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YÖNETMELİKLER

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

ARAÇLARIN İMAL, TADİL VE MONTAJI HAKKINDA YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/10/2016 tarihli ve 29869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araçların
İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin
1 numaralı alt bendinde yer alan “MARTOY kapsamındaki araçların münferit ithalatı hariç ol-
mak üzere,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, (c) bendinin sonunda yer alan “onayını,” ibaresi
“onayını ve eski araçlara karayoluna uygunluk onayını,” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Eğer kalite sistem belgesi yoksa, kalite sistemini gösterir bilgi ve belgeler aranır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(4) İthal edilen traktör tipleri için geçerli olmak üzere; tip onayının geçerliliğini kay-

betmesine neden olan mevzuattaki zorunlu uygulama tarihinden önce üretilen traktörlerin satış
ve son tescil tarihi ile ilgili olarak AB/167/2013 Yönetmeliğinin 77 nci maddesinin dördüncü
fıkrasındaki 24 aylık süre 12 ay olarak, 30 aylık süre 15 ay olarak uygulanır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe 23 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.

“Bildirim
MADDE 23/A – (1) 22 nci madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla; AB üyesi ülkelerin

onay kuruluşlarından alınan komple araç tip onayı ile Ülkemizde araç üretilmesi durumunda,
iç pazara arz edilecek araçların ilk üretimden önce imalatçısı tarafından Bakanlığa ve/veya gö-
revlendirdiği kuruluşa komple araç tip onayı bildiriminde bulunulur. Ayrıca ilgili komple araç
tip onayının her kapsam genişletme tarihinden itibaren son seviyesi en geç 3 ay içerisinde bil-
dirilir. Bu işlemler elektronik ortamda yapılabilir. Bildirim yapmadığı 25 inci madde çerçeve-
sinde veya başka yöntemle tespit edilenler için 4703 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci
fıkrasının (d) bendi hükümleri uygulanır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(3) Kamu kurumlarında kullanılmak üzere ithal/imal edilen araçlar için 22 nci mad-

deden ve/veya diğer bazı hükümlerden gerekçeleri ile birlikte muafiyet verilebilir. Muafiyet
kararı onay kuruluşu veya görevlendirdiği kuruluş tarafından verilir. Bu durumda, söz konusu
araçlar için AİTM münferit araç uygunluk belgesi düzenlenir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“LPG/CNG/LNG’li araçlarla ilgili uygulama
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Ek IV’te yapılan de-

ğişiklikler; Ek IV 4.18.12 maddesinde bahsedilen Genelgenin yayımı tarihinden 1/1/2018 ta-
rihine kadar isteğe bağlı, 1/1/2018 tarihinden sonra zorunlu olarak uygulanır. Söz konusu de-
ğişikliklerden önce uygulamada olan Ek IV’teki ilgili hükümler 1/1/2018 tarihine kadar uygu-
lanmaya devam edilebilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin Ek IV’ündeki 3.9, 4.1.5, 4.18.2.1, 4.18.2.2, 4.18.4.1,
4.18.4.2, 4.18.11 ve 4.18.12 maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 4.9 maddesinde yer alan
“Ek XIV’e” ibaresi “Ek XIV Madde 1’e” olarak değiştirilmiş, aynı eke 4.18.12 maddesinden
sonra gelmek üzere aşağıdaki 4.18.13 ve 4.18.14 maddeleri eklenmiş ve 4.14.1, 4.18.4 ve
4.18.11.1 ila 4.18.11.23 maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. 
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“3.9- LPG/CNG dönüşümü için tadilat setlerinde, motor emisyon seviyesi Euro 3 ve

üzerinde ise BM/AEK Regülasyonu 115’in ilgili maddelerine uygunluk teknik servis tarafından

tevsik edilmelidir.”

“4.1.5- LPG yakıt sistemli araçlarda yapılan motor değişikliklerinde yapılan tadilatın

BM/AEK Regülasyon 67’ye uygunluğu, LNG/CNG yakıt sistemli araçlarda yapılan motor de-

ğişikliklerinde yapılan tadilatın BM/AEK Regülasyon 110’a uygunluğu teknik servis tarafından

tevsik edilmelidir.”

“4.18.2.1- Firmalar, tadilat işlemlerini yaptıkları işyerleri için Hizmet Yeterlilik Belgesi

alır.”

“4.18.2.2- Firmalar, aksam ve parçaların BM/AEK Regülasyonu 67 ve BM/AEK Re-

gülasyonu 110’da belirtilen araç tipi tanımı esas alınarak prototip araç üzerine montajını yap-

tıktan sonra, onay kuruluşunun görevlendirdiği kuruluşça düzenlenen “Yakıt Sistemi Uygunluk

Raporu”nu almalıdır. Yakıt Sistemi Uygunluk Raporu şartları onay kuruluşunun görevlendirdiği

kuruluşça belirlenir.”

“4.18.4.1- Tadilatçı firmadan temin edilen, örneği bu Ekin Şekil-1, Şekil-2 ve Şekil-3’ünde

gösterilen, LPG yakıtı kullanılan araçlarda üzerinde LPG yazısı, CNG veya LNG yakıtı kulla-

nılan araçlarda ise üzerinde CNG veya LNG yazısı bulunan yansıtıcılı (reflektif) etiketler, araç-

ların ön ve arka camlarının sağ üst köşelerine yapıştırılır. Ancak LPG’li M2, M3 kategorisi

araçlara BM/AEK Regülasyonu 67’nin Ek 16’sında yer alan etiket, M2, M3, N2, N3 kategorisi

doğal gazlı araçlara ise, CNG’li olanlara BM/AEK Regülasyonu 110’un Ek 6’sında, LNG’li

olanlara ise BM/AEK Regülasyonu 110’un Ek 7’sinde tanımlanan etiketler yapıştırılır.”

“4.18.4.2- Araçlarda LPG/CNG/LNG dönüşümlerinde araca montajı yapılan yakıt tan-

kının üzerinde, LPG/CNG/LNG dönüşümünü yapan firmanın adı, adresi ve dönüşüm tarihi,

LPG/CNG/LNG tankı imalatçısı firmanın adı, adresi, tankın imal yılı ve ömrünü belirten bir

etiket, sökülemeyecek şekilde bulunmalıdır.”

“4.18.11- Araçlarda LPG/CNG/LNG yakıt sistemi tadilatı yapan firma; bu Yönetmelik

kapsamında münferit/seri yakıt sistemi tadilatı için belgelendirilmiş, ilgili standardına göre

hizmet yeterlilik belgesi almış, Yönetmeliğin ve diğer otomotiv mevzuatının ilgili şartlarını

sağlayan firmadır.

4.18.12- Yakıt sistemi tadilatı yapan firma, geçerli seri tadilat tip onay belgesine/mün-

ferit tadilat onayına istinaden araçta kullandığı regülatör/tank gibi aksamların bilgileri ile araca

ait bilgileri içeren “Yakıt Sistemi Montaj Belgesi”ni, gerekli tüm kontrolleri yaptıktan sonra

ilave ücret almaksızın her bir araç için iki nüsha olarak düzenler. Belgenin bir tanesi araç sa-

hibine verilir, diğeri firma tarafından arşivlenir. Bu işlemler elektronik ortamda da yapılabilir.

4.18.6 ve 4.18.7 maddesi hükümleri saklıdır. Yakıt Sistemi Montaj Belgesinin formatı ve içe-

risinde yer alacak bilgiler Bakanlıkça Genelge ile düzenlenir ve Bakanlık internet sitesinde du-

yurulur.”

“4.18.13- Tadilatı yapan firmanın denetimi için aşağıdaki hususlar uygulanır:

a) Seri tadilat tip onay belgelendirmesini yapmak üzere Bakanlıkça görevlendirilen ku-

rum/kuruluş, tadilatı yapan firmayı 4.18 maddesi ve alt maddeleri ile bu Yönetmeliğin ilgili

diğer şartları çerçevesinde denetler. Firma tarafından aynı uygunsuzluğun ikinci defa tekra-

rında, firmanın seri tadilat tip onay belgesi 30 gün askıya alınır, askı süresinde uygunsuzluğun
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giderilmemesi durumunda iptal edilir. 4.18.8 maddesi hükümleri saklıdır. Söz konusu firmanın

seri tadilat tip onay belgesinin askıya alınması/iptali, bu firmanın işlem yaptığı süre boyunca

yürüttüğü faaliyetlerden doğan sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

b) (a) bendine ilave olarak, 25 inci madde çerçevesinde Bakanlık, tadilatı yapan firmayı

denetler ve aykırı durumlarda ilgili mevzuatı kapsamında gerekli işlemleri yapar.

4.18.14- Bakanlık, görevlendirdiği kurum/kuruluşun ve firmanın faaliyetlerini yürüt-

mesi esnasında meydana gelebilecek kusurlardan ve buna bağlı oluşabilecek zararlardan so-

rumlu değildir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin Ek V/A2, Ek V/A3, Ek V/B1 ve Ek V/C1’inde yer

alan “yerli/ithal(1)” ibareleri ile Ek V/A2’sinde yer alan “50.” ibaresi ve Ek V/E’sinde yer alan

“Bir cam filmi tipindeki cam filmlerinin ilgili bir araç tipine seri olarak montajının yapılabile-

ceği yönünde onay kuruluşu veya onay kuruluşunca görevlendirilen kuruluş tarafından yukarıda

adı geçen firmaya verilen Izin Yazısının Tarih ve Sayısı: ../../….  tarih ve  ……. sayılı yazı

(İzin yazısının firma tarafından onaylı fotokopisi bu belge ekine iliştirilmelidir)” ibaresi

yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin Ek VI’sının 2.3 maddesinde yer alan “tespit” ibare-

sinden önce gelmek üzere “tadilat” ibaresi eklenmiş, 4.1 maddesi ve 4.7 maddesi aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiştir. 

“4.1- Cam filmi montajı

Bu Yönetmeliğin cam filmi ile ilgili hükümleri yürürlüğe girmeden önce araçlara ya-

pılan cam filmi uygulamaları için bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri zorunlu değildir.

Onay kuruluşu veya görevlendirdiği kuruluştan Ek XV çerçevesinde ilgili cam filmi

tipi/tipleri için onay alan cam filmi imalatçıları/ithalatçıları ve bunlarla sözleşmesi bulunan

firmalar doğrudan cam filmi montajı yapar. Ayrıca, TS 12047’ye göre Satış Sonrası Hizmet

Yeterlilik Belgesi bulunan yetkili servisler ile cam filmi imalatçıları/ithalatçılarından onaylı

cam filmi temin edebilen firmalar da cam filmi montajı yapabilir. Montaj yapan firmalar tara-

fından her bir araç için Ek V/E’deki belge düzenlenir. 

Cam filmi imalatçıları/ithalatçıları veya bunların sözleşme yapmak suretiyle bayi lis-

tesinde yer alan firmalar ile diğer firmalar tarafından araca yapılan onaylı cam filmi montajında,

ayrıca onay kuruluşu veya görevlendirdiği kuruluşun onayına gerek bulunmamaktadır.”

“4.7- Bu ekte belirtilen cam filmi dışındaki diğer montaj uygulamaları için de onay ku-

ruluşu veya görevlendirdiği kuruluş tarafından uygun görülmesi halinde seri montaj uygulaması

yapılabilir. Onay kuruluşu, gerekirse Motorlu Araçlar Teknik Komitesinin görüşünü alarak ka-

rar verebilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin EK XV’inin 1.1 maddesinde yer alan “montajının

onayı” ibaresi “montajı” olarak değiştirilmiş, 1.15 maddesinin (ç) bendi ile 1.17, 1.18 ve 1.19

maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

26/10/2016 29869

24 Haziran 2017 – Sayı : 30106                             RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 7



İçişleri Bakanlığından:

JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM 

MERKEZİ KOMUTANLIĞI TEMİN YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 8/11/2016 tarihli ve 29882 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Jandarma

ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Eğitim Merkezi Komutanlığı Temin Yönetmeliğinin

1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisince

temin edilerek eğitime alınacak öğrencilerde aranacak şartlar ile giriş sınavlarına ilişkin usul

ve esasları düzenlemektir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ii) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye (pp) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (rr) ben-

di eklenmiştir.

“ii) Temin Merkezi: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinin temin faaliyetlerine yö-

nelik kadrolanmış birimini,”

“rr) Kesin Kayıt Tarihi: Giriş şartlarında belirtilen yüksek öğretim kurumlarından mezun

olmadan geçici kayıt yaptıran adaylar için, Akademi Başkanlığı tarafından belirlenen mezun

olma şartını sağlayacağı en son tarihi; mezun olma şartını sağlayan adaylar için ise, güvenlik

soruşturması ve arşiv araştırması ile sağlık kurulu raporu olumlu gelmesini müteakip kesin ka-

yıtların yapıldığı tarihi,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında “duyurular,” iba-

resinden sonra gelmek üzere “Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (12)

numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“12) Herhangi bir nedenle askeri okullardan, emniyet teşkilatına bağlı okullar ile Jan-

darma ve Sahil Güvenlik eğitim kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak; sivil

okullardan çıkarılmamış olmak,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (ç) ve

(e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (d) bendi yürürlükten kaldırılmış ve üçüncü fıkrada

yer alan “Ön sağlık kontrolü” ibaresi “Fiziki kontrol” ibaresi olarak değiştirilmiştir.

“a) Merkezi sınav komisyonu: Komisyon, başkanı en az albay rütbesinde ve biri öğretim

elemanı olmak üzere üç personelden oluşur. Komisyon Bakan oluru ile belirlenir. Komisyon

sınavların mevzuata uygun olarak yapılmasını takip ve kontrol eder.”

“b) Fiziki kontrol komisyonu: Adayların; fiziki yeterlilik testi öncesi, boy kilo değer-

lerinin ölçülmesi ve bedeni şartları karşılama durumları ile renk körlüğü ile fazla veya eksik

uzuvlarının olup olmadığının değerlendirilmesi amacıyla temin merkezleri tarafından belirlenen

yeteri kadar subay veya astsubaydan oluşur. Komisyona yardımcı sağlık personeli de alınabi-

lir.”

“ç) Mülakat komisyonu: İçişleri Bakanının, biri öğretim elemanı (sivil veya subay) ile

biri psikolog veya rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunu olmak üzere görevlen-

direceği beş personelden oluşur. İçişleri Bakanınca üyeler arasından biri başkan olarak görev-

lendirilir. İhtiyaca göre birden fazla mülakat sınav komisyonunun kurulması halinde, personelin
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hangi mülakat sınav komisyonunda görev yapacağı, mülakatın yapılacağı gün, ilgili personelin

ve personel temin merkezinden yetkili bir personelin hazır bulunduğu ortamda kura ile belir-

lenir ve müşterek tutanakla imza altına alınır.”
“e) İtiraz karar komisyonu: Komisyonlarca yapılan değerlendirmeler üzerinde denetim

yapmak üzere Temin Merkezi Komutanı/Daire Başkanı, Akademi Başkan Yardımcısı, Eğitim
Merkez Komutanı ve bir tabip olmak üzere dört personelden oluşur. Komisyon salt çoğunlukla
karar alır; eşitlik halinde başkanın tarafı çoğunluk sayılır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Fiziki kontrol
MADDE 12 – (1) Şahsen başvuru için çağrılan adaylar sınavlara girmeden önce Fiziki

Kontrol Komisyonu tarafından kontrolden geçirilir. 
(2) Bu kontrolde değerlendirilecek hususlar Temin Merkezince belirlenerek ilan edilir. 
(3) Sınav giriş ilanlarında bildirilen boy ve kilo ölçüleri ile vücut kitle indeksi değerle-

rine uygunluk aranır. Ayrıca EK - 2’de örneği bulunan Vücut Kitle İndeksi (VKİ) çizelgesi
esaslarına göre her bir adaya not verilir.

(4) Fiziki Kontrol Komisyonu, standartları sağlayan adaylar hakkında “Jandarma ve
Sahil Güvenlik Akademisi Subay Eğitimi Merkezi Komutanlığı öğrenci adayı olur”, sağlaya-
mayan adaylar hakkında “Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay Eğitimi Merkezi Ko-
mutanlığı öğrenci adayı olamaz” şeklinde karar verir. Olumsuz karar verilen adaylar hakkında
gerekçe belirtilir.

(5) Hakkında “Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay Eğitimi Merkezi Komu-
tanlığı öğrenci adayı olamaz” kararı verilen adaylar, sınav aşamalarına geçemezler.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ön
sağlık kontrolü” ibaresi “Fiziki kontrol” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasında “astsubay kaynaklı
olan adaylar ve” ibaresinden sonra gelmek üzere “dış kaynaktan” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz olan, Sağlık Yeteneği Yönet-
meliğinde belirtilen nitelikleri taşımadıkları anlaşılan, istifa eden, vefat eden veya giriş şartla-
rında belirtilen yükseköğretim kurumlarından kesin kayıt tarihine kadar mezun olamayan aday-
ların öğrenciliği sonlandırılır ve dosyaları SUEM Komutanlığı tarafından Başkanın onayı ile
işlemden kaldırılmak üzere Başkanlığa gönderilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir. 

“(1) ASEM’lere alınacak öğrenci sayısı, başvuru ve sınav tarihleri Jandarma ve Sahil
Güvenlik Akademisi, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı resmi internet
sayfalarından veya diğer uygun iletişim araçlarıyla duyurulur.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (i) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“i) Herhangi bir nedenle askeri okullardan, emniyet teşkilatına bağlı okullar ile Jandar-
ma ve Sahil Güvenlik eğitim kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak; sivil okul-
lardan çıkarılmamış olmak,”
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MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (ç) ve

(e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (d) bendi yürürlükten kaldırılmış ve üçüncü fıkrada

yer alan “Ön sağlık kontrolü” ibaresi “Fiziki kontrol” olarak değiştirilmiştir.

“a) Merkezi sınav komisyonu: Komisyon, başkanı en az albay rütbesinde ve biri öğretim

elemanı olmak üzere üç personelden oluşur. Komisyon Bakan oluru ile belirlenir. Komisyon

sınavların mevzuata uygun olarak yapılmasını takip ve kontrol eder.”

“b) Fiziki Kontrol Komisyonu: Adayların; fiziki yeterlilik testi öncesi, boy kilo değer-

lerinin ölçülmesi ve bedeni şartları karşılama durumları ile renk körlüğü ile fazla veya eksik

uzuvlarının olup olmadığının değerlendirilmesi amacıyla temin merkezleri tarafından belirlenen

yeteri kadar subay veya astsubaydan oluşur. Komisyona yardımcı sağlık personeli de alınabi-

lir.”

“ç) Mülakat komisyonu: İçişleri Bakanının, biri öğretim elemanı (sivil veya subay) ile

biri psikolog veya rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunu olmak üzere görevlen-

direceği beş personelden oluşur. İçişleri Bakanınca üyeler arasından biri başkan olarak görev-

lendirilir. İhtiyaca göre birden fazla mülakat sınav komisyonunun kurulması halinde, personelin

hangi mülakat sınav komisyonunda görev yapacağı, mülakatın yapılacağı gün, ilgili personelin

ve personel temin merkezinden yetkili bir personelin hazır bulunduğu ortamda kura ile belir-

lenir ve müşterek tutanakla imza altına alınır.” 

“e) İtiraz karar komisyonu: Komisyonlarca yapılan değerlendirmeler üzerinde denetim

yapmak üzere Temin Merkezi Komutanı/Daire Başkanı, Akademi Başkan Yardımcısı, Eğitim

Merkez Komutanı ve bir tabip olmak üzere dört personelden oluşur. Komisyon salt çoğunlukla

karar alır; eşitlik halinde başkanın tarafı çoğunluk sayılır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Fiziki kontrol

MADDE 33 – (1) Şahsen başvuru için çağrılan adaylar sınavlara girmeden önce Fiziki

Kontrol Komisyonu tarafından kontrolden geçirilir. 

(2) Bu kontrolde değerlendirilecek hususlar Temin Merkezince belirlenerek ilan edilir. 

(3) Sınav giriş ilanlarında bildirilen boy ve kilo ölçüleri ile vücut kitle indeksi değerle-

rine uygunluk aranır. Ayrıca EK - 2’de örneği bulunan Vücut Kitle İndeksi (VKİ) çizelgesi

esaslarına göre her bir adaya not verilir.

(4) Fiziki Kontrol Komisyonu, standartları sağlayan adaylar hakkında “Jandarma ve

Sahil Güvenlik Akademisi Astsubay Eğitimi Merkezi Komutanlığı öğrenci adayı olur”, sağla-

yamayan adaylar hakkında “Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Astsubay Eğitimi Merkezi

Komutanlığı öğrenci adayı olamaz” şeklinde karar verir. Olumsuz karar verilen adaylar hak-

kında gerekçe belirtilir.

(5) Hakkında “Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Astsubay Eğitimi Merkezi Ko-

mutanlığı öğrenci adayı olamaz” kararı verilen adaylar, sınav aşamalarına geçemezler.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ön

sağlık kontrolü” ibaresi “Fiziki kontrol” ibaresi şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “uzman

erbaşlar ve” ibaresinden sonra gelmek üzere “dış kaynaktan” ibaresi eklenmiştir.
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MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(2) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz olan, Sağlık Yeteneği Yönet-

meliğinde belirtilen nitelikleri taşımadıkları anlaşılan, istifa eden, vefat eden veya giriş şartla-

rında belirtilen yükseköğretim kurumlarından kesin kayıt tarihine kadar mezun olamayan aday-

ların öğrenciliği sonlandırılır ve dosyaları ASEM Komutanlığı tarafından Başkanın onayı ile

işlemden kaldırılmak üzere Başkanlığa gönderilir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 47 – (1) Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının

Akademide öğrenim görecek personelinin temin işlemleri, Jandarma ve Sahil Güvenlik Aka-

demisi Temin Merkezi tarafından tek elden yürütülür. Sınav komisyonlarında görev alacak tüm

personel (üye ve başkanlar) Bakan tarafından görevlendirilir. Bakan, komisyonlara Akademi

personeli, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli, Bakanlığın

diğer personeli ile diğer kurum ve kuruluş personelini görevlendirebilir. 

(2) Jandarma personeli ile Sahil Güvenlik personeli içinden bu faaliyetlerde görevlen-

dirilebilecek personel her yıl Ocak ayında Akademi tarafından Jandarma Genel Komutanlığı

ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile koordine edilerek belirlenir; Jandarma personeli ile Sahil

Güvenlik personeli içinden sınav komisyonlarında yer alacak personel havuzu Bakan onayı ile

kesinleşir. Temin faaliyetlerinde oluşturulan komisyonlara Bakan tarafından bu havuzdan gö-

revlendirme yapılabileceği gibi diğer personel arasından da görevlendirme yapılabilir.

(3) Komisyonlarda görevlendirilecek tüm personelin arşiv araştırması yapılması zorun-

ludur.”

MADDE 18 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 19 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

—— • ——
İçişleri Bakanlığından:

JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI FAKÜLTE VE

MESLEK YÜKSEKOKULLARI TEMİN YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 20/4/2017 tarihli ve 30044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Jandarma

ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Fakülte ve Meslek Yüksekokulları Temin Yönetme-

liğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisince

temin edilerek eğitime alınacak öğrencilerde aranacak şartlar ile giriş sınavlarına ilişkin usul

ve esasları düzenlemektir.”

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

8/11/2016 29882

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

18/4/2017 30042
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MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (p) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“p) Temin Merkezi: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinin temin faaliyetlerine yö-

nelik kadrolanmış birimini,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde,

ikinci fıkrasında yer alan “Merkezleri” ibaresi “Merkezi” şeklinde ve üçüncü fıkrasındaki “Mer-

kezlerine” ibaresi “Merkezine” şeklinde değiştirilmiştir. 

“(1) Fakülte ve Meslek Yüksek Okullarına giriş sınavlarına ilişkin duyurular, Jandarma

ve Sahil Güvenlik Akademisi, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının

resmi internet sayfalarında veya diğer uygun iletişim araçları ile yapılır. Başvuruların hangi

tarihler arasında ve nereye yapılacağı ile başvuru tarihlerinin değiştirilmesi veya süresinin uza-

tılmasına ilişkin hususlar her yıl için Temin Merkezince belirlenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ı) bentle-

rinde yer alan “Merkezlerince” ibaresi “Merkezince” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ç) bent-

leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (b) bendinde yer alan “Merkezleri” ibaresi “Merkezi” şek-

linde, (e) ve (g) bentlerinde yer alan “Merkezlerince” ibaresi “Merkezince” şeklinde değişti-

rilmiştir. 

“a) Merkezi sınav komisyonu: Komisyon, başkanı en az albay rütbesinde ve biri öğretim

elemanı olmak üzere üç personelden oluşur. Komisyon Bakan oluru ile belirlenir. Sınavların

mevzuata uygun olarak yapılmasını takip ve kontrol eder.”

“ç) Mülakat komisyonu: İçişleri Bakanının, biri öğretim elemanı (sivil veya subay) ile

biri psikolog veya rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunu kişi olmak üzere gö-

revlendireceği beş personelden oluşur. İçişleri Bakanınca üyeler arasından biri Başkan olarak

görevlendirilir. İhtiyaca göre birden fazla mülakat sınav komisyonunun kurulması halinde, per-

sonelin hangi mülakat sınav komisyonunda görev yapacağı, mülakatın yapılacağı gün, ilgili

personelin ve personel temin merkezinden yetkili bir personelin hazır bulunduğu ortamda kura

ile belirlenir ve müşterek tutanakla imza altına alınır.” 

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Mer-

kezlerince” ibaresi “Merkezince” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Mer-

kezleri” ibaresi “Merkezi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan

“Merkezlerince” ibaresi “Merkezince” şeklinde, beşinci fıkrasında yer alan “Merkezleri” ibaresi

“Merkezi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkralarında

yer alan “Merkezlerince” ibaresi “Merkezince” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin beşinci ve altıncı fıkralarında yer

alan “Merkezlerince” ibaresi “Merkezince” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Mer-

kezleri” ibaresi “Merkezi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Mer-

kezlerince” ibaresi “Merkezince” şeklinde değiştirilmiştir.
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MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasındaki “Merkezleri-

ne” ibaresi “Merkezine”, “Merkezlerince” ibaresi “Merkezince” şeklinde, ikinci fıkrasında yer

alan “Merkezlerince” ibareleri ise “Merkezince” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Mer-

kezlerince” ibaresi “Merkezince” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Personel görevlendirilmesi

MADDE 25 – (1) Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının

Akademide öğrenim görecek personelinin temin işlemleri, Jandarma ve Sahil Güvenlik Aka-

demisi Temin Merkezi tarafından tek elden yürütülür. Sınav komisyonlarında görev alacak tüm

personel (üye ve başkanlar) Bakan tarafından görevlendirilir. Bakan komisyonlara Akademi

personeli, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli, Bakanlığın

diğer personeli ile diğer kurum ve kuruluş personelini görevlendirebilir. 

(2) Jandarma personeli ile Sahil Güvenlik personeli içinden bu faaliyetlerde görevlen-

dirilebilecek personel her yıl Ocak ayında Akademi tarafından Jandarma Genel Komutanlığı

ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile koordine edilerek belirlenir; Jandarma personeli ile Sahil

Güvenlik personeli içinden sınav komisyonlarında yer alacak personel havuzu Bakan onayı ile

kesinleşir. Temin faaliyetlerinde oluşturulan komisyonlara Bakan tarafından bu havuzdan gö-

revlendirme yapılabileceği gibi diğer personel arasından da görevlendirme yapılabilir.

(3) Komisyonlarda görevlendirilecek tüm personelin arşiv araştırması yapılması zorun-

ludur.” 

MADDE 16 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 17 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

—— • ——
İçişleri Bakanlığından:

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUNUN UYGULANMASINA

İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/10/2004 tarihli ve 25606 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Gü-

venlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 26 – Görevin niteliği uzun namlulu silah bulundurmayı ve taşımayı gerek-

tiriyorsa, uzun namlulu silahın niteliği ve sayısı komisyonun kararı ve valinin onayı ile tayin

edilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

20/4/2017 30044
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Milli Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KURUM AÇMA, KAPATMA VE 

AD VERME YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece

ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları ile diğer kurumların açma, kapatma ve bu kurum-

lara ad verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim

Kanunu, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 58 inci maddesi,

20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile 25/8/2011 tarihli ve 652

sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararna-

menin 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Millî Eğitim Bakanını,

b) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

c) Kurum: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki okul, merkez, pansiyon,

uygulama oteli, öğretmen akademisi ve hizmetiçi eğitim enstitüsü, olgunlaşma enstitüsü ile

sosyal tesisleri, 

ç) Merkez: Mesleki ve teknik eğitim, mesleki eğitim, bilim ve sanat, rehberlik ve araş-

tırma ile halk eğitim merkezlerini,

d) Sosyal tesisler: Öğretmenevi ile öğretmenevi ve akşam sanat okulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kurum Açma, Kapatma ve Genel Esaslar

Kurum açma ve kapatma

MADDE 4 – (1) Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları, il millî eğitim müdürlü-

ğünün teklifi ile valilikçe planlanır ve toplu inha listesi nisan ayı sonuna kadar Bakanlığa gön-

derilerek Bakanlıkça açılır ve aynı usulle kapatılır. Bu sayılanlar dışında kalan kurumlar ile

imam hatip ortaokullarının pansiyonları ve yatılı bölge ortaokulları valiliğin teklifi, ilgili genel

müdürlüğün uygun görüşü üzerine Bakanlıkça açılır ve aynı usulle kapatılır.  
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Genel esaslar

MADDE 5 – (1) Kurumların açılabilmesi için;

a) Devlet veya il yatırım programlarında bulunan projelerin tamamlanmış olması, ku-

rumun açılacağı yerleşim biriminde yatırım programıyla yapılmış bina bulunmaması hâlinde

ise kurumun özelliğine uygun binanın mahallen temin edilmesi ve kullanma hakkının Bakanlığa

tahsis edilmiş olması, 

b) Engelli öğrencilerin erişimi için binaların ilgili mevzuata uygun olması, 

c) Yatırım programına alınması teklif edilecek eğitim kurumu için tahsis edilen arsanın;

imar mevzuatına uygun olması, bataklıkta, dere yatağında, heyelan bölgesinde olmaması, ar-

sanın üzerinde ve komşu parsele yakın okul bahçesi duvarından en az 100 m uzaklığa kadar

orta/yüksek gerilim hattı, baz istasyonu bulunmaması, akaryakıt servis istasyonlarına en az

50 m, eğlence yerlerine ise en az 100 m uzaklıkta olması, doğal afetlere maruz kalabilecek

veya sağlık ve güvenlik açısından yüksek risk taşıyan bir yerde bulunmaması, yol, elektrik, iç-

me suyu, yağmur suyu, kanalizasyon, doğalgaz, telefon ve internet hatları gibi altyapı hizmet-

lerinin sağlanmış olması, 

ç) Her kurumda yeteri kadar müdür yardımcısı odası, idari oda, abdesthane, doğal ay-

dınlatmalı uygun mekânda kadın ve erkek için ayrı ayrı olmak üzere mescit, mutfak/ yemek-

hane /kantin/ kafeterya, teshin/ısı merkezi, su deposu, sistem odası, ilgili mevzuatına göre sı-

ğınak, depo/araç-gereç odası/arşiv odası, kurumun türüne göre yeterli sayıda tuvalet ve lavabo,

ayrıca pansiyonlar hariç her kurumda müdür odası bulunması, 

d) Her okulda yeteri kadar derslik, öğretmenler odası, rehberlik servisi, çok amaçlı sa-

lon, okulların ya da programların özelliklerine uygun laboratuvar, okul türü ve programına uy-

gun bilgisayar odası veya laboratuvarı, atölye, beden eğitimi salonu, kütüphane veya z-kütüp-

hane, okul aile birliği odası, zümre öğretmenler odası ve destek eğitim odası bulunması,

e) İş sağlığı ve güvenliği mevzuatında belirtilen sayıda çalışan bulunan kurumlarda iş

yeri sağlık ve güvenlik birimi ve revir odası bulunması,

f) Örgün eğitim kurumları için mahallen temin edilen binada; anaokulu açılabilmesi

için etkinlik/oyun odasında öğrenci başına en az 2.40 m², ilkokul açılabilmesi için dersliklerde

en az 1.60 m², ortaokul veya lise açılabilmesi için dersliklerde en az 1.85 m² kullanım alanı

bulunması,

g) Mahallen temin edilen binada eğitim kurumu açılabilmesi için binaya ait mimari

projenin Bakanlıkça onaylanmasından sonra özel eğitim kurumları hariç olmak üzere açılma

teklifinin valilikçe Bakanlığa gönderilmesi,  
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ğ) Özel eğitim kurumu için mahallen temin edilen arsa veya binanın merkezi yerleşim

birimlerinde ve ulaşım imkânlarından faydalanılabilecek yerde olması,

h) Tüm kurumların bu Yönetmelik ile sınırlı olmamak üzere; 25/8/1988 tarihli ve 19910

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sığınak Yönetmeliğine, 6/3/2007 tarihli ve 26454 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmeliğe,

27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Binaların

Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe, 5/12/2008 tarihli ve 27075 sayılı Resmî Gaze-

te’de yayımlanan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine, engellilerle ilgili mevzuatta

belirtilen standartlara, Bakanlığın eğitim yapıları standartlarına uygun olması,

ı) Tüm projeler için Bakanlık Onayı alınması ve Bakanlıkça hazırlanan proje program-

larına uygun olması,

i) Açılması istenilen kurumun özel şartlarının yerine getirilmiş olması,

gerekir. 

(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemler özel öğretim kurumları için 8/2/2007

tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği

hükümlerine göre yürütülür. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Özel Esaslar

Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarının açılması

MADDE 6 – (1) Okul öncesi eğitim kurumları; bağımsız anaokulları olarak açılabile-

ceği gibi mülki idare amirinin onayı ile çocuk gelişimi ve eğitim alanı olan mesleki ve teknik

ortaöğretim kurumlarında uygulama sınıfı ve diğer eğitim kurumları bünyesinde ana sınıfı ola-

rak da açılabilir. Okul öncesi eğitim kurumları açılabilmesi için;

a) Anaokulunda öğrenci sayısının en az 20 olması ve etkinlik/oyun odası bulunması,

b) Ana sınıfında öğrenci sayısının en az 10 olması, dersliğin binanın giriş katında ay-

dınlık ve güneş alan bölümünde bulunması ve ayrı giriş-çıkışının olması,

gerekir.

(2) İlkokul açılabilmesi için;  

a) Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan ilkokullarda en az 1 derslik ve 1 inci, 2 nci,

3 üncü ve 4 üncü sınıflarda toplamda en az 10 öğrenci bulunması,

b) İlkokullarda en fazla 32 derslik, 1 inci sınıf için en az 10 öğrenci, görsel sanatlar

atölyesi, müzik dersliği, fen dersliği, spor veya drama salonu bulunması, 

gerekir.
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(3) Yatılı bölge ortaokulu ve pansiyonlu imam hatip ortaokulu açılabilmesi için en az

8 en fazla 32 derslik, fen dersliği,  görsel sanatlar atölyesi, müzik dersliği, teknoloji ve tasarım

atölyesi, spor veya drama salonu, öğretim binasından bağımsız kız ve erkek öğrencilere ayrı

ayrı toplam 100 öğrenci kapasiteli pansiyon bulunması ve açılacak okulun yerleşim biriminin

merkezi konumda olması gerekir.  

(4) Ortaokul ve imam hatip ortaokulu açılabilmesi için en fazla 32 derslik,  5 inci sınıfta

en az 20 öğrenci, fen dersliği,  görsel sanatlar atölyesi, müzik dersliği, teknoloji ve tasarım

atölyesi ile spor veya drama salonu bulunması gerekir. 

Ortaöğretim kurumlarının açılması

MADDE 7 – (1) Anadolu lisesi açılabilmesi için; 9 uncu sınıfa kayıt olacak en az 2

şube mevcudunda öğrenci, binada en az 8 en fazla 40 derslik bulunması, okulun açılacağı yer-

leşim birimi merkez nüfusunun 10.000 veya ilçeye bağlı çevre köyleri ile birlikte en az 20.000

olması gerekir.

(2) Fen lisesi ile sosyal bilimler lisesi açılabilmesi için; 

a) İlde 8 inci sınıfta öğrenim gören toplam öğrenci sayısının % 5’ini geçmeyecek şekilde

fen lisesi ve sosyal bilimler lisesi öğrenci kontenjanı üst sınır olarak belirlenir.

b) Okul binasında 20 derslik, yeterli sayıda laboratuvar, görsel sanatlar atölyesi ile mü-

zik dersliği, z-kütüphane, okula ait spor salonu, kız ve erkek öğrenciler için ayrı ayrı olmak

üzere toplam 200 öğrenci kapasiteli pansiyon bulunması gerekir. 

c) Bu okullar illerde ve büyükşehir statüsündeki illerin nüfusu 50.000’in üzerinde olan

ilçelerinde açılabilir. Ayrıca büyükşehir statüsünde olmayan illerin ilçelerinde açılabilmesi için

ilçe nüfusunun en az 20.000 ve il merkezi ile birlikte toplam nüfusu en az 200.000 olması ge-

rekir. 

(3) Güzel sanatlar lisesi açılabilmesi için; okulun açılacağı yerin il merkezi ya da bü-

yükşehir statüsündeki illerin en az 100.000 nüfuslu ilçelerinden birinde ve okulun açılacağı il

sınırları içinde sanat ağırlıklı en az bir yükseköğretim programı olması, okul binasında en az

12 derslik, müzik öğrencilerinin çalışma yapabileceği ses yalıtımlı 30 adet bireysel müzik ders-

liği ile koro,  orkestra ve bireysel ses eğitimi odası, en az 6 atölye, 1 ses kayıt stüdyosu, 1 fo-

toğraf-film çekim atölyesi, konser salonu, sergi salonu, kız ve erkek öğrenciler için ayrı ayrı

olmak üzere toplam 100 öğrenci kapasiteli pansiyon bulunması gerekir.

(4) Spor lisesi açılabilmesi için; okulun açılacağı yerin il merkezi ya da büyükşehir sta-

tüsündeki illerin en az 100.000 nüfuslu ilçelerinden birinde ve okulun açılacağı il sınırları

içinde spor ağırlıklı en az bir yükseköğretim programı olması; okul binasında en az 12 derslik,
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kondisyon salonu, aynalı jimnastik salonu, aletli spor salonu, aynı anda birden fazla grubun

çalışma yapabileceği kapalı spor salonu ile açık spor alanları, kız ve erkek öğrenciler için ayrı

ayrı olmak üzere toplam 100 öğrenci kapasiteli pansiyon bulunması gerekir.

(5) Anadolu imam hatip lisesi açılabilmesi için; öğretim binasında en az 8 derslik, öğ-

retim binası içinde veya bahçesinde uygulama mescidi ya da mescit yerinin olması,  gelenek-

sel/görsel sanatlar atölyesi, mûsikî/müzik dersliği bulunması, okulun açılacağı yerleşim birimi

merkez nüfusunun 5.000 veya yerleşim birimine bağlı mahalle ve köyleri ile birlikte en az

10.000 olması gerekir.   

(6) Mesleki ve teknik Anadolu lisesi açılabilmesi için;

a) Okul binasında; mesleki ve teknik eğitimde uygulanacak her alan için en az 4’er

derslik, meslek alanlarının özelliğine uygun atölye ve laboratuvar bulunması,

b) Yatılı olarak açılması hâlinde en az 100 öğrenci kapasiteli pansiyon bulunması,

c) Açılış teklifinde okulun adı, kapasitesi, öğretim türü, bünyesinde açılacak program

türü, alan/dalları, kontenjanı ve yabancı dillerinin belirtilmesi,

ç) Okulun açılacağı yerleşim birimi merkez nüfusunun 10.000 veya ilçeye bağlı çevre

köyleri ile birlikte en az 20.000 olması,

d) Tematik mesleki ve teknik Anadolu lisesi açılması için;

1) İl/ilçe milli eğitim müdürlüklerince, bünyesinde uygulanacak meslek alanı ile ilgili

orta ve büyük ölçekli işletmeler ve/veya bu işletmelerin temsilcisi olan kurum ve kuruluşlarla

ve ihtiyaç duyulduğunda ilgili İŞKUR İl Müdürlüğü ile öğrencilerin işletmede beceri eğitimi

ve stajı, mezuniyet sonrası istihdamları, öğretmenlerin mesleki gelişimleri, eğitim ortamlarının

iyileştirilmesi vb. konuları içeren en az on yıl süreli iş birliği protokolünün veya protokollerinin

yapılmış olması,

2) Bir meslek alanında ve birbirini tamamlayan en fazla üç dalda program uygulaması,

3) Aynı ilçede aynı alanda yalnızca bir tematik mesleki ve teknik Anadolu lisesi açıl-

ması, 

4) Aynı ilde ikinci bir tematik mesleki ve teknik Anadolu lisesi açılabilmesi için il top-

lam nüfusunun en az 2.000.000 olması; nüfusu 2.000.000’dan fazla olan illerde 2’den fazla

okul açılabilmesi için her 1.000.000 nüfusa karşılık yalnızca 1 okul açılabilmesi, 

5) Bünyesinde veya aynı eğitim bölgesindeki diğer okullara bağlı yeterli kapasitede

pansiyonun bulunması,

gerekir. 
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(7) Çok programlı Anadolu lisesi açılabilmesi için;

a) Okul binasında mesleki ve teknik eğitimde uygulanacak her alan için en az 4’er ders-

lik, meslek alanlarının özelliğine uygun atölye ve laboratuvar; Anadolu lisesi programı için en

az 4 derslik;  Anadolu imam hatip programı için ise 4 derslik ve uygulama mescidi olması,

b) Açılış teklifinde Anadolu Lisesi programı ve Anadolu meslek programının bulun-

ması, okulun adı, kapasitesi, bünyesinde açılacak diğer program türleri, alan/dalları, konten-

janları ve yabancı dillerinin belirtilmesi,

gerekir.

(8) Mesleki ve teknik eğitim merkezi açılabilmesi için;

a) Okul binasında her alan için en az 4’er derslik, meslek alanlarının özelliğine uygun

atölye ve laboratuvarın bulunması,

b) Açılış teklifinde okulun adı, kapasitesi, bünyesinde açılacak mesleki eğitim merkezi

ve diğer program türü, alan/dalları, kontenjanları ve yabancı dillerinin belirtilmesi,

gerekir.

(9) Mesleki eğitim merkezinin;

a) Bağımsız olarak açılabilmesi için;

1) Yerleşim biriminin il veya ilçe merkezi olması, 

2) Merkezin açılacağı yerleşim biriminde, merkezde eğitimi yapılacak alan/dallarla

ilgili işletmelerde mesleki eğitime uygun ve yeterli kapasitede iş yerinin bulunması,

b) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu bünyesinde açılabilmesi için;

1) Aynı yerleşim biriminde bağımsız mesleki eğitim merkezi bulunmaması,

2) Açılacak her alan için en az grup oluşturacak sayıda öğrenci kaydının yapılabilecek

durumda olması, 

gerekir.

(10) Mesleki ve teknik Anadolu lisesi, çok programlı Anadolu lisesi, mesleki ve teknik

eğitim merkezi ve mesleki eğitim merkezi açılabilmesi için il istihdam ve mesleki eğitim kurulu

kararı gerekir.

(11) Çok programlı Anadolu lisesi, mesleki ve teknik eğitim merkezi ve mesleki eğitim

merkezinde karma eğitim yapılır.

(12) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu bünyesinde program türü ve alan/dalların

açılabilmesi için il istihdam ve mesleki eğitim kurulu kararı ile birlikte;

a) Adalet alan/dallarının açılacağı kurumun yakın çevresinde öğrencilerin uygulama

yapabileceği adalet teşkilatına ait birim veya kuruluşlar bulunması gerekir.
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b) Denizcilik ve gemi yapımı alan/dallarının açılacağı kurumlarda; denizcilik alanı gü-

verte işletme ve/veya gemi makineleri işletme dalı/dallarının açılacağı yerleşim biriminde liman

ve deniz acentesi bulunması, denizcilik alanı balıkçılık ve su ürünleri dalı için su ürünleri üre-

timine uygun deniz, göl veya baraj bulunması ve gemi yapım alan/dalları için yakın çevrede

tersane veya tekne yapım işletmeleri bulunması gerekir.

c) Sağlık hizmetleri alan/dallarının açılabilmesi için yerleşim biriminde en az 60 öğ-

rencinin işletmelerde beceri eğitimi yapabileceği kapasitede sağlık işletmesi bulunması, öğ-

rencilerin mesleki eğitim/staj çalışması yapabilecekleri hastane/hastanelerle ilgili olarak; devlet

hastaneleri için kamu hastaneleri birliği, üniversite hastaneleri için ilgili üniversite, diğer sağlık

kurum ve kuruluşları için il sağlık müdürlüğü onaylı olmak üzere ilgili sağlık kuruluşları ile il

millî eğitim müdürlüğü arasında en az on yıl süreli protokol yapılması, ayrıca hastane/hasta-

nelerle kaç öğrencinin işletmelerde beceri eğitimi yapacağını gösterir sözleşmenin yapılmış

olması gerekir. Mesleki ve teknik Anadolu liseleri dışındaki kurumlarda bu alan açılmaz.

ç) Uçak bakım alanı/dallarının açılabilmesi için yerleşim biriminde veya yakınında ha-

valimanı bulunması; okulda elektrik-elektronik teknolojisi ile motorlu araçlar teknolojisi alan-

ları ile uçak hangarının bulunması gerekir.

d) Tarım alanı açılabilmesi için zirai uygulamaların yapılabileceği sulanabilir ve ekile-

bilir en az otuz  (30) dekar arazi, tarım makineleri dalı için atölye ve hangarlar bulunması ge-

rekir.

e) Hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı alanı açılabilmesi için büyük ve küçükbaş hayvan-

ların barınacağı açık ve kapalı padoklar, kanatlı hayvanlar için kümes bulunması gerekir.

(13) Diğer hususlar;

a) Mesleki ve teknik Anadolu liselerinin öğretim türü değişikliği ile çok programlı Ana-

dolu lisesi bünyesinde Anadolu imam hatip lisesi açılması veya kapatılması teklifi il millî eğitim

müdürlüğünce hazırlanacak gerekçeli rapor ile birlikte valilik görüşü nisan ayı sonuna kadar

Bakanlığa gönderilir.

b) Aynı yerleşim biriminde fiziki kapasite yetersizliği sebebiyle bir alanın fiziki kapasitesi

ve donatımı uygun olan yeni veya mevcut bir başka mesleki ve teknik ortaöğretim kurumuna

öğrenci, öğretmen, donatımıyla nakledilmesi teklifi; il millî eğitim müdürlüğünce hazırlanacak

gerekçeli rapor, valilik görüşü ile birlikte nisan ayı sonuna kadar Bakanlığa gönderilir.

c) Anadolu teknik programında alan, dal veya alan/dal yabancı dilinin açılabilmesi için

Anadolu meslek programında aynı alan, dal veya alan/dal yabancı dilin bulunması gerekir.

ç) Okul açma ve kapatma teklifinde EK-1; program türü, alan/dal ve alan/dal yabancı

dilinin açma ve kapatma teklifinde EK-2 formlarının da yer alması gerekir.
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d) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu bünyesinde program türü, alan/dal ve alan/dal

yabancı dilinin açma veya kapama işlemleri Bakanlıkça gerçekleştirilir.

e) Bakanlıkça belirlenecek alanlarda öğrencilerin staj ve işletmelerde mesleki eğitim

konularında ilgili sektörle yapılan protokol, alanların açılış teklifleriyle birlikte ilgili genel mü-

dürlüğe gönderilir.

f) Uygulama oteli açılması için okul bünyesinde konaklama ve seyahat hizmetleri ile

yiyecek içecek hizmetleri alanlarının bulunması gerekir. 

Özel eğitim kurumları

MADDE 8 – (1) Özel eğitim anaokulu veya ilkokul kademesinde eğitim veren özel

eğitim okulu, bağımsız anaokulu ve diğer ilkokullar bünyesinde özel eğitim ana sınıfı açılabil-

mesi için;

a) Özel eğitim anaokulu açılması teklif edilen binanın müstakil olması, binada en az 4

etkinlik/oyun odası, 4 bireysel eğitim odası, 2 uyku/dinlenme odası, çocuk bakım odası bulun-

ması, 

b) Özel eğitim ana sınıfı açılabilmesi için etkinlik/oyun odası bulunması, dersliğin bi-

nanın giriş katında, aydınlık ve güneş alan bölümünde yer alması ve ayrı giriş-çıkışının olması,  

gerekir.

(2) İşitme engellilere özel eğitim kurumu açılabilmesi için;

a) Özel eğitim ilkokulu veya özel eğitim ortaokulunda; en az 4 derslik, dil ve konuşma

terapi odası, bireysel eğitim odası, görsel sanatlar atölyesi, fen dersliği,  müzik dersliği, aile

eğitim odası ve ortaokullar için teknoloji ve tasarım atölyesi ile ortaokulda pansiyon açılabil-

mesi için en az 40 öğrenci,

b) Özel eğitim meslek lisesinde; en az 4 derslik, açılacak her alan/dal için meslek alan-

larının özelliğine göre 10 öğrencilik atölye, bireysel eğitim odası, görsel sanatlar atölyesi, müzik

dersliği, aile eğitim odası ve pansiyon açılabilmesi için en az 60 öğrenci,

c) Özel eğitim meslek okulunda; en az 4 derslik, bireysel eğitim odası, görsel sanatlar

atölyesi, müzik dersliği, meslek alanlarının özelliğine göre en az 2 atölye, uygulama evi, uy-

gulama bahçesi, aile eğitim odası,

bulunması gerekir.

(3) Bedensel engellilere özel eğitim kurumu açılabilmesi için;

a) Özel eğitim ilkokulu veya özel eğitim ortaokulunda; en az 4 derslik, dil ve konuşma

terapi odası, bireysel eğitim odası, görsel sanatlar atölyesi, fen dersliği, müzik dersliği, aile

eğitim odası ve ortaokullarda teknoloji ve tasarım atölyesi ile ortaokulda pansiyon açılabilmesi

için en az 40 öğrenci,
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b) Özel eğitim meslek lisesinde; en az 4 derslik, açılacak her alan/dal için meslek alan-

larının özelliğine göre 10 öğrencilik atölye, bireysel eğitim odası, görsel sanatlar atölyesi, müzik

dersliği, aile eğitim odası ve pansiyon açılabilmesi için en az 60 öğrenci,

bulunması gerekir.

(4) Görme engellilere özel eğitim kurumu açılabilmesi için;

a) Özel eğitim ilkokulu veya özel eğitim ortaokulunda; en az 4 derslik, bireysel eğitim

odası, görsel sanatlar ve modelaj atölyesi, fen dersliği, müzik dersliği, aile eğitim odası ve or-

taokulda teknoloji ve tasarım dersliği ile pansiyon açılabilmesi için en az 40 öğrenci,

b) Özel eğitim meslek okulunda; en az 4 derslik, bireysel eğitim odası, görsel sanatlar

ve modelaj atölyesi, müzik dersliği, meslek alanlarının özelliğine göre en az 2 atölye, uygulama

evi, uygulama bahçesi, aile eğitim odası,

bulunması gerekir.

(5) Hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan öğrencilere özel eğitim kurumu açılabilmesi

için;

a) Özel eğitim ilkokulu veya özel eğitim ortaokulunda; en az 4 derslik, görsel sanatlar

atölyesi, müzik dersliği ve aile eğitim odası,

b) Özel eğitim meslek okulunda; en az 4 derslik, görsel sanatlar atölyesi,  müzik dersliği,

meslek alanlarının özelliğine göre en az 2 atölye, uygulama evi, uygulama bahçesi ve aile eği-

tim odası,

bulunması gerekir.

(6) Orta veya ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olan öğrenciler ile otizmi olan öğrenci-

lere özel eğitim kurumu açılabilmesi için;

a) Özel eğitim uygulama okulu I. kademe veya II. kademede en az 8 derslik, bireysel

eğitim odası, görsel sanatlar atölyesi, müzik dersliği, uygulama evi, uygulama bahçesi ve aile

eğitim odası,

b) Özel eğitim uygulama okulu III. kademede en az 8 derslik, bireysel eğitim odası,

görsel sanatlar atölyesi, müzik dersliği, meslek alanlarının özelliğine göre en az 2 atölye, uy-

gulama evi, uygulama bahçesi ve aile eğitim odası,

bulunması gerekir.

(7) Özel yetenekli öğrencilere bilim ve sanat merkezi açılabilmesi için;

a) Teklif edilen binanın il veya ilçe merkezinde müstakil olması ve hizmet vereceği

bölge nüfusunun 100.000’den az olmaması,

b) Bilim ve sanat merkezinde alan ders/etkinlik/yetenek geliştirme atölyeleri olarak

kullanılmak üzere genel zihinsel yetenek alanı için en az 20 derslik, müzik yetenek alanı için

sesten yalıtılmış en az 2 derslik, görsel sanatlar yetenek alanı için en az 2 derslik bulunması,

gerekir.
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(8) Rehberlik ve araştırma merkezi açılabilmesi için; 

a) Yerleşim birimi nüfusunun 200.000’den az olmaması ya da yerleşim birimi ile hizmet

verilecek en yakın rehberlik ve araştırma merkezi arasındaki mesafenin 150 km’den fazla ol-

ması hâlinde yerleşim birimi nüfusunun 100.000’den az olmaması,

b) Rehberlik ve araştırma merkezinde biri ses yalıtımlı olmak üzere en az 2 test odası,

6 çalışma odası, gözlem odası, en az 50 kişi kapasiteli toplantı salonu bulunması,

gerekir.

Yaygın eğitim kurumları

MADDE 9 – (1) Halk eğitimi merkezi açılabilmesi için;

a) Açılacak yerin il ve ilçe merkezlerinde olması,

b) Ulaşım imkânları yönünden uygun mahallerde açılması, 

c) Geçici binalarda açılacak merkezlerde 2 atölye, en az 6 derslik, kamu internet erişim

merkezi ve okuma salonu bulunması,

gerekir.

(2) Olgunlaşma enstitüsü açılabilmesi için;

a) Açılacak yerin il merkezi ya da büyükşehir statüsündeki illerin en az 100.000 nüfuslu

ilçelerinden birinde olması, 

b) Enstitü binasının yörenin mimari yapısı ve kültürel özelliklerini yansıtacak nitelikte

olması,

c) En az 12 derslik, öğrenci ve kursiyerlerin çalışma yapabileceği en az 2 üretim ve

sanat atölyesi ile her türlü sergi ve gösterilerin yapılabileceği 1 salonun bulunması,

gerekir. 

Öğretmen akademisi ve hizmetiçi eğitim enstitüsü 

MADDE 10 – (1) Öğretmen akademisi ve hizmetiçi eğitim enstitülerinin en az 100 kişi

kapasiteli olacak şekilde, ihtisaslaşmış olduğu alan/alanlara ilişkin atölye, eğitim salonu, la-

boratuvar, spor salonu, kütüphane, eğitim yöneticisi/eğitim görevlisi odası ve benzeri donanıma

sahip olması ayrıca ulaşım imkânları yönünden uygun mahallerde açılması esastır.

(2) Konaklamalı olarak açılacak öğretmen akademisi ve hizmetiçi eğitim enstitülerinde

birinci fıkrada belirtilenlere ek olarak;

a) Eğitim yöneticisi/eğitim görevlisi odası, eğitim salonları, yatakhane, teknik servis

odası, dinlenme salonu, yatakhane katlarında ütü odası ve kat ofisi, çamaşırhane, kurumun

kapasitesine uygun otopark, sosyal tesisler ve benzeri ihtiyaçların karşılanabileceği birimler,

b) En az 100 kişiye hitap edebilecek nitelikte, banyo ve tuvaleti içinde bir ve iki kişilik

odalardan oluşan yatakhane bölümü ve engelli yatak odası,
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c) Yeni binada açılacaklar için kapalı veya açık spor alanları, aletli spor salonu, 

bulunur.

Sosyal tesisler

MADDE 11 – (1) Konaklama ihtiyacını karşılayabilecek nitelikte sosyal tesisin açıla-

bilmesi için;

a) Konaklama ünitesinin en az 20 yataklı,

b) Odaların en fazla 3 yataklı,

c) Her odanın tuvalet ve banyolu,

olarak düzenlenmesi gerekir.

(2) Sosyal tesislere sonradan eklenecek yardımcı ve destekleyici üniteler, il/ilçe millî

eğitim müdürlüğünün teklifi üzerine Bakanlıkça açılır.

(3) Sosyal tesislerden bağımsız, konaklama ünitesi bulunmayan lokal ve benzeri ku-

rumlar açılamaz.

Öğrenci pansiyonları

MADDE 12 – (1) Pansiyon açılabilmesi için yerleşim birimi ile çevresinin çağ nüfusu

ve hareketliliği, sosyal, kültürel, ekonomik durumu ve gelişmişlik düzeyi, diğer yerleşim bi-

rimlerine uzaklığı ve ulaşım durumu, okullaşma oranı, mevcut pansiyonların doluluk ve kul-

lanım durumu, yörenin coğrafi şartları dikkate alınır.

(2) Okul bahçesinde yeterli alan olmaması durumunda ortaöğretim pansiyonlarının okul

binasına en fazla 1000 m uzaklıkta olması, özel eğitim kurumları pansiyonu hariç diğer pansi-

yonlar için en az 100 öğrenci kapasiteli olması gerekir.

(3) Pansiyon binasında en az 2 nöbetçi belletici öğretmen odası, veli görüşme odası, en

az üç yataklı revir, misafir yatak odası, engelli öğrenci yatak odası, etüt salonları, bilgisayar

odası, dinlenme-televizyon odası, etkinlik odası, kat ofisi, kondisyon salonu, kütüphane ve

okuma salonu, öğrenci başına en az 6 m² alana sahip en az 3 en fazla 4 öğrenci kapasiteli yatak

odaları, her 4 öğrenci için tuvalet/lavabo/duş, personel giyinme odası, çöp ve temizlik malze-

mesi odası ve bavul deposu, demirbaş eşya deposu, çamaşırhane, günlük ütü ve çamaşır ku-

rutma odası bulunması gerekir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kurum Kapatma

Kapatma esasları

MADDE 13 – (1) Kurumlar;

a) Kurumun faaliyet gösterdiği bina ve tesislerin kullanılamayacak derecede harap ol-

ması ve bu durumun teknik rapor ile tespit edilmesi, 
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b) Kurumun verdiği hizmetin verimliliğinin azaldığının Bakanlıkça veya valilikçe ma-

hallinde yaptırılan inceleme raporuyla belirlenmesi,

c) Toplam öğrenci sayısının okul öncesi ve ilkokullarda 10; ortaokullarda, imam hatip

ortaokullarında ve yatılı bölge ortaokullarında 40; Anadolu, fen, güzel sanatlar, sosyal bilimler

ve spor liselerinde 80, diğer orta öğretim kurumlarında 40’ın altına düşmesi

hâllerinde kapatılır.

(2) Yangın, deprem, sel baskını, heyelan gibi mücbir sebepler dışında kurumun kapa-

tılması durumunda; özel eğitim kurumları hariç olmak üzere, kapatılma gerekçelerinin detaylı

bir şekilde yer aldığı inceleme raporu valilik görüşü ile birlikte en geç nisan ayının sonuna

kadar Bakanlığa gönderilir.

(3) Kapatılan kurumlardaki öğrencilerin eğitim-öğretime devam edebilmeleri için va-

lilikçe gerekli tedbirler alınır ve bu tedbirler kapatma teklifinde belirtilir.

(4) Mesleki ve teknik ortaöğretim okullarındaki alan/dalda 2 yıl boyunca şube oluştu-

rulamadığı takdirde, ilgili alan/dal Bakanlıkça kapatılır.

(5) Rehberlik ve araştırma merkezlerinden açılma şartlarını kaybedenler Bakanlıkça

kapatılır.

(6) Bu Yönetmelik hükümlerindeki genel ve özel esaslara uygun olarak bir okulun aynı

seviyede farklı bir okul türüne dönüştürülmesi ya da aynı türdeki diğer bir okul bünyesinde

birleştirilmesi hâlinde öğrenci, personel ve donatımı dönüştürülen/taşınılan okul bünyesine ak-

tarılır. 

(7) Her yıl nisan ayı sonuna kadar yapılacak değerlendirme sonunda yıllık ortalama

%20 doluluk oranının altında kalan veya makul bir gerekçesi olmaksızın son iki yıl üst üste

zarar eden sosyal tesisler valiliğin teklifi, ilgili genel müdürlüğün uygun görüşü üzerine Ba-

kanlıkça kapatılır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Ad Verme

Kuruma ad verme

MADDE 14 – (1) Kurumlara verilecek adların; kurumların amacına, seviyesine, bu-

lunduğu çevrenin özelliğine ve şartlarına uygun olması, millî eğitimin genel amaçlarına aykırı

düşmemesi ve Türkçe olması esastır.

Ad verme yetkisi

MADDE 15 – (1) Kurumlara adlar;

a) Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarına il millî eğitim komisyonu kararına da-

yalı olarak valilikçe,
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b) Diğer kurumlara ise il millî eğitim komisyonu kararına dayalı olarak valilik teklifi

üzerine Bakanlıkça,

verilir.

Kurumlara verilebilecek adlar

MADDE 16 – (1) Kurumlara;

a) Kurumun bulunduğu yerleşim biriminin adı, 

b) Atatürk’e ait ad ve unvanlar ile tarihe mâl olmuş şahıs, yer, tarih ve olay adları,

c) Şehitlik ve gazilik unvanlarına sahip olanların adları, 

ç) Bilim ve teknoloji, kültür, eğitim, sanat, spor ve benzeri alanlarda önemli başarılar

kazanmış kişilerin adları, 

d) Türk Cumhuriyetleri ve Türk topluluklarına ait kişi ve yerlerin adları, 

e) Devlet büyüklerinin adları, 

verilebilir.

(2) Kurumların bina ve tesislerinin tamamını yaptıran, arsasını bağışlayan veya yapı-

mına aynî veya nakdî olarak bina yapım maliyetinin en az yarısı kadar bağışta bulunduğuna

il millî eğitim komisyonunca karar verilenlerin adı ya da önerdiği ad kurumlara verilebilir. Bu

kapsamdaki kişilerin adı veya özgeçmişinin yer aldığı bir tabela okulun girişinde uygun bir

yere asılabilir.

(3) Okulun ek derslik, kütüphane, laboratuvar, işlik, atölye ve benzeri bölümlerinin ya-

pımını veya donatımını sağlayanlardan il millî eğitim komisyonunca karar verilenlerin adları

bu bölümlere verilebilir ve bu kapsamdaki kişilerin adlarının yer aldığı bir tabela ilgili bölümün

uygun bir yerine asılabilir.

Kurum adının değiştirilmesi

MADDE 17 – (1) Daha önce öğretim kurumlarının bina ve tesislerine verilmiş olan

adlar, mevcut binadaki kurumun kademeli veya tamamen kapatılarak yerine yeni bir kurumun

açılması, farklı bir kurum türüne dönüştürülmesi ya da ihtiyaç duyulması hâlinde 15 inci mad-

deye göre değiştirilebilir. 

(2) Tarihi kimliğe kavuşmuş, kurum kültürü ve hafızası oluşmuş, çevresinde adıyla ta-

nınmış kurumların adları değiştirilemez.

Kurumlara verilemeyecek adlar

MADDE 18 – (1) Kurumlara, bina ve tesislerinin yapılmasında görevinin gereği olarak

hizmet eden ve hâlen görevine devam eden kişilerin adları verilemez.
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(2) Kurumların bina ve tesislerine; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha

fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan,

Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,

dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin

ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık ve

benzeri suçlardan mahkûm olanların adları verilemez, bu kapsamdakilerin daha önce verilmiş

olan adları ise ad veren makam tarafından aynı usulle iptal edilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Rapor düzenleme

MADDE 19 – (1) Yeni binalarda kurum açma işlemlerinde binanın eğitim ve öğretim

açısından teklif edilen kurumun özelliğine uygunluğu için valilikçe görevlendirilen en az iki

maarif müfettişi veya iki şube müdürü ya da bir maarif müfettişi ile bir şube müdürü tarafından

yerinde yapılan incelemeye dair rapor ile binaya ait Yapı Kullanma İzin Belgesinin birer örneği

valilikçe Bakanlığa gönderilir.

(2) Mahallen temin edilen binalarda kurum açılması ile mevcut binaların kapatılma tek-

lifleri valilikçe görevlendirilen en az iki maarif müfettişine veya iki şube müdürüne ya da bir

maarif müfettişi ile bir şube müdürüne yerinde incelettirilir, hazırlanan rapor ilgili birime su-

nulur. 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle 2/4/1993 tarihli ve 21540 sa-

yılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlara Ait Açma, Ka-

patma ve Ad Verme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmelikten önceki kurumlar 

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten önce ihale süreci baş-

latılmış tip ya da özel projeler ile valilikler ve hayırseverler tarafından yaptırılmak üzere Ba-

kanlıktan uygunluk görüşü alınmış yapılara ait projeler bu kapsam dışındadır.

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.
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Türkiye Radyo-Televizyon Kurumundan:
TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU HİZMETLERİNİN TANIMI VE

BU HİZMETLERE ATANACAK PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 24/9/2008 tarihli ve 27007 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye
Radyo-Televizyon Kurumu Hizmetlerinin Tanımı ve Bu Hizmetlere Atanacak Personel Yönet-
meliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 11/11/1983 tarihli ve 2954 sayılı Türkiye Radyo ve
Televizyon Kanununun 56 ve 62 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.” 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer
alan “Kurumu Genel Müdürlüğünde” ibaresi “Kurumunda” şeklinde değiştirilmiş,  (b), (ç), (e)
bentleri yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki (h) bendi eklenmiştir.

“h) Unvan değişikliği sınavına tabi kadro unvanlarına giriş sınavını kazananlar hariç
açıktan yeniden veya kurumlar arası naklen atama yapılmaz. Ancak, anılan kadro unvanlarını
daha önce Kurumda veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında elde etmiş olan personelin hak-
ları saklıdır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 ve 7 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmış
ve aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 8 inci madde eklenmiştir.

“Öğrenim düzeyi
GEÇİCİ MADDE 8 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Prodüktör, Muhabir,

Spiker, Kameraman, Yönetmen, Seslendirme Yönetmeni, Yapım ve Yayın Görevlisi, Yapım ve
Yayın Elemanı, Dramaturg, Yardımcı Prodüktör, Stajyer Muhabir, Stajyer Spiker, Kamera Asis-
tanı ve Sivil Savunma Uzmanı kadrolarında görev yapmakta olan personelden 4 yıllık yüksek-
öğrenim düzeyinden daha aşağı öğrenim düzeyinde olanlar, bu Yönetmelik kapsamındaki ya-
pılacak işlemler için dört yıllık yükseköğrenim mezunu olarak kabul edilirler.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1’de aşağıdaki değişiklikler ya-
pılmıştır. 

a) 1 sıra numaralı “HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ, DAİRE VE KURUL BAŞKANLIKLA-
RI, GENEL SEKRETERLİK, TRT MÜDÜRLÜĞÜ” bölümünün 5 inci kısmının (ç) satırında
yer alan “Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanı,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı kısma
aşağıdaki (d) satırı eklenmiştir.

“d) Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanı için bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem
çözümleme, sistem programlama veya bilgi teknolojileri alanlarında yöneticilik yapmış ol-
mak.”

b) 8 sıra numaralı “KORUMA VE GÜVENLİK GRUP ŞEFİ” bölümünün 4 üncü kısmı
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“4. İSTİHDAM KAYNAĞI: Kurum içi.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-2’de aşağıdaki değişiklikler ya-

pılmıştır.
a) 3 sıra numaralı “BAŞMİMAR” bölümünün 3 üncü kısmına aşağıdaki (ç) satırı ek-

lenmiştir. 
“ç. Tecrübe: Mimar kadrosunda en az 6 yıl görev yapmış olmak veya diğer kamu kurum

kuruluşlarında Başmimar unvanını elde etmiş olmak.”
b) 10 sıra numaralı “DRAMATURG” bölümünün 3 üncü kısmının (a) satırı aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir. 
“a. Tahsil: Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak.”
c) 14 sıra numaralı “KAMERA ASİSTANI” bölümünün 3 üncü kısmının (a) satırı aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“a. Tahsil: Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak.”
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ç) 15 sıra numaralı “KAMERAMAN” bölümünün 3 üncü kısmının (a) satırı ile 4 üncü
kısmı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“a. Tahsil: Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak.”
“4. İSTİHDAM KAYNAĞI: Kurum içi.”
d) 19 sıra numaralı “MUHABİR” bölümünün 3 üncü kısmının (a) satırı ile 4 üncü kısmı

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a. Tahsil: Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak.”
“4. İSTİHDAM KAYNAĞI: Kurum içi.”
e) 24 sıra numaralı “MÜTERCİM” bölümünün 3 üncü kısmının (c) satırının (ii) bendi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“ii) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı kapsamında yer almayan diller için sınav

komisyonu tarafından yeterli kabul edilen yabancı dil seviyesine sahip olmak.”
f) 25 sıra numaralı “MÜTERCİM-SPİKER” bölümünün 3 üncü kısmının (c) satırının

(ıı) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“ıı) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı kapsamında yer almayan diller için sınav

komisyonu tarafından yeterli kabul edilen yabancı dil seviyesine sahip olmak.”
g) 27 sıra numaralı “PRODÜKTÖR” bölümünün 3 üncü kısmının (a) satırı aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir. 
“a. Tahsil: Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak.”
ğ) 28 sıra numaralı “SPİKER” bölümünün 3 üncü kısmının (a) satırı ile 4 üncü kısmı

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a. Tahsil: Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak.”
“4. İSTİHDAM KAYNAĞI: Kurum içi.”
h) 29 sıra numaralı “STAJYER SPİKER” bölümünün 3 üncü kısmının (a) satırı aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.
“a. Tahsil: Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak.”
ı) 30 sıra numaralı “SESLENDİRME YÖNETMENİ” bölümünün 3 üncü kısmının (a)

satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı kısma aşağıdaki (ç) satırı eklenmiştir. 
“a. Tahsil: Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak.”
“ç. Tecrübe: Prodüktör, Muhabir, Spiker, Kameraman, Yönetmen, Teknik Yönetmen,

Mütercim-Spiker, Yapım ve Yayın Görevlisi, Yayın Şefi, Animatör, Montajcı, Dekoratör, Dra-
maturg, Efektör, Grafist, Işıkçı, Resim Seçici, Ressam, Sesçi, Tonmayster, Yayın Arşiv Çö-
zümleyici, Strateji Uzmanı, Uzman, Araştırmacı, Mühendis, Başmühendis, Teknisyen, Şeftek-
nisyen, Başteknisyen, Tekniker kadrolarında en az 1 yıl çalışmış olmak.” 

i) 31 sıra numaralı “SİVİL SAVUNMA UZMANI” bölümünün 3 üncü kısmının
(a) satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a. Tahsil: Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak.”
j) 33 sıra numaralı “STAJYER MUHABİR” bölümünün 3 üncü kısmının (a) satırı aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a. Tahsil: Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak.”
k) 35 sıra numaralı “TEKNİK YÖNETMEN” bölümünün 3 üncü kısmının (c) satırı

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“c. Tecrübe: Prodüktör, Muhabir, Spiker, Kameraman, Yönetmen, Seslendirme Yönet-

meni, Mütercim-Spiker, Yapım ve Yayın Görevlisi, Yayın Şefi, Animatör, Montajcı, Dekoratör,
Dramaturg, Efektör, Grafist, Işıkçı, Resim Seçici, Ressam, Sesçi, Tonmayster, Yayın Arşiv Çö-
zümleyici, Strateji Uzmanı (GHPH, THPH), Uzman (GHPH, THPH), Araştırmacı (GHPH,
THPH), Mühendis, Başmühendis, Teknisyen, Şefteknisyen, Başteknisyen, Tekniker kadrola-
rında en az 1 yıl çalışmış olmak.”
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l) 41 sıra numaralı “YAPIM VE YAYIN ELEMANI” bölümünün 3 üncü kısmının
(a) satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a. Tahsil: Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak.”
m) 42 sıra numaralı “YARDIMCI PRODÜKTÖR” bölümünün 3 üncü kısmının

(a) satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a. Tahsil: Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak.”
n) 44 sıra numaralı “YAPIM VE YAYIN GÖREVLİSİ” bölümünün 3 üncü kısmının

(a) satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a. Tahsil: Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak.”
o) 45 sıra numaralı “YÖNETMEN” bölümünün 3 üncü kısmının (a) ve (c) satırları aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“a. Tahsil: Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak.”
“c. Tecrübe: Prodüktör, Muhabir, Spiker, Kameraman, Seslendirme Yönetmeni, Teknik

Yönetmen, Mütercim-Spiker, Yapım ve Yayın Görevlisi, Yayın Şefi, Animatör, Montajcı, De-
koratör, Dramaturg, Efektör, Grafist, Işıkçı, Resim Seçici, Ressam, Sesçi, Tonmayster, Yayın
Arşiv Çözümleyici, Strateji Uzmanı, Uzman, Araştırmacı, Mühendis, Başmühendis, Teknisyen,
Şefteknisyen, Başteknisyen, Tekniker kadrolarında en az 1 yıl çalışmış olmak.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-4’ün 3 sıra numaralı “SÖZLEŞ-
MELİ MÜTERCİM” bölümünün 3 üncü kısmının (c) satırının (ıı) bendi aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“ıı) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı kapsamında yer almayan diller için sınav
komisyonu tarafından yeterli kabul edilen yabancı dil seviyesine sahip olmak.” 

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-5 sayılı cetvel yürürlükten kaldı-
rılmıştır.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel

Müdürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

24/9/2008 27007

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 30/12/2008 27096

2- 14/4/2009 27200

3- 24/10/2009 27386

4- 5/3/2010 27512

5- 7/9/2010 27695

6- 21/12/2012 28504

7- 20/11/2013 28827

8- 21/10/2014 29152

9- 26/12/2014 29217

10- 29/1/2015 29251

11- 4/4/2015 29316

12- 15/7/2015 29417
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Türkiye Radyo-Televizyon Kurumundan:

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU PERSONELİNİN YETERLİK
SINAVI ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hiz-

met gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu perso-
nelinin yeterlik sınavlarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda kadro karşı-

lığı sözleşmeli personel dâhil olmak üzere memur statüsünde istihdam edilen personelden,
24/9/2008 tarihli ve 27007 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Radyo-Televizyon Ku-
rumu Hizmetlerinin Tanımı ve Bu Hizmetlere Atanacak Personel Yönetmeliğinde yeterlik sı-
navına tabi olduğu belirtilen kadrolar için yapılacak sınava katılabilecek personeli kapsar. 

Dayanak 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 11/11/1983 tarihli ve 2954 sayılı Türkiye Radyo ve

Televizyon Kanununun 56 ve 62 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 
Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Birim: 20/10/2009 tarihli ve 27382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Rad-

yo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte belirtilen hizmet birim-
lerini, 

b) Fiili çalışma süresi: Aylıksız izinde geçen süreler ve doğum izni çerçevesinde alınan
mazeret izinleri hariç olmak üzere Kurumda geçen çalışma süreleri ile diğer kamu kurum ve
kuruluşlarında geçici görevli personelin, bu kurum ve kuruluşlarda geçirdikleri süreleri, 

c) Genel Müdür: Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürünü, 
ç) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri, 
d) Kurum: Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunu, 
e) Personel: Kadro karşılığı sözleşmeli personel dahil olmak üzere memur statüsünde

istihdam edilen personelden bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak yeterlik sınavına ka-
tılabilecek personeli, 

f) Sözlü sınav: Adayların bilgilerini, becerilerini, davranışlarını, ifade yeteneği ve mu-
hakeme gücünü değerlendirmeye yönelik yapılan sınavı,

g) Uygulamalı sınav: Adayların ilgili kadronun hizmet tanımında belirtilen hususlara
yatkınlığını, yeteneklerini ve bilgisini uygulamalı olarak değerlendirmeye yönelik yapılan sı-
navı, 

ğ) Yazılı sınav: Adayların bilgi ve yeteneklerini ölçmek amacıyla yazılı yapılan sınavı, 
h) Yeterlik sınavı: Personelin belirli süreli yetiştirme dönemini müteakip atanacağı kad-

ronun gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadığını belirlemek amacıyla uygulamalı sınav  ve
buna ek olarak yazılı veya sözlü sınav şekillerinden en az birinin veya her ikisinin de uygula-
nabileceği sınavı,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Yeterlik Sınavlarına İlişkin Esaslar

Öğrenim düzeyi 

MADDE 5 – (1) Personelin, yeterlik sınavına katılabilmesi için Türkiye Radyo-Televizyon

Kurumu Hizmetlerinin Tanımı ve Bu Hizmetlere Atanacak Personel Yönetmeliğinde aranan

öğrenim düzeyine sahip olmaları şarttır. 

Hizmet süresi 

MADDE 6 – (1) Personelin, yeterlik sınavına katılabilmesi için;

a) Prodüktör kadrosu için Yardımcı Prodüktör kadrosunda en az 2 yıl çalışmış olması,

b) Muhabir kadrosu için Stajyer Muhabir kadrosunda en az 2 yıl çalışmış olması,

c) Spiker kadrosu için Stajyer Spiker kadrosunda en az 2 yıl çalışmış olması,

ç) Kameraman kadrosu için Kamera Asistanı kadrosunda en az 2 yıl çalışmış olması,

d) Ses Sanatçısı (THM-TSM) kadrosu için Stajyer Sanatçı (Ses) (THM-TSM) kadro-

sunda en az 2 yıl fiilen çalışmış olması,

e) Saz Sanatçısı (THM-TSM) kadrosu için Stajyer Sanatçı (Saz) (THM-TSM) kadro-

sunda en az 2 yıl fiilen çalışmış olması,

f) Ses Sanatçısı (ÇSM) kadrosu için Stajyer Sanatçı (Ses) (ÇSM) kadrosunda en az 2

yıl fiilen çalışmış olması,

g) Saz Sanatçısı (ÇSM) kadrosu için Stajyer Sanatçı (Saz) (ÇSM) kadrosunda en az 2

yıl fiilen çalışmış olması,

şarttır.

Sınav şartı 

MADDE 7 – (1) Personelin yeterlik sınavına tabi kadrolara atanabilmesi için, yeterlik

sınavına girerek başarılı olması şarttır.

Sınav şekilleri

MADDE 8 – (1) Yeterlik sınavı şekilleri şunlardır;

a) Yazılı sınav,

b) Uygulamalı sınav,

c) Sözlü sınav.

(2) Yeterlik sınavında, sınava tabi kadroların özelliğine göre; uygulamalı sınav zorunlu

olmak üzere yazılı veya sözlü sınav şekillerinden en az birisi veya her ikisi de uygulanabilir.

Yazılı sınav 

MADDE 9 – (1) Kurum, yazılı sınavı kendisi yapabileceği gibi; Ölçme, Seçme ve Yer-

leştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi

Enstitüsüne veya yükseköğretim kurumlarından birine de yaptırabilir. Sınavın Kurum dışına

yaptırılması halinde, sınava ilişkin hususlar Kurum ile ilgili kurum veya kuruluş arasında ya-

pılan protokol ile belirlenir. 

(2) Yazılı sınav yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda yüz üzerinden

en az altmış puan alanlar başarılı sayılır. 
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Uygulamalı sınav

MADDE 10 – (1) Uygulamalı sınav yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınav ku-

rulunun her bir üyesinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin uy-

gulamalı sınav puanı tespit edilir. Uygulamalı sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar

başarılı sayılır.

(2) Uygulamalı sınav Kurum tarafından yapılır.

Sözlü sınav

MADDE 11 – (1) Sözlü sınavda adaylar, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan),

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),

d) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan), 

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan),

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her bir üyenin vermiş olduğu puan-

ların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz

üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

(2) Sözlü sınav Kurum tarafından yapılır.

Başarı puanı 

MADDE 12 – (1) Yeterlik sınavında başarı puanı; uygulamalı sınav ve buna ek olarak

yazılı veya sözlü sınav şeklinin seçilmesi halinde iki sınavda alınan puanların, uygulamalı sınav

ve buna ek olarak yazılı ve sözlü sınav şeklinin seçilmesi halinde üç sınavda alınan puanların

aritmetik ortalamasının esas alınması suretiyle tespit edilir.

İlan

MADDE 13 – (1) Yazılı veya uygulamalı veya sözlü sınavlarda başarılı olan personelin

listesi alfabetik sıraya göre Kurumsal internet portalında ilan edilir.

Atanma 

MADDE 14 – (1) Yeterlik sınavı sonucunda başarılı olan personelin ilgili kadroya ata-

ması yapılır. 

Sınavların geçersiz sayılması ve sınav salonu görevlileri

MADDE 15 – (1) Sınavlar sırasında aşağıdaki durumları tespit edilen adayların sınav-

ları geçersiz sayılır: 

a) Sınavlarda kopya çekenler, kopya verenler veya bunlara teşebbüs edenler, sınav ku-

rallarına aykırı davrananlar ile sınav kâğıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çı-

karılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınavları geçersiz sayılır. Ayrıca bu kişiler, haklarında di-

siplin işlemi uygulanmak üzere disiplin amirlerine bildirilir. 

b) Sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde,

durum bir tutanakla tespit edilerek adayın sınavı geçersiz sayılır ve ilgililer hakkında yasal

işlem yapılır. 

(2) Sınav salonuna sınav kurulu üyeleri ile gözlemci olarak görevlendirilenlerden baş-

kası giremez. 

24 Haziran 2017 – Sayı : 30106                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 37



Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 16 – (1) Sınavlara katılanlar, yazılı veya uygulamalı veya sözlü sınavlarda

başarı listesinin Kurumsal internet portalında ilan edilmesinden itibaren on iş günü içerisinde

yazılı olarak İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına itiraz edebilir. İtirazlar, sınav kurulu tara-

fından otuz iş günü içerisinde karara bağlanır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir. 

Sınav belgelerinin saklanması
MADDE 17 – (1) Sınavlarda başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri ilgililerin özlük

dosyasında saklanır. Başarı gösteremeyenlerin belgeleri en az bir yıl veya bir sonraki sınava

kadar saklanır. Sınavla ilgili dava açanların belgeleri ise söz konusu dava sonuçlanana kadar

saklanır.

Sınav kurulu ve görevleri 
MADDE 18 – (1) Yeterlik sınavları ile ilgili işlemler, Genel Müdür veya görevlendi-

receği Genel Müdür Yardımcısı veya Daire Başkanının başkanlığında, Genel Müdür tarafından

belirlenecek İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığından bir, Hukuk Müşavirliğinden bir, atama

yapılacak kadronun hizmet alanıyla ilgili birim/birimlerden de iki kişi olmak üzere beş kişilik

bir sınav kurulu tarafından yürütülür. Ayrıca, Genel Müdür tarafından beş yedek üye görev-

lendirilir.  Sınav kuruluna Genel Müdür Yardımcısı veya Daire Başkanının başkanlık yapması

halinde yedek üyelerden birisinin başkan ile aynı unvanda olması şarttır. Asıl üyenin bulun-

madığı toplantıya yedek üye iştirak eder. Uygulamalı ve sözlü sınavlar için ihtiyaç duyulması

halinde aynı usulle birden fazla sınav kurulu oluşturulabilir.

(2) Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin eşleri ile ikinci dereceye kadar (bu derece

dahil) kan ve sıhri hısımlarının sınava katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler

sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yedek üye görevlendirilir. 

(3) Sınav kurulu; sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların sonuçlandı-

rılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.

(4) Sınav kurulu, üye tamsayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır. 

(5) Sınav kurulunun sekreterya hizmetleri İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca yü-

rütülür. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Başarısızlık hali
MADDE 19 – (1) Yasal olarak kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın sınava girme-

yenler hariç olmak üzere, yapılan yeterlik sınavında başarısız olan personele en az bir, en fazla

iki yıllık süre sonunda başarısız olduğu sınava girmek üzere ilave sınav hakkı verilir. Ancak,

ilgilinin talep etmesi halinde bir yıllık süre şartı aranmaz. İlave sınav hakkının sayısı ikiyi ge-

çemez. İlave sınavlarda da başarısız olanlar söz konusu kadroya atanmaz ve mevcut kadro görevine

son verilerek kazanılmış hak aylık derecesi dikkate alınmak suretiyle Kurum tarafından uygun

görülecek bir kadroya atanır. 

Yürürlük 
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel

Müdürü yürütür.
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Türkiye Radyo-Televizyon Kurumundan:

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU PERSONELİNİN GÖREVDE 
YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ESASLARINA 

DAİR YÖNETMELİK 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hiz-

met gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu perso-
nelinin görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda kadro karşı-

lığı sözleşmeli personel dâhil olmak üzere memur statüsünde istihdam edilen personelden,
24/9/2008 tarihli ve 27007 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Radyo-Televizyon Ku-
rumu Hizmetlerinin Tanımı ve Bu Hizmetlere Atanacak Personel Yönetmeliğinde görevde yük-
selme veya unvan değişikliği sınavına tabi olduğu belirtilen kadrolar için yapılacak sınavlara
katılabilecek personeli kapsar. 

Dayanak 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 11/11/1983 tarihli ve 2954 sayılı Türkiye Radyo ve

Televizyon Kanununun 56 ve 62 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 
Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Birim: 20/10/2009 tarihli ve 27382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Rad-

yo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte belirtilen hizmet birim-
lerini, 

b) Fiili çalışma süresi: Aylıksız izinde geçen süreler hariç olmak üzere Kurumda geçen
çalışma süreleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevli personelin bu kurum
ve kuruluşlarda geçirdikleri süreleri, 

c) Genel Müdür: Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürünü, 
ç) Görevde yükselme sınavı: Personelin görevde yükselmesini teminen yazılı ve sözlü

veya yazılı, uygulamalı ve sözlü olarak yapılan sınavı, 
d) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri, 
e) Kurum: Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunu, 
f) Personel: Kadro karşılığı sözleşmeli personel dahil olmak üzere memur statüsünde

istihdam edilen personelden bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak görevde yükselme ve-
ya unvan değişikliği sınavlarına katılabilecek personeli, 

g) Sözlü sınav: Adayların bilgilerini, becerilerini, davranışlarını, ifade yeteneği ve mu-
hakeme gücünü değerlendirmeye yönelik yapılan sınavı,

ğ) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim
sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin kadrolara atanabilmek için yapılan yazılı ve sözlü sınavı, 

h) Uygulamalı sınav: Adayların ilgili kadronun hizmet tanımında belirtilen hususlara
yatkınlığını, yeteneklerini ve bilgisini uygulamalı olarak değerlendirmeye yönelik yapılan sı-
navı, 

ı) Yazılı sınav: Adayların bilgi ve yeteneklerini ölçmek amacıyla yapılan yazılı sınavı, 
ifade eder. 
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İKİNCİ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına tabi kadrolar 
MADDE 5 – (1) Görevde yükselme sınavına tabi kadrolar aşağıda gösterildiği şekilde

iki gruptan oluşur. 
a) Yazılı ve sözlü görevde yükselme sınavına tabi kadrolar:
1) Şef,
2) Koruma ve Güvenlik Grup Şefi,
3) Bilişim Uzman Yardımcısı,
4) Sivil Savunma Uzmanı, 
5) Dramaturg. 
b) Yazılı, uygulamalı ve sözlü görevde yükselme sınavına tabi kadrolar:
1) Yardımcı Prodüktör,
2) Stajyer Muhabir,
3) Stajyer Spiker,
4) Kamera Asistanı,
5) Mütercim-Spiker,
6) Yönetmen,
7) Seslendirme Yönetmeni,
8) Teknik Yönetmen,
9) Yapım ve Yayın Görevlisi, 
10) Yapım ve Yayın Elemanı. 
(2) Unvan değişikliği sınavına tabi kadrolar aşağıdaki kadrolardan oluşur:
a) Mimar,
b) Mühendis,
c) Tekniker, 
ç) Teknisyen. 
Sınava gireceklerde aranacak şartlar 
MADDE 6 – (1) Yazılı ve sözlü yapılacak görevde yükselme sınavına başvuruda bu-

lunacak personelde, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Hizmetlerinin Tanımı ve Bu Hizmet-
lere Atanacak Personel Yönetmeliğinde aranan nitelik/şartların yanı sıra aşağıdaki şartlar da
aranır. 

a) Genel İdare Hizmetleri Sınıfında bulunan Şef ve Koruma ve Güvenlik Grup Şefi
kadrosu için yapılacak görevde yükselme sınavına girebilmek için sınava son başvuru tarihi
itibarıyla Kurumun Genel İdare Hizmetleri sınıfında bulunan kadrolarında en az bir yıl çalışmış
olmak. 

b) Genel İdare Hizmetleri Program-Haber Sınıfında bulunan Şef kadrosu için yapılacak
görevde yükselme sınavına girebilmek için sınava son başvuru tarihi itibarıyla Kurumun prog-
ram yapım ve yayın kadrolarında (Genel İdare Hizmetleri Program-Haber kadrolarında) en az
bir yıl çalışmış olmak. 

c) Sivil Savunma Uzmanı kadrosu için yapılacak görevde yükselme sınavına girebilmek
için sınava son başvuru tarihi itibarıyla Kurumun Memur, Takip Memuru, Koruma ve Güvenlik
Memuru, Koruma ve Güvenlik Grup Şefi, Koruma ve Güvenlik Grup Amiri, Kontrolör, Ra-
portör veya Şef kadrolarında en az bir yıl çalışmış olmak. 
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(2) Yazılı, uygulamalı ve sözlü yapılacak görevde yükselme sınavına başvuruda bulu-
nacak personelde, sınava son başvuru tarihi itibarıyla Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Hiz-
metlerinin Tanımı ve Bu Hizmetlere Atanacak Personel Yönetmeliğinde aranan nitelik/şartların
yanı sıra aşağıdaki şartlar da aranır.

a) Yardımcı Prodüktör kadrosu için; Stajyer Muhabir, Stajyer Spiker, Kamera Asistanı,
Yönetmen, Seslendirme Yönetmeni, Teknik Yönetmen, Mütercim-Spiker, Yapım ve Yayın Gö-
revlisi, Yayın Şefi, Animatör, Montajcı, Dekoratör, Dramaturg, Efektör, Grafist, Işıkçı, Resim
Seçici, Ressam, Sesçi, Tonmayster, Yayın Arşiv Çözümleyici, Strateji Uzmanı, Uzman, Araş-
tırmacı, Mühendis, Başmühendis kadrolarında en az bir yıl çalışmış olmak. 

b) Stajyer Muhabir kadrosu için; Yardımcı Prodüktör, Stajyer Spiker, Kamera Asistanı,
Yönetmen, Seslendirme Yönetmeni, Teknik Yönetmen, Mütercim-Spiker, Yapım ve Yayın Gö-
revlisi, Yayın Şefi, Animatör, Montajcı, Dekoratör, Dramaturg, Efektör, Grafist, Işıkçı, Resim
Seçici, Ressam, Sesçi, Tonmayster, Yayın Arşiv Çözümleyici, Strateji Uzmanı, Uzman, Araş-
tırmacı, Mühendis, Başmühendis kadrolarında en az bir yıl çalışmış olmak. 

c) Stajyer Spiker kadrosu için; Yardımcı Prodüktör, Stajyer Muhabir, Kamera Asistanı,
Yönetmen, Seslendirme Yönetmeni, Teknik Yönetmen, Mütercim-Spiker, Yapım ve Yayın Gö-
revlisi, Yayın Şefi, Animatör, Montajcı, Dekoratör, Dramaturg, Efektör, Grafist, Işıkçı, Resim
Seçici, Ressam, Sesçi, Tonmayster, Yayın Arşiv Çözümleyici, Strateji Uzmanı, Uzman, Araş-
tırmacı, Mühendis, Başmühendis kadrolarında en az bir yıl çalışmış olmak. 

ç) Kamera Asistanı kadrosu için; Yardımcı Prodüktör, Stajyer Muhabir, Stajyer Spiker,
Yönetmen, Seslendirme Yönetmeni, Teknik Yönetmen, Mütercim-Spiker, Yapım ve Yayın Gö-
revlisi, Yayın Şefi, Animatör, Montajcı, Dekoratör, Dramaturg, Efektör, Grafist, Işıkçı, Resim
Seçici, Ressam, Sesçi, Tonmayster, Yayın Arşiv Çözümleyici, Strateji Uzmanı, Uzman, Araş-
tırmacı, Mühendis, Başmühendis, Teknisyen, Şefteknisyen, Başteknisyen, Tekniker kadrola-
rında en az bir yıl çalışmış olmak.

d) Yönetmen kadrosu için; Prodüktör,  Muhabir, Spiker, Kameraman, Seslendirme Yö-
netmeni, Teknik Yönetmen, Mütercim-Spiker, Yapım ve Yayın Görevlisi, Yayın Şefi, Animatör,
Montajcı, Dekoratör, Dramaturg, Efektör, Grafist, Işıkçı, Resim Seçici, Ressam, Sesçi, Ton-
mayster, Yayın Arşiv Çözümleyici, Strateji Uzmanı, Uzman, Araştırmacı, Mühendis, Başmü-
hendis, Teknisyen, Şefteknisyen, Başteknisyen, Tekniker kadrolarında en az bir yıl çalışmış
olmak. 

e) Teknik Yönetmen kadrosu için; Prodüktör, Muhabir,  Spiker, Kameraman, Yönetmen,
Seslendirme Yönetmeni, Mütercim-Spiker, Yapım ve Yayın Görevlisi, Yayın Şefi, Animatör,
Montajcı, Dekoratör, Dramaturg, Efektör, Grafist, Işıkçı, Resim Seçici, Ressam, Sesçi, Ton-
mayster, Yayın Arşiv Çözümleyici, Strateji Uzmanı (GHPH, THPH), Uzman (GHPH, THPH),
Araştırmacı (GHPH, THPH), Mühendis, Başmühendis, Teknisyen, Şefteknisyen, Başteknisyen,
Tekniker kadrolarında en az bir yıl çalışmış olmak. 

f) Seslendirme Yönetmeni kadrosu için; Prodüktör, Muhabir,  Spiker, Kameraman, Yö-
netmen, Teknik Yönetmen, Mütercim-Spiker, Yapım ve Yayın Görevlisi, Yayın Şefi, Animatör,
Montajcı, Dekoratör, Dramaturg, Efektör, Grafist, Işıkçı, Resim Seçici, Ressam, Sesçi, Ton-
mayster, Yayın Arşiv Çözümleyici, Strateji Uzmanı, Uzman, Araştırmacı, Mühendis, Başmü-
hendis, Teknisyen, Şefteknisyen, Başteknisyen, Tekniker kadrolarında en az bir yıl çalışmış
olmak. 

g) Yapım ve Yayın Görevlisi kadrosu için; Yapım ve Yayın Elemanı, Aksesuarcı, Buta-
for, Düzeltmen, Film Kopya Elemanı, Film Yıkama Elemanı, Fotoğrafçı, Kostümcü, Makyajcı,
Operatör, Stüdyo Sorumlusu, Stüdyo Şefi, Stüdyo ve Film Yapım Elemanı, Telebilgi Operatörü,
Teleks Operatörü, Teletekst Yapım ve Yayın Elemanı, Teknisyen, Şefteknisyen, Başteknisyen,
Tekniker, Araştırmacı kadrolarında en az bir yıl çalışmış olmak. 
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ğ) Yapım ve Yayın Elemanı kadrosu için; yukarıda sayılan kadrolar dışında Kurumun
diğer kadrolarında en az bir yıl çalışmış olmak.

h) Mütercim-Spiker kadrosu için; ilgili yabancı dilde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit
Sınavından (YDS) en az (B) seviyesinde veya YDS sınavına denkliği ÖSYM tarafından kabul
edilen yabancı dil sınav türlerinden (B) seviyesine denk puan almış olmak, YDS kapsamında
yer almayan diller için sınav komisyonu tarafından yeterli kabul edilen yabancı dil seviyesine
sahip olmak ve Kurumda en az bir yıl çalışmış olmak. 

Öğrenim düzeyi 
MADDE 7 – (1) Personelin, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı şartı aranan

kadrolar için yapılacak sınavlara başvuruda bulunabilmesi için;
a) Şef ile Koruma ve Güvenlik Grup Şefi kadroları için fakülte veya yüksekokul me-

zunu olması,
b) Bilişim Uzman Yardımcısı, Sivil Savunma Uzmanı, Dramaturg, Yardımcı Prodüktör,

Stajyer Muhabir, Stajyer Spiker, Kamera Asistanı, Yönetmen, Seslendirme Yönetmeni, Yapım
ve Yayın Görevlisi ile Yapım ve Yayın Elemanı kadroları için fakülte veya en az dört yıllık
yüksekokul mezunu olması,

c) Teknik Yönetmen kadrosu için mühendislik eğitimi veren fakülte veya teknik öğretim
veren en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olması,

ç) Mütercim-Spiker kadrosu için;
1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olması,
2) Türk soylu yabancılar ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçen yabancılar için

en az lise mezunu olması ve denklik belgesini ibraz etmesi,
d) Mimar kadrosu için mimarlık fakültesinden mezun olmak,
e) Mühendis kadrosu için mühendislik fakültesinden mezun olmak,
f) Tekniker kadrosu için teknik yüksekokul mezunu olması,
g) Teknisyen kadrosu için meslek lisesi veya dengi okulların ilgili bölümlerinden mezun

olması, 
şarttır. 
Hizmet süresi 
MADDE 8 – (1) Personelin, Şef ile Koruma ve Güvenlik Grup Şefi kadroları için ya-

pılacak görevde yükselme sınavına katılabilmesi için Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda
Memur Statüsünde İstihdam Edilen Personel Yönetmeliğinin 63 üncü maddesi hükümlerine
göre aranan hizmet sürelerine sahip olması şarttır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarına İlişkin Esaslar

Sınav şartı 
MADDE 9 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına katılacak perso-

nelin; 
a) Şef, Koruma ve Güvenlik Grup Şefi, Bilişim Uzman Yardımcısı, Sivil Savunma Uz-

manı ve Dramaturg kadrolarına atanabilmek için yazılı ve sözlü görevde yükselme sınavında, 
b) Yardımcı Prodüktör, Stajyer Muhabir, Stajyer Spiker, Kamera Asistanı, Mütercim-

Spiker, Yönetmen, Seslendirme Yönetmeni, Teknik Yönetmen, Yapım ve Yayın Görevlisi ile
Yapım ve Yayın Elemanı kadrolarına atanabilmek için yazılı, uygulamalı ve sözlü görevde yük-
selme sınavında, 
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c) Mimar, Mühendis, Tekniker ve Teknisyen kadrolarına atanabilmek için yazılı ve söz-
lü unvan değişikliği sınavında, 

başarılı olmaları şarttır. 
(2) Personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katıl-

maksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.
Duyuru ve başvuru 
MADDE 10 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavıyla atama yapılacak

kadrolar, sınav tarihinden en az otuz gün önce kurumsal internet portalında duyurulur. Başvuru
süresi en az on iş günü olarak belirlenir.

(2) Sınav ilanında;
a) Atama yapılacak kadroların unvanı, sınıfı ve sayısı,
b) Başvuruda aranacak şartlar,
c) Başvuru yeri ve şekli,
ç) Başvurunun başlangıç ve bitiş tarihleri,
gösterilir.
(3) İlan edilen kadrolar için aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı

farklı kadrolardan sadece biri için başvuruda bulunabilir. 
(4) Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri

kullanmakta olan Kurum personeli de sınava katılabilir. 
(5) Duyuru üzerine başvuruda bulunanların dilekçeleri birimleri tarafından son başvuru

tarihini müteakip beş iş günü içerisinde İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına iletilir. Başvu-
ruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları sınav kurulu tarafından incelenir ve ara-
nan şartları taşıyanlar kurumsal internet portalında ilan edilir.

Yazılı sınav 
MADDE 11 – (1) Kurum, görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavlarını

kendisi yapabileceği gibi; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim
Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsüne veya yükseköğretim kurumla-
rından birine de yaptırabilir. Sınavın Kurum dışına yaptırılması halinde, sınava ilişkin hususlar
Kurum ile ilgili kurum veya kuruluş arasında yapılan protokol ile belirlenir. 

(2) Unvan değişikliği yazılı sınavı, 2954 sayılı Kanun ile atama yapılacak görevin ni-
teliğine ilişkin konularda yaptırılır ve bu sınava katılacaklarda, Kurumda veya öğrenim du-
rumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

(3) Görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavları yüz tam puan üzerinden de-
ğerlendirilir. Yazılı sınavda yüz üzerinden en az altmış puan alanlar başarılı sayılır. 

Uygulamalı sınav
MADDE 12 – (1) Uygulamalı sınav yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınav ku-

rulunun her bir üyesinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin uy-
gulamalı sınav puanı tespit edilir. Uygulamalı sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar
başarılı sayılır.

(2) Uygulamalı sınav Kurum tarafından yapılır.
Sözlü sınav
MADDE 13 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına katılan personelden;

yazılı ve sözlü sınav gerektiren kadrolar için yazılı sınavda; yazılı, uygulamalı ve sözlü sınav
gerektiren kadrolar için uygulamalı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan
edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip
personelin tamamı sözlü sınava alınır. 
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(2) İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan), 
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü   (10 puan),
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan),
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),
d) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan), 
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan),
esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her bir üyenin vermiş olduğu pu-

anların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda
yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

(3) Sözlü sınav Kurum tarafından yapılır.
Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında başarılı olanların atanması 
MADDE 14 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında, ilan edilen kadro

sayısı kadar atanmaya hak kazanan aday, yazılı ve sözlü sınav şartı aranan kadrolar için yazılı
ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması; yazılı, uygulamalı ve sözlü sınav şartı aranan
kadrolar için yazılı, uygulamalı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak
suretiyle tespit edilir. Sınavı kazanan adaylar kurumsal internet portalında ilan edilir ve ilan
edilen kadrolara atamaları yapılır. Diğer adaylar için yetmiş ve üzeri puan almış olmak söz ko-
nusu kadroya atanmak için kazanılmış hak sayılmaz.   

(2) Puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla; 
a) Hizmet süresi fazla olanlara, 
b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara, 
c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara, 
öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belir-

lenir. 
(3) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında başarılı olmalarına rağmen,

ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı
kadar personel, ihtiyaç duyulması halinde yedek olarak belirlenebilir. 

(4) Duyurulan boş kadrolardan; atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz
sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmak-
sızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi sebepleriyle boş kalan
kadrolara, atanmaya hak kazanan adayların kurumsal internet portalında ilan edildiği tarihten
itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin
duyuruya kadar, bu maddeye göre belirlenmiş olması halinde yedekler arasından atama yapı-
labilir. 

(5) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar
ile başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar
atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı kadro-
lara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir. 

Sınavların geçersiz sayılması ve sınav salonu görevlileri
MADDE 15 – (1) Sınavlar sırasında aşağıdaki durumları tespit edilen adayların sınav-

ları geçersiz sayılır: 
a) Sınavlarda kopya çekenler, kopya verenler veya bunlara teşebbüs edenler, sınav ku-

rallarına aykırı davrananlar ile sınav kâğıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çı-
karılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınavları geçersiz sayılır. Ayrıca bu kişiler, haklarında di-
siplin işlemi uygulanmak üzere disiplin amirlerine bildirilir. 
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b) Sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde,
durum bir tutanakla tespit edilerek adayın sınavı geçersiz sayılır ve ilgililer hakkında yasal
işlem yapılır. 

c) Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen fiilleri işlemeleri nedeniyle sınavları tu-
tanakla geçersiz sayılanlar üç yıl süre ile hiçbir görevde yükselme veya unvan değişikliği sı-
navına alınmazlar. 

(2) Sınav salonuna sınav kurulu üyeleri ile gözlemci olarak görevlendirilenlerden baş-
kası giremez. 

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 16 – (1) Sınavlara katılanlar, yazılı, uygulamalı ve sözlü sınav sonuçlarının

kurumsal internet portalında ilan edilmesinden itibaren on iş günü içerisinde yazılı olarak İnsan
Kaynakları Dairesi Başkanlığına itiraz edebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından otuz iş günü
içerisinde karara bağlanır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir. 

Sınav belgelerinin saklanması
MADDE 17 – (1) Sınavlarda başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri ilgililerin özlük

dosyasında saklanır. Başarı gösteremeyenlerin belgeleri en az bir yıl veya bir sonraki sınava
kadar saklanır. Sınavla ilgili dava açanların belgeleri ise söz konusu dava sonuçlanana kadar
saklanır.

Sınav kurulu ve görevleri 
MADDE 18 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları ile ilgili işlemler,

Genel Müdür veya görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısı veya Daire Başkanının başkan-
lığında, Genel Müdür tarafından belirlenecek İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığından bir,
Hukuk Müşavirliğinden bir, atama yapılacak kadronun hizmet alanıyla ilgili birim/birimlerden
de iki kişi olmak üzere beş kişilik bir sınav kurulu tarafından yürütülür. Ayrıca, Genel Müdür
tarafından beş yedek üye görevlendirilir. Sınav kuruluna Genel Müdür Yardımcısı veya Daire
Başkanının başkanlık yapması halinde, yedek üyelerden birisinin başkan ile aynı unvanda ol-
ması şarttır. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder. Uygulamalı ve sözlü
sınavlar için ihtiyaç duyulması halinde aynı usulle birden fazla sınav kurulu oluşturulabilir.

(2) Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin eşleri ile ikinci dereceye kadar (bu derece
dahil) kan ve sıhri hısımlarının sınava katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler
sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yedek üye görevlendirilir. 

(3) Sınav kurulu; sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların sonuçlandı-
rılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.

(4) Sınav kurulu, üye tamsayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır. 
(5) Sınav kurulunun sekreterya hizmetleri İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca yü-

rütülür. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Engellilerin sınavları
MADDE 19 – (1) Kurum, gerekli şartları taşıyan ve atanılacak görevi yapabilecek du-

rumda bulunan engellilerin sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.
Yürürlük 
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Ge-

nel Müdürü yürütür.
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Anadolu Üniversitesinden:

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/9/2015 tarihli ve 29464 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anadolu

Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin

üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Birim yönetim kurulunun teklifi ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayıyla yaz

okulu açılabilir. Yaz okulunda açılabilecek dersler ve uygulama koşulları, 16/5/2016 tarihli ve

29714 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği hü-

kümlerine uygun olarak ilgili birim kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. Yaz

okuluna katılıp katılmamak öğrencinin isteğine bağlıdır.”

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

ğiştirilmiştir.

“(1) Üniversitede öğretim, ders geçme esasına dayalıdır ve kredili sisteme göre yürü-

tülür. Ders planında yer alacak dersler, programdan çıkarılacak dersler ve bunların yerine inti-

bakı yapılacak dersler, birim kurulunun önerisiyle Senato tarafından karara bağlanır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Üniversitede öğrenimine devam eden ve güz/bahar döneminde mezuniyet aşama-

sında olan öğrenci, Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili birim yönetim ku-

rulunun önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun kararıyla diğer yükseköğretim kurumlarından

içeriği ve kredisi eşdeğer ders/dersler alabilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(8) Öğrencinin mazeret sınavına girebilmesi için sınavların sona erdiği tarihi izleyen

üç iş günü içinde mazeretini gösterir belgeyi, bir dilekçeyle birlikte kayıtlı olduğu birime teslim

etmesi gerekir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası yürürlükten kal-

dırılmıştır.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

3/9/2015 29464

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

13/4/2016 29683
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Anadolu Üniversitesinden:

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 ‒ 14/7/2016 tarihli ve 29770 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anadolu

Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 7 nci madde-

sinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından üç yıl süreyle Rektör tarafından

görevlendirilir. Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi başında bulunmaması durumunda görevi

kendiliğinden sona erer. Süresi dolmadan boşalan Müdürlük için Rektör tarafından aynı usulle

yeniden görevlendirme yapılır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Anadolu Üniversitesinden:

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/5/2016 tarihli ve 29714 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anadolu

Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Öğrenci, başka yükseköğretim kurumlarında açılan ve içerik ve kredi eşdeğerliği kabul edilen

derslere de üçüncü fıkradaki sınırları aşmamak koşuluyla kayıt yaptırabilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

16/5/2016 29714
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Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (I) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL 

TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ NO: 1)

MADDE 1 – 5/3/2015 tarihli ve 29286 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Tü-

ketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin “(II)- İSTİSNALAR VE VERGİ İN-

DİRİMİ” başlıklı bölümünün “İstisnanın Kapsamı” başlıklı (B/1.) alt bölümü aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Özel Tüketim Vergisi Kanununun 6 ncı maddesi uyarınca, bu Kanuna ekli (I) sayılı

listede yer alan malların,

•Karşılıklı olmak kaydıyla yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilcilikle-

rine, konsolosluklarına ve bunların diplomatik haklara sahip mensuplarına,

•Uluslararası anlaşmalarla vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlara ve bunların

diplomatik haklara sahip mensuplarına,

•Ev sahibi hükümet anlaşmaları veya ülkemizin taraf olduğu diğer anlaşmalar çerçe-

vesinde Türkiye’deki uluslararası kuruluşlara ve bunların yönetici kadrolarında görev yapan

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan mensuplarına Türkiye’de görevde bulundukları süre

içerisinde

kendi ihtiyaçları için teslimi, ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışı ve bun-

lar tarafından ithali ÖTV’den istisnadır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin “(II)- İSTİSNALAR VE VERGİ İNDİRİMİ” başlıklı bö-

lümünün “İstisnadan Yararlanabilecekler” başlıklı (B/2.) alt bölümü aşağıdaki şekilde değişti-

rilmiştir.

“Diplomatik istisnadan, 

•Karşılıklı olmak kaydıyla yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilcilikleri,

konsoloslukları ve bunların diplomatik statüyü haiz bulunan diplomatik misyon şefleri, diplo-

masi memurları, konsolosluklarda görevli misyon şefleri, meslekten konsolosluk memurları,

•Uluslararası anlaşmalarla vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlar ve bunların

diplomatik haklara sahip mensupları,

•Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanan ya da Bakanlar Kurulu Kararı ile

yürürlüğe konulan ev sahibi hükümet anlaşmaları veya ülkemizin taraf olduğu diğer anlaşmalar

kapsamında, Türkiye’deki uluslararası kuruluşlar ile bu kuruluşların yönetici kadrolarındaki

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan mensupları

yararlanabilir.
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Diplomatik istisna uygulamasında, istisnadan yararlanacak olanların kapsamı Dışişleri

Bakanlığı ve Maliye Bakanlığınca birlikte belirlenir.” 

MADDE 3 – Aynı Tebliğin “(II)- İSTİSNALAR VE VERGİ İNDİRİMİ” başlıklı bö-

lümünün “Tanımlar” başlıklı (C/5.2.) alt bölümünde yer alan “Standart Yakıt Deposu” tanımı

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Standart Yakıt Deposu: Gümrük Kanununun 167 nci maddesinin (9) numaralı fık-

rasının (c) bendi hükmü kapsamında çıkarılan 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar

Kurulu Kararı eki 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında

Kararın 95 inci maddesinde tanımlanan standart depolar kapsamında; TIR çekicilerinde 900,

istiap haddi 15 tonun üzerinde olan kamyon ve tankerlerde 650, istiap haddi 15 tona kadar olan

(15 ton dahil) kamyon ve tankerlerde ise 490 litreyi aşmamak üzere (frigorifik depolardaki

yakıt miktarı, ihraç malı taşıyan her bir araç türü için belirlenen bu miktar kadar ayrıca dikkate

alınır.), istisna uygulanacak depoları”

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

—— • ——

KURUL KARARLARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 7378 Karar Tarihi: 16/06/2017

Kurul Başkanlığının 15.06.2017 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 14.06.2017

tarih ve 12509071-113-E.12243 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

- Ria Turkey Ödeme Kuruluşu A.Ş.’ye 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutaba-

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

maddesinin birinci fıkrası ile 15 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde ödeme kuruluşu

olarak faaliyette bulunma izni verilmesine,

- Anılan Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde işbu Kararın Resmî

Gazete’de yayımlanmasına

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

YARGI İLÂNLARI 

Aralık Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2012/884 

KARAR NO : 2012/916 

ARA KARAR 

DAVACI : K.H. 

SANIK : GADİR HASANOV 

SUÇ : 5683 sayılı Kanuna Aykırılık 

SUÇ TARİHİ/SAATİ : 10/06/2012 

SUÇ YERİ : IĞDIR/ARALIK 

KARAR TARİHİ : 25/07/2012 

Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında GADİR 

HASANOV suçundan kamu davası açılmış olmakla Aralık (Kapatılan) Sulh Ceza Mahkemesi'nin 

25/07/2012 tarih ve 2012/335 Esas ve 2012/115 Karar sayılı dosyanın yargılaması sonucunda 

sanık hakkında neticeten 2000 TL İdari Para Cezası ile Cezalandırılmasına karar verilmiş olup, 

sanık GADİR HASANOV bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı 

maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun 

yoluna başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur. 4542 

————— 

ESAS NO : 2013/122 

KARAR NO : 2015/238 

ARA KARAR 

DAVACI : K.H. 

SANIK : SEVDA JABRAYILOVA 

SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik  

SUÇ TARİHİ/SAATİ : 2012 

SUÇ YERİ : ARALIK 

KARAR TARİHİ : 10/06/2015 

Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında Resmi Belgede 

Sahtecilik suçundan kamu davası açılmış olmakla Aralık Asliye Ceza Mahkemesi'nin 

180/06/2015 tarih ve 2013/122 Esas ve 2015/238 Karar sayılı dosyanın yargılaması sonucunda 

sanık hakkında HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI kararı verilmiş olup, 

sanık SEVDA JANBRAYILOVA bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 Sayılı Yasanın 28 ve 

devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 

kanun yoluna başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur. 4543 
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Aralık Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2013/166 
KARAR NO : 2014/196 

ARA KARAR 
DAVACI : K.H. 
SANIK : DILSHAD MAMMADOVA 
SUÇ : 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet 
SUÇ TARİHİ/SAATİ : 03/05/2013 
SUÇ YERİ : IĞDIR/ARALIK 
KARAR TARİHİ : 28/05/2014 
Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında 5607 Sayılı 

Yasaya Muhalefet Suçundan kamu davası açılmış olmakla Aralık Asliye Ceza Mahkemesi'nin 
28/05/2014 tarih ve 2013/166 Esas ve 2014/196 karar sayılı dosyanın yargılaması sonucunda 
sanık hakkında neticeten ERTELİ HAPİS Cezası ile Cezalandırılmasına karar verilmiş olup, sanık 
DILSHAD MAMMADOVA bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 Sayılı Yasanın 28 ve 
devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 
kanun yoluna başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur. 4544 

————— 
ESAS NO : 2013/174 
KARAR NO : 2015/411 

ARA KARAR 
DAVACI : K.H. 
SANIK : ELVIN MEHRALIYEV 
SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik 
SUÇ TARİHİ/SAATİ : 13/11/2010 
SUÇ YERİ : IĞDIR/ARALIK 
KARAR TARİHİ : 04/11/2015 
Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında Resmi Belgede 

Sahtecilik suçundan kamu davası açılmış olmakla Aralık Asliye Ceza Mahkemesi'nin 04/11/2015 
tarih ve 2013/174 Esas ve 2015/411 Karar sayılı dosyanın yargılaması sonucunda sanık hakkında 
Beraat ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararı verilmiş olup, sanık ELVIN 
MEHRALIYEV bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı 
maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun 
yoluna başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur. 4545 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

MOBİL KAN TOPLAMA DORSESİ SATIN ALINACAKTIR 
Türk Kızılayı Derneği Konya Şube Başkanlığından: 
1 - Türk Kızılayı Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi Konya Bağış Merkezi hizmetlerinde 

kullanılmak üzere aşağıdaki tabloda cinsi ve miktarı belirtilen MOBİL KAN TOPLAMA 
DORSESİ ilanen ihale edilerek kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 

 
Sıra No Malzeme Cinsi Miktar (adet) 

1 MOBİL KAN TOPLAMA DORSESİ 1 
 
2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3'ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 
3 - İhaleye ait şartnameler "Şükran Mah. Taşkapu Medrese Cad. No: 7 Meram/KONYA" 

adresindeki Kızılay Derneği Konya Şubesinden 250,00 TL karşılığında temin edilebilir. 
4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 10.07.2017 günü saat 12:00'a kadar Kızılay 

Hastanesi Satınalma Bölümüne vermiş göndermiş olmaları gerekmektedir. 
5 - 1 Nolu "İhale İdari ve Teknik Belgeleri" zarfı aynı gün saat 14:00'de Genel 

Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 
6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 
7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 
8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 5855/1-1 
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MEYDAN TAHMİL TAHLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

T.Ş.F.A.Ş. Çorum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

2017/2018 Kampanya Dönemi Meydan Tahmil Tahliye Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. 

Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale 

Edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2017/312180 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Ankara Yolu 9. km ÇORUM 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 364 235 04 70 (6 hat) - Faks: 364 235 04 77 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Çorum Şeker Fabrikası 2017/2018 Kampanya Dönemi      

5 Kamyon, 3 Kepçe ile %20 toleranslı 115 gün süreli 

Meydan Tahmil Tahliye Hizmet Alımı 

b) Yapılacağı yer : Çorum Şeker Fabrikası 

c) İşin süresi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren İdarece yazılı 

olarak bildirilen tarihte işe başlanır. İşin süresi işe başlama 

tarihinden itibaren Çorum Şeker Fabrikası 2017/2018 

Kampanya Dönemidir (%20 toleranslı 115 gün) 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Çorum Şeker Fabrikası Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM 

b) Tarihi ve saati : 19.07.2017 Çarşamba günü, saat 14.00 

4 - İhale dokümanı Çorum Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM 

adresinde görülebilir ve TL. 100,00- (YüzTürkLirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. 

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (kırkbeş) takvim 

günü olmalıdır. 

7 - Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 

Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 5769/1-1 
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MEYDAN TEMİZLİK HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

T.Ş.F.A.Ş. Çorum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

2017/2018 Kampanya Dönemi Meydan Temizlik Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel 

Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale 

Edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2017/312843 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Ankara Yolu 9. km ÇORUM 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 364 235 04 70 (6 hat) - Faks: 364 235 04 77 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Çorum Şeker Fabrikası 2017/2018 Kampanya Döneminde 

her vardiyada 25 işçi (24 işçi + 1 ekip başı) olmak üzere 

toplam 75 işçi ile fabrika Meydan tesislerinde ayırma, 

doldurma - boşaltma ve temizlik işlerinin ±%20 toleranslı 

115 gün süresince yapılması işidir. 

b) Yapılacağı yer : Çorum Şeker Fabrikası  

c) İşin süresi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren İdarece yazılı 

olarak bildirilen tarihte işe başlanır. İşin süresi işe başlama 

tarihinden itibaren Çorum Şeker Fabrikası 2017/2018 

Kampanya Dönemidir (±%20 toleranslı 115 gün). 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Çorum Şeker Fabrikası Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM 

b) Tarihi ve saati : 13/07/2017 Perşembe günü saat 14.00 

4 - İhale dokümanı Çorum Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM 

adresinde görülebilir ve TL. 100,00- (YüzTürkLirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. 

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (kırkbeş) takvim 

günü olmalıdır.  

7 - Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 

Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 5770/1-1 
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İZOLE YAPILMASI İŞLERİ HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

T.Ş.F.A.Ş. Çorum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

İzole Yapılması İşleri Hizmeti T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı 

Yönetmeliğine Göre Açık İhale Usulü İle Birim Fiyat Teklif Alınmak Suretiyle ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2017/305102 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Ankara Yolu 9. km ÇORUM 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 364 235 04 70 (6 hat) - Faks: 364 235 04 77 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Çorum Şeker Fabrikasında bulunan Rafineri, Ham Fabrika, 

Arıtım Tesisi ve Meydan kısımlarında yapılacak ±%20 

Toleranslı 2500 m² Boru, 600 m² Düz Yüzey ve 500 Kg. 

Poliüretan Köpük Kaplama izolasyonu işleridir. 

b) Yapılacağı yer : Çorum Şeker Fabrikası 

c) İşin süresi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren İdarece yazılı 

olarak bildirilen tarihte işe başlanır. İşin süresi işe başlama 

tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Çorum Şeker Fabrikası Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM 

b) Tarihi ve saati : 12/07/2017 Çarşamba günü, saat 14.00 

4 - İhale dokümanı Çorum Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM 

adresinde görülebilir ve TL. 100,00- (YüzTürkLirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. 

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (kırkbeş) takvim 

günü olmalıdır. 

7 - Mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 

Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 5679/1-1 
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LABORATUVAR HİZMETLERİ SATIN ALINACAKTIR 

T.Ş.F.A.Ş. Çorum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

2017/2018 Kampanya Dönemi Kalite ve İşletme Kontrol Laboratuvarı ve Pancar Analiz 

Laboratuvarı Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği 

Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2017/305847 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Ankara Yolu 9. km ÇORUM 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 364 235 04 70 (6 hat) - Faks: 364 235 04 77 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Çorum Şeker Fabrikası 2017/2018 Kampanya Döneminde 

Kalite ve İşletme Kontrol Laboratuvarı hizmetlerinin 

toplam 53 işçi ile ±%20 toleranslı 110 gün süresince 

yaptırılması işidir. 

b) Yapılacağı yer : Çorum Şeker Fabrikası Laboratuvarı 

c) İşin süresi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren İdarece yazılı 

olarak bildirilen tarihte işe başlanır. İşin süresi işe başlama 

tarihinden itibaren Çorum Şeker Fabrikası 2017/2018 

Kampanya Dönemidir (±%20 toleranslı 110 gün). 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Çorum Şeker Fabrikası Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM 

b) Tarihi ve saati : 18/07/2017 Salı günü, saat 14.00 

4 - İhale dokümanı Çorum Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM 

adresinde görülebilir ve TL. 100,00- (YüzTürkLirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. 

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (kırkbeş) takvim 

günü olmalıdır. 

7 - Mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 

Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 5680/1-1 



24 Haziran 2017 – Sayı : 30106 RESMÎ GAZETE Sayfa : 163 

 

FABRİKAMIZDA BULUNAN MUHTELİF KAYNAK, MONTAJ VE 

DEMONTAJ İŞLERİNİN YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

T.Ş.F.A.Ş. Çorum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

İhale kayıt numarası : 2017/314498 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Ankara Yolu 9. km ÇORUM 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 364 235 04 70 (6 hat) - Faks: 364 235 04 77 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Çorum Şeker Fabrikasında bulunan muhtelif kaynak, 

montaj ve demontaj işlerinin yapılması işidir. 

b) Yapılacağı yer : Çorum Şeker Fabrikası 

c) İşin süresi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren İdarece yazılı 

olarak bildirilen tarihte işe başlanır. İşin süresi işe başlama 

tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Çorum Şeker Fabrikası Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM 

b) Tarihi ve saati : 10/07/2017 Pazartesi günü, saat 14.00 

4 - İhale dokümanı Çorum Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM 

adresinde görülebilir ve TL. 100,00- (YüzTürkLirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. 

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (kırkbeş) takvim 

günü olmalıdır. 

7 - Mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 

Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 5771/1-1 
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MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BİLGİSAYAR VE 

DONANIM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı 

(II) ihtiyacı Muhtelif Cins ve Miktar Bilgisayar ve Donanım Malzemesine teknik şartnamesine ve 

3.500 Adet Masaüstü Bilgisayar teknik şartnamesi ile DELL, FUJİTSU, HP veya LENOVO, 

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

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

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

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

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik şartnamesi, markası, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen 

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

ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 06/07/2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

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

teknik şartnamede belirtilen markalardan birine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun 

olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

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

 5859/1-1 
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35.000 ADET TEÇHİZAT YELEĞİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Tedarik Merkezi Komutanlığı 

(Soğanlık-Kartal/İstanbul) ihtiyacı 35.000 adet Teçhizat Yeleği, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile 

ihtiyaç sahibi Kurumca hazırlanan aranacak özellikler, diğer hususlar, teslim etme-teslim alma 

şekil ve şartları ile muayene işlemleri ve numunelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde 

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

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

tekliflerini sürdüreceklerdir.  

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca aranacak özellikler, diğer hususlar, 

teslim etme-teslim alma şekil ve şartları ile muayene işlemleri ile sair ihale evrakları Ofisimizin 

www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, 

Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis 

banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.  

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

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

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

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

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

bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 13/07/2017 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 5783/1-1 
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SUPPLY OF EQUIPMENT FOR MANAVGAT WATER AND WASTEWATER PROJECT 

EuropeAid/139052/ID/SUP/TR 

Ministry of Environment and Urbanization Department of EU Investments 

The Department of EU Investments, Ministry of Environment and Urbanization, intends 

to award a supply contract for “Manavgat Water and Wastewater Project” in Manavgat/Antalya - 

Turkey with financial assistance from the Multi-annual Operational Programme ‘Environment’ 

for Community Assistance from the Instrument for Pre-accession Assistance under the ‘Regional 

Development’ Component in Turkey. The tender dossier is available from Department of 

European Union Investments, Ministry of Environment and Urbanization, Mustafa Kemal 

Mahallesi, Eskişehir Devlet Yolu (Dumlupınar Bulvarı) 9. km., No: 278, 1st Floor, Room No: 1-

136, 06530 Çankaya / Ankara, Turkey and the tender dossier is also published on the EuropeAid 

website: 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome and  

http://www.ipa.gov.tr 

The deadline for submission of tender is 10:00 hrs (Local Time- Turkey) on 31.07.2017 

Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the 

EuropeAid website: 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome and 

http://www.ipa.gov.tr 5858/1/1-1 

————— 

MANAVGAT İÇME SUYU VE ATIKSU PROJESİ İÇİN EKİPMAN TEMİNİ İHALESİ 

EuropeAid/139052/ID/SUP/TR 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı AB Yatırımları Dairesi Başkanlığı 

AB Yatırımları Dairesi Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye’ninKatılım 

Öncesi Mali Yardım Aracı’nın (IPA) Bölgesel Kalkınma Bileşeni içinde yer alan Topluluk 

Yardımı için “Çevre” Çok Yıllı Operasyonel Programından sağlanan mali yardım ile 

Manavgat/Antalya -Türkiye‘de “Manavgat İçme Suyu ve Atıksu Projesi için Ekipman Temini” 

ihalesini sözleşmeye bağlamayı planlamaktadır. İhale dosyası; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, AB 

Yatırımları Dairesi Başkanlığı, Mustafa Kemal Mahallesi, Eskişehir Devlet Yolu (Dumlupınar 

Bulvarı) 9. km., No: 278, 1st Floor, Room No: 1-136, 06530 Çankaya / Ankara, Türkiye 

adresinden temin edilebilir ayrıca Europeaid web sitesinde 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome ve 

http://www.ipa.gov.tr web adresinde yayımlanmıştır. 

Tekliflerin sunulması için son tarih 31/07/2017 saat 11:00’dır. (Türkiye saati ile) 

İlave bilgi veya açıklama/sorular Europeaid web sitesinde; 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome ve 

www.ipa.gov.tr web adresinde yayımlanacaktır. 5858/2/1-1 
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SUPPLY OF LEAK DETECTION EQUIPMENT FOR 

NİZİP WATER AND WASTEWATER PROJECT 

EuropeAid/139047/ID/SUP/TR 

The Department of EU Investments intends to award a supply contract for “Supply of 

Leak Detection Equipment for Nizip Water and Wastewater Project” in Nizip/Gaziantep - Turkey 

with financial assistance from the Multi-annual Operational Programme ‘Environment’ for 

Community Assistance from the Instrument for Pre-accession Assistance under the ‘Regional 

Development’ Component in Turkey. The tender dossier is available from Department of 

European Union Investments, Ministry of Environment and Urbanization, Mustafa Kemal 

Mahallesi, Eskişehir Devlet Yolu (Dumlupınar Bulvarı) 9. km., No: 278, 1st Floor, Room No: 1-

136, 06530 Çankaya / Ankara, Turkey and the tender dossier is also published on the EuropeAid 

website: 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome and 

http://www.ipa.gov.tr 

The deadline for submission of tenders is 14:00 hrs (Local Time - Turkey) on 31 July 

2017. 

Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the 

EuropeAid website: 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome and 

http://www.ipa.gov.tr 5857/1/1-1 

————— 

NİZİP SU VE ATIKSU PROJESİ İÇİN SIZINTI TESPİT EKİPMANI TEMİNİ 

EuropeAid/139047/ID/WKS/TR 

AB Yatırımları Dairesi Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye’nin Katılım 

Öncesi Mali Yardım Aracı’nın (IPA) Bölgesel Kalkınma Bileşeni içinde yer alan Topluluk 

Yardımı için “Çevre” çok yıllı operasyonel programından sağlanan mali yardım ile 

Nizip/Gaziantep - Türkiye’de “Nizip Su ve Atıksu Projesi için Sızıntı Tespit Ekipmanı Temini” 

ihalesini sözleşmeye bağlamayı planlamaktadır. İhale dosyası; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, AB 

Yatırımları Dairesi Başkanlığı, Mustafa Kemal Mahallesi, Eskişehir Devlet Yolu (Dumlupınar 

Bulvarı) 9. km., No: 278, 1st Floor, Room No: 1-136, 06530 Çankaya / Ankara, Türkiye 

adresinden temin edilebilir ayrıca Europeaid web sitesinde https://webgate.ec.europa.eu/ 

europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome ve/veya http://www.ipa.gov.tr web 

adresinde yayımlanmıştır. 

Tekliflerin sunulması için son tarih 31 Temmuz 2017 saat 14:00’tür (Türkiye saati ile). 

İlave bilgi ve açıklama/sorular Europeaid web sitesinde; 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome 

ve/veya www.ipa.gov.tr web adresinde yayımlanacaktır. 5857/2/1-1 
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DUYURU 

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Maliye Hazinesi adına kayıtlı İstanbul ili, 

Beykoz ilçesi, Çayağzı (Riva) Mahallesi, 212 no.lu parselde yer alan 17.687 m2 yüzölçümlü, 213 

no.lu parselde yer alan 16.625 m2 yüzölçümlü taşınmazlar ve devletin hüküm ve tasarrufu 

altındaki alan ve üzerindeki binalar bir bütün halinde Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

(İdare) tarafından 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “İşletme Hakkının Verilmesi” 

yöntemi ile özelleştirilecektir 
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İHALE KONUSU 

GEÇİCİ 

TEMİNAT 

TUTARI 

(TL) 

İHALE 

ŞARTNAMESİ 

BEDELİ 

(TL) 

SON 

TEKLİF 

VERME 

TARİHİ 

Maliye Hazinesi adına kayıtlı İstanbul ili, 

Beykoz ilçesi, Çayağzı (Riva) Mahallesi, 212 

no.lu parselde yer alan 17.687 m2 yüzölçümlü, 

213 no.lu parselde yer alan 16.625 m2 

yüzölçümlü taşınmazlar ile devletin hüküm ve 

tasarrufu altındaki alanın ve üzerindeki 

binaların 49 yıl sure ile işletme hakkının 

verilmesi yöntemiyle bir bütün halinde 

özelleştirilmesi. 

2.000.000,- 5.000,- 24/7/2017 

 

1 - İhale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler 

yapmak suretiyle “pazarlık usulü” ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonu’nca gerekli 

görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile 

yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir. 

2 - İhaleye gerçek veya tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilirler. Teklif 

Sahipleri’nden ihaleye katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarda geçici teminat 

alınacaktır. 

3 - İhaleye katılabilmek için İhale Şartnamesi alınması ve istenilen belgeler ile tekliflerin 

İdare’nin; Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme tarihi saat 

17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra 

İdare’ye verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. İhale Şartnamesi ve Tanıtım 

Dokümanı için alınan bedel her ne surette olursa olsun iade edilmez. 

4 - İhaleye konu taşınmazlar hakkında hazırlanan İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı 

bedeli İdare’nin;  

-T. Halk Bankası A.Ş. Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan 

TR250001200945200083000006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri 

Türk Lirası, 

-T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan 

TR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası, 

-T.Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan 

TR220001500158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası 

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (katılımcının Ortak Girişim 

Grubu olması halinde Ortak Girişim Grubunun veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş 

olması yeterlidir) belirtilecektir. 

5 - İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayıp İdare, ihaleyi yapıp 

yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir. 

İdare, son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe 

kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme tarihinin sona ermesinden önce 

duyurulacaktır.  

6 - İhale ilgili diğer hususlar İhale Şartnamesinde yer almaktadır. 

7 - Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır. 

 T.C. Başbakanlık 

 Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

 Ziya Gökalp Caddesi, No: 80, Kurtuluş, 06600 ANKARA 

 Ayrıntılı bilgi için irtibat 

 Tel: (312) 585 81 70   Faks: (312) 585 81 63 

 İnternet Adresi: www.oib.gov.tr 5864/1-1 
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TAŞINMAZLAR “SATIŞ” YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR 

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 

4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri kapsamında 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (İdare), aşağıdaki tabloda yer alan taşınmazlar “Satış” yöntemi 

ile özelleştirilecektir. 

 

Sıra Ada Parsel Yüzölçümü (m2) Geçici Teminat (TL) 

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Ballıkpınar-İmar Mahallesi 

1 112531 8 1.681,00 15.000 

2 112535 3 1.916,00 15.000 

3 112541 2 1.500,00 15.000 

4 112541 3 1.500,00 15.000 

5 112541 7 1.500,00 15.000 

6 112548 2 2.213,00 25.000 

7 112550 1 4.077,00 25.000 

8 113135 9 1.002,00 10.000 

9 118860 12 3.200,00 25.000 

10 118860 13 3.572,00 25.000 

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Ballıkpınar Mahallesi 

1 113159 12 2.633,00 25.000 

2 113177 9 837,00 10.000 

 

1 - İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler 

yapmak suretiyle “Pazarlık usulü” ile gerçekleştirilecektir. İhale komisyonunca gerekli görüldüğü 

takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak 

“Açık Artırma” suretiyle sonuçlandırılabilecektir. 

2 - Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla ihaleye teklif verebilirler. Verilen 

teklifler birbiriyle ilişkilendirilemez. 

3 - İhalelere gerçek ve tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları (OGG) katılabilir. Özel 

yatırım fonları ise OGG’de üye olarak yer alabilirler. 

4 - İhaleye katılabilmek için her bir taşınmaz için ayrı İhale Şartnamesi alınması ve 

teklifler ile istenilen belgelerin İdare’nin Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş-ANKARA 

adresine son teklif verme tarihi olan 20.7.2017 Perşembe günü saat 17.00’ye kadar elden teslim 

edilmesi zorunludur. 
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5 - İhale Şartnamesi bedelleri her bir taşınmaz için 250.- (ikiyüzelli) TL olup bu bedel 

İdare’nin; 

- T. Halkbank A.Ş. deki TR25 0001 2009 4520 0083 0000 06, 

- T.C. Ziraat Bankası A.Ş. deki TR40 0001 0017 4538 7756 6157 38, 

- T. Vakıflar Bankası T.A.O. deki TR22 0001 5001 5800 7287 5506 67, 

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (Katılımcının OGG olması 

hâlinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir.) ile hangi 

taşınmaza ilişkin İhale Şartnamesi alınacağı belirtilecektir. 

İhale Şartnamesi için alınan bedel her ne surette olursa olsun iade edilmez. 

6 - Teklifler Türk Lirası olarak alınacaktır. İhale bedellerinin peşin veya vadeli 

ödenebilmesi mümkündür. 

7 - Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayıp, İdare ihaleleri 

yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir. 

İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe 

kadar uzatabilir. Bu husus son teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulacaktır. 

8 - İhale konusu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi 

ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı 

sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ile 

ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, taşınmaz edinmelerinin mümkün olup 

olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları hâlinde en kısa sürede gerekli işlemleri 

yapmakla yükümlüdürler. 

9 - Özelleştirme işlemleri her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır. 

10 - Ayrıca (0312) 585 8474 - 585 8389 numaralı telefonlardan ve www.oib.gov.tr 

adresinden ihaleye ilişkin bilgi alınabilir. 5863/1-1 

————— 
SÜRE UZATIM İLANI 

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Elektrik 

Üretim A.Ş.ye ait Yenice Hidroelektrik Santrali ile bu Santral tarafından kullanılan taşınmazların 

“İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemi ile özelleştirilmesi amacıyla ihale edileceği, 11/05/2017 

tarihinden itibaren yayımlanan ilanla duyurulmuştur. 

Bahse konu ilanda belirtilen ön yeterlilik ve son teklif verme tarihi ve saati 07/07/2017 

günü saat 17:00’ye kadar uzatılmıştır. 

 T.C. 

 BAŞBAKANLIK 

 ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 

 Ziya Gökalp Caddesi No: 80    06600 Kurtuluş / ANKARA 

 Tel : 90 312 585 82 90 ve Faks : 90 312 585 83 07 

 5868/1-1 
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4 ADET MAL ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenen 

projeler için gerekli olan 4 adet mal alımı işinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi 

(f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 

sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ihale edilecektir. 

1 - İdarenin 

a) Adresi : İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez 

Kampüsü Beyazıt/İSTANBUL 

b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0 212 440 0017 - Faks: 0 212 440 0019 

c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@istanbul.edu.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği  

    internet adresi (varsa) : - 

2 - İhale Konusu malın: 
 

a) Niteliği, türü Miktarı İhale tarihi İhale saati 

1- Lazer Flash Isı Geçirgenlik (Isı İletkenlik) Cihazı 

İhale kayıt no: 2017/322550 
1 Adet 07/07/2017 10:45 

2- PLC Kontrollü Akış Kabini Sistemi 

İhale kayıt no: 2017/322561 
1 Adet 07/07/2017 11:30 

3- Vakumlu İndüksiyon Ergitme Sistemi 

İhale kayıt no: 2017/322576 
1 Adet 07/07/2017 12:15 

4- Yüksek Sıcaklık Seebeck Katsayısı-Elektriksel 

İletkenlik Ölçüm Cihazı 

İhale kayıt no: 2017/322583 

1 Adet 07/07/2017 13:00 

 

b-c) Teslim Tarihi ve Teslim Yeri: 

b-c-1) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 120 takvim günü içinde 

teslimat İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi‘ne yapılacaktır. 

b-c-2) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 90 takvim günü içinde 

teslimat İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi‘ne yapılacaktır. 

b-c-3) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 90 takvim günü içinde 

teslimat İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi‘ne yapılacaktır. 

b-c-4) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 120 takvim günü içinde 

teslimat İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi‘ne yapılacaktır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer: İ.Ü Rektörlük Binası Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Merkez Kampüsü Beyazıt/İSTANBUL 
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4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

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

ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

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

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması durumunda şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen 

iş ortaklığı beyannamesi, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: 

a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili 

temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki 

belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya 

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 
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4.3.2.1. İstekli tarafından önerilen ürün ile ilgili teknik şartname ile karşılaştırma 

yapılabilmesi için teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, fotoğrafların ve benzeri tanıtım 

materyallerini eksiksiz sunması gerekir. Teknik şartnameye uygunluk belgesi adı altında teknik 

şartnamenin tüm maddelerinin cevabının isteklice imzalı ve kaşeli olarak verilmesi 

gerekmektedir. Önerilen ürün teknik şartnameye uymak zorundadır. Teknik Şartnameye uymayan 

ürün değerlendirme dışı bırakılır. 

4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin belgeler ve taşıması 

gereken kriterler: 

4.3.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.3.4. Kalite ve standart ile ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler: 

4.3.4.1. İstekli TSE belgesine sahip olmalıdır. (1 sıra nolu ihale için) 

4.3.4.2. İstekli TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip olmalıdır. (2 sıra nolu ihale için) 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi 

5.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhale, katılma koşullarını sağlayan tüm yerli ve yabancı isteklilere açık olup yerli 

istekli lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Merkez Kampüs Beyazıt/İSTANBUL) görülebilir ve 100,00 - Türk Lirası karşılığı İ.Ü. 

Strateji Geliştirme Başkanlığına (Süleymaniye Cad. No: 25 Beyazıt-İSTANBUL) yatırılan 

bedelin makbuzu ile yine aynı adresten satın alınabilir. (Her iş için ayrı ayrı ihale doküman bedeli 

yatırılmalıdır.) 

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

8 - Teklifler, ihale tarihi ve saatine kadar İ.Ü. Rektörlük Binası Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüs Beyazıt/İSTANBUL adresine elden teslim 

edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Bütün ihalelere iştirak edecek istekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden 

vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel 

sözleşme imzalanacaktır. 

10 - İstekliler ihalesine iştirak etmiş oldukları her iş için teklif edilen bedelin %3’ünden az 

olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Bütün tekliflerin red edilmesi ve ihalelerin iptal edilmesinde idare serbesttir.  

 5861/1-1 
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TTK İHTİYACI OLARAK 28 KALEM MUHTELİF ELEKTRİK KABLOLARI ALIMI 

4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK  

İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

İhale kayıt numarası : 2017/312991 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0 372 259 47 94 - 84  

  Fax: 0 372 251 19 00 - 253 12 73 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr 

2 - İhale konusu işin nev’i :        Malzemenin Cinsi    Miktarı  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Muhtelif Elektrik Kabloları 28 kalem 

b) Teslim yeri : TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube 

Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarlarıdır. 

c) Teslim süresi : Firmalar siparişi takiben malzemeleri 60 takvim günü 

içerisinde teslim edeceklerdir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 12.07.2017 Çarşamba - saat 15.00 

c) Dosya no : 1714033 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

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

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

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

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

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

d) İhale İdari şartnamesinin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde 

sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile 

buna ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
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f) İhale İdari şartnamesinin 26. maddesinde belirlenen %3 oranında geçici teminat, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi, 

j) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde 

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

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

gereken kriterler. 

4.2.1. Teklif edilen kablolar, kabul tarihinden itibaren en az 1 (bir) yıl süre ile garantili 

olacaktır. 

4.2.2. Firmalar imal edecekleri bu kablolar için TSE’den alınacak uygunluk belgesi veya 

Türk Telekom onaylı yeterlilik belgesini teklifleri ile birlikte vereceklerdir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi: 

5.1. En düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. Tekliflerin eşit olması durumunda teknik 

değer ve erken teslim süresi dikkate alınacaktır. 

5.2. İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir. 

6 - İhale, İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 

Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 Bahçelievler/ 

ANKARA görülebilir ve şartnameler 30,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. 

“ İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale 

dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 30,00 TL. İhale 

dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR91 0001 5001 5800 7292 5642 28 no’lu 

hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı 

bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale 

dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale 

tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla 

gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik 

olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 12.07.2017 Çarşamba - saat 15.00’e kadar Türkiye Taşkömürü 

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

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir. 

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

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 

ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 

imzalanacaktır. İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilecektir. 
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10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

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

maddeler uygulanır. 

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım işleri ile ilgili 

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

İlan olunur. 5778/1-1 

—— • —— 

BALAST SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden: 

Seyitömer İstasyonunda 20.000 m3 Balast (Teknik Şartnameye Göre) Alım İşidir. 

İhale Kayıt No : 2017/296720 

İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. 

GAR/AFYONKARAHİSAR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21 - 0 272 214 19 43 

c) Elektronik Posta Adresi : www.tcdd.gov.tr (tcddihalekomisyonuafyon@mynet.com) 

1 - İhale konusu işin adı ve miktarı: Seyitömer İstasyonunda 20.000 m3 balast (Teknik 

Şartnameye göre) alım işidir.  

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir.  

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına ihale gün ve saati olan 18/07/2017 günü saat 14:30’a kadar verilmiş veya gelmiş 

olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu Bürosu-Afyonkarahisar adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü 

Afyonkarahisar veznesinden KDV dahil 100,00 TL bedelle temin edilebilir. 

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 5740/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

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. 

 5792/1/1-1 
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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. 

 5792/2/1-1 



Sayfa : 180 RESMÎ GAZETE 24 Haziran 2017 – Sayı : 30106 

 

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. 

 5792/3/1-1 
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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. 

 5792/4/1-1 
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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. 

 5792/5/1-1 
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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. 

 5792/6/1-1 
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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. 

 5792/7/1-1 
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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. 

 5792/8/1-1 
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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. 

 5792/9/1-1 
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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. 

 5792/10/1-1 
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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. 

 5792/11/1-1 
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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. 

 5792/12/1-1 
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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. 

 5792/13/1-1 
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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. 

 5792/14/1-1 



Sayfa : 192 RESMÎ GAZETE 24 Haziran 2017 – Sayı : 30106 

 

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. 

 5792/15/1-1 



24 Haziran 2017 – Sayı : 30106 RESMÎ GAZETE Sayfa : 193 

 

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. 

 5792/16/1-1 



Sayfa : 194 RESMÎ GAZETE 24 Haziran 2017 – Sayı : 30106 

 

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. 

 5792/17/1-1 



24 Haziran 2017 – Sayı : 30106 RESMÎ GAZETE Sayfa : 195 

 

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. 

 5792/18/1-1 



Sayfa : 196 RESMÎ GAZETE 24 Haziran 2017 – Sayı : 30106 

 

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. 

 5793/1/1-1 



24 Haziran 2017 – Sayı : 30106 RESMÎ GAZETE Sayfa : 197 

 

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. 

 5793/2/1-1 



Sayfa : 198 RESMÎ GAZETE 24 Haziran 2017 – Sayı : 30106 

 

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. 

 5793/3/1-1 



24 Haziran 2017 – Sayı : 30106 RESMÎ GAZETE Sayfa : 199 

 

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. 

 5793/4/1-1 



Sayfa : 200 RESMÎ GAZETE 24 Haziran 2017 – Sayı : 30106 

 

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. 

 5793/5/1-1 



24 Haziran 2017 – Sayı : 30106 RESMÎ GAZETE Sayfa : 201 

 

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. 

 5793/6/1-1 



Sayfa : 202 RESMÎ GAZETE 24 Haziran 2017 – Sayı : 30106 

 

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. 

 5793/7/1-1 



24 Haziran 2017 – Sayı : 30106 RESMÎ GAZETE Sayfa : 203 

 

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. 

 5793/8/1-1 



Sayfa : 204 RESMÎ GAZETE 24 Haziran 2017 – Sayı : 30106 

 

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. 

 5793/9/1-1 



24 Haziran 2017 – Sayı : 30106 RESMÎ GAZETE Sayfa : 205 

 

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. 

 5793/10/1-1 



Sayfa : 206 RESMÎ GAZETE 24 Haziran 2017 – Sayı : 30106 

 

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. 

 5793/11/1-1 



24 Haziran 2017 – Sayı : 30106 RESMÎ GAZETE Sayfa : 207 

 

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. 

 5793/12/1-1 



Sayfa : 208 RESMÎ GAZETE 24 Haziran 2017 – Sayı : 30106 

 

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. 

 5793/13/1-1 



24 Haziran 2017 – Sayı : 30106 RESMÎ GAZETE Sayfa : 209 

 

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. 

 5793/14/1-1 



Sayfa : 210 RESMÎ GAZETE 24 Haziran 2017 – Sayı : 30106 

 

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. 

 5793/15/1-1 



24 Haziran 2017 – Sayı : 30106 RESMÎ GAZETE Sayfa : 211 

 

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. 

 5793/16/1-1 



Sayfa : 212 RESMÎ GAZETE 24 Haziran 2017 – Sayı : 30106 

 

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. 

 5793/17/1-1 



24 Haziran 2017 – Sayı : 30106 RESMÎ GAZETE Sayfa : 213 

 

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. 

 5793/18/1-1 



Sayfa : 214 RESMÎ GAZETE 24 Haziran 2017 – Sayı : 30106 

 

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. 

 5793/19/1-1 



24 Haziran 2017 – Sayı : 30106 RESMÎ GAZETE Sayfa : 215 

 

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. 

 5793/20/1-1 



Sayfa : 216 RESMÎ GAZETE 24 Haziran 2017 – Sayı : 30106 

 

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. 

 5793/21/1-1 



24 Haziran 2017 – Sayı : 30106 RESMÎ GAZETE Sayfa : 217 

 

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. 

 5793/22/1-1 



Sayfa : 218 RESMÎ GAZETE 24 Haziran 2017 – Sayı : 30106 

 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5791/1-1 



24 Haziran 2017 – Sayı : 30106 RESMÎ GAZETE Sayfa : 219 

 

Hacettepe Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığından: 

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. 

 5803/1-1 



Sayfa : 220 RESMÎ GAZETE 24 Haziran 2017 – Sayı : 30106 

 

Milli Eğitim Bakanlığından: 

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. 

 5794/1-1 



24 Haziran 2017 – Sayı : 30106 RESMÎ GAZETE Sayfa : 221 

 

Milli Eğitim 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. 

 5862/1-1 



Sayfa : 222 RESMÎ GAZETE 24 Haziran 2017 – Sayı : 30106 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 5796/1-1 



24 Haziran 2017 – Sayı : 30106 RESMÎ GAZETE Sayfa : 223 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 5797/1-1 



Sayfa : 224 RESMÎ GAZETE 24 Haziran 2017 – Sayı : 30106 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 5798/1-1 



24 Haziran 2017 – Sayı : 30106 RESMÎ GAZETE Sayfa : 225 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 5799/1-1 



Sayfa : 226 RESMÎ GAZETE 24 Haziran 2017 – Sayı : 30106 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 5800/1-1 



24 Haziran 2017 – Sayı : 30106 RESMÎ GAZETE Sayfa : 227 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Sağlık Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen boş kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliği 

Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme Yönergesi (bakınız: www.personel.mu.edu.tr) 

hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. 

Doçent kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların www.personel.mu.edu.tr 

adresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçe Örneğine, özgeçmişlerini, doçentlik belgesi, 

hizmet belgesi ve yukarıdaki internet adresinde yer alan Yönergedeki başvuru formu ile birlikte 

yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek Rektörlük 

Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir. 

NOT: Adaylar, eser listelerini yazılı olarak teslim etmek ve başvuru dosyalarını bir takım 

olarak başvuru sırasında sunmak kaydıyla, başvuru dosyalarındaki bilimsel eserlerini (makale, 

tez, kitap vs.) elektronik ortamda (CD, DVD veya Flash Bellek) verebilirler. 

AÇIKLAMALAR: 

1 - Bütün adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları 

gerekmektedir. 

2 - Müracaatlar ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacak 

ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

3 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından 

denkliğinin onaylanmış olması şarttır. 

4 - Hizmet Belgesi Üniversitemiz dışından müracaat edecekler için istenmektedir. 
 

BİRİM BÖLÜM 

ABD/ 

PROGRAM UNVAN DER. AÇIKLAMA 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 

Bilimleri 

Aile 

Hekimliği 
Doçent 2 

Aile Hekimliği alanında doçentliğini 

almış olmak, tıp eğitiminde klinik 

beceriler alanında yayınları olmak. 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 

Bilimleri 

İç 

Hastalıkları 
Doçent 3 

Endokrinoloji ve Metabolizma 

Hastalıkları alanında Doçentliğini 

almış olmak. Primer hiperparatiroidi 

medikal tedavisi ve subklinik 

hipotiroidi ile ilgili yayınları 

olmak. 
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Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen birimlerine öğretim 

üyesi alınacaktır. 

BAŞVURUDA ARANAN NİTELİKLER: 

1 - Adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurumlarında yabancı Dil Eğitim-

Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 

657 sayılı Devlet memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel koşullar, Üniversitemiz 

Senatosu'nca kabul edilen ve Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından uygun bulunan yükseltme 

ve atamalarla ilgili minimum kriterleri sağlaması gerekmektedir. 

(Ayrıntılı bilgiye http://www.bahcesehir.edu.tr/insankaynaklari adresinden ulaşabilirsiniz.) 

2 - Yabancı Dil Yeterliliği 

a) Üniversitemiz öğrenim dili İngilizce olan bölümlerine başvuracak adayların eğitim, 

araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekmektedir. Üniversitemizde ilk 

kez öğretim üyesi olarak başvuracak adayların KPDS, ÜDS, YDS veya YÖK tarafından kabul 

edilen eşdeğer İngilizce sınavlarından asgari 80 puan almış veya 23.03.2016 tarih 29662 sayılı 

Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğin 8. maddesini 7. fıkrası a, b, c ve ç koşullarından birini 

sağlamış olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir. 

b) Türkçe öğretim yapan bölümler ile Tıp Fakültesi Dahili tıp bilimleri ve Cerrahi Tıp 

Bilimleri bölümlerine yapılacak başvurularda KPDS, ÜDS, YDS veya YÖK tarafından kabul 

edilen eşdeğer İngilizce sınavlarından asgari 65 puan almış veya 23.03.2016 tarih 29662 sayılı 

Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğin 8. maddesini 7. fıkrası a, b, c ve ç koşullarından birini 

sağlamış olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir. 

c) Yrd. Doç. adaylarının, 2a’da belirtilen koşullara ek olarak 2457 sayılı Kanunu'nun 23/b 

maddesinde belirtilen üniversitemiz tarafından yapılacak yabancı dil sınavında başarılı olmaları 

gerekmektedir. 

3 - Yukarıda belirtilen koşullara ek olarak başvurulan kadroya ilişkin özel koşullar 

açıklama sütununda belirtilmiştir. 

4 - Tıp Fakültesi için yukarıdaki şartları sağlayan her aday ilan edilen kadroya 

başvurabilir. Değerlendirme sürecinde açıklama başlığı altında yer alan özel şartları sağlayanlar 

öncelik kazanacaktır. 
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BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER: 

Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent adaylarının, bölümü ve başvuracağı alanı belirten 

bir dilekçe ve ekinde aşağıda içeriği belirtilen dosya ile birlikte Strateji Geliştirme ve Planlama 

Daire Başkanlığına ilanda belirtilen süresi içerisinde şahsen başvuruda bulunmaları 

gerekmektedir. 

1 - Özgeçmiş (YÖK formatında) 

2 - Onaylı diploma fotokopileri ve gerekli belgeler (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, 

Doçentlik) asılları ile birlikte getirildiğinde diploma onayları yapılacaktır. Yabancı ülkelerden 

alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır. 

3 - Onaylı dil belgesi veya 2a koşullarını sağlayan belge, 

4 - Yayın Puan Tablosu (Detaylı bilgi ve forma http://www.bahcesehir.edu.tr/ 

insankaynaklari adresinden ulaşılabilir.) 

5 - Öğretim Üyesi başvuru formu (http://www.bahcesehir.edu.tr/insankaynaklari) 

adresinden ulaşılabilir. 

6 - Adayların tez, bilimsel çalışmalarını, atıflarını, yayınlarını ve araştırma eserlerini 

kapsayan akademik dosyayı, Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent adayları bir (1) takım dosya 

ve CD olarak teslim edeceklerdir. 

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye 

alınmaz ve kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 

gündür. (Günlük gazete ve Resmi Gazete'nin ilan tarihinden en son tarihli olanı dikkate 

alınacaktır.) Posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 
 

BAU 2017-2018 ÖĞRETİM ÜYESİ 

Sayı Fakülte Bölüm 

Anabilim 

Dalı/Alan Unvan Sayı İlanda Yer Alacak Açıklamalar 

1 

Mühendislik ve 

Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Endüstri 

Mühendisliği 

Bölümü 

Endüstri 

Mühendisliği 

Bölümü 

Prof. Dr./ 

Doç. Dr./ 

Yrd. Doç. Dr. 

5 

Tekstil Mühendisliği Doktorası 

Yapmış Olmak, Teknik Tekstiller 

Alanlarında Tecrübeli Ve/Veya 

Çalışmalar Yapmış Olmak. 
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32

35

39

46

47
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48
147

152
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156

157
158
178

245

İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)  80 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI
— Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Maliye Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER
— Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik
— Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Eğitim Merkezi Komutanlığı

Temin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Fakülte ve Meslek Yüksekokulları

Temin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği
— Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Hizmetlerinin Tanımı ve Bu Hizmetlere Atanacak

Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Personelinin Yeterlik Sınavı Esaslarına Dair

Yönetmelik
— Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan

Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik
— Anadolu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Anadolu Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Anadolu Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
— 2017 Yılı Mayıs Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
— 2017 Yılı Mayıs Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
— Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Tebliğ (Seri No: 1)

KURUL KARARLARI
— Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 16/06/2017 Tarihli ve 7378 Sayılı Kararı
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/06/2017 Tarihli ve 7138 Sayılı Kararı
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/06/2017 Tarihli ve 7150-1 Sayılı Kararı
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/06/2017 Tarihli ve 7150-2 Sayılı Kararı
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/06/2017 Tarihli ve 7150-3 Sayılı Kararı
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/06/2017 Tarihli ve 7150-4 Sayılı Kararı
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/06/2017 Tarihli ve 7150-5 Sayılı Kararı

NOT: 23/6/2017 tarihli ve 30105 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Milletlerarası
Andlaşmalar ile Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması
Hakkında Yönetmelik ile 2. mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Bakanlar Kurulu
Kararı yayımlanmıştır.

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

Senetlerinin Günlük Değerleri


