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YÖNETMELİKLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre
ve Şehircilik Uzmanlığı Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiş ve maddeye (k) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (l) ve (m)
bentleri eklenmiştir.

“ç) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,”
“l) Birim amiri: Bakanlık merkez teşkilatındaki hizmet birimlerinin en üst amirlerini,
m) Tez jürisi: Uzman yardımcısının uzmanlık tezini değerlendiren jüriyi,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  
“(1) Uzman yardımcısı; aylıksız izin, toplamda üç ayı aşan hastalık ve refakat izni hariç

olmak üzere, adaylıkta geçen süre dâhil en geç ikinci yılın sonunda, Bakanlığın görev sahası
ile ilgili konularda bir tez konusu seçer ve bu konuda, Bakanlıkça belirlenen şekle uygun olarak
tez projesi hazırlar.

(2) Tez projesi, uzman yardımcısının istihdam edildiği birim âmirinin onayına sunulur.
Onay işlemleri en geç on gün içerisinde tamamlanır. Uygun bulunmayan projeler, yeni bir proje
hazırlanması maksadıyla onaylama süresi içerisinde gerekçesi belirtilerek iade edilir. Uzman
yardımcısı, iade tarihinden itibaren en geç bir ay içinde yeni bir proje hazırlayarak onaya sunar.
Tez projesinin ikinci defa reddi hâlinde, uzman yardımcısı, birim amirince hazırlatılan tez pro-
jesine göre tezini hazırlar.

(3) Tez projesinin onaylama işlemi on gün içerisinde uzman yardımcısına tebliğ edilir.
Uzman yardımcısı, aylıksız izin, toplamda üç ayı aşan hastalık ve refakat izni hariç olmak
üzere, adaylıkta geçen süre dâhil en geç üçüncü yılın sonunda tezini hazırlayarak görevli bu-
lunduğu birim âmirine teslim eder.”

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

“(2) Tez danışmanı, Bakanlıkta görevli uzmanlar, daire başkanı ve üstü personel ara-
sından belirlenir. Gerektiğinde yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyelerinden de
danışman belirlenebilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir. 

“Tez jürileri
MADDE 24 – (1) Tez jürileri, uzman yardımcısının görevlendirildiği birim, uzmanlık

tezinin konusu ve mezun olduğu bölüm gözetilerek ilgili birim amirinin teklifi ve Müsteşar
onayı ile Müsteşar yardımcısı veya ilgili birim amiri başkanlığında, daire başkanı ve üstü per-
sonel ile en az bir uzmandan müteşekkil, başkan dâhil beş üyeden oluşur. Aynı vasıfları haiz
iki kişi de yedek üye olarak belirlenir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde,
ikinci fıkrasında geçen “Uzmanlık yeterlik sınav komisyonu” ibareleri “Tez jürisi” şeklinde ve
dördüncü fıkrasında geçen “Uzmanlık yeterlik sınav komisyonunca” ibaresi “Tez jürisince”
şeklinde değiştirilmiştir. 
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“(1) Uzman yardımcısının hazırladığı tez, birim amirince gecikmeksizin uzmanlık tez
jürisi üyelerine dağıtılır. Tez jürisi, Bakanlıkça belirlenecek ölçütlere göre, teslim aldığı tezleri
en geç bir ay içerisinde inceler ve uzman yardımcısını bu sürenin bitiminden itibaren üç iş
günü içerisinde, tezini savunmak üzere davet eder. Bu davet, savunma toplantısı tarihinden en
az yedi gün önce yazılı olarak yapılır.” 

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir. 

“Yeterlik sınav komisyonu, yeterlik sınavı ve değerlendirme
MADDE 27 – (1) Aylıksız izin ile toplamda üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç

en az üç yıl çalışmış olan ve uzmanlık tezi kabul edilen uzman yardımcısı yeterlik sınavına
girmeye hak kazanır.

(2) Yeterlik sınav komisyonu, müsteşar veya görevlendireceği müsteşar yardımcısı baş-
kanlığında daire başkanı ve üstü personel ile en az bir uzmandan müteşekkil, başkan dâhil beş
üyeden oluşur. Belirtilen unvanlara sahip kişiler arasından iki kişi daha yeterlik sınav kurulu
yedek üyesi olarak belirlenir.

(3) Yeterlik sınav kurulunun sekretarya hizmetleri, Personel Dairesi Başkanlığı tarafın-
dan yürütülür.

(4) Yeterlik sınavı, uzmanlık yeterlik sınav komisyonu tarafından yeterlik sınavına gir-
meye hak kazananlara Bakanlıkça belirlenecek tarihlerde bu maddenin sekizinci fıkrası dikkate
alınarak, yazılı olarak çoktan seçmeli usulle yapılır. 

(5) Yeterlik sınavı, aşağıdaki konulardan yapılır:
a) İdare Hukukunun temel esasları.
b) 644 sayılı KHK.
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun temel hükümleri.
ç) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun temel hükümleri.
d) 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hak-

kında Kanun.
e) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu.
f) 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun.
g) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu.
ğ) 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu.
h) 19/9/2006 tarihli ve 5543 sayılı İskân Kanunu.
ı) 25/11/2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki De-

ğerlendirmesi Yönetmeliği.
(6) Sınavda yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır. Yeterlik

sınavı sonucunda başarılı olanlardan en yüksek puandan başlanmak suretiyle başarı puanına
göre sıralanarak hazırlanan isim listesi, Personel Dairesi Başkanlığınca ilan edilir.

(7) Uzmanlık tez jürisince tezi yeterli bulunduğu hâlde sınavda başarılı olamayan veya
sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara,
bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. Sınavda ikinci defa başarısız olan veya geçerli bir
mazereti olmaksızın ikinci sınav hakkını kullanmayan uzman yardımcısı, durumuna uygun
memur unvanlı kadrolara atanır.

(8) Yeterlik sınavı, sınava girecek uzman yardımcısının bulunması halinde, Haziran ve
Aralık aylarında yapılır.” 
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MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ve ikinci
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“ç) Yeterlik sınavı tarihinde geçerli olan veya yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl
içinde alınmış bulunan YDS’den asgari (C) düzeyinde puana veya dil yeterliği bakımından
ÖSYM Başkanlığınca bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka
bir belgeye sahip olması,”

“(2) Yukarıda belirtilen şartları taşıyan uzman yardımcısı, sınav sonuçlarının ilanından
itibaren münhal kadro durumuna göre bir ay içerisinde uzman olarak atanır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesinde
yer alan “Uzman Yardımcıları” ibaresinden sonra “bağlı oldukları Daire Başkanınca belirlenen
uzmanların refakatinde ve onların gözetiminde;” cümlesi eklenmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesinde
yer alan “Uzmanlar” ibaresinden sonra “daire başkanlarına bağlı olarak;” cümlesi eklenmiştir. 

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir. 

“(1) Uzman yardımcılarına göreve başlamalarından itibaren bir yıl içerisinde üç aydan
az altı aydan çok olmayacak şekilde hizmet içi eğitim verilir. Bakanlığın görev alanıyla ilgili
verilecek eğitimin içeriği, müsteşar yardımcısının başkanlığında birim amirlerinden müteşekkil
bir komisyon tarafından belirlenir. Bu komisyon Bakan Oluru ile kurulur.”

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

—— • ——
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ELEKTRİK PİYASASI DENGELEME VE UZLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/4/2009 tarihli ve 27200 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik
Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 36 – (1) Yaz saati uygulamasının tüm yıl devam etmesi halinde
bu Yönetmeliğin 50 nci, 52 nci, 57 nci, 58 inci, 63 üncü, 68 inci, 69 uncu, 71 inci, 88 inci ve
89 uncu maddeleri ile belirlenmiş olan süreler Piyasa İşletmecisi tarafından bir saate kadar öte-
lenebilir. Bu durumda belirlenen yeni süreler uygulanmaya başlamadan önce Piyasa İşletmecisi
tarafından piyasa katılımcılarına duyurulur.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

22/12/2011 28150

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

24/9/2013 28775
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Orman Genel Müdürlüğünden:
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME 

ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 13/10/2013 tarihli ve 28794 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman
Genel Müdürlüğü Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “sözlü” ibaresi “uygulamalı” şeklinde değiş-
tirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “sözlü”
ibareleri “uygulamalı” şeklinde değiştirilmiştir.  

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 15/A maddesinin başlığında ve sekizinci, dokuzuncu
ve onuncu fıkralarında yer alan “sözlü” ibareleri “uygulamalı” şeklinde değiştirilmiş ve seki-
zinci fıkranın (a) bendinde yer alan “bilgi” ibaresinden önce gelmek üzere “uygulamaya yö-
nelik” ibaresi eklenmiştir.           

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir. 

“(4) Zorunlu olarak atamaya tabi olduğu halde belirlenen takvimde atanma talebinde
bulunmayan veya atanma talebinde bulunduğu halde yapılan değerlendirmeye göre tercihine
yerleşemeyen personelin atanmaları için, yer değiştirme kurulunca kurumun ihtiyaçları göz
önüne alınarak atamaya yetkili amire teklifte bulunulur.” 

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Orman Genel Müdürü yürütür.

—— • ——
Çankırı Karatekin Üniversitesinden:

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS 
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/9/2012 tarihli ve 28408 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çankırı
Karatekin Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Ortak zorunlu ders: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı)
bendinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil dersini,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(1) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar kayıt işlemlerini e-Devlet Kapısı üze-
rinden yaptırır. E-Devlet Kapısı üzerinden kayıt işlemini gerçekleştiremeyen adayların, Ölçme,
Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) kılavuzunda belirtilen belgelerin aslı veya Üniversite
tarafından onaylı örnekleri ile şahsen başvurmaları gerekir. Şahsen başvuramayan adayın noter
onaylı vekâletnamesi bulunan vekili tarafından kayıt işlemi yaptırılabilir. Süresi içinde kayıt
yaptırmayan aday, öğrencilik hakkından vazgeçmiş sayılır.”

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

13/10/2013 28794

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 5/9/2014 29110
2- 6/2/2015 29259
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MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“Eğitim-öğretim programları, süreleri ve öğrencilik statüsü
MADDE 7 – (1) Hazırlık sınıfı hariç, azami öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans prog-

ramları için dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programları için azami yedi yıldır. Bu
süreler sonunda mezun olamayan öğrenciler öğrencilik hakkından yararlanamaz.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(3) Senato kararı ile öğretim yılına ilave yaz dönemi eğitim-öğretimi açılabilir.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fıkraları

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“(1) Akademik birimlerde, teorik ve uygulamalı zorunlu dersler, seçmeli dersler, semi-

ner, staj, uygulama, klinik, atölye, laboratuvar çalışması ve diğer inceleme, gezi, ödev, bireysel
çalışma, sınava hazırlanma, alan ve kütüphane çalışmaları, mezuniyet tezi, proje ve benzeri et-
kinlikler yer alır. Bir eğitim-öğretim yılında ders ve uygulamaların toplam AKTS kredisi 60’tır.

(2) Müfredat, Senato tarafından uygun görülen forma göre akademik takvimde belirtilen
süreler içinde ilgili birimler tarafından düzenlenir. İlgili kurulların önerisi ve Senato onayı ile
kabul edilir.”

“(4) Akademik birimlerin eğitim programlarında görev alacak öğretim elemanları ile
ders ve uygulama çizelgeleri, her yarıyılın/yılın başında akademik takvimde belirtilen süreler
içinde ilgili yönetim kurulunca düzenlenerek ilan edilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldı-
rılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenciler, daha önce geçer not aldıkları dersleri, dersin verildiği yarıyılda/yılda
tekrar alarak notlarını yükseltebilir. Seçmeli dersten başarısız olan öğrenci bu ders yerine başka
bir seçmeli ders alabilir. Bu durumda en son alınan not geçerli olup akademik ortalamaya ek-
lenir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası, beşinci fıkrasının
(b), (ç), (d), (e), (f) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki (ğ)
bendi ve aynı maddeye aşağıdaki altıncı fıkra eklenmiştir. 

“(1) Sınavlar, kısa sınav, ara sınav, yarıyıl/yıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, uygulama
sınavı, mazeret sınavı, ek sınav, tek ders sınavı ve muafiyet sınavından ibarettir. Sınavlar yazılı,
sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. Sınavların yapılacağı
yer ve tarihler akademik birimlerce belirlenir ve sınavlardan en az bir hafta önce ilan edilir.
Öğrenciler, sınava ilan edilen gün, saat ve yerde girmek, kimlik belgeleri ile istenecek diğer
belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadır.”

“b) Ara sınav: Her ders için bir yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Ayrı ders niteliğin-
deki proje dersi, bitirme çalışması ve seminer için ara sınav yapılmaz. Bir ders içindeki projeler,
ödevler, kısa süreli sınavlar, laboratuvar, atölye, uygulama ve benzeri çalışmalar ara sınav ye-
rine geçebilir. Öğretim elemanı yarıyıl içi notunun hesaplanmasına esas olacak her türlü faali-
yetin oranını, en geç yarıyılın başladığı ilk hafta içerisinde ilan eder.”

“ç) Bütünleme sınavı: Yarıyıl/yıl sonu sınavında başarısız olan öğrenciler ile sınava gir-
me şartlarını sağladıkları hâlde yarıyıl/yıl sonu sınavına giremeyen öğrenciler için yarıyıl/yıl
sonu sınavını takiben yapılan sınavdır. Bütünleme sınavında alınan not yarıyıl/yıl sonu notu
yerine geçer.

d) Uygulama sınavı: Uygulamadan oluşan veya uygulaması olan teorik derslerin uy-
gulamaları için yapılabilecek sınavdır. Bu sınavdan başarısız olan öğrenci final sınavına gire-
mez.
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e) Mazeret sınavı: Mazereti nedeniyle ara sınava giremeyen öğrencilere tanınan sınav-
dır. Öğrencinin, sınav tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde mazeretini gösterir belge ile
ilgili akademik birime yazılı olarak müracaat etmesi gerekir. Müracaatlar ilgili yönetim kurul-
larınca karara bağlanır. Mazeret sınavı aynı yarıyıl içinde yarıyıl sonu sınavından önce, aka-
demik birimlerce tespit ve ilan edilen gün, yer ve saatte yapılır. Mazeret sınavları için ikinci
bir mazeret sınav hakkı verilmez.

f) Muafiyet sınavları: Senato tarafından belirlenen dersler için açılır. Öğrenciler, bu sı-
navlara eğitim öğretim yılı başında girebilir. Muafiyet sınavlarında başarılı sayılmak için en
az C3 notu almak gerekir.

g) Ek sınav: Azami süre sonunda kayıtlı olduğu programdan mezun olamayan öğren-
cilerden almadığı ve/veya alıp da devam koşulunu yerine getirmediği ders sayısı altı ve daha
fazla olanlar hariç diğer öğrencilere, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı
verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç ya-
rıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl, bir dersten
başarısız olanlara ise sınırsız sınav hakkı tanınır. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak
toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır
ve bu haktan yararlanamaz. Bu sınav yarıyıl/yıl dönem başında yapılır.”

“ğ) Tek ders sınavı: Son dönem öğrencisi olup başarısız dersi olan ve/veya Genel Aka-
demik Not Ortalaması (GANO) 2,00’ın altında olduğu için mezun olamayan öğrencilere yarı-
yıl/yıl dönem başında en fazla tek ders için tanınan sınavdır.”

“(6) Sınavların değerlendirilmesi ve ders başarı notlarının belirlenmesinde uygulanacak
esas ve yöntemler Senato tarafından düzenlenir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 16 – (1) Bir ara sınav yapılması durumunda ara sınavın başarı notuna etkisi

%40’tır. Birden fazla ara sınavı ve/veya diğer faaliyetler yapılması durumunda bu sınav ve faa-
liyetlerin başarı notundaki toplam etkisi %40’tan az ve %70’ten çok olamaz.

(2) Harf notlarının, 100 puan üzerinden karşılıkları, katsayıları ve ifadeleri şunlardır:
a)

Sayısal Notlar Harf Notları Katsayılar
90-100 A 4,00
85-89 B1 3,50
80-84 B2 3,25
75-79 B3 3,00
70-74 C1 2,50
65-69 C2 2,25
60-64 C3 2,00
50-59 F1 1,50
0-49 F2 0,00

b) Diğer harf notları ise şunlardır:
1) FF1: Yarıyıl/yıl sonu sınavına girme hakkı olduğu hâlde sınava girmedi, başarısız.
2) FF2: Devamsızlık nedeniyle yarıyıl/yıl sonu sınavına girme hakkı yok, başarısız.
3) FF3: Uygulama sınavından başarısız olma nedeniyle yarıyıl/yıl sonu sınavına girme

hakkı yok, başarısız.
4) FF1, FF2 ve FF3 notları, yarıyıl/yıl sonu ve genel akademik başarı not ortalaması

hesabında F2 notu olarak işleme alınır.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“(4) Akademik ortalama hesaplanmasında bölme işlemi, virgülden sonra iki basamak

şeklinde yürütülür.”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 18 – (1) Öğrenciler F1 ve F2 notu aldıkları dersler dışındaki derslerden ba-

şarılı sayılır.”
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MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 22 – (1) Aşağıda durumları belirtilen öğrencilerin ilgili yönetim kurulu kararı

ile Üniversite ile ilişiği kesilir:
a) Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alanlar,
b) Azami öğrenim süresi sonunda mezun olamayan ve 14 üncü maddenin beşinci fık-

rasının (g) bendi gereğince ek sınav hakkı elde edemeyenler,
c) Azami öğrenim süresi sonunda mezun olamayan ve 14 üncü maddenin beşinci fık-

rasının (g) bendi gereğince ek sınavlara girerek ek süre hakkı kazanan ancak bu ek süre sonunda
mezun olamayanlar,

ç) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını
iki yıl içinde başarıyla tamamlayamayan ve Üniversitede öğretim dili Türkçe olan eş değer bir
programa kayıt yaptıramayanlar,

d) Hazırlık sınıfını program süresi içinde başarıyla tamamlayamayarak, yazılı olarak
kaydının silinmesini isteyenler.

(2) Öğrencinin yazılı olarak kaydının silinmesini istemesi hâlinde Üniversite ile ilişiği
kesilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 27 – (1) Mezuniyete hak kazanan öğrencilere Üniversite tarafından, iki yıl

süreli eğitim-öğretim yapılan meslek yüksekokulları programları için ön lisans diploması, dört
yıl ve üzerinde eğitim-öğretim yapılan fakülte/yüksekokul programları için lisans diploması
verilir. Mezun olan öğrencilerin bitirdikleri bölüm/program ismi diplomalarında belirtilir. Dip-
lomalara ilişkin diğer hususlar Senato tarafından düzenlenir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 28 – (1) Disiplin cezası almamış öğrencilerden Genel Akademik Başarı Not

Ortalaması 3,00-3,50 olanlar onur, 3,51 ve üstünde olanlar ise yüksek onur öğrencisi olarak
mezun olur. Dereceye giren mezunlara verilecek belgeye ilişkin diğer hususlar Senato tarafın-
dan düzenlenir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 
“Azami öğrenim sürelerinin hesaplanması
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2547 sayılı Kanunun geçici 67 nci maddesinin yürürlüğe

girdiği tarihte Üniversiteye kayıtlı olan öğrenciler bakımından azami öğrenim sürelerinin he-
saplanmasında 2014-2015 öğretim yılı güz yarıyılı esas alınır.

Diğer hükümler
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 14 üncü maddenin beşinci fıkrasının (ğ) bendinde belirtilen

tek ders sınavı, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kayıtlı olan öğrenciler için üç ders
sınav hakkı olarak uygulanır.”

MADDE 16 – Bu Yönetmelik 2016-2017 eğitim-öğretim yılı başından geçerli
olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 17 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü
yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

11/9/2012 28408

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 16/6/2013 28679
2- 4/5/2014 28990
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Hitit Üniversitesinden:
HİTİT ÜNİVERSİTESİ ARICILIK VE ARI ÜRÜNLERİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Hitit Üniversitesi Arıcılık ve Arı Ürünleri

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Hitit Üniversitesi Arıcılık ve Arı Ürünleri Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, 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: Hitit Üniversitesi Arıcılık ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma

Merkezi Danışma Kurulunu,
b) Merkez (HÜARÜM): Hitit Üniversitesi Arıcılık ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Hitit Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Hitit Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı ve faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları şunlardır:
a) Arı ve arı ürünleri ile ilgili araştırmalar yapmak,
b) Arıcılık ve arı ürünleri ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında bilimsel toplantılar dü-

zenlemek, yapılan toplantılara katılmak, benzer amaçlı resmi, özel kurum ve kuruluşlarla iş-
birliğinde bulunmak,

c) Arı ürünlerinin insan sağlığı üzerindeki etkilerini modern ve bilimsel metotlarla araş-
tırmak,

ç) Arıcılık çalışmalarının ekoloji, biyo-ekonomi başta olmak üzere, işletme ve diğer
sosyal bilimlerle ilişkilerini geliştirmek,

d) Arıcılık konularında kurs ve benzeri eğitim faaliyetleri düzenlemek,
e) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer etkinliklerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 7 – (1) Müdür, Rektör tarafından Merkezin kuruluş amacına uygun bir bilim

dalında tam gün çalışan öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten
Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.
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(2) Müdürün önerisi ile Rektör, Üniversitenin öğretim elemanları arasından en fazla iki
kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdürün görev süresi sona erdiğinde yardımcı-
larının görev süresi de sona erer. Müdür, görevi başında olmadığı zamanlarda yardımcılarından
biri yerine vekâlet eder.

Müdürün görevleri
MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak ve kararlarını uygulamak,
c) Yıllık bütçe önerilerini hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak,
ç) Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak her yılın ilk ayı içinde Yönetim Kuruluna rapor

vermek,
d) Bu Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre Merkezi yönetmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve Merkezin kuruluş amacına uygun bilim

dallarında görev yapan öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile
üç yıl süreyle görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Süresi biten Yö-
netim Kurulu üyesi aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, yılda en az bir defa olmak üzere salt çoğunlukla toplanır ve kararlar
oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yıllık faaliyet programını ve raporunu hazırlamak ve takip etmek,
b) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararları almak,
c) Müdürün önerisi üzerine Merkezin idari ve teknik eleman ihtiyacını tespit etmek,

karara bağlamak ve Rektörün onayına sunmak,
ç) Müdür tarafından gündeme alınan diğer konuları görüşüp karara bağlamak.
Danışma Kurulu
MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında, konuyla ilgili öğretim ele-

manları ve arıcılığın geliştirilmesine katkıda bulunan kamu kurum ve kuruluşları veya özel
sektör temsilcileri ile bu konuda çalışan araştırmacılar arasından, istekleri halinde ve Müdürün
önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre için seçilen uzman kişilerden oluşur.

(2) Görev süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.
(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir defa toplanır.
(4) Müdürün önerisi ve Danışma Kurulunun kabulü ile gerektiğinde Üniversite dışından

konu ile ilgili kişiler görüşleri alınmak üzere Danışma Kurulu toplantılarına çağrılabilir.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Yıllık faaliyet raporunu, çalışma programını, eğitim ve araştırma faaliyetlerini de-

ğerlendirmek, yapılmış ve halen yürütülen faaliyetler hakkında görüş bildirmek, önerilerde bu-
lunmak ve bir sonraki çalışma yılına ait programı değerlendirmek,

b) Arıcıların ve arıcılığın sorunları ve çözüm önerileri konusunda görüş ve önerilerde
bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

Kanunun 13 üncü maddesi hükümlerine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ta-
rafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hitit Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Hitit Üniversitesinden:
HİTİT ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ ARKEOLOJİSİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Hitit Üniversitesi Karadeniz Arkeolojisi Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının gö-
revlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Hitit Üniversitesi Karadeniz Arkeolojisi Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, organlarına, 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: Hitit Üniversitesi Karadeniz Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Hitit Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Hitit Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Karadeniz Bölgesinde yerleşmiş medeniyetlerin arkeolojik, antropolojik, tarihsel,

sanatsal, etnografik ve kültürel değerlerinin araştırılması, belgelenmesi, korunması, onarılması
ve tüm Karadeniz kıyılarındaki ilişkilerinin yorumlanmasına yönelik bilimsel çalışma ve araş-
tırmalara destek vermek, projeler hazırlamak ve uygulamak,

b) Kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenleyerek, bölgenin kültürel, sanatsal gelişimine
ve turizmine katkıda bulunmak,

c) Bölgenin zengin arkeolojik, sanatsal, tarihsel, etnografik ve kültürel değerlerinin ulu-
sal ve uluslararası çevrede bilinmesini ve tanınmasını sağlayarak bu konuda toplumsal bilincin
oluşmasına katkı sağlamak,

ç) Anadolu uygarlıkları konusunda, Türkiye'nin ulusal kültür politikalarının oluşmasına
ve gelişmesine katkı sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Karadeniz Bölgesinde yerleşmiş medeniyetlerin arkeolojik, antropolojik, tarihsel,

sanatsal, etnografik ve kültürel değerleri konularında bilgi ve belge toplayarak bir arşiv, dokü-
mantasyon birimi ve ihtisas kitaplığı oluşturmak,
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b) Merkezin faaliyet konuları ile ilgili nitelikli eleman yetiştirmek amacıyla kurs, se-
miner ve benzeri eğitim faaliyetleri düzenlemek, projeler yapmak ve bu konuda yapılan faali-
yetleri desteklemek,

c) Ulusal ve uluslararası araştırmacılar tarafından yapılacak kazı, kurtarma kazısı yüzey
araştırmaları ve projelerde ilgili kişi ve kurumlarla işbirliğini geliştirmek ve gerektiğinde Mer-
kezin bu çalışmalara katılımını sağlamak,

ç) Karadeniz medeniyetlerinin tarihi, dili, sanatı, arkeolojisi, mimarisi ve kültürel de-
ğerleri konularında bilimsel etkinlikler ve geziler düzenlemek, sergiler açmak, ulusal ve ulus-
lararası arkeoloji eğitim kampları organizasyonu yapmak ve bu çerçevede projeler yürütmek,

d) Merkez tarafından yapılan faaliyet ve araştırma sonuçlarını yayımlamak,
e) Karadeniz Bölgesinde ele geçen arkeolojik eserlerin restorasyonuna yönelik, ulusal

ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak,
f) Arkeolojik, antropolojik, tarihsel, sanatsal, etnografik ve kültürel değerlerle ilgili ola-

rak kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile özel sektörden gelebilecek talepler
doğrultusunda inceleme ve olabilirlik raporu hazırlamak, danışmanlık hizmeti vermek, proje
ve çalışmalara katkı sağlamak,

g) Petrol, doğalgaz, yüksek gerilim hattı, kara yolu ve benzeri güzergâhlarda bulunabi-
lecek tarihsel ve arkeolojik dokuların belirlenerek zarar görmelerinin engellenmesini sağlamak
konusunda çalışmalar yürütmek,

ğ) Merkezin amacına uygun olarak Yönetim Kurulunca kararlaştırılan diğer faaliyetleri
organize etmek, uygulamak ve/veya bu tür çalışmalara katılmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç

yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Üniversite öğretim
elemanları arasından birini müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına
sunar. İhtiyaç halinde Müdür aynı yöntemle ikinci bir müdür yardımcısını görevlendirebilir.
Müdürün görev süresi bitince, Müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Müdür, Merkezin
çalışmalarından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları doğrultusunda etkin ve verimli çalışmasına yönelik öneriler oluş-

turmak, uygun kararlar almak ve uygulanmasını sağlamak,
b) Yönetim Kurulu toplantılarını düzenlemek, toplantılara başkanlık etmek ve alınan

kararları uygulamak,
c) Merkezin yıllık çalışma programlarını hazırlamak, çalışma raporlarını oluşturmak

ve bunları Yönetim Kurulunun onayına sunmak.
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Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversitenin öğretim elemanları ara-

sından Müdürün önerisi ile üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak
üzere toplam beş kişiden oluşur. Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Görev sü-
resi dolmadan ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye gö-
revlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az üç ayda bir kez olağan olarak üye-
lerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Gerekli hallerde Müdür, Yö-
netim Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları doğrultusunda etkin ve verimli çalışmasına yönelik öneriler oluş-

turmak, Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını
sağlamak,

b) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak,
c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konula-

rındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak,
ç) Gerekli durumlarda Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve

bunların görevlerini düzenlemek,
d) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışma-

ların esas ve usullerini tespit etmek,
e) Müdürün Merkez yönetimi ile ilgili getireceği işleri değerlendirerek karara bağlamak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulunun önerisi ve Müdürün

teklifi üzerine Rektörün onayı ile görevlendirilir. Danışma Kurulu en az beş kişiden oluşur.
(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden gö-

revlendirilebilir.
(3) Danışma Kurulu üyeleri, üniversitelerde görev yapan arkeoloji, antropoloji, sanat

tarihi, tarih, edebiyat bölümleri ve Merkezin faaliyet alanlarına katkıda bulunabilecek öğretim
elemanları ile alanında yeterli bilgi ve donanıma sahip kişilerden oluşur. Danışma Kuruluna
Müdür başkanlık eder. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir defa toplanır.
Merkezin bir yıllık çalışmaları hakkında bilgi alır ve gerekli önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

rulunun önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından gö-
revlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 14 – (1) 18/7/2012 tarihli ve 28357 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hitit

Üniversitesi Karadeniz Arkeolojisini Araştırma, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hitit Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Hitit Üniversitesinden:
HİTİT ÜNİVERSİTESİ MESLEK HASTALIKLARI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hitit Üniversitesi Meslek Hastalıkları Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, organlarının
görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Hitit Üniversitesi Meslek Hastalıkları Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amaçlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve faaliyet alanlarına
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: Hitit Üniversitesi Meslek Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Mer-

kezi Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Hitit Üniversitesi Meslek Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Hitit Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Hitit Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin ilgili akademik birimlerinin işbirliği

ile yurtiçinde ve yurtdışında meslek hastalıkları ile ilgili epidemiyolojik, etyolojik, patogenetik
özellikler ve hastalıkların hastalarda oluşturduğu fiziksel ve ruhsal değişiklikler ile hastalıkların
tanı ve tedavileri konusunda araştırmalar yaparak, bu hastalıklarla ilgili her alanda eğitim, bi-
limsel araştırma, klinik uygulama ve halk sağlığı çalışmaları yapmak ve danışmanlık hizmeti
vermektir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, meslek hastalıklarının aşağıda belirtilen başlıklar altındaki

özellikleri hakkında araştırmalar yapmayı hedefler:
a) Epidemiyolojik araştırmalar:
1) Meslek hastalıklarının ülkemiz için ortaya çıkış nedenlerini, nedensel temas özel-

liklerini, hastalık-kişi-çevre arasındaki etkileşimleri araştırmak,
2) Bu hastalıkların kişilerde görülme sıklığını, bu sıklığı etkileyen faktörleri, organ tu-

tulumlarının görülme yaygınlığını araştırmak,
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3) Hastalık riskinin önlenmesine yönelik araştırmalar yapmak ve diğer araştırmalara
metodolojik katkı yapmak.

b) Etyoloji ve patogeneze yönelik araştırmalar:
1) Meslek hastalıklarını ortaya çıkaran nedenlerin insan üzerindeki etkisini, kişi neden

ilişkisini biyolojik, moleküler biyolojik ve genetik yöntemlerle araştırmak,
2) Bu hastalıkların gelişim mekanizmalarını araştırmak,
3) Bu hastalıkların canlı organizmadaki seyrini araştırmak.
c) Klinik araştırmalar:
1) Tanı araştırmaları: Meslek hastalıklarının klinikte tanılarıyla ilgili klinik, radyolojik,

histopatolojik tanıya yönelik araştırmalar yapmak, bu hastalıkların klinik seyrini inceleyen
araştırmalar yapmak.

2) Tedavi araştırmaları: Bu hastalıkların tedavisine yönelik araştırma projeleri yapmak
ve uygulamak, bu hastalıklar için prognoz araştırmaları yapmak.

ç) Sağlık ekonomisi araştırmaları:
1) Meslek hastalıklarının neden olduğu hastalıkların kişisel ve toplumsal maliyetlerinin

incelenmesi,
2) Maliyetin optimal hale getirilmesi, maliyet–yarar ilişkisinin düzeltilmesi için öneriler

geliştirmek.
d) Merkez eğitim çalışmaları:
1) Meslek hastalıkları ve halk sağlığı konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde kurs,

seminer, konferans, kongre, sempozyum ve benzeri bilimsel etkinlikler düzenlemek,
2) Kitap, dergi, eğitim broşürleri basmak, meslek hastalıkları konusunda gelişme ve

yayınların izlenebilmesi amacıyla kitaplık ve arşiv oluşturmak,
3) Elektronik yayın; web sayfası, e-bülten, e-dergi, mesaj hattı, video ve televizyon ça-

lışmaları yapmak,
4) Faaliyet alanı kapsamında üniversitelerde lisans ve lisansüstü yüksek lisans, doktora,

tıpta uzmanlık, tıpta yan dal uzmanlığı düzeylerde sürdürülen eğitim çalışmalarına destek ol-
mak, bu eğitim programlarına yönelik uygulama ve araştırma olanakları sağlamak.

e) Diğer çalışmalar:
1) Yurtiçinde ve yurtdışında, meslek hastalıkları ile ilgili her konuda bilimsel araştırma

uygulama, inceleme yapmak, klinik uygulama ve halk sağlığı çalışmalarında bulunmak, ya-
pılmakta olan bu gibi çalışmalara katılmak ve desteklemek,

2) İlgili kamu kurum ve kuruluşları ile işçi ve işveren kuruluşları, diğer üniversiteler,
meslek hastalıkları alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla, sosyal taraf temsilcileri
ile işbirliği kurmak, çalışmalar sürdürmek, çalışmalarına katkıda bulunmak,

3) Meslek hastalıkları konusunda işçi, işveren ve temsilcilerinin, çalışanların eğitimi
yanı sıra bu alanda çalışan profesyonellere yönelik eğitim programları yapmak,

4) Üniversite sanayi işbirliği çalışmalarına katkıda bulunmak, farklı kurum, kuruluş ve
işyerlerine meslek hastalıkları alanında hizmet sunmak, inceleme, araştırma, proje, danışmanlık
taleplerini karşılamak, bu konularda faaliyet sürdüren Üniversite birimleri arasında koordinas-
yon ve organizasyon çalışmalarını sürdürmek,

5) Kamu ve özel sektör kurumlarının talep ettikleri analiz, test ve ölçümleri yapmak,
gerektiğinde raporlarını hazırlamak ve yorumlarını yapmak, bu konularda faaliyet sürdüren
Üniversite birimleri arasında koordinasyon ve organizasyon çalışmalarını sürdürmek,

6) Meslek hastalıkları alanında proje ve araştırma önerileri geliştirmek, uygulamak ve
yayınlamak, bu amaçla Üniversite birimleri arasında ve diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde
bulunmak,
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7) Meslek hastalıkları konusunda kamuoyu oluşmasına, bilinçlenmesine, çalışanların
sağlık ve güvenliklerinin korunmasına katkıda bulunmak,

8) 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) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri

arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden gö-
revlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Yönetim Kurulu üyeleri arasından en fazla iki öğretim elemanı Müdürün önerisiyle
Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcılarının görev süresi
üç yıldır. Görev süresi biten müdür yardımcısı tekrar görevlendirilebilir. Müdürün yokluğunda
yardımcılarından biri ona vekâlet eder ve Müdüre çalışmalarında yardımcı olur. Müdürün görev
süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması durumunda müdür yardım-
cılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Merkezin çalışmalarının düzenli bir şekilde yürütülmesini,

tüm etkinliklerinin gözetim ve denetimini sağlamak ve gerekli önlemleri almak,
b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,
c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,
ç) Yönetim Kurulunca hazırlanan ve uygulamaya konulan etkinlikler hakkında Rektöre

bilgi vermek,
d) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, bir müdür yardımcısı ile

Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç
yıl için görevlendirilen beş üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeni-
den görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi ta-
mamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu yılda dört kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün
yazılı çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu
ile alınır.

(3) Yönetim Kurulu toplantılarına mazeretsiz olarak üç kez üst üste katılmayan üyenin
görevi sona erer.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programları hazırlamak ve uygulanmasını sağ-

lamak,
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b) Merkez çalışmaları için çalışma grupları oluşturmak ve görevlendirmek, çalışma
gruplarının çalışmalarını takip etmek,

c) Merkezin yıllık çalışma ve yatırım programlarını, araştırma projelerini hazırlayarak
karara bağlamak, uygulanmak üzere Rektörün onayına sunmak,

ç) Proje konu ve ilkeleri, ödül ve teşvikler ile ilgili düzenlemeler yapmak ve uygula-
maya koymak,

d) Merkez araştırmacılarının eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayın ko-
nularındaki isteklerini değerlendirip önerilerde bulunmak,

e) Merkezin genel işleyişi, düzeni ve idari personeli ile ilgili Müdür tarafından yapılan
önerileri karara bağlamak,

f) Merkez araştırma konularını ve araştırmacılarını belirlemek ve görevlendirmek,
g) Yurtiçi ve yurtdışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışma-

ların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek,
ğ) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara

bağlamak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alanla-

rında deneyimli, Üniversitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri halinde
ilgili kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine
Rektör tarafından üç yıllığına seçilen sekiz üye olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşur. Da-
nışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Boşalan üyeliklerin yerine, kalan süreyi ta-
mamlamak için aynı usulle yeni üye seçilir. Süresi biten üye yeniden seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda bir kez salt çoğunlukla olağan ola-
rak toplanır. Müdür, gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplan-
tıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak

Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yapmak, görüş ve önerilerde
bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

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

(2) Merkezin araştırma çalışmaları kapsamında, ilgili mevzuat hükümlerine göre dok-
tora öğrencileri görevlendirilebilir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Senato kararları ve

ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hitit Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞLER

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
TS 1023 - 3 CIVATALAR - BÖLÜM 3: HAVŞA - DÜZ BAŞLI,

KARE BOYUNLU STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: MSG - MS - 2016/13)

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, TS 1023-3 (Aralık 2014) Standardının revizyonu-

nun uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir. 
Standardın kapsamı 
MADDE 2 – (1) Bu Standard; mamul kalitesi C olan havşa - düz başlı, kare boyunlu

cıvataların tarifini, sınıflandırmasını ve özelliklerini, numune alma, muayene ve deneyleri, tek-
nik teslim şartları ile piyasaya arz şekline dair hususları kapsar.

(2) Metal dışı malzemelerden yapılan havşa - düz başlı, kare boyunlu cıvataları ve ha-
vacılıkta kullanılan cıvataları kapsamaz. 

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

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli
ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun
ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa ve 2/5/2012
tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alan-
da Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Uygulamaya konma 
MADDE 4 – (1) TS 1023-3 (Nisan 2003) “Cıvatalar - Bölüm 3: Havşa - Düz Başlı,

Kare Boyunlu” Standardı iptal edilmiştir. Yerine TSE Makine İhtisas Kurulunca revizyonu ha-
zırlanan ve TSE Teknik Kurulunun 24/12/2014 tarihli toplantısında kabul edilen, TS 1023-3
“Cıvatalar - Bölüm 3: Havşa - Düz Başlı, Kare Boyunlu” Standardı, imalat ve piyasaya arz
safhalarında zorunlu olarak uygulamaya konulmuştur. 

Uyma zorunluluğu 
MADDE 5 – (1) TS 1023-3 (Aralık 2014) Standardı kapsamına giren ürünleri üreten

ve piyasaya arz edenlerin bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur. 
Karşılıklı tanıma hükmü 
MADDE 6 – (1) TS 1023-3 (Aralık 2014) “Cıvatalar - Bölüm 3: Havşa - Düz Başlı,

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

(2) Ancak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı birinci fıkrada belirtilen ürünü, Dü-
zenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin üçüncü bölümünde belirtilen usul ve
esaslara uyarak değerlendirmeye tabi tutabilir ve bunun sonucunda TS 1023-3 (Aralık 2014)
“Cıvatalar - Bölüm 3: Havşa - Düz Başlı, Kare Boyunlu” Standardı ile ilgili Tebliğ tarafından
aranan koruma düzeyini eşdeğer ölçüde sağlamadığını tespit ederse ürünün piyasaya arzını ya-
saklayabilir, koşula bağlayabilir, piyasadan geri çekilmesini veya toplatılmasını isteyebilir. 

Temin 
MADDE 7 – (1) TS 1023-3 (Aralık 2014) Standardı, TSE merkez teşkilatından veya

il temsilciliklerinden temin edilir. İletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılabilir. 
Yürürlük 
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
TS 1023-4 CIVATALAR - BÖLÜM 4: HAVŞA - DÜZ BAŞLI,

TIRNAKLI STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ 
(TEBLİĞ NO: MSG - MS - 2016/14)

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, TS 1023-4 (Aralık 2014) Standardının revizyonu-

nun uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.
Standardın kapsamı
MADDE 2 – (1) Bu Standard; havşa – düz başlı, tırnaklı cıvataların tarifini, sınıflan-

dırmasını ve özelliklerini, numune alma, muayene ve deneyleri, teknik teslim şartları ile piya-
saya arz şekline dair hususları kapsar. 

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

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

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli
ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun
ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa ve 2/5/2012
tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alan-
da Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Uygulamaya konma
MADDE 4 – (1) TS 1023-4 (Nisan 2003) “Cıvatalar - Bölüm 4: Havşa - Düz Başlı,

Tırnaklı” Standardı iptal edilmiştir. Yerine TSE Makine İhtisas Kurulunca revizyonu hazırlanan
ve TSE Teknik Kurulunun 24/12/2014 tarihli toplantısında kabul edilen, TS 1023-4 “Cıvatalar -
Bölüm 4: Havşa - Düz  Başlı, Tırnaklı” Standardı, imalat ve piyasaya arz safhalarında zorunlu
olarak uygulamaya konulmuştur.

Uyma zorunluluğu 
MADDE 5 – (1) TS 1023-4  (Aralık 2014) Standardı kapsamına giren ürünleri üreten

ve piyasaya arz edenlerin bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.
Karşılıklı tanıma hükmü
MADDE 6 – (1) TS 1023-4  (Aralık 2014) “Cıvatalar - Bölüm 4: Havşa - Düz Başlı,

Tırnaklı” Standardı ile ilgili Tebliğ hükümleri Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak üre-
tilmiş veya yasal olarak serbest dolaşıma girmiş ürünlere uygulanmaz.

(2) Ancak, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı birinci fıkrada belirtilen ürünü, Dü-
zenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin üçüncü bölümünde belirtilen usul ve
esaslara uyarak değerlendirmeye tabi tutabilir ve bunun sonucunda TS 1023-4 (Aralık 2014)
“Cıvatalar - Bölüm 4: Havşa - Düz  Başlı, Tırnaklı” Standardı ile ilgili Tebliğ  tarafından aranan
koruma düzeyini eşdeğer ölçüde sağlamadığını tespit ederse, ürünün piyasaya arzını yasakla-
yabilir, koşula bağlayabilir, piyasadan geri çekilmesini veya toplatılmasını isteyebilir.

Temin
MADDE 7 – (1) TS 1023-4  (Aralık 2014)  Standardı, TSE merkez teşkilatından veya

il temsilciliklerinden temin edilir. İletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılabilir.
Yürürlük
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (305/2011/AB) KAPSAMINDA

UYGULANACAK TEKNİK ŞARTNAMELERİN YAYIMLANMASI
HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MHG-TŞ/2016-01)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 10/7/2013 tarihli ve 28703 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB)’nin 19 uncu maddesinin üçüncü
fıkrasında tanımlanan teknik şartnamelerin ve 21 inci maddesinde tanımlanan Avrupa Değer-
lendirme Esaslarının referans listelerinin yayımlanmasıdır.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) kapsamında,

CE işareti iliştirilecek yapı malzemelerine dair teknik şartnameleri ve Avrupa Değerlendirme
Esaslarının referans listesini kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine (305/2011/AB) dayanı-

larak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Avrupa Değerlendirme Esasları: Avrupa Teknik Değerlendirmelerinin düzenlenmesi

amacıyla Avrupa Teknik Değerlendirme Kuruluşları Organizasyonu tarafından kabul edilip
onaylanan esasları,

b) Eşvarlık Dönemi: İmalatçıların, yapı malzemelerini ulusal teknik şartnamelere veya
uyumlaştırılmış teknik şartnamelere göre piyasaya arz edebilecekleri zaman aralığını,

c) Ulusal Teknik Şartname: Ulusal Standart ve Ulusal Teknik Onayı,
ç) Uyumlaştırılmış Teknik Şartname: Uyumlaştırılmış Standartları ve Avrupa Değer-

lendirme Esaslarını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Teknik Şartnamelerin Yayımlanması

Avrupa Değerlendirme Esaslarının yayımlanması
MADDE 5 – (1) AB Resmî Gazete’sinde yayımlanan Avrupa Değerlendirme Esaslarını

kapsayan referans liste bu Tebliğin Ek-2’sinde yer almaktadır.
(2) 13/05/2016 tarihli AB Resmî Gazetesi (Official Journal of The European Union)

C serisi 172/3 numara altında yayımlanan ve Komisyon İşletmeler ve Sanayi Genel Müdür-
lüğünün internet sitesinde (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:
OJ.C_.2016.172.01.0003.01.ENG&toc=OJ:C:2016:172:TOC) yayımladığı Avrupa Değerlen-
dirme Esaslarının referans listesi Ek-2’de yer almaktadır.

Uyumlaştırılmış standartların yayımlanması
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğde, AB Resmî Gazete’sinde yayımlanan uyumlaştırılmış

teknik şartnamelerin ve Türk Standartları Enstitüsünce adapte edilen uyumlaştırılmış standart-
ların referans numaralarını, yürürlük tarihlerini, eşvarlık dönemi başlangıç ve bitiş tarihlerini
kapsayan liste yer almaktadır.

(2) 10/06/2016 tarihli AB Resmî Gazetesi (Official Journal of The European Union) C
serisi 209/14 numara altında yayımlanan ve Komisyon İşletmeler ve Sanayi Genel Müdürlüğünün
internet sitesinde (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT /?uri=CELEX:52016XC0610(04))
yayımladığı ve Türk Standartları Enstitüsünün de adapte ederek 30/08/2016 tarihine kadar yü-
rürlüğe koyduğu uyumlaştırılmış teknik şartnamelerin listesi Ek-1’de yer almaktadır.
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(3) Bu Tebliğin Ek-1’indeki listede yer alan uyumlaştırılmış teknik şartnameler kapsa-
mındaki yapı malzemeleri, listede belirtilen eşvarlık dönemi öncesinde CE işareti iliştirilerek
piyasaya arz edilemez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eşvarlık Dönemi ile İlgili Hükümler

Eşvarlık döneminde yapı malzemelerinin değerlendirme işlemleri ve piyasaya arz
edilme esasları

MADDE 7 – (1) Ulusal bir teknik şartname kapsamındaki bir yapı malzemesi, bu Teb-
liğin Ek-1’inde listelenen bir uyumlaştırılmış standart kapsamına girdiğinde bu yapı malzeme-
sinin performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması işlemleri;

a) İlgili uyumlaştırılmış standardın eşvarlık dönemi başlangıç tarihinden itibaren ya il-
gili ulusal standardına ya da ilgili uyumlaştırılmış standardına göre yapılabilir.

b) İlgili uyumlaştırılmış standardın eşvarlık dönemi bitiş tarihinden itibaren, sadece
uyumlaştırılmış standarda göre yapılır.

(2) Uyumlaştırılmış bir standardın versiyonunun bu Tebliğ ile değişmesi veya mevcut
uyumlaştırılmış standardın başka bir uyumlaştırılmış standart kapsamına alınması durumunda
ilgili standartlar kapsamındaki yapı malzemesinin performans değişmezliğinin değerlendiril-
mesi ve doğrulanması işlemleri;

a) Eşvarlık dönemi süresince mevcut uyumlaştırılmış standarda veya kapsamına alındığı
standarda veya standardın yeni versiyonuna göre,

b) Eşvarlık dönemi bitiş tarihinden sonra ilgili standardın sadece versiyonunun değiş-
mesi durumunda standardın yeni versiyonuna göre, standardın başka bir standart kapsamına
girmesi durumunda ise kapsamına girdiği standarda göre,

yapılır.
(3) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen işlemlerde Ek-1’deki listede

yer alan hEN standartlarından adapte edilen uyumlaştırılmış standartlar esas alınır.
(4) Eşvarlık döneminde, ilgili ulusal standardın veya uyumlaştırılmış standardın eski

versiyonunun Türk Standartları Enstitüsü tarafından iptal edilmiş olması, bu yapı malzemesi
ile ilgili mevcut belgelerin geçerliliğini ve mevcut veya devam eden belgelendirme faaliyetle-
rinin ulusal standarda veya uyumlaştırılmış standartlara göre yapılmasına engel teşkil etmez.

(5) Eşvarlık dönemi bitiş tarihinden sonra, yapı malzemelerinin performans değişmez-
liğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması işlemleri Ek-1’de listelenen ilgili uyumlaştırılmış
standarda göre yapılır. Ulusal teknik şartnamelerin bir uyumlaştırılmış teknik şartname ile çe-
lişmesi veya kapsamına girmesi durumunda ulusal teknik şartnamelere dayanılarak düzenlenen
tüm onay ve belgelerin geçerliliği, geçerlilik süresine bakılmaksızın sona erer.

(6) Bu maddenin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarına göre değer-
lendirme ve doğrulama işlemleri yapılmış yapı malzemeleri, imalatçının ilgili mevzuatla ve-
rilmiş yükümlülükleri de yerine getirmesi şartıyla piyasaya arz edilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 8 – (1) 17/11/2015 tarihli ve 29535 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı

Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Kapsamında Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Ya-
yımlanması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: MHG/2015-20) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Sayfa : 56                               RESMÎ GAZETE                                 30 Ekim 2016 – Sayı : 29873



30 Ekim 2016 – Sayı : 29873                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 57



Sayfa : 58                               RESMÎ GAZETE                                 30 Ekim 2016 – Sayı : 29873



30 Ekim 2016 – Sayı : 29873                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 59



Sayfa : 60                               RESMÎ GAZETE                                 30 Ekim 2016 – Sayı : 29873



30 Ekim 2016 – Sayı : 29873                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 61



Sayfa : 62                               RESMÎ GAZETE                                 30 Ekim 2016 – Sayı : 29873



30 Ekim 2016 – Sayı : 29873                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 63



Sayfa : 64                               RESMÎ GAZETE                                 30 Ekim 2016 – Sayı : 29873



30 Ekim 2016 – Sayı : 29873                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 65



Sayfa : 66                               RESMÎ GAZETE                                 30 Ekim 2016 – Sayı : 29873



30 Ekim 2016 – Sayı : 29873                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 67



Sayfa : 68                               RESMÎ GAZETE                                 30 Ekim 2016 – Sayı : 29873



30 Ekim 2016 – Sayı : 29873                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 69



Sayfa : 70                               RESMÎ GAZETE                                 30 Ekim 2016 – Sayı : 29873



30 Ekim 2016 – Sayı : 29873                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 71



Sayfa : 72                               RESMÎ GAZETE                                 30 Ekim 2016 – Sayı : 29873



30 Ekim 2016 – Sayı : 29873                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 73



Sayfa : 74                               RESMÎ GAZETE                                 30 Ekim 2016 – Sayı : 29873



30 Ekim 2016 – Sayı : 29873                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 75



Sayfa : 76                               RESMÎ GAZETE                                 30 Ekim 2016 – Sayı : 29873



30 Ekim 2016 – Sayı : 29873                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 77



Sayfa : 78                               RESMÎ GAZETE                                 30 Ekim 2016 – Sayı : 29873



30 Ekim 2016 – Sayı : 29873                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 79



Sayfa : 80                               RESMÎ GAZETE                                 30 Ekim 2016 – Sayı : 29873



30 Ekim 2016 – Sayı : 29873                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 81



Sayfa : 82                               RESMÎ GAZETE                                 30 Ekim 2016 – Sayı : 29873



30 Ekim 2016 – Sayı : 29873                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 83



Sayfa : 84                               RESMÎ GAZETE                                 30 Ekim 2016 – Sayı : 29873



30 Ekim 2016 – Sayı : 29873                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 85



Sayfa : 86                               RESMÎ GAZETE                                 30 Ekim 2016 – Sayı : 29873



30 Ekim 2016 – Sayı : 29873                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 87



Sayfa : 88                               RESMÎ GAZETE                                 30 Ekim 2016 – Sayı : 29873



30 Ekim 2016 – Sayı : 29873                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 89



Sayfa : 90                               RESMÎ GAZETE                                 30 Ekim 2016 – Sayı : 29873



30 Ekim 2016 – Sayı : 29873                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 91



Sayfa : 92                               RESMÎ GAZETE                                 30 Ekim 2016 – Sayı : 29873



30 Ekim 2016 – Sayı : 29873                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 93



Sayfa : 94                               RESMÎ GAZETE                                 30 Ekim 2016 – Sayı : 29873



30 Ekim 2016 – Sayı : 29873                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 95



Sayfa : 96                               RESMÎ GAZETE                                 30 Ekim 2016 – Sayı : 29873



30 Ekim 2016 – Sayı : 29873                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 97



Sayfa : 98                               RESMÎ GAZETE                                 30 Ekim 2016 – Sayı : 29873



30 Ekim 2016 – Sayı : 29873                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 99



Sayfa : 100                             RESMÎ GAZETE                                 30 Ekim 2016 – Sayı : 29873



30 Ekim 2016 – Sayı : 29873                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 101



Sayfa : 102                             RESMÎ GAZETE                                 30 Ekim 2016 – Sayı : 29873



Ekonomi Bakanlığından: 
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2016/42)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 28/10/2015 tarihli ve 29516 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/48) ile
başlatılan ve Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması so-
nucunda alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin

Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli
ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında
Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Azmüsebat: Azmüsebat Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketini,
b) BAE: Birleşik Arap Emirliklerini,
c) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
ç) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyetini, 
d) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,
e) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,
f) Kanun: 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hak-

kında Kanunu,
g) NGGS: Nihai gözden geçirme soruşturmasını,  
ğ) ÖEK: Önlemin etkisiz kılınmasını,
h) TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumunu,
ı) UTM: Uluslararası Ticaret Merkezini,
i) ÜFE: Üretici Fiyat Endeksini, 
j) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta

Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,
k) YÜD: Yerli üretim dalını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Bilgi ve İşlemler

Mevcut önlem ve soruşturma
MADDE 4 – (1) 29/5/1998 tarihli ve 23356 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İtha-

latta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ : (98/4) ile ÇHC menşeli 9613.20.00.00.19
GTİP altında kayıtlı “doldurulabilen gazlı cep çakmakları”nın ithalinde 12 sent/adet oranında
dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.
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(2) Söz konusu önleme ilişkin yürütülen ilk NGGS, 20/11/2004 tarihli ve 25646 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ
No: 2004/25) ile sonuçlandırılmış ve dampinge karşı kesin önlemin 12 sent/adet’ten, 5
sent/adet’e düşürülerek devam ettirilmesi karara bağlanmıştır. Müteakiben, yürütülen ikinci
NGGS, 31/10/2010 tarihli ve 27745 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Re-
kabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/27) ile sonuçlandırılmış ve önlemin aynı
şekilde devam etmesi karara bağlanmıştır. 

(3) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmünce, 21/3/2015 tarihli ve
29302 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Teb-
liğ (Tebliğ No: 2015/4) ile mevcut önlemin 31/10/2015 tarihinde yürürlükten kalkacağı ve ilgili
ürünün yerli üreticilerinin mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir
başvuru ile NGGS açılması talebinde bulunabilecekleri duyurulmuştur.

(4) Bu kapsamda, yerli üretici Azmüsebat firması, İthalatta Haksız Rekabetin Önlen-
mesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/27) çerçevesinde yürürlükte bulunan önlemin uygula-
madan kalkması halinde önleme konu üründe dampingin ve zararın devam edeceği veya yeni-
den meydana geleceği iddialarını ortaya koyarak, Yönetmeliğin 35 inci maddesi temelinde ön-
leme konu ürün ve ülke için bir NGGS açılması talebinde bulunmuştur. 

(5) Yerli üreticinin bahse konu başvurusu üzerine ÇHC menşeli 9613.20.00.00.19
GTİP’i altında kayıtlı “doldurulabilen gazlı cep çakmakları”na yönelik olarak 28/10/2015 tarihli
ve 29516 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin
Tebliğ (Tebliğ No: 2015/48) ile başlatılan NGGS, Bakanlık - Genel Müdürlük tarafından yü-
rütülerek tamamlanmıştır. Söz konusu soruşturma süresince önlem yürürlükte kalmaya devam
etmiştir.

Yerli üretim dalının temsil niteliği
MADDE 5 – (1) Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası ile 20 nci maddesi

çerçevesinde başvuru sahibi Azmüsebat firmasının tek üretici olarak YÜD’ü temsili haiz olduğu
değerlendirilmiştir. Bu Tebliğin ilgili bölümlerinde söz konusu firma YÜD olarak anılacaktır.

İlgili tarafların bilgilendirilmesi, dinlenmesi ve bilgilerin değerlendirilmesi
MADDE 6 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, soruşturma konusu ürünün Bakan-

lıkça tespit edilen ithalatçılarına, ÇHC’de yerleşik bilinen üretici/ihracatçılarına, ayrıca soru
formlarının anılan ülkede yerleşik diğer üretici/ihracatçılara iletilebilmesini sağlamak amacıyla
ÇHC’nin Ankara Büyükelçiliğine soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuştur.  

(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, başvurunun gizli olmayan metnine ve soru
formlarına erişim hakkında bilgi verilmiştir.

(3) Taraflara soru formlarını yanıtlamaları için posta süresi dâhil 37 gün süre tanınmış
olup, tarafların süre uzatımına yönelik talepleri olmamıştır.

(4) YÜD soruşturma süresince Bakanlık ile işbirliği içinde olmuş ve gerektiğinde talep
edilen ilave bilgi ve belgeleri temin etmiştir. 

(5) Soruşturma döneminde ithalat gerçekleştirdiği tespit edilen 3 ithalatçı firmaya so-
ruşturma açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuştur. Soruşturma kapsamında, ithalatçı firma-
lardan soru formunu cevaplayarak Bakanlığa ileten herhangi bir firma olmamıştır.

(6) ÇHC’de yerleşik, tespit edilen 4 üretici/ihracatçı firmaya soruşturma açılışına ilişkin
bildirimde bulunulmuştur. Soruşturma kapsamında, ÇHC’de yerleşik üretici/ihracatçı firma-
lardan soru formunu cevaplayarak Bakanlığa ileten herhangi bir firma olmamıştır.
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(7) Soruşturmaya ilişkin bilgi ve bulguların tamamlanması akabinde, soruşturma so-
nucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi, bulgu, tespit ve değerlendirmeleri içeren nihai
bildirim 9/9/2016 tarihinde yayımlanmıştır. Söz konusu bildirim, soruşturma konusu ülkenin
Ankara Büyükelçiliği ile YÜD’e iletilmiştir.

(8) Nihai bildirim sonrasında, taraflardan nihai bildirime ilişkin görüş alınamamıştır.
(9) Tarafların soruşturma süresince ortaya koydukları tüm bilgi, belge ve görüşler in-

celenmiş, mezkur görüşlerden mevzuat kapsamında değerlendirilebilecek olanlarına bu Tebliğin
ilgili bölümlerinde değinilmiştir.

Yerinde doğrulama soruşturmaları
MADDE 7 – (1) Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde 24/5/2016-25/5/2016 ta-

rihleri arasında yerli üretici Azmüsebat firmasının İstanbul’da bulunan üretim tesisi ile idari
merkezinde yerinde doğrulama soruşturması gerçekleştirilmiştir.

Gözden geçirme dönemi 
MADDE 8 – (1) Soruşturma kapsamında, gözden geçirme dönemi olarak 1/1/2012-

30/6/2015 dönemi tespit edilmiş olup, önlemin yürürlükten kalkması durumunda dampingin
ve zararın devamı veya yeniden meydana gelmesi ihtimalinin tespiti için anılan dönem kulla-
nılmıştır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Soruşturma Konusu Ürün ve Benzer Ürün

Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün
MADDE 9 – (1) Soruşturma konusu ürün 9613.20.00.00.19 GTİP altında kayıtlı “dol-

durulabilen gazlı cep çakmakları (diğer ateşleme sistemli olanlar)”dır.
(2) Soruşturma konusu ürün üretiminin temel aşamaları şu şekildedir: Öncelikle ana

gövde olan gaz tankı akıtma yoluyla üretilir. Üretilen bu gövdelere alt sübap (tekrar dolduru-
labilmesini sağlayan aksam) montajı yapılır. Daha sonra gazın çıktığı meme ve parçaları monte
edilir. Bundan sonra, üretilen bu gövdeye gaz doldurulur ve üst valf parçası kaynatılır. Gazı
dolan çakmaklar ortam sıcaklığına getirilir. Ardından, gövdeye başlık ve çark takılır ve çeşitli
kontroller yapılır. Son olarak çark göbeği yanak ile birleştirilir; metal pim, plastik pim ve taşı
iten yay da monte edilir ve en son da çakmak taşı da ilave edildikten sonra cep çakmaklarının
montaj işlemi bitirilir.

(3) Yaklaşık 25 değişik parçanın birleştirilmesiyle üretilen soruşturma konusu ürün ge-
nellikle sigara ve mutfak ateşi yakmak amacıyla kullanılmaktadır.

(4) Esas soruşturmada, YÜD tarafından üretilen doldurulabilen gazlı cep çakmakları
ile soruşturma konusu ülkeden ithal edilen soruşturma konusu ürün arasında teknik ve fiziki
özellikleri, dağıtım kanalları, kullanıcı algılamaları ve kullanım alanları bakımından benzer
özelliklerin söz konusu olduğu ve soruşturma konusu ürünün YÜD tarafından üretilen ürünle
doğrudan rekabet içinde bulunduğu ve bu nedenle Yönetmeliğin 4 üncü maddesi çerçevesinde
YÜD tarafından imal edilen ürünün “benzer ürün” olarak kabul edilebileceği tespit edilmiştir.
Bu defa da ilgili başvuru kapsamında yapılan değerlendirmede Yönetmeliğin 4 üncü maddesi
çerçevesinde benzer ürüne yönelik tespiti değiştirecek herhangi bir bulguya rastlanmamıştır.

(5) Soruşturma konusu ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup uygulamaya esas
olan, 24 üncü maddede yer alan tabloda belirtilen GTİP ve karşılığı eşya tanımıdır. Bununla
beraber, soruşturma konusu eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyo-
nunda ve/veya tanımında yapılacak değişiklikler uygulamaya halel getirmemektedir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Dampingin Devamı ve Yeniden Meydana Gelmesi İhtimali

Genel açıklamalar 
MADDE 10 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde önlemin yürürlükten

kalkması halinde dampingin devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel
olup olmadığı incelenmiştir. 

(2) Soruşturma sırasında yeni damping marjı hesaplanmamış, esas ve ilk NGGS’de he-
saplanmış olan damping marjları gösterge olarak dikkate alınmıştır.

Esas soruşturmada ve ilk NGGS’de tespit edilen damping marjları 
MADDE 11 – (1) Mevcut dampinge karşı önlemin hukuki ve idari altyapısını teşkil

eden esas ve NGGS’lerde tespit edilen damping marjları, önlemin uygulanmadığı ortamda ih-
racatçı firmaların davranışlarını ve yapabilmeleri muhtemel olan dampingi göstermesi açısından
önem taşımaktadır.

(2) Buna göre damping marjı, 1998 yılında sona eren esas soruşturmada ÇHC’de yer-
leşik üretici/ihracatçı firmalar için CIF bedelin %556,4’ü olarak belirlenmiştir. 2004 yılında
tamamlanan ilk NGGS’de ise damping marjı CIF bedelin %262’si olarak belirlenmiştir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Zararın Devamı veya Yeniden Meydana Gelmesi İhtimali

Genel açıklamalar
MADDE 12 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde, gözden geçirme döne-

minde YÜD’deki zarar durumu ve önlemin yürürlükten kalkması halinde zarara etki edebilecek
muhtemel gelişmeler incelenmiştir. Bu çerçevede, ithalatın miktarı ve gelişimi, ithal fiyatlarının
gelişimi, fiyat kırılması ve baskısı ile YÜD’ün ekonomik göstergeleri incelenmiştir.

(2) Soruşturma konusu ürünün Türkiye’ye genel ithalatı ve bahse konu ülkeden yapılan
ithalatın incelenmesinde TÜİK verileri dikkate alınmıştır.

Ürünün genel ithalatı ve ithalatın fiyatları
MADDE 13 – (1) Önleme konu doldurulabilen gazlı cep çakmaklarına ilişkin genel it-

halat istatistiklerine bakıldığında, ürünün 2012 yılında 17.877.600 adet olan toplam ithalatının,
2013 yılında 22.021.130 adet, 2014 yılında 14.553.130 adet, 2015 (1-6) döneminde 6.413.685
adet ve 2015 yılında 20.571.592 adet olarak gerçekleştiği görülmektedir. Önlem konusu ürünün
genel ithalatı 2012-2015 yılları arasında miktar bazında %15 oranında artmıştır. 

(2) Ürünün değer olarak ithalatına bakıldığında ise 2012 yılında 3.624.521 ABD Doları
olan ithalatın, 2013 yılında 4.531.782 ABD Doları, 2014 yılında 4.133.706 ABD Doları, 2015
(1-6) döneminde 1.551.023 ABD Doları ve 2015 yılında 4.275.796 ABD Doları olduğu gö-
rülmüştür. Önlem konusu ürünün genel ithalatı 2012-2015 yılları arasında değer bazında %18
oranında yükselmiştir.

(3) Genel ithalatın birim fiyatının ise 2012 yılında 0,20 ABD Doları/Adet, 2013 yılında
0,21 ABD Doları/Adet, 2014 yılında 0,28 ABD Doları/Adet, 2015 (1-6) döneminde 0,24 ABD
Doları/Adet ve 2015 yılında 0,21 ABD Doları/Adet olarak gerçekleştiği görülmektedir.

Ürünün önlem konusu ülkeden ithalatı ve ithalatın fiyatları
MADDE 14 – (1) ÇHC’den yapılan doldurulabilen gazlı cep çakmakları ithalatı 2012

yılında 1.011.953 adet, 2013 yılında 1.483.637 adet, 2014 yılında 736.474 adet, 2015 (1-6) dö-
neminde 866.500 adet ve 2015 yılında 1.250.028 adet olarak gerçekleşmiştir. Bu kapsamda,
ÇHC menşeli önlem konusu ürün ithalatı 2012-2015 yılları arasında miktar bazında %24 ora-
nında artmıştır. 

Sayfa : 106                             RESMÎ GAZETE                                 30 Ekim 2016 – Sayı : 29873



(2) Ürünün değer olarak ithalatına bakıldığında ise, 2012 yılında 288.041 ABD Doları
olan ÇHC menşeli ithalatın, 2013 yılında 374.779 ABD Doları, 2014 yılında 287.591 ABD
Doları, 2015 (1-6) döneminde 303.117 ABD Doları ve 2015 yılında 402.733 ABD Doları ol-
duğu görülmüştür. Bu kapsamda, ÇHC menşeli önlem konusu ürün ithalatı 2012-2015 yılları
arasında değer bazında %40 oranında yükselmiştir.

(3) ÇHC’den gerçekleştirilen doldurulabilen gazlı cep çakmakları ithalatının anılan ürü-
nün tüm ülkelerden ithalatı içerisindeki payı 2012-2015 yıllarında miktar bazında sırasıyla %6,
%7, %5 ve %6 olmuştur.

(4) ÇHC menşeli ithalatın birim fiyatının ise 2012 yılında 0,28 ABD Doları/Adet, 2013
yılında 0,25 ABD Doları/Adet, 2014 yılında 0,39 ABD Doları/Adet, 2015 (1-6) döneminde
0,35 ABD Doları/Adet ve 2015 yılında 0,32 ABD Doları/Adet olarak gerçekleştiği görülmek-
tedir. Gözden geçirme döneminde ÇHC menşeli ithalatın birim fiyatları önlemin etkisiyle genel
ithalat birim fiyatlarının üzerinde seyretmiştir.

Ürünün üçüncü ülkelerden ithalatı ve ithalatın fiyatları
MADDE 15 – (1) Önlem konusu ürünün üçüncü ülkelerden gerçekleşen ithalat rakam-

ları incelendiğinde, 2012 yılında 16.865.647 adet olan ithalatın, 2013 yılında 20.537.493 adet,
2014 yılında 13.816.656 adet, 2015 (1-6) döneminde 5.547.185 adet ve 2015 yılında 19.321.564
adet olarak gerçekleştiği görülmektedir. Üçünce ülkeler menşeli ithalat 2012-2015 yılları ara-
sında miktar bazında %15 oranında artmıştır.

(2) Ürünün değer olarak ithalatına bakıldığında ise 2012 yılında 3.336.480 ABD Doları
olan ithalatın, 2013 yılında 4.157.003 ABD Doları, 2014 yılında 3.846.115 ABD Doları, 2015
(1-6) döneminde 1.247.906 ABD Doları ve 2015 yılında 3.873.063 ABD Doları olduğu gö-
rülmüştür. Üçüncü ülkeler menşeli ithalat 2012-2015 yılları arasında değer bazında %16 ora-
nında yükselmiştir.

(3) Üçüncü ülkelerden gerçekleştirilen soruşturma konusu ürün ithalatının, anılan ürü-
nün tüm ülkelerden ithalatı içerisindeki payı 2012-2015 yıllarında miktar bazında sırasıyla
%94, %93, %95 ve %94 olmuştur.

(4) Üçüncü ülkeler menşeli ithalatın birim fiyatı ise 2012 yılında 0,20 ABD Doları/Adet,
2013 yılında 0,20 ABD Doları/Adet, 2014 yılında 0,28 ABD Doları/Adet, 2015 (1-6) döne-
minde 0,22 ABD Doları/Adet ve 2015 yılında 0,20 ABD Doları/Adet olarak gerçekleşmiştir.

Türkiye toplam benzer mal tüketimi ve pazar payları
MADDE 16 – (1) Önlem konusu ithalatın nispi olarak değişimini görebilmek için, söz

konusu ithalatın toplam Türkiye benzer mal tüketimi içindeki payı incelenmiştir. Bu bağlamda,
YÜD’ten temin edilen yurt içi satış miktarları ile genel ithalat miktarları adet bazında toplanarak
ilgili yılda benzer mala ilişkin Türkiye toplam tüketim rakamı elde edilmiştir. Söz konusu he-
saplamalar 2012-2015 dönemi için yapılmış ve YÜD’ün 2015 yılı ilk 6 aylık verileri hesapla-
manın yapılabilmesini teminen yıllıklandırılmıştır. Veriler 2012 yılı 100 olacak şekilde endeks-
lenmiştir. 

(2) Buna göre, Türkiye benzer mal tüketimi 2012 yılı 100 olarak kabul edildiğinde 2013
yılında 100, 2014 yılında 119 ve 2015 yılında 137 olarak gerçekleşmiştir. İlgili dönemde Tür-
kiye benzer mal tüketimi %37 oranında artmıştır. 

(3) Anılan dönemde YÜD’ün pazar payı 2012 yılı 100 olarak kabul edildiğinde 2013
yılında 81, 2014 yılında 126 ve 2015 yılında 113 olarak gerçekleşmiştir. İlgili dönemde
YÜD’ün pazar payı %13 oranında artmıştır. 
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(4) Önlem konusu ülke olan ÇHC’nin pazar payı ise 2012 yılı 100 olarak kabul edildi-
ğinde, 2013 yılında 147, 2014 yılında 61 ve 2015 yılında 90 olarak gerçekleşmiştir. Buna göre
ÇHC’nin pazar payı yürürlükteki önlemin de etkisiyle ilgili dönemde %10 oranında azal-
mıştır.

(5) Diğer ülkeler menşeli ithalatın pazar payı 2012 yılı 100 olarak kabul edildiğinde
2013 yılında 122, 2014 yılında 69 ve 2015 yılında 84 olarak gerçekleşmiştir. Buna göre diğer
ülkeler menşeli ithalatın pazar payı ilgili dönemde %16 oranında gerilemiştir.

Fiyat kırılması ve fiyat baskısı
MADDE 17 – (1) Önlem konusu ürünün Türkiye pazarına giriş fiyatlarının YÜD’ün

fiyatlarının ne kadar altında kaldığını gösteren fiyat kırılması hesabında, soruşturma konusu
ülke olan ÇHC’den gerçekleşen ithalatın CIF bedeline %2,7 oranında gümrük vergisi ile %2
oranında gümrükleme masrafı eklenmiş ve önlem konusu ürünün Türkiye piyasasına giriş fiyatı
bulunmuştur. Dampinge karşı önlemin söz konusu olmadığı bir ortamda önlem konusu ülke
menşeli ürünün Türkiye pazarına giriş fiyatının hangi düzeyde olacağına ilişkin değerlendir-
meyi mümkün kılmak amacıyla anılan fiyata dampinge karşı önlem eklenmemiştir. Bu şekilde
elde edilen fiyat, YÜD’ün yıllık ağırlıklı ortalama yurt içi satış fiyatları ile mukayese edilerek
önlem konusu ülkenin ihraç fiyatının YÜD’ün ağırlıklı ortalama iç piyasa satış fiyatlarını hangi
oranda kırdığı tespit edilmiştir. 

(2) ÇHC menşeli önlem konusu ürünün Türkiye piyasasına giriş fiyatlarının YÜD’ün
yurt içi satış fiyatlarını yürürlükte bulunan damping önlemin etkisiyle 2012-2015 (1-6) döne-
minde kırmadığı tespit edilmiştir. 

(3) Soruşturma konusu ürüne ilişkin fiyat kırılması hesabına ek olarak YÜD’ün olması
gereken iç piyasa satış fiyatı ile soruşturma konusu ithal ürünlerin Türkiye pazarına giriş fi-
yatlarını karşılaştıran fiyat baskısı hesabı da yapılmıştır. Fiyat baskısı hesabında yer alan
YÜD’ün olması gereken satış fiyatı, YÜD’ün gözden geçirme döneminde gerçekleşmiş ağırlıklı
ortalama birim ticari maliyetine %10 oranında makul bir kâr eklenerek bulunmuştur. Bulunan
bu fiyat birinci fıkrada nasıl hesaplandığı açıklanan ÇHC menşeli ithalatın Türkiye piyasasına
giriş fiyatlarıyla karşılaştırılmıştır. Bu kapsamda, ÇHC menşeli soruşturma konusu ürünün Tür-
kiye piyasasına giriş fiyatlarının YÜD’ün yurt içi satış fiyatlarını yürürlükte bulunan damping
önlemin etkisiyle 2012-2015 (1-6) döneminde baskılamadığı tespit edilmiştir.

(4) Anılan dönemde, ÇHC menşeli ithalatın soruşturma konusu üründe YÜD fiyatlarını
kırmaması ve baskılamaması halihazırda yürürlükte bulunan damping önleminin etkili oldu-
ğunu ve YÜD’ün önlem konusu ithalatın fiyatları ile rekabet edebildiğini göstermektedir. Bu
itibarla, damping önleminin yürürlükte olmadığı bir durumda soruşturma konusu ithalatın YÜD
üzerindeki etkisinin daha net anlaşılabilmesi için, coğrafya ve pazar özellikleri bakımından
Türkiye ile benzer olan BAE’nin ÇHC menşeli soruşturma konusu üründeki birim ithalat ra-
kamları UTM’den elde edilmiş ve gösterge niteliğinde fiyat kırılması ve baskısı hesapları ya-
pılmıştır.

(5) Buna göre yapılan fiyat kırılması hesabında, 2012-2015 döneminde ÇHC’nin
BAE’ye olan FOB ihraç fiyatları esas alınmıştır. Sigorta tutarı ve navlun bedeli eklenerek CIF
hale getirilen ihraç fiyatlarına ayrıca %2,7 gümrük vergisi ve %2 oranında diğer gümrük mas-
rafları eklenerek benzer ürünün Türkiye pazarına giriş fiyatı bulunmuştur. Dampinge karşı ön-
lemin söz konusu olmadığı bir ortamda fiyatların hangi düzeyde olacağına ilişkin değerlendir-
meyi mümkün kılmak amacıyla anılan miktara dampinge karşı önlem eklenmemiştir. Bu şe-
kilde elde edilen fiyat YÜD’ün ağırlıklı ortalama yurt içi satış fiyatları ile mukayese edilerek
ÇHC’nin ihraç fiyatlarının YÜD’ün ağırlıklı ortalama iç piyasa satış fiyatlarını hangi oranda
kırdığı tespit edilmiştir. Buna göre 2012-2015 yılları arasında, sırasıyla %3x, %1xx, %1xx ve
%1xx oranlarında fiyat kırılmaları tespit edilmiştir.
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(6) ÇHC’nin BAE’ye soruşturma konusu üründeki FOB ihraç fiyatları esas alınarak 3 üncü
fıkrada belirtildiği şekliyle yapılan fiyat baskısı hesaplamalarında ise, fiyat baskıları 2012-2015
döneminde sırasıyla %5x, %1xx, %1xx ve %1xx olarak bulunmuştur. 

Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri 

MADDE 18 – (1) Önleme konu ülke menşeli ithalatın YÜD üzerindeki etkisinin belir-
lenmesinde, YÜD olarak değerlendirilen Azmüsebat firmasının soruşturma konusu ürüne ilişkin
ekonomik göstergeleri 2012-2015 (1-6) dönemi dikkate alınarak değerlendirilmiştir.

(2) Eğilimin sağlıklı bir şekilde incelenmesini teminen Türk Lirası bazındaki değerler
TÜİK istatistiklerinden alınan yıllık ortalama ÜFE kullanılarak enflasyondan arındırılmış, elde
edilen reel değerler 2012 yılı 100 birim kabul edilerek endekslenmiştir. Trendi görebilmek
amacıyla yerinde doğrulanmış 2015 yılı ilk 6 aylık YÜD verileri yıllıklandırılmıştır.

a) Üretim, kapasite ve kapasite kullanım oranı (KKO)
1) YÜD’ün ilgili üründe 2012 yılı için 100 birim olarak kabul edilen üretim miktar en-

deksi, 2013-2015 yılları arasında sırasıyla 103, 142 ve 161 birim olarak gerçekleşmiştir. 
2) YÜD’ün 2012 yılı için 100 birim olarak kabul edilen kapasite endeksi, 2013-2015

yılları arasında sırasıyla 100, 100 ve yeni bir hatta dönüşüm sağlanması neticesinde 200 birim
olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan, anılan dönemde KKO endeksi 2012 yılı için 100 birim
olarak kabul edildiğinde, 2013-2015 yılları arasında sırasıyla 97, 120 ve 73 birim olmuştur. 

b) Yurt içi satışlar ve fiyatlar
1) YÜD’ün yurt içi satış miktar endeksi 2012 yılı için 100 birim olarak kabul edildi-

ğinde, 2013-2015 yılları arasında sırasıyla 81, 150 ve 154 olarak gerçekleşmiştir. Yurt içi satış
değerlerine bakıldığında ise 2012 yılında 100 olan endeksin, 2013-2015 yılları arasında sırasıyla
139, 195 ve 232 olduğu görülmüştür. 

2) YÜD’ün ağırlıklı ortalama yurt içi birim satış fiyatı endeksi 2012 yılı için 100 olarak
kabul edildiğinde, 2013-2015 yılları arasında sırasıyla 171, 130 ve 150 olmuştur. 

c) İhracat
1) YÜD’ün yurt dışı satış miktar endeksi 2012 yılı için 100 birim olarak kabul edildi-

ğinde, endeksin 2013-2015 yılları arasında sırasıyla 200, 50 ve 300 olarak gerçekleştiği görül-
mektedir. Aynı döneme ilişkin yurt dışı satış hâsılatı ise 2012 yılı için 100 birim olarak kabul
edildiğinde, 2013-2015 yılları arasında sırasıyla 191, 58 ve 387 olmuştur.

2) YÜD’ün ağırlıklı ortalama yurt dışı birim satış fiyatı endeksi 2012 yılı için 100 olarak
kabul edildiğinde, 2013-2015 yılları arasında sırasıyla 96, 115 ve 129 olmuştur. 

ç) Pazar payı
1) Soruşturma konusu ürünün yurt içi tüketim endeksi 2012 yılı için 100 birim olarak

kabul edildiğinde, endeksin 2013-2015 yılları arasında sırasıyla 100, 119 ve 137 birim olarak
gerçekleştiği görülmektedir. Bu itibarla, soruşturma konusu ürün tüketimi 2012-2015 yılları
arasında %37 oranında artış göstermiştir.

2) YÜD’ün pazar payı endeksi ise 2012 yılı 100 birim olarak alındığında, 2013-2015
yılları arasında sırasıyla 81, 126 ve 113 olmuştur. Bu itibarla, YÜD’ün pazar payı 2012-2015
döneminde %13 oranında artış göstermiştir.

d) Maliyetler
1) YÜD’ün ağırlıklı ortalama birim ticari maliyet endeksi 2012 yılı için 100 olarak

kabul edildiğinde, 2013-2015 yılları arasında sırasıyla 160, 143 ve 168 olmuştur.  
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e) Stoklar
1) YÜD’ün stok değerleri incelendiğinde, stok değer endeksi 2012 yılı için 100 birim

olarak kabul edildiğinde, bu endeksin 2013-2015 yılları arasında sırasıyla 320, 126 ve 722 ola-
rak gerçekleştiği görülmektedir.

f) İstihdam
1) YÜD’ün direkt işçi sayısı endeksi 2012 yılı için 100 birim olarak kabul edildiğinde,

2013-2015 yılları arasında sırasıyla 96, 100 ve 92 olmuştur. 
g) Verimlilik
1) YÜD’ün işçi başına verimlilik endeksi 2012 yılı için 100 birim olarak kabul edildi-

ğinde, 2013-2015 yılları arasında sırasıyla 101, 120 ve 159 olarak gerçekleşmiştir.
ğ) Kârlılık
1) YÜD’ün 2012 yılında reel olarak düşük seviyelerde gerçekleşen birim yurt içi satış

kârlılığı endeksi -100 birim olarak kabul edildiğinde, 2013-2015 yılları arasında sırasıyla 163,
-533 ve -708 olmuştur.

2) YÜD’ün 2012 yılında reel olarak düşük seviyelerde gerçekleşen birim yurt dışı satış
kârlılığı endeksi 100 birim olarak kabul edildiğinde, 2013-2015 yılları arasında sırasıyla -104,
28 ve 10 olmuştur.

3) YÜD’ün 2012 yılında reel olarak düşük seviyelerde gerçekleşen toplam birim karlılık
endeksi -100 birim olarak kabul edildiğinde, 2013-2015 yılları arasında sırasıyla 162, -535 ve
-711 olmuştur.

h) Nakit akışı
1) YÜD’ün soruşturma konusu ürün satışları ile yarattığı nakit akışı endeksi 2012 yılı

için 100 birim olarak kabul edildiğinde, 2013-2015 yılları arasında sırasıyla 381, -441 ve -694
olmuştur.

ı) Büyüme
1) YÜD’ün bütün faaliyetleri ile ilgili olarak, aktif büyüklüğü 2012 yılı için 100 birim

olarak kabul edildiğinde, 2013-2015 yılları arasında sırasıyla 152, 156 ve 186 olmuştur.
i) Özsermaye artışı
1) YÜD’ün sermaye artırma yeteneğini görebilmek amacıyla bütün faaliyetlerinde kul-

lanılan öz sermayesinin gelişimi incelenmiştir. Buna göre, 2012 yılı için 100 birim olarak kabul
edilen öz sermaye endeksi, 2013-2015 yılları arasında sırasıyla -15, -12 ve 52 olmuştur.

j) Yatırımlardaki artış
1) YÜD’ün tevsi yatırım endeksi 2012 yılı için 100 birim olarak kabul edildiğinde, anı-

lan endeks 2013-2015 yılları arasında sırasıyla 59, 802 ve 41 olmuştur.
2) YÜD’ün, 2012 ve 2013 yıllarında yenileme yatırımı bulunmazken; 2014 ve 2015

yıllarında ek yenileme yatırımları yapılmıştır.
Yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinin değerlendirilmesi
MADDE 19 – (1) YÜD’ün ekonomik göstergeleri 2012-2015 yılları için incelendiğin-

de, soruşturma konusu ürünün yurt içi tüketiminde görünen artışa karşın, yerli üreticinin ilgili
üründe pazar payını benzer oranda artıramadığı tespit edilmiştir.

(2) Yapılan değerlendirmede, YÜD’ün soruşturma konusu üründe ticari maliyetinin al-
tında satış yaptığı ve bu nedenle gerek yurt içi gerekse de toplam karlılık göstergelerinde ciddi
bozulmalar olduğu belirlenmiştir. Söz konusu dönemde YÜD, önleme rağmen artan ticari ma-
liyetlerini satış fiyatlarına yansıtamamış olup neticede nakit akışı verileri bozulmuş ve görülen
zarar neticesinde belirli dönemlerde özsermayesi dahi negatif seyretmiştir.
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(3) Yapılan yenileme ve tevsi yatırımları neticesinde verimliliğini artıran YÜD’ün üre-
timi artmış olup;  satışların tüketime paralel olarak seyretmemesi nedeniyle stokları söz konusu
dönemde birikmiş ve kapasite kullanım oranı düşmüştür.

ALTINCI BÖLÜM
Dampingin ve Zararın Devamı veya Yeniden Meydana Gelmesi 

İhtimalinin Değerlendirilmesi

Genel açıklamalar
MADDE 20 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi hükümleri gereğince, önlemin yürür-

lükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gel-
mesinin muhtemel olup olmadığı değerlendirilmiştir. Bu çerçevede, önleme tabi ülkedeki kapasite
ve ihracat potansiyeli ve talebi etkileyen unsurlar incelenmiştir.

Önleme tabi ülkedeki yerleşik kapasite ve ihracat potansiyeli
MADDE 21 – (1) Önlem konusu ürünün küresel üretimi ve üretim kapasitesine ilişkin

bilgiler anılan ürünün uluslararası ticaretine ilişkin dış ticaret verilerinden sağlanmıştır. Bu
kapsamda, önlem konusu ürünün genel ihracatı ve önlem konusu ülkeden ihracatına ilişkin
UTM verileri 2012-2015 dönemi için incelenmiştir.

(2) Yapılan değerlendirmelerde “doldurulabilen gazlı cep çakmakları”nı içinde barın-
dıran en dar kapsamlı sınıflandırmanın yer aldığı 9613.20 gümrük tarife pozisyonu (GTP) ve-
rileri kullanılmıştır. Bu kapsamda,  eldeki en iyi verilerle değerlendirme gerçekleştirilmiştir.

(3) Bu bağlamda ÇHC, 2012-2015 yılları arasında değer bazında dünya doldurulabilen
gazlı cep çakmakları ihracatının sırasıyla %65’ini, %62’sini, %64’ünü ve %64’ünü gerçekleş-
tirerek, ilgili üründe ihracatçı ülkeler arasında ilk sırada yer almıştır.

(4) ÇHC menşeli doldurulabilen gazlı cep çakmakları dünya birim ihracat fiyatlarına
bakıldığında ise, 2012-2015 yılları arasında birim fiyatlarda %10 seviyesinde bir düşüş olduğu
değerlendirilmiştir. Buna göre ÇHC menşeli önlem konusu ürünün birim fiyatları 2012-2015
yılları arasında sırasıyla 0,1396 ABD Doları/Adet, 0,1324 ABD Doları/Adet, 0,1307 ABD Do-
ları/Adet ve 0,1256 ABD Doları/Adet olmuştur.

(5) Sonuç olarak, ÇHC’nin hâlihazırda önemli bir ihracat potansiyeli ve kapasitesi ol-
duğu; yürürlükte olan önlemin kalkması durumunda söz konusu potansiyelin Türkiye’ye yö-
nelebileceği değerlendirilmektedir. Buna ek olarak, ÇHC menşeli önlem konusu ürünün dünya
ihracat birim fiyatlarının düşüş eğiliminde olduğu; yürürlükte olan önlemin kalkması duru-
munda bu eğilimin YÜD’ün iç pazardaki rekabet kabiliyetini önemli biçimde azaltacağı mü-
talaa edilmektedir.  

Talebi etkileyen diğer unsurlar
MADDE 22 – (1)  Yerli üreticiden alınan bilgiye göre plastik gövdeli çakmak talebi

iki türlü olabilmektedir. Birinci türde talep, çakmaktan uzun süreli değil, kullan-at şeklinde
kısa süreli fayda sağlamayı talep etmekteyken ikinci türde talep, çakmaktan biten gazının tekrar
doldurulması suretiyle uzun süreli faydalanmayı talep etmektedir. YÜD hem birinci tür talebe
uygun şekilde kullan-at özellikli çakmak hem de ikinci tür talebe uygun şekilde doldurulabilen
çakmak üretebilmektedir. YÜD’ten temin edilen bilgilere göre Türkiye’deki tüketiciler daha
ekonomik olması hasebiyle doldurulabilen çakmak modelini daha fazla tercih etmektedirler.
Fakat her iki tür çakmakta da ürün çeşitliliği sınırlı olduğundan tüketici açısından temel belir-
leyici unsur fiyat olmaktadır. 
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(2) Öte yandan mevcut duruma etki edebilecek “diğer etkenler” incelendiğinde, ben-
zer üründe şikâyet sahibi firmanın soruşturma konusu üründe tek üretici olduğu; bu nedenle
söz konusu ekonomik göstergelerdeki bozulmanın yurt içinde diğer üreticilerle olabilecek re-
kabet şartlarından kaynaklanmayacağı; benzer ürünün imalat ve/veya tüketim biçiminde fark-
lılığın yaşanmadığı ve diğer tüm etkenler dikkate alındığında YÜD’ün içinde bulunduğu durum
ile dampinge konu ithalat arasındaki nedensellik bağını bütünüyle ortadan kaldıracak veya
önemsiz hale getirecek bir unsurun mevcut olmadığı değerlendirilmiştir.  

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Değerlendirme
MADDE 23 – (1) Yapılan değerlendirmeler sonucunda, soruşturma konusu ülkenin ön-

lem konusu üründe ciddi kapasitesinin ve ihracat kabiliyetinin bulunduğu, ÇHC menşeli ithalata
olan talebin temel nedeninin fiyat seviyesi olduğu, önlemin yürürlükten kalkması durumunda
üretici/ihracatçı firmaların önlemin yokluğundaki davranışlarını yansıtacak olan esas soruştur-
ma ve ilk NGGS’de tespit edilen damping marjlarının önemli seviyelerde olduğu değerlendi-
rilmektedir.

(2) Hâlihazırda yürürlükte olan dampinge karşı kesin önlem sonucunda YÜD’ün üretim
ve satışlar gibi temel göstergelerinde iyileşmeler yaşanmakla birlikte, karlılık, nakit akışı, KKO
ve pazar payı gibi diğer bazı ekonomik göstergelerinde bozulmalar yaşandığı, ÇHC menşeli
ithalatın 2012-2015 yılları arasında %24 oranında artış gösterdiği belirlenmiştir.

(3) Bu kapsamda, meri önlemin yürürlükten kaldırılması halinde dampingli ithalatın
ve YÜD üzerindeki zararın devam etmesinin veya tekrarlanmasının muhtemel olduğuna kanaat
getirilmiştir.

Karar
MADDE 24 – (1) Soruşturma sonucunda, elde edilen bilgi ve bulgular çerçevesinde,

yürürlükteki önlemin ortadan kaldırılması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin
veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu değerlendirilmiştir.

(2) Bu çerçevede, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Eko-
nomi Bakanının onayı ile İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:
2010/27) kapsamında uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin aşağıda tabloda yer alan şe-
kilde değiştirilmeden uygulanmaya devam etmesine karar verilmiştir.

Uygulama
MADDE 25 – (1) Gümrük idareleri, 24 üncü maddede gümrük tarife istatistik pozisyon

numarası, tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak
kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında, karşılarında gösterilen mik-
tarda dampinge karşı kesin önlemi tahsil ederler.

Yürürlük
MADDE 26 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 27 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2016/46)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, OYKA Kağıt Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim

Şirketi tarafından yapılan başvuruya istinaden Finlandiya, Rusya, Polonya ve Brezilya menşeli

“metrekare ağırlığı 175 gramı geçmeyen beyazlatılmamış kraftlayner kağıtlar” ürününün itha-

latına ilişkin olarak damping soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının

belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin

Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile

yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli

ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında

Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,

b) Brezilya: Brezilya Federal Cumhuriyetini,

c) Finlandiya: Finlandiya Cumhuriyetini,

ç) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,

d) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,

e) Kanun: 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hak-

kında Kanunu,

f) Karar: 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe

konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararı,

g) OYKA: OYKA Kağıt Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketini,

ğ) Polonya: Polonya Cumhuriyetini,

h) Rusya: Rusya Federasyonunu,

ı) TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumunu,

i) UTM: Uluslararası Ticaret Merkezini, 

j) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta

Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,

ifade eder.

Başvuru konusu ürün

MADDE 4 – (1) Başvuru konusu ürün, 4804.11.11.10.00, 4804.11.15.10.00 ve

4804.11.90.10.00 GTİP’ler altında yer alan “metrekare ağırlığı 175 gramı geçmeyen beyazla-

tılmamış kraftlayner kağıtlar”dır.

(2) Bahse konu GTİP’ler, bilgi amaçlı verilmiş olup bağlayıcı mahiyette değildir.
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(3) Başvuru konusu ürünün Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonun-
da ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel
teşkil etmez.

Başvurunun temsil niteliği

MADDE 5 – (1) Başvuru aşamasında sunulan delillerden, Yönetmeliğin 20 nci maddesi
çerçevesinde başvuru yeterliliğine sahip olan yerli üreticinin Yönetmeliğin 18 inci maddesi
çerçevesinde yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılmıştır. Bu kapsamda, OYKA
firması bu Tebliğin ilgili bölümlerinde yerli üretim dalı olarak anılacaktır.

Damping iddiası

MADDE 6 – (1) Damping belirlemesinde normal değer hesabı, şikâyete konu ülkeler
Finlandiya, Rusya, Polonya ve Brezilya menşeli ithal ürünün gerek iç piyasa satışlarına gerekse
de şikayete konu ülkelerdeki üretim maliyetlerine ilişkin veriler bulunamadığından, eldeki
mevcut verilerden hareketle, emsal olarak yerli üretim dalının 2016 yılı ilk 6 aylık dönemi üre-
tim maliyetleri esas alınarak yapılmıştır. Bu çerçevede, yerli üretim dalının üretim maliyetine,
satış, genel ve idari giderler ve finansman giderleri ile makul bir kâr eklenerek oluşturulmuş
normal değer elde edilmiştir.  

(2) İhraç fiyatının tespitinde, TÜİK’den elde edilen 2016 yılı ilk 6 aylık dönemine ait
şikâyet konusu ürünün şikâyet konusu ülkelerden gerçekleşen ithalatının CIF ağırlıklı ortalama
ihraç fiyatları esas alınmıştır. Söz konusu birim ihraç fiyatlarından harici navlun ve sigorta be-
delleri düşürülerek fiyatlar fabrika çıkış aşamasına getirilmiştir.

(3) Bu maddede açıklandığı şekilde tespit edilen normal değer ile Türkiye’ye ihraç fi-
yatları mümkün olduğu ölçüde aynı ticari aşamada, fabrika çıkış aşamasında karşılaştırılmış
olup şikâyete konu ülkeler menşeli ürün için hesaplanan damping marjlarının Yönetmeliğin
28 inci maddesinde zikredilen ihmal edilebilir oranların üzerinde olduğu tespit edilmiştir.

Zarar tehdidi ve nedensellik iddiası

MADDE 7 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesi çerçevesinde zarar tehdidi iddiasının
incelenmesi amacıyla şikâyet konusu ülkelerden gerçekleşen ithalatın miktar temelindeki seyri,
pazar payı, şikâyet konusu ülkeler menşeli ithalatın yerli üretim dalının iç satış fiyatlarını nasıl
etkilediği ve yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinin durumu değerlendirilmiştir.

(2) Şikâyet konusu ülkeler menşeli şikâyet konusu ürün ithalatının hem mutlak olarak
hem de genel ithalat içerisindeki payının 2014 yılı ilk 6 aylık dönemine kıyasla 2016 yılı ilk 6
aylık döneminde önemli oranda yükseldiği; aynı zamanda söz konusu ülkeler menşeli ithalatın
2014 yılı ilk 6 aylık dönemine kıyasla 2016 yılı ilk 6 aylık dönemi itibarıyla Türkiye iç piya-
sasındaki pazar paylarının da arttığı tespit edilmiştir.

(3) Şikâyet konusu ülkeler haricindeki diğer ülkeler menşeli ithalatın Türkiye pazarın-
dan aldığı pay önemli ölçüde azalırken, başvuru konusu ülkelerin pazar paylarını arttırdıkları
gözlenmiştir.

(4) Şikâyet konusu ülkeler menşeli ithalatın yerli üretim dalının fiyatlarını 2014-2016
(6 aylık) döneminin bazı alt dönemlerinde kırmadığı ve baskı altında tutmadığı ancak söz ko-
nusu ülkeler menşeli ithalatın birim fiyatlarının sürekli bir biçimde düşüş eğilimi izlediği dik-
kate alındığında ileride fiyat kırılması ve fiyat baskısının ortaya çıkmasının söz konusu olabi-
leceği değerlendirilmiştir.
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(5) Yerli üretim dalının yurt içi satışlar, yurt içi satışlardan ürün karı, verimlilik, ürün

nakit artışı gibi bazı göstergelerinde 2015 (6 aylık) döneminde bozulmalar ve yine aynı dö-

nemde stok miktarında artış gözlenmekle birlikte, ekonomik göstergelerinin genel olarak olum-

lu bir seyir izlediği tespit edilmiştir.

(6) Şikâyet konusu ülkelerin ihracat kapasitelerinin önemli seviyelerde olduğu ve

UTM’nin verilerine göre 2015 yılı dünya kraftlayner kağıt ihracatı bakımından Polonya’nın 3 üncü,

Rusya Federasyonu’nun 5 inci ve Brezilya’nın 6 ncı sırada yer aldığı tespit edilmiştir.

(7) Başvuru aşamasında sunulan deliller ve ithalata ilişkin resmî istatistikler esas alı-

narak yapılan tespitler ışığında, dampingli olduğu iddia edilen ithalatın Yönetmeliğin 17 nci

maddesinin yedinci fıkrası çerçevesinde, yerli üretim dalında maddi zarar tehdidine yol açtığı

değerlendirilmiştir.

Karar ve işlemler

MADDE 8 – (1) Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde bir damping soruşturma-

sının açılabilmesi için başvuruda yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından,

İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından Finlandiya, Rusya, Polonya ve

Brezilya menşeli 4804.11.11.10.00, 4804.11.15.10.00 ve 4804.11.90.10.00 GTİP’leri altında

kayıtlı “metrekare ağırlığı 175 gramı geçmeyen beyazlatılmamış kraftlayner kağıtlar” ürününe

yönelik olarak bir damping soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

(2) Soruşturma, Genel Müdürlük tarafından yürütülür. 

Soru formları ve bilgilerin toplanması

MADDE 9 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, başvuruda belirtilen ve Bakanlıkça

tespit edilen soruşturmaya konu ürünün ithalatçılarına, soruşturma konusu ülkelerde yerleşik

bilinen üreticilerine/ihracatçılarına ve soruşturmaya konu ülkelerin Ankara’daki Büyükelçilik-

lerine bildirimde bulunulur.

(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, başvurunun gizli olmayan özetine ve soru

formlarına nasıl erişileceği hususunda bilgi verilir.

(3) Bakanlıkça tespit edilememesi nedeniyle bildirim gönderilemeyen veya kendilerine

bildirim ulaşmayan diğer ilgili tarafların soru formuna Bakanlığa ait internet sayfasındaki ilgili

bölümden erişmeleri mümkün bulunmaktadır.

(4) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişim Türkçe yapılır. İlgili tarafların soru for-

muna ilişkin yanıtlarını ve bu yanıtlar dışında kalan tüm bilgi, belge, görüş ve taleplerini yazılı

olarak Türkçe sunmaları gerekir. Türkçe dışında bir dilde sunulan yanıt, bilgi, belge, görüş ve

talepler dikkate alınmaz.

(5) İlgili taraflar, soru formunda istenilen bilgiler haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu

düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerini, destekleyici deliller ile birlikte Genel Müdürlüğe

10 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilir.

(6) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden, ancak birinci ve üçüncü

fıkra kapsamına girmeyen ürünü girdi olarak kullanan işletmeler, bunların meslek kuruluşları,

tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları gibi diğer ilgili taraflar gö-

rüşlerini 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen süre içerisinde Genel Müdürlüğe su-

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

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

Süreler
MADDE 10 – (1) 9 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen bildirimin gönderildiği

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

(2) 9 uncu maddenin üçüncü ve beşinci fıkrasında belirtilen bildirimin gönderilemediği
bütün ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini ve soru formuna ilişkin cevaplarını bu Teb-
liğin yayımı tarihinden itibaren başlayacak 37 günlük süre içerisinde sunabilir.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden 9 uncu maddenin altıncı
fıkrası kapsamına giren diğer ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini bu Tebliğin yayımı
tarihinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içerisinde
sunabilir.

İşbirliğine gelinmemesi
MADDE 11 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesi çerçevesinde, ilgili taraflardan birinin

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

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

Geçici önlem alınması ve önlemlerin geriye dönük uygulanması
MADDE 12 – (1) Kanun ve Kararın ilgili hükümleri uyarınca, soruşturma süresince

geçici önlem uygulanması kararlaştırılabilir ve kesin önlem geriye dönük olarak uygulana-
bilir.

(2) Önlemlerin uygulanmasında başlamış işlem kavramı ve istisnası bulunmamaktadır.
Yetkili merci ve adresi
MADDE 13 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi, belge ve görüşlerin aşağıda belirtilen yet-

kili mercie yazılı olarak iletilmesi gerekir:
T.C. Ekonomi Bakanlığı
İthalat Genel Müdürlüğü
Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi
Söğütözü Mah. 2180 Cad. No: 63 Çankaya/ANKARA
Faks:+90-312-204 8633
E-posta: dms260@ekonomi.gov.tr
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Soruşturmanın başlangıç tarihi

MADDE 14 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

—— • ——
Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2016/47)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 22/8/2015 tarihli ve 29453 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/38) ile

başlatılan ve Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen damping soruşturması kapsamında yerli

üretim dalı tarafından yapılan damping soruşturması başvurusunun soruşturma süresi içerisinde

geri çekilmesi neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin

Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile

yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli

ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında

Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Soruşturma

MADDE 3 – (1) Yerli üretim dalını temsile haiz Posco Assan TST Çelik San. A.Ş. ta-

rafından yapılan başvurunun değerlendirilmesi neticesinde, Çin Halk Cumhuriyeti ve Çin Tay-

vanı menşeli “paslanmaz çelikten yassı hadde mamüller”e yönelik olarak 22/8/2015 tarihli ve

29453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Teb-

liğ (Tebliğ No: 2015/38) ile damping soruşturması başlatılmıştır.

Karar

MADDE 4 – (1) Soruşturma kapsamında, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme

Kurulu, yerli üretim dalı tarafından yapılan damping soruşturması başvurusunun soruşturma

süresi içerisinde başvuru sahibi firma tarafından geri çekilmesi nedeniyle 14/6/1989 tarihli ve

3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesi çer-

çevesinde mevcut soruşturmanın önlemsiz olarak kapatılmasına karar vermiştir.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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KURUL KARARLARI
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—— • ——
DÜZELTME

26/10/2016 tarihli ve 29869 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan

25/10/2016 tarihli ve 2016/9385 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 27/10/2016 tarihli ve 29870

(mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 26/10/2016 tarihli ve

2016/9386 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının, Bakanlar Kurulu üyeleri kısmında yer alan

ibareleri Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün

28/10/2016 tarihli ve 31853594-105-30, 166-133-4131 sayılı yazısına istinaden

şeklinde düzeltilmiştir. 

“       N.CANİKLİ           ”
Başbakan Yardımcısı V.

“       V.KAYNAK           ”
Başbakan Yardımcısı

Sayfa : 120                             RESMÎ GAZETE                                 30 Ekim 2016 – Sayı : 29873



30 Ekim 2016 – Sayı : 29873 RESMÎ GAZETE Sayfa : 121 

 

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

YARGI İLÂNLARI 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

ESAS NO : 2016/8345 

SUÇ : 213 sayılı yasaya muhalefet (Sahte fatura düzenlemek)  

SUÇ T. : 2009, 2010, 2011 ve 2012 Takvim yılları 

SANIK : Hasan UZUNOĞLU: (Zeynel oğlu Dudu'dan olma, 1975 Doğumlu) 

  Emniyetevleri Mah. Çelebi Mehmet Cad. No: 5 İç Kapı No: l Kağıthane/ 

İstanbul adresinde ikamet etmektedir. 

Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 

26/02/2014 gün ve 2013/5 E. 2014/67 K. sayılı hükmün, katılan vekili tarafından temyiz edilmesi 

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

hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tebliğnamesinin sanığa tebliği gerektiğinden 

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

yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının BOZMA isteyen 

12/10/2015 gün ve 11/2014/151606 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiş sayılacağı İlan olunur. 

 9492/1-1 

—— • —— 
Yargıtay 21. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

ESAS NO : 2016/5426 

SUÇ : Vergi Usul Kanununa muhalefet 

SUÇ TARİHİ : 17/02/2009 

SANIK : Remzi SİNOPLU: 66211296182 T.C. Kimlik numaralı, Necmettin ve 

Ayşe oğlu, Bartın - 11/12/1961 doğumlu, Bartın İli Bartın Merkez İlçesi Şiremirçavuş 

Mahallesi/Köyü Cilt No: 88, Hane No: 15, BSN: 38'de nüfusa kayıtlı. Etlik Mahallesi Çerçi Sokak 

No: 2 İç Kapı No: K Keçiören/ANKARA adresinde oturur. 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Ankara 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nden 

verilen 03/07/2013 gün ve 2013/17 Esas - 2013/456 Karar sayılı hükmün Cumhuriyet Savcısı ve 

katılan kurum vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine 4778 sayılı Yasanın 2. maddesi ile 

CMUK'nun 316. maddesine eklenen son fıkrası hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet 

Başsavcılığı tebliğnamesinin sanığa tebliği gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine. 

Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün 

sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının sanığın beraatine dair hükmün BOZULMASI isteyen 

04/03/2015 gün ve 11/2013/309007 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiş sayılacağı İlan olunur. 

 9408/1-1 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
PATİNAJ KUMU SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2016/442058 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi 4. Bölge Müdürlüğü Muhsin 

Yazıcıoğlu Bulvarı İstasyon Caddesi No: 1 SİVAS 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 346 221 70 00 - 0 346 223 76 77 
c) Elektronik Posta Adresi : 4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 
2 - İhale konusu malın  
    adı ve miktarı : Lokomotiflerde patinajı önlemek amacıyla 660 ton 

Silobas, 120 ton (25 Kg’lık torbalarda) olmak üzere 
toplam 780 ton Patinaj kumu satın alınacaktır. 

3 - Yukarıda belirtilen hizmet alımlarımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 
İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 
dokümanında belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyon 
Şefliğine (Giriş kat 12 nolu oda) 24/11/2016 günü saat 14:30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması 
şarttır. İhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplantı salonunda yapılacaktır. (1. Kat 34 nolu 
oda) 

5 - İhale dokümanı TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale 
Komisyonu Şefliğinde (Giriş kat 12 nolu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunlu olup; İhale doküman bedeli Teşekkülümüz veznesine 100,00 TL 
(KDV Dahil) yatırmak şartıyla Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Şefliğinden (Giriş kat 12 
nolu oda) temin edilebilir. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 9500/1/1-1 
————— 

LOKOMOTİFLERDEKİ APU SİSTEMLERİ İÇİN BAKIM VE 
ONARIM HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

İhale Kayıt No : 2016/441978 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi 4. Bölge Müdürlüğü Muhsin 

Yazıcıoğlu Bulvarı İstasyon Caddesi No: 1 SİVAS 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 346 2217000 - 0 346 2237677 
c) Elektronik Posta Adresi : 4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 
2 - İhale konusu işin niteliği, 
     türü ve miktarı : 22000-33000-24000’lik Lokomotiflerde bulunan 20 adet 

APU Sistemlerinin (Yardımcı güç ünitelerinin) malzeme 
dahil tamir ve bakımları için hizmet satın alınması işi. 

3 - Yukarıda belirtilen hizmet alımlarımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 
İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 
dokümanında belirtilmiştir.  
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4 - Tekliflerin TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyon 
Şefliğine (Giriş kat 12 nolu oda) 21/11/2016 günü saat 14:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması 
şarttır. İhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplantı salonunda yapılacaktır. (1. Kat 34 nolu 
oda)  

5 - İhale dokümanı TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale 
Komisyonu Şefliğinde (Giriş kat 12 nolu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunlu olup; İhale doküman bedeli Teşekkülümüz veznesine 50,00 TL 
(KDV Dahil) yatırmak şartıyla Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Şefliğinden (Giriş kat 12 
nolu oda) temin edilebilir. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  
7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 9500/2/1-1 
————— 

CNC TEKER TORNA TEZGAHIN PERYODİK TAMİR VE BAKIM 
HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

İhale Kayıt No : 2016/441945 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 346 2217000 - 0 346 2237677 
c) Elektronik Posta Adresi  : 4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 
2 - İhale konusu işin niteliği,  
     türü ve miktarı adı : Sivas Loko Bakım Onarım Atölye Müdürlüğünde 

bulunan SAFOP marka CNC zemin altı teker torna 
tezgahının yıllık periyodik tamir ve bakımı için hizmet 
satın alınması işi. 

3 - Tekliflerin TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyon 
Şefliğine (Giriş kat 12 nolu oda) 21/11/2016 günü saat 10.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması 
şarttır. İhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplantı salonunda yapılacaktır. (1. Kat 34 nolu 
oda) 

4 - Yukarıda belirtilen hizmet alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 
İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 
dokümanında belirtilmiştir. 

5 - İhale dokümanı TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale 
Komisyonu Şefliğinde (Giriş kat 12 nolu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunlu olup; İhale doküman bedeli Teşekkülümüz veznesine 50,00 TL. 
(KDV Dahil) yatırmak şartıyla Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Şefliğinden (Giriş kat 12 
nolu oda) temin edilebilir. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 9500/3/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

03.10.2016 tarihli ve 22911 sayılı Makam Oluru, 14.10.2016 tarihli ve 29857 sayılı Resmi 

Gazete’de yer alan Kırklareli Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti. ile ilgili ilanda sehven yazılan 

“Mehmet Alper AKDEMİR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24099, 

Oda Sicil No:64396) ifadesinin çıkarılarak “Memet Alper AKDEMİR (İnşaat Mühendisi, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24099, Oda Sicil No:64396)” ifadesinin eklenmesi, 14.10.2016 

tarihli ve 29857 sayılı Resmi Gazete ilanında “29.09.2016 tarihli ve 22911 sayılı” ifadesinin 

çıkarılarak “03.10.2016 tarihli ve 22911 sayılı” ifadesinin eklenmesi 24.10.2016 tarihli ve 24780 

sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 9493/1/1-1 

————— 

29.09.2016 tarihli ve 22584 sayılı Makam Oluru, 05.10.2016 tarihli ve 29848 sayılı Resmi 

Gazete’de yer alan Kaya Yapı Denetim Ltd. Şti. ile ilgili ilanda sehven yazılan “Ahmet Sarper 

İNAL’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 85560)” ifadesinin çıkarılarak 

“Ahmet Sarper İNAL’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 80803)” ifadesinin 

eklenmesi 24.10.2016 tarihli ve 24820 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 9493/2/1-1 

————— 

29.09.2016 tarihli ve 22602 sayılı Makam Oluru, 05.10.2016 tarihli ve 29848 sayılı Resmi 

Gazete’de yer alan Adayap Yapı Denetim Ltd. Şti. ile ilgili ilanda sehven yazılan “Mustafa 

MELETLİOĞLU (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 45460)” ifadesinin 

çıkarılarak “Mustafa MELETLİOĞLU (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 

45460)” ifadesinin eklenmesi 24.10.2016 tarihli ve 24821 sayılı Makam Oluru ile uygun 

görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  9493/3/1-1 

————— 

03.10.2016 tarihli ve 22878 sayılı Makam Oluru, 14.10.2016 tarihli ve 29857 sayılı Resmi 

Gazete’de yer alan İtimat Yapı Denetim Ltd. Şti. ile ilgili ilanda sehven yazılan “Musa ALÇİN 

(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14410, Oda Sicil No: 20564)” 

ifadesinin çıkarılarak “Musa ALÇİN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14410, 

Oda Sicil No: 20564)” ifadesinin eklenmesi 24.10.2016 tarihli ve 24822 sayılı Makam Oluru ile 

uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  9493/4/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

03.10.2016 tarihli ve 22809 sayılı Makam Oluru, 14.10.2016 tarihli ve 29857 sayılı Resmi 

Gazete’de yer alan BDB Yapı Denetim Ltd. Şti. ile ilgili ilanda sehven “Hayri ERİTİR’in 

(Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 23954)” ifadesinin çıkarılarak “Mehmet Hayri 

ERİTİR’in (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 23954)” ifadesinin eklenmesi 24.10.2016 

tarihli ve 24823 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  9493/5/1-1 

—— • —— 

Deniz Kuvvetleri Komutanlığından: 

BİRİNCİ “ÇAĞDAŞ CUMHURİYET DONANMASI GEMİLERİ ” KONULU 

GEMİ MODEL YARIŞMASI SONUÇLARI 

-- 2016 -- 

Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca her üç yılda bir düzenlenecek Gemi Model 

Yarışmalarından ilki sonuçlanmış ve ödül alan modelciler/gemi modelleri belirlenmiştir.  

Dz. K. K.lığı temsilcisi Dz. Bnb. Serhan ARAS, Gemi Modelcileri Şuuri SEZER, Sarkis 

OHANESYAN, Metin GÜRKAN, Fatih ÖZSÜNGÜ’den oluşan seçici kurul ile Dz. Albay İlyas 

GÜLTAŞ ve Gemi Modelcisi Serkan CEYLAN’dan oluşan danışman kurul üyeleri 17-21 Ekim 2016 

tarihleri arasında yaptığı değerlendirme sonucu yarışmaya katılan 11 gemi modelinden 3 tanesini 

ödüle layık görmüştür. Bu eserler arasından seçilen birinci model 12.000 TL., ikinci model 

10.000 TL., üçüncü model 8.000 TL para ödülü ile ödüllendirilmiştir. 

Ödül Alan Model ve Gemi Modelcilerin İsimleri 

TCG GELİBOLU D-346 İbrahim ALTINKAYNAK 

TCG GEMLİK D-347 Ömer TOMRUK 

TCG İZMİT D-342 Tuğrul ÖZBEKLER 

Yarışmaya katılan tüm gemi modelleri 17-30 Kasım 2016 tarihleri arasında Deniz Müzesi 

Komutanlığı Sinan Paşa Mah. Beşiktaş Cad. 6/1 Beşiktaş/İSTANBUL’da sergilenecek 

modelcilere e-posta ile bildirilecek ve bu modelciler sergi açılışına davet edilecektir.  

Seçici Kurul Üyelerine ve yarışmaya katılan tüm Gemi Modelcilerine teşekkür eder, 

esenlikler dileriz. 

Deniz Müzesi Komutanlığı 

Tel : +90 212 327 43 45-46 (1228) 

Belgegeçer : +90 212 236 68 93 9285/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

 
 9498/1-1 
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İçişleri 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. 

 9499/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  
2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
KAYAPINAR İLÇE MİLLİ 
EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ  

İl/İlçe DİYARBAKIR / KAYAPINAR 

Adresi 
DİCLEKENT KAVŞAĞI 
HÜKÜMET KONAĞI NO: 4 
KAYAPINAR / DİYARBAKIR 

Tel-Faks 
0 (412) 237 35 40 –  
0 (412) 237 35 38 

Posta Kodu 21070 E-Mail kayapınar21@meb.gov.tr 
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 
Adı/Unvanı MEHMET SALİH SARI  

Adresi 
ŞEYH ŞAMİL MAH. 504. SOK. 
NO:2 BAĞLAR / DİYARBAKIR 

 

T.C. Kimlik No. 29728475082  
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 (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. 

 9503/1-1 
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Artvin Çoruh Üniversitesinden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

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

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

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

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

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

 9538/1-1 
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Maliye 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. 

 9496/1/1-1 
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Maliye 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. 

 9496/2/1-1 
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Maliye 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. 

 9496/3/1-1 
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Maliye 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. 

 9496/4/1-1 
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Maliye 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. 

 9496/5/1-1 
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Maliye 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. 

 9496/6/1-1 
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Maliye 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. 

 9496/7/1-1 
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Maliye 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. 

 9496/8/1-1 
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Maliye 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. 

 9496/9/1-1 
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Maliye 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. 

 9496/10/1-1 



Sayfa : 140 RESMÎ GAZETE 30 Ekim 2016 – Sayı : 29873 

 

Maliye 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. 

 9496/11/1-1 
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Maliye 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. 

 9496/12/1-1 
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Maliye 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. 

 9496/13/1-1 
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Maliye Bakanlığından: 
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Maliye 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. 

 9496/15/1-1 



30 Ekim 2016 – Sayı : 29873 RESMÎ GAZETE Sayfa : 145 

 

Maliye 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. 

 9496/16/1-1 



Sayfa : 146 RESMÎ GAZETE 30 Ekim 2016 – Sayı : 29873 

 

Maliye 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. 

 9496/17/1-1 



30 Ekim 2016 – Sayı : 29873 RESMÎ GAZETE Sayfa : 147 

 

Maliye 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. 

 9496/18/1-1 



Sayfa : 148 RESMÎ GAZETE 30 Ekim 2016 – Sayı : 29873 

 

Maliye 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. 

 9496/19/1-1 



30 Ekim 2016 – Sayı : 29873 RESMÎ GAZETE Sayfa : 149 

 

Maliye 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. 

 9496/20/1-1 



Sayfa : 150 RESMÎ GAZETE 30 Ekim 2016 – Sayı : 29873 

 

Maliye 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. 

 9496/21/1-1 



30 Ekim 2016 – Sayı : 29873 RESMÎ GAZETE Sayfa : 151 

 

Maliye 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. 

 9496/22/1-1 



Sayfa : 152 RESMÎ GAZETE 30 Ekim 2016 – Sayı : 29873 

 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak 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. 

 9497/1/1-1 



30 Ekim 2016 – Sayı : 29873 RESMÎ GAZETE Sayfa : 153 

 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak 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. 

 9497/2/1-1 



Sayfa : 154 RESMÎ GAZETE 30 Ekim 2016 – Sayı : 29873 

 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak 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. 

 9497/3/1-1 



30 Ekim 2016 – Sayı : 29873 RESMÎ GAZETE Sayfa : 155 

 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak 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. 

 9497/4/1-1 



Sayfa : 156 RESMÎ GAZETE 30 Ekim 2016 – Sayı : 29873 

 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak 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. 

 9497/5/1-1 



30 Ekim 2016 – Sayı : 29873 RESMÎ GAZETE Sayfa : 157 

 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak 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. 

 9497/6/1-1 



Sayfa : 158 RESMÎ GAZETE 30 Ekim 2016 – Sayı : 29873 

 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak 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. 

 9497/7/1-1 



30 Ekim 2016 – Sayı : 29873 RESMÎ GAZETE Sayfa : 159 

 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak 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. 

 9497/8/1-1 



Sayfa : 160 RESMÎ GAZETE 30 Ekim 2016 – Sayı : 29873 

 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak 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. 

 9497/9/1-1 



30 Ekim 2016 – Sayı : 29873 RESMÎ GAZETE Sayfa : 161 

 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak 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. 

 9497/10/1-1 



Sayfa : 162 RESMÎ GAZETE 30 Ekim 2016 – Sayı : 29873 

 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak 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. 
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30 Ekim 2016 – Sayı : 29873 RESMÎ GAZETE Sayfa : 163 

 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak 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. 
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Sayfa : 164 RESMÎ GAZETE 30 Ekim 2016 – Sayı : 29873 

 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak 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. 

 9497/13/1-1 



30 Ekim 2016 – Sayı : 29873 RESMÎ GAZETE Sayfa : 165 

 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak 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. 

 9497/14/1-1 



Sayfa : 166 RESMÎ GAZETE 30 Ekim 2016 – Sayı : 29873 

 



30 Ekim 2016 – Sayı : 29873 RESMÎ GAZETE Sayfa : 167 

 



Sayfa : 168 RESMÎ GAZETE 30 Ekim 2016 – Sayı : 29873 

 



30 Ekim 2016 – Sayı : 29873 RESMÎ GAZETE Sayfa : 169 

 



Sayfa : 170 RESMÎ GAZETE 30 Ekim 2016 – Sayı : 29873 

 



30 Ekim 2016 – Sayı : 29873 RESMÎ GAZETE Sayfa : 171 

 



Sayfa : 172 RESMÎ GAZETE 30 Ekim 2016 – Sayı : 29873 

 



30 Ekim 2016 – Sayı : 29873 RESMÎ GAZETE Sayfa : 173 

 



Sayfa : 174 RESMÎ GAZETE 30 Ekim 2016 – Sayı : 29873 

 



30 Ekim 2016 – Sayı : 29873 RESMÎ GAZETE Sayfa : 175 

 

 



Sayfa : 176 RESMÎ GAZETE 30 Ekim 2016 – Sayı : 29873

Sayfa

1
11

12

21

31
36

37

39

40

40
44
46
49

53

54

55
103
113
117

118
119

120

121
122
124

166

İ Ç İ N D E K İ L E R

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

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
2016/9314 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti

Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşmanın
Onaylanması Hakkında Karar

2016/9318 2007 Uluslararası Kahve Anlaşmasından Ülkemizin Çekilmesi Hakkında Karar
2016/9321 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uganda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında

Hidrokarbon, Madencilik ve Mineraller Alanlarında İşbirliğine Dair Mutabakat
Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

2016/9322 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bolivya Çokuluslu Devleti Hükümeti Arasında
Ekonomik ve Ticari İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2016/9306 2017 Yılında Sulama Birliklerince İşletilen Sulama Tesislerinde Uygulanacak

Su Kullanım Hizmet Bedeli Tarifelerine İlişkin Karar
2016/9372 Antalya Serbest Bölgesinin Kurucu ve İşleticilik Faaliyetlerine İlişkin Karar

YÖNETMELİKLER
— Çevre ve Şehircilik Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik
–– Orman Genel Müdürlüğü Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 
–– Çankırı Karatekin Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Hitit Üniversitesi Arıcılık ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Hitit Üniversitesi Karadeniz Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Hitit Üniversitesi Meslek Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— TS 1023 - 3 Cıvatalar - Bölüm 3: Havşa - Düz Başlı, Kare Boyunlu Standardı ile İlgili

Tebliğ (No: MSG - MS - 2016/13)
–– TS 1023-4 Cıvatalar - Bölüm 4: Havşa - Düz Başlı, Tırnaklı Standardı ile İlgili Tebliğ

(No: MSG - MS - 2016/14)
–– Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Kapsamında Uygulanacak Teknik

Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğ (No: MHG-TŞ/2016-01)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/42)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/46)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/47)

KURUL KARARLARI
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/10/2016 Tarihli ve 6562 Sayılı Kararı
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/10/2016 Tarihli ve 6565 Sayılı Kararı

DÜZELTME : Bakanlar Kurulu Kararı ile İlgili

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük

Değerleri


