olması ve kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı 

olarak tescil edilmesine, I. derece arkeolojik sit sınırının kararımız eki 1/5000 ölçekli haritada 

işaretlendiği şekliyle belirlenmesine ve sit fişinin onaylanmasına;  

Boğazören Kalesi I. derece arkeolojik sit geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma 

şartlarının, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 

sayılı ilke kararı doğrultusunda, bu alanlarda;  

- Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine, 

- İmar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine,  

- Bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel 

kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve 

varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine,  

- Yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin 

devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam 

edilebileceğine,  

- Ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine, 

- Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,  

- Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde koruma kurulundan 

izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceği şeklinde belirlenmesine 

karar verildi. 
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Sayfa : 124 RESMÎ GAZETE 25 Ekim 2016 – Sayı : 29868 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 28.09.2016 - 167 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 28.09.2016 - 3040 SİVAS 

Dosya No : 58.15.22 

Yapılması planlanan Merzifon-Gürbulak Otoyolu Projesi incelemesinde tespit edilen ve 

Kurulumuzun 02.03.2016 tarihli ve 2626 sayılı kararı ile I. derece arkeolojik sit olarak tescili ile 

öneri sit sınırı prensip olarak uygun bulunan, Sivas İli, Gölova İlçesi, Yukarı Tepecik Köyü, 

Yokuşbaşı Mevkiinde sit dışında bulunan, tapunun 110 ada, 19, 20 ve 51 nolu parsellerinde 

kayıtlı mülkiyetleri Maliye Hazinesi, TEİAŞ (irtifak hakkı tesisi) ve Özel mülkiyete ait ham 

toprak ve tarla vasıflı taşınmazlar üzerindeki Gökdere Tepe Yerleşiminin nihai tescilinin 

değerlendirilmesi istemini içeren Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 26.09.2016 

tarihli ve 682 sayılı dosya inceleme raporu, tescile ilişkin Kurum görüş yazıları okundu, 

dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda; 

Sivas İli, Gölova İlçesi, Yukarı Tepecik Köyü, Yokuşbaşı Mevkiinde bulunan, tapunun 

110 ada, 19, 20 ve 51 nolu parsellerinde kayıtlı taşınmazlar üzerindeki Gökdere Tepe 

Yerleşiminin 2863 sayılı Kanunun 6. Maddesinde tanımlanan yerlerden olması ve kültür varlığı 

özelliği göstermesi nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, I. derece 

arkeolojik sit sınırının kararımız eki 1/2000 ölçekli haritada işaretlendiği şekliyle belirlenmesine 

ve sit fişinin onaylanmasına;  

Gökdere Tepe Yerleşimi I. derece arkeolojik sit geçiş dönemi koruma esasları ve 

kullanma şartlarının, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih 

ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda, bu alanlarda;  

- Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine, 

- İmar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine,  

- Bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel 

kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve 

varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine,  

- Yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin 

devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam 

edilebileceğine,  

- Ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine, 

- Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,  

- Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde koruma kurulundan 

izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine 

- Sit alanında inşa-i ve fiziki müdahalede bulunulmadan sit alanı üzeri ile sit alanı 

dışından geçmekte olan yüksek gerilim havai enerji iletim hattında bakım ve onarım 

çalışmalarının yapılabileceği şeklinde belirlenmesine karar verildi. 
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Sayfa : 126 RESMÎ GAZETE 25 Ekim 2016 – Sayı : 29868 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 28.09.2016 - 167 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 28.09.2016 - 3034 SİVAS 

Dosya No : 58.09.102 

Sivas İli, Şarkışla İlçesi, Ortaköy Köyü, Haftın Deresi Sıçan Mevkiinde sit dışında 

bulunan, tapunun 130 ada, 109 nolu parselinde kayıtlı, mülkiyeti Ortaköy Köyü Tüzel Kişiliğine 

ait mera vasıflı taşınmaz üzerinde tespit edilen Mustafa Başoğlu Tepesi Tümülüsünün tescil 

edilmesi istemini içeren Sivas Valiliği Müze Müdürlüğü’nün 06.05.2016 tarihli ve 829-2396 

sayılı yazısı, ekleri; Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 26.09.2016 tarihli ve 678 

sayılı dosya inceleme raporu, tescile ilişkin Kurum görüş yazıları okundu, dosyasındaki bilgi ve 

belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda; 

Sivas İli, Şarkışla İlçesi, Ortaköy Köyü Haftın Deresi Sıçan Mevkiinde bulunan, tapunun 

130 ada, 109 nolu parselinde kayıtlı taşınmaz üzerindeki Mustafa Başoğlu Tepesi Tümülüsünün 

2863 sayılı Kanunun 6. Maddesinde tanımlanan yerlerden olması ve kültür varlığı özelliği 

göstermesi nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, I. derece arkeolojik sit 

sınırının kararımız eki haritada işaretlendiği şekliyle belirlenmesine, sit fişinin ve koordinat 

listesinin onaylanmasına;  

Mustafa Başoğlu Tepesi Tümülüsü I. derece arkeolojik sit geçiş dönemi koruma esasları 

ve kullanma şartlarının, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 

tarih ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda, bu alanlarda;  

- Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine, 

- İmar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine,  

- Bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel 

kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve 

varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine,  

- Yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin 

devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam 

edilebileceğine,  

- Toprağın sürülmesine dayalı tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yasaklanmasına, 

ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine, 

- Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,  

- Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde koruma kurulundan 

izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceği şeklinde belirlenmesine 

karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 28.09.2016 - 167 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 28.09.2016 - 3036 SİVAS 

Dosya No : 58.09.92 

Sivas İli, Şarkışla İlçesi, Gücük Köyü, Ören Mevkiinde sit dışında bulunan, tapunun 1016, 

1018 nolu parsellerinde kayıtlı özel mülkiyete ait taşınmazlar üzerinde meydana gelen kaçak kazı 

incelemesinde tespit edilen Kale Mevkii Yerleşiminin (Gücük Köyü yapı kalıntısı) I. derece 

arkeolojik sit olarak tescil edilmesi istemini içeren Sivas Valiliği Müze Müdürlüğü’nün 

29.09.2015 tarihli ve 1638-3425 sayılı ve 02.11.2015 tarihli ve 1841-4777 sayılı yazıları, ekleri, 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 22.09.2016 tarihli ve 664 sayılı dosya inceleme 

raporu, tescile ilişkin Kurum görüş yazıları okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, 

yapılan görüşme sonunda; 

Sivas İli, Şarkışla İlçesi, Gücük Köyü, Ören Mevkiinde bulunan, tapunun 1016 ve 1018 

nolu parsellerinde kayıtlı taşınmazlar üzerindeki Kale Mevkii Yerleşiminin (Gücük Köyü yapı 

kalıntısı) 2863 sayılı Kanunun 6. Maddesinde tanımlanan yerlerden olması ve kültür varlığı 

özelliği göstermesi nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, I. derece 

arkeolojik sit sınırının kararımız eki 1/500 ölçekli haritada işaretlendiği şekliyle belirlenmesine, 

sit fişinin onaylanmasına, yerleşim alanındaki kaçak kazı olayına yönelik Sivas Müze 

Müdürlüğünce soruşturma açılma ilgili Cumhuriyet Başsavcılığından istenmiş olduğundan yeni 

bir soruşa açılması istemine gerek olmayıp alanındaki kaçak kazı çukurlarının Sivas Müze 

Müdürlüğü uzmanları denetiminde ilgili mahkemenin/savcılığın görüşü alınarak kapatılmasına;  

Kale Mevkii Yerleşiminin (Gücük Köyü yapı kalıntısı) I. derece arkeolojik sit geçiş 

dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek 

Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda, bu alanlarda;  

- Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine, 

- İmar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine,  

- Bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel 

kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve 

varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine,  

- Yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin 

devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam 

edilebileceğine,  

- Ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine, 

- Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,  

- Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde koruma kurulundan 

izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceği şeklinde belirlenmesine 

karar verildi. 
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25 Ekim 2016 – Sayı : 29868 RESMÎ GAZETE Sayfa : 131 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 28.09.2016 - 167 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 28.09.2016 - 3033 SİVAS 

Dosya No : 58.09.101 

Sivas İli, Şarkışla İlçesi, Ortaköy Köyü, Çermik Yolu Eskiköy Mevkiinde sit dışında 

bulunan, tapunun 158 ada, 41 nolu parselinde kayıtlı, mülkiyeti Ortaköy Köyü Tüzel Kişiliğine ait 

mera vasıflı taşınmaz üzerinde tespit edilen Küçük Keriz Mevkii Tümülüslerinin tescil edilmesi 

istemini içeren Sivas Valiliği Müze Müdürlüğü’nün 06.05.2016 tarihli ve 829-2396 sayılı yazısı, 

ekleri; Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 26.09.2016 tarihli ve 677 sayılı dosya 

inceleme raporu, tescile ilişkin Kurum görüş yazıları okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler 

incelendi, yapılan görüşme sonunda; 

Sivas İli, Şarkışla İlçesi, Ortaköy Köyü, Çermik Yolu Eskiköy Mevkiinde bulunan, 

tapunun 158 ada, 41 nolu parselinde kayıtlı taşınmaz üzerindeki Küçük Keriz Mevkii 

Tümülüslerinin 2863 sayılı Kanunun 6. Maddesinde tanımlanan yerlerden olması ve kültür varlığı 

özelliği göstermesi nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, I. derece 

arkeolojik sit sınırının kararımız eki haritada işaretlendiği şekliyle belirlenmesine, sit fişinin ve 

koordinat listesinin onaylanmasına;  

Küçük Keriz Mevkii Tümülüsleri I. derece arkeolojik sit geçiş dönemi koruma esasları ve 

kullanma şartlarının, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih 

ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda, bu alanlarda;  

- Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine, 

- İmar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine,  

- Bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel 

kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve 

varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine,  

- Yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin 

devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam 

edilebileceğine,  

- Toprağın sürülmesine dayalı tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yasaklanmasına, 

ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine, 

- Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,  

- Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde koruma kurulundan 

izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceği şeklinde belirlenmesine; 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 18.08.2016 tarihli ve 20913469-101.29.02-

E.429235 sayılı yazısından, Küçük Keriz Mevkii Tümülüsleri I. derece arkeolojik sit alanı ile 1 

adet jeotermal arama ruhsat sahasının çakışmakta olduğu anlaşıldığından anılan ruhsatının 2863 

sayılı Kanun, Maden Kanunu ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda yeniden düzenlenerek sit alanı 

ve çevresinde Kurulumuzdan izin alınmadan herhangi bir çalışma yapılmamasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 30.09.2016 - 169 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 30.09.2016 - 3069 Niksar/TOKAT 

Dosya No : 60.00.675 

Tokat İli, Merkez, Kızılöz Köyü, Çiftlik Mevkiinde, Sit dışında bulunan, tapunun 2062 

nolu parselinde kayıtlı, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait taşınmazın satış talebine yönelik yapılan 

çalışmada tespit edilen Kızılöz Yamaç Yerleşiminin arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesi 

istemini içeren Tokat Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 04.05.2015 tarihli ve 1108 

sayılı yazısı, ekleri ile Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 27.09.2016 tarihli ve 715 

sayılı dosya inceleme raporu, tescile ilişkin Kurum görüş yazıları okundu, dosyasındaki bilgi ve 

belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda; 

Tokat İli, Merkez, Kızılöz Köyü, Çiftlik Mevkiinde bulunan, kadastro harici alan ile, 

tapunun 2062 nolu parselinde kayıtlı taşınmaz üzerindeki Kızılöz Yamaç Yerleşiminin 2863 sayılı 

Kanun 6. Maddesinde belirtilen yerlerden olması ve 2863 sayılı Kanun kapsamında özellikler 

göstermesi nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesinin, rapor eki 1/2000 

ölçekli haritada gösterildiği şekliyle I. derece arkeolojik sit sınırının belirlenmesinin, sit fişinin 

onaylanmasına; 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı 

ilke kararı doğrultusunda I. derece arkeolojik sit alanı geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma 

şartlarının bu alanda; 

- Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine, 

- İmar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine, 

- Bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel 

kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve 

varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine, 

- Yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin 

devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam 

edilebileceğine, 

- Ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine, 

- Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine, 

- Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde koruma kurulundan 

izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceği şeklinde belirlenmesine 

karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 28.09.2016 - 167 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 28.09.2016 - 3037 SİVAS 

Dosya No : 58.03.83 

Kaçak kazı incelemesinde tespit edilen ve Kurulumuz 02.03.2016 tarihli ve 2628 sayılı 

kararı ile I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescili ile öneri sit sınırı prensip olarak uygun 

bulunan, Sivas İli, Gürün İlçesi, Yaylacık Köyü, Uzun Öz Mevkiinde, sit dışında bulunan, 

tapunun 101 ada, 41 nolu parselinde kayıtlı, mülkiyeti Kamu Orta Malına ait Mera vasıflı 

taşınmaz üzerindeki Yaylacık Tümülüsü’nün nihai tescilinin değerlendirilmesi istemini içeren 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 22.09.2016 tarihli ve 662 sayılı dosya inceleme 

raporu, tescile ilişkin Kurum görüş yazıları okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, 

yapılan görüşme sonunda; 

Sivas İli, Gürün İlçesi, Yaylacık Köyü, Uzun Öz Mevkiinde bulunan, tapunun 101 ada, 41 

nolu parselinde kayıtlı taşınmaz üzerindeki Yaylacık Tümülüsü’nün 2863 sayılı Kanunun 6. 

Maddesinde tanımlanan yerlerden olması ve kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle I. derece 

arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, I. derece arkeolojik sit sınırının kararımız eki 1/2000 

ölçekli haritada işaretlendiği şekliyle belirlenmesine ve sit fişinin onaylanmasına;  

Yaylacık Tümülüsü I. derece arkeolojik sit geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma 

şartlarının, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 

sayılı ilke kararı doğrultusunda, bu alanlarda;  

- Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine, 

- İmar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine,  

- Bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel 

kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve 

varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine,  

- Yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin 

devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam 

edilebileceğine,  

- Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetlerin yasaklanmasına, ağaçlandırmaya 

gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine, 

- Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,  

- Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde koruma kurulundan 

izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceği şeklinde belirlenmesine 

karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 28.09.2016 - 167 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 28.09.2016 - 3042 SİVAS 

Dosya No : 58.06.109 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 28.09.2016-167 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 28.09.2016-3035 SİVAS 

Dosya No : 58.09.90 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   50 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
2016/9309 Türkiye’nin En Az Gelişmiş Ülkelerin Hizmetleri ve Hizmet

Sunucularına Tercihli Muamelesi Hakkında Bildiriminin Onaylanması
Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2016/9262 Basın İlan Kurumu Genel Kurulunda Boş Bulunan Çevre ve Şehircilik

Bakanlığı Temsilciliğinde Kalan Süreyi Tamamlamak Üzere
Görevlendirme Yapılması Hakkında Karar

2016/9379 Moldova Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife
Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

2016/9381 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

ATAMA KARARLARI
— Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Gıda, Tarım ve Hayvancılık ile İçişleri Bakanlıklarına

Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER
— Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Oluşturulması ile Çalışma Usul ve

Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında

Yönetmelik
— Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Yaprak Sigara Kağıdı Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında

Yönetmelik
–– Başkent Üniversitesi Sürdürülebilir Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– Işık Üniversitesi Bütünleşik Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Halil İnalcık Tarih ve Toplum Bilimleri

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yönetim, Girişimcilik ve Liderlik

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Karabük Üniversitesi Engelliler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

TEBLİĞ
— İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/20)’de

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri


