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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

BİNALARDA SU YALITIMI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; binalarda yapı elemanlarının muhtelif yollarla
suya veya neme maruz kalması sonucu oluşan korozyon, dayanıklılık ve dayanım kayıpları
gibi etkenlerle sürdürülebilirlik, sağlık ve kullanım yönünden risk oluşturan durumlara karşı,
tasarım ve yapım bakımından alınacak önlemler ve uyulacak kurallara ilişkin usul ve esasların
düzenlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, yeni yapılacak binaların toprakla temas eden temel,
döşeme ve bodrum duvarlarında, çatılarında, balkon ve ıslak hacimlerinde yapılacak su yalıtı-
mının esaslarını kapsar.

(2) Mevcut binalarda su yalıtımı gerektiren tadilat yapılması veya su etkisine karşı ya-
lıtım ve/veya drenaj önlemi alınması hâlinde bu Yönetmelikteki esaslara uyulur.

(3) Özel olarak su tutucu nitelikte yapılan ve bu Yönetmelikteki koşullardan daha başka
teknik gereklere göre tasarlanması gereken su deposu, yakıt deposu, su sarnıcı, müstakil olarak
yapılan açık veya kapalı havuz gibi yapılar ile tamamen su içerisinde kalacak şekilde inşa
edilen yapılar ve arazi drenajı kapsam dışındadır. Ancak, konut binalarının içerisinde veya ona
bitişik olarak sadece konutun ihtiyacı için inşa edilecek su deposu ve havuz gibi yapılar bu
Yönetmeliğin kapsamındadır.



Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci madde-
sinin birinci fıkrasının (a) bendi ve 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (m) bentlerine
dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alansal drenaj sistemi: Toprak örtülü döşemelerin üzerinde veya zemine oturan dö-

şemelerin altında, suyun birikip hidrostatik basınç oluşturmasını önlemek amacıyla düzenlenen
sistemi,

b) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,
c) Basınçlı su etkisi: Yeraltı suyunun sürekli olarak veya geçici süre ile yapıda hidro-

statik basınç oluşturduğu etki tipini,
ç) Basınçsız su etkisi: Yeraltı suyunun yapıda hidrostatik basınç oluşturmadan serbestçe

akıp uzaklaştığı etki tipini,
d) Çevresel drenaj sistemi: Toprak altı düşey yapı elemanlarının önünde biriken zemin

suyunun, hidrostatik basınç oluşturmasını önlemek amacıyla bodrum duvarlarının çevresinde
ve temel kotu seviyesinde veya altında düzenlenen sistemi,

e) Drenaj: Yeraltı su seviyesini düşürmek ve zeminde biriken suların yapıdan uzaklaş-
tırılmasını sağlamak amacıyla uygulanan ve drenaj tabakası, drenaj boruları, kontrol ve bakım
rögarlarından oluşan sistemi,

f) Islak hacim su etki sınıfı: Islak hacimlerin bulunduğu mekânlarda su kullanım yo-
ğunluğuna bağlı olarak değişen sınıflandırmayı,

g) İlgili idare: Yapı ruhsatı vermeye yetkili idareleri,
ğ) Sızdırmazlık tamamlayıcı malzeme: Su yalıtım sisteminin tamamlayıcısı olarak tüm

derzlerde sızdırmazlık için kullanılan, profil, conta, yalıtım bantları ve mastikleri,
h) Su yalıtım örtüleri: Binalarda su yalıtımı amacıyla kullanılan, bitüm veya plastik/kau-

çuk esaslı örtü veya levha biçimindeki malzemeleri,
ı) Su yalıtım sistemi: Binada temelden çatıya kadar tüm yapı elemanlarının maruz ka-

lacağı su etkisi ve su etki sınıfına göre yapının korunması için tahliye veya drenaj sistemini de
içerebilecek yöntemler bütününü,

i) Su yalıtımı: Yapıların maruz kalabileceği suyun bir düzlemden diğerine geçişini en-
gellemek veya yönlendirmek için alınan önlemleri,

j) Sürme esaslı su yalıtım malzemeleri: Bir veya birden fazla bileşen içeren, mala, rulo,
fırça ile sürülerek veya özel makinalar ile püskürtülerek uygulanan, çimento, akrilik dispersi-
yon, bitüm ve reaksiyon reçine esaslı ve benzeri esaslı su yalıtımı sağlayan malzemeleri,

k) Tamir harcı: Yapı elemanlarında oluşan kırılmaların ve/veya çatlakların tamiri için
özel olarak imal edilen çimento veya epoksi esaslı harçları,

l) Teknik şartname: Türk Standardları Enstitüsünce yapı malzemelerine ilişkin olarak
yayımlanan standartları, Ulusal ve Avrupa Teknik Değerlendirmelerini,

m) Uygulama kuralları standardı: Kullanım amacına göre su yalıtım malzemelerinin
özelliklerinin ve uygulama kurallarının belirlendiği Türk Standardları Enstitüsünce hazırlanmış
ulusal standartları,
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n) Yapısal yalıtım: Yapıların maruz kalabileceği suyun geçişinin bütünleşik bir yapı ta-
sarımı ve uygulaması dahilinde, beton bünyesinde uygun geçirimsizlik ve sızdırmazlık sağla-
narak ve gerekli diğer önlemler alınarak engellenmesini,

o) Yeraltı suyu: Zemin malzemesinin arasındaki boşlukları tamamen dolduran ve toprak
seviyesi altında kalan yapı elemanları üzerinde hidrostatik basınç oluşturan suyu,

ifade eder.
(2) Bu Yönetmelikte belirtilmeyen tanımlar için, EK-1’de yer alan standartlarda ve ilgili

diğer mevzuatta belirtilen tanımlar geçerlidir.

İKİNCİ BÖLÜM
İlke, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Genel ilkeler
MADDE 5 – (1) Binanın inşa edildiği zeminin özellikleri, iklim ve ortam koşulları,

yapının türü, kullanım amacı, yeraltı su seviyesi ve benzeri parametreler dikkate alınarak; yapı
elemanlarına suyun muhtelif yollarla nüfuz etmesini engellemek amacıyla gerçekleştirilecek
olan su yalıtımı tasarım ve uygulamalarında bu Yönetmelikte öngörülen esaslar geçerlidir.

(2) Bu Yönetmelikte tanımlanmamış olan ve açıklık gereken hususlar hakkında, Türk
Standartları, bu standartların olmaması hâlinde ise, Avrupa Standartları esas alınır. Türk veya
Avrupa Standartlarında düzenlenmeyen hususlarda, uluslararası geçerliliği kabul edilen dokü-
manlar da kullanılabilir.

(3) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasından ilgisine göre yapı ruhsatı vermeye
yetkili idareler, yatırımcı kuruluşlar, yapı sahipleri, tasarım ve uygulamada görevli mimar ve
mühendisler ile uygulayıcı yükleniciler ve imalatçılar, yapı yapılmasında ve kullanımında görev
alan denetim elemanları, yapı değerlendirme ve işletme yetkilileri görevli, yetkili ve sorum-
ludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Projelendirmeye ve Uygulamaya İlişkin Genel Esaslar

Projelendirme esasları
MADDE 6 – (1) Bina bölümlerinde uygulanacak su yalıtım detayları, drenaj sistemleri

ve kullanılacak malzemeler, ilgili standartları da belirtilerek, ilgisine göre mimari ve tesisat
projelerinde gösterilir. Temel altı, iksa yüzeyleri, dilatasyon gibi taşıyıcı unsurlarla ilişkili su
yalıtım detayları ayrıca statik projede de belirtilir.

(2) Su yalıtımı tasarımında;
a) Yapı elemanlarının maruz kalabilecekleri basınçlı veya basınçsız su etkileri ve yo-

ğunluğu ile birlikte, suyun yapıdan uzaklaştırılmasına ilişkin yönlendirme ve tahliye sistemleri
düzenlenir.

b) Su yalıtımı uygulanacak binada zemin özellikleri sebebiyle oluşabilecek zemin otur-
malarına bağlı temel öteleme ve dönmeleri ile bina blokları veya mevcut eski binalarla yeni
yapılacak binalar arasında bırakılacak derz boşlukları dikkate alınır.

c) Yeni binalarda su yalıtımı, yapı elemanlarının suya maruz kaldıkları taraftan uygu-
lanması prensibine göre yapılır.

(3) Proje detaylarında yer alan ve kullanılması öngörülen su yalıtım malzemelerinin;
ilgili ulusal uygulama kuralları standartlarında, teknik şartnamelerde ve bu Yönetmelikte ta-
nımlanmış olan asgari performans karakteristiklerini sağlaması gerekir. Bu performans özel-
liklerinin sağlandığı kalınlık ve/veya sarfiyat bilgilerinin proje detaylarında gösterilmesi zo-
runludur.
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(4) Su yalıtım malzeme türleri belirlenirken; uygulama standartları ve üretici talimatları

da dikkate alınarak, birbirlerinin performans özelliklerini olumsuz etkilemeyecek malzemelerin

kullanımı esastır.

(5) Su yalıtımı amacıyla kullanılacak malzemeler ve uygulama kuralları için EK-1’de

verilen standartlara uyulur. Su yalıtımı uygulamalarına yönelik olarak bu Yönetmelikte esasları

verilen kullanımlar için yayımlanacak yeni teknik şartnameler de EK-1 kapsamında değerlen-

dirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yalıtım İçin Yüzey ve Malzeme Hazırlığı İşlemleri

Yüzey hazırlığı

MADDE 7 – (1) Su yalıtımı uygulanacak yüzeylerde öncelikle temizlik ve gerekli tamir

işlemleri yapılır. Bu amaçla;

a) Uygulama yapılacak yüzeyler, su yalıtım malzemesinin aderansını azaltabilecek toz,

gevşek dolgular, çıkıntılar, boya, kalıp yağı, gres, çiçeklenme, betondaki ayrışmaya bağlı bo-

zukluklar ve benzeri unsurlardan arındırılacak ve basınçlı su,  mekanik yöntem (spatula, tel

fırça, jet taşı ve benzeri),  ıslak kumlama, özel temizlik malzemeleri ve benzeri uygun yöntemler

kullanılarak su yalıtımına hazır hâle getirilir.

b) Beton yüzeyinde kullanılan kür malzemesinin, üzerine uygulanacak su yalıtım mal-

zemesinin aderansını olumsuz etkilemesinin söz konusu olduğu durumunda, kür malzemesi

uygun yüzey temizlik yöntemiyle yüzeyden arındırılır.

c) Yüzeylerdeki delik ve boşluklar ile yapısal olmayan çatlaklar TS EN 1504-3 stan-

dardına uygun tamir harcı ile tamir edilir.

ç) Taşıyıcı olmayan yapı elemanlarına yapılacak su yalıtımı uygulamalarına alt zemin

oluşturması amacıyla, alt zemin yapısı ile uyumlu, TS EN 998-1 standardına uygun sınıfta sıva

veya TS EN 1504-3 standardına uygun tamir harcı uygulanır.

d) Uygulama yüzeyinin kesintiye uğradığı dilatasyonlarda, iç ve dış köşelerde, su ya-

lıtım sisteminin su geçirimsizliğini sürdürecek ve yalıtım malzemesinin sürekliliğini sağlayacak

şekilde önlem alınır.

(2) Malzemenin zemine yeterince tutunmasına engel olacak nitelikteki yüzeyler,  müm-

künse mekanik yöntemlerle pürüzlendirilecek, değilse seçilen malzemeye uygun yapışma sağ-

layıcı astar uygulanır.

Malzeme hazırlığı

MADDE 8 – (1) Su yalıtım malzemeleri, imalatçının kullanım talimatları doğrultusunda

ürünlerin teknik şartnamesine göre hazırlanır ve uygulama standartlarına uygun şekilde sarfiyat

ve/veya kalınlıklarda uygulanır.

(2) Su yalıtım detaylarında, imalatçının kullanım talimatları doğrultusunda, birbirleri

ile uyumlu sistem bileşenleri kullanılır.

(3) Uygulama yüzeyinin kesintiye uğradığı dilatasyon, tesisat geçişleri, zemin-duvar,

duvar-duvar ve farklı yapı elemanları ve malzemelerinin birleştiği hat boyunca ve benzeri nokta

detaylarında, fiziksel hareketlere karşı su yalıtım sisteminin su geçirimsizliğini sürdürecek sız-

dırmazlık tamamlayıcı ürünler ile ilâve tedbirler alınır.
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BEŞİNCİ BÖLÜM

Temel, Döşeme ve Perde Duvarlarda Su Yalıtımı

Tasarım kuralları

MADDE 9 – (1) Toprakla temas eden yüzeylerin (temeller, perde duvarlar, döşemeler
ve benzeri) su yalıtımı tasarımı; binanın kullanım amacı ve yapısal özellikleri, temel tipi ve
derinliği ile birlikte zemin ve temel etüt raporunda belirtilen zemin özellikleri (geçirgenlik,
yeraltı su seviyesi, zeminin/suyun kimyasal özellikleri ve benzeri) ve mevsimsel olarak en yük-
sek yeraltı su seviyesi dikkate alınarak yapılır.

(2) Yeraltı su seviyesinin üzerinde bulunan temel ve perdeler için su yalıtımı;
a) Geçirgenlik katsayısı (k≥10-4 m/s) olan çok geçirgen zeminlerde uygun drenaj siste-

minin yapılması şartıyla basınçsız su etkisine karşı,
b) Geçirgenlik katsayısı (k<10-4 m/s) olan az geçirgen zeminlerde suyun birikme yap-

mayarak hidrostatik basınç oluşturmaması şartıyla basınçsız su etkisine karşı,
c) Drenaj sisteminin bulunmadığı az geçirgen zeminlerde (k<10-4 m/s); suyun geçici

süre ile birikme yaparak hidrostatik basınç oluşturması durumunda basınçlı su etkisine karşı,
tasarlanır.
(3) Temel ve/veya perdeleri yeraltı su seviyesinin altında bulunan binalarda, zeminin

geçirgenliğine bakılmaksızın dıştan etki eden basınçlı su etkisine karşı yalıtım önlemleri alınır.
(4) Yapı yüksekliği 51,50 metreyi aşan veya kapalı kullanma alanı 10.000 m2’den fazla

olan bodrumlu binalarda, her koşulda basınçlı su etkisine karşı su yalıtımı yapılır.
(5) Bodrumlu veya bodrumsuz tüm binalarda, uygulanan yalıtım önlemleri en az su

basman seviyesine kadar, yalıtım sürekliliği sağlanacak şekilde devam ettirilir.
(6) Bodrumsuz binaların zeminle temas eden döşemelerinde ve temellerinde gerekli

drenaj ve su yalıtım önlemleri alınır.
Yalıtım öncesi hazırlık

MADDE 10 – (1) Tabii veya tesviye edilmiş zemin kotu ile temel alt kotu arasındaki
mesafenin 3 metreden daha fazla olduğu veya arazi eğiminin yapı elemanları etrafında su bi-
rikmesine yol açabileceği durumlarda, temelde uygulanacak yalıtım, birikmesi muhtemel suyun
yapıdan uzaklaştırılmasına yönelik drenaj sistemi ile birlikte oluşturulur.

(2) Temel çukuru açıldığında yeraltı suyu ile karşılaşıldığı durumlarda, yeraltı suları
uygun yollarla tahliye edilerek temel taban seviyesinin altına düşürülür. Bu işlemden önce,
yeraltı suyunun düşürülmesi sebebiyle civar yapıların etkilenme durumu etüd edilerek gerekli
önlemler alınır.

(3) Temel çukurları, toprak kayması önlenecek şekilde şevli açılır. Bitişik nizam yapı-
laşma dolayısıyla şevli temel çukuru açılmasının mümkün olmadığı durumlarda, su yalıtım
malzemesinin uygulanacağı betonarme çanak iksa sisteminden ayrı inşa edilerek, su yalıtımı
malzemesi tekniğine uygun olarak bu çanağın iç yüzeylerine uygulanır.

Yalıtım yöntemleri ve malzeme seçimi

MADDE 11 – (1) Toprakla temas eden temel, döşeme ve perde duvarlarda su yalıtımı;
a) Örtü veya sürme esaslı yalıtım malzemeleri ile yüzeysel yalıtım sistemi oluşturularak,

ve/veya
b) Yapısal yalıtım sağlanarak,
yapılabilir.
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(2) Yapısal yalıtım uygulamalarında, su buharı geçişinin istenmediği durumlarda su bu-
harı kesici bir katman oluşturularak ilave yalıtım önlemleri alınmalıdır.

(3) Basınçlı su etkisine maruz yatay yüzeylerde, yüzeysel yalıtım sisteminin örtü tipi
malzemeler ile oluşturulması esastır.

(4) Birden fazla yalıtım malzemesi veya yöntemi, ancak birbirleri ile uyumlu olması
hâlinde birlikte kullanılabilir.

(5) Örtü tipi ve sürme esaslı yalıtım malzemeleri, yapı elemanının suyla temas eden dış
yüzeyine veya malzemeyi hidrostatik basınca karşı koruyabilecek bir katmanla korunmaları
koşuluyla, ara katman olarak uygulanabilir.

(6) Yapısal yalıtım sağlamak üzere yapılacak uygulamalarda;
a) Kullanılacak betonun su işleme derinliği TS EN 12390-8 standardına göre en fazla

30 mm olmalı veya beton, yeraltı suyunun yapıda oluşturacağı su etkisi de dikkate alınarak en
az C35/45 sınıfında ve su/çimento oranı 0.45’ten az, çimento dozajı 360 kg/m3’ten fazla olma-
lıdır. Beton imalatında mineral katkı kullanılması durumunda su/çimento oranı ve çimento do-
zajı için TS EN 206 standardı Madde 5.2.5 ve 5.2.6 göz önüne alınmalıdır. Beton tasarımında
uygun çevresel etki sınıfı seçilmelidir. Betonun su işleme derinliği performansının kullanılması
hâlinde bu durum, betonun piyasaya arzında G işaretlemesinde belirtilmelidir. Yapısal geçi-
rimsizlik sağlamak üzere üretilen beton TS EN 206 standardına, suyun basınç etkisi ile uyumlu
olacak şekilde kullanılacak katkı maddeleri ise TS EN 934-2 standardına uygun olmalıdır.

b) Betonun döküm ve bakım kurallarına uyulur.
c) Bu maddenin amaçları bakımından betonun su geçirimsizlik özelliklerini değistirmek

üzere kullanılacak malzemeler TS 13515 standardı Madde 9.8 esas alınarak, betona, karıştırma
işlemi esnasında ilâve edilmelidir.

ç) Yapısal elemanlarda oluşabilecek çatlak genişlikleri, TS 500 standardına göre agresif
çevre koşulları altında kontrol edilerek su geçirimsizliğinin sağlanabildiği gösterilir. Betonarme
elemanlar 18 cm’den daha az kalınlıkta ise yapısal geçirimsizlik yöntemi tek başına uygulana-
maz.

d) Derzler (soğuk derz, genleşme derzi ve benzeri) sızdırmazlık tamamlayıcı malze-
meler ile su nüfuzundan korunur.

(7) Temel ve perde duvarlarda kullanılacak su yalıtım malzemeleri;
a) Maruz kalacakları hidrostatik basınçta su geçirimsizlik özelliğini muhafaza edebil-

melidir.
b) Zemin bünyesinde veya yeraltı sularında bulunan kimyasallara ve gazlara karşı da-

yanıklı olmalıdır.
c) Binada oluşabilecek oturma, yer değiştirme ve benzeri kaynaklı etkileri karşılayabi-

lecek mekanik özelliklere (çekme mukavemeti ve kopma uzaması) ve/veya çatlak köprüleme
kabiliyetine sahip olmalıdır.

ç) Sürme esaslı malzemeler, imalatçının beyan ettiği kür süresini tamamladıktan sonra
su ile sürekli temas hâlinde çözünmemelidir.

Uygulama kuralları

MADDE 12 – (1) Yatay düzlemde su yalıtımı yapılabilmesi için zemine; binanın yük-
lerine maruz kaldığında bütünlüğünü muhafaza edebilecek nitelikte, yüzeyleri düzgün taban
betonu veya betonarme çanak uygulanır.
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(2) Temel ve perde duvarların su yalıtımı; yapının bir parçası olmayan ve dolayısı ile

yapı ile birlikte hareket etmeyen (istinat duvarları ve benzeri) harici elemanlardan bağımsız ve

bağlantısız olarak uygulanır.

(3) Su yalıtım örtüleri uygun yöntemlerle sabitlenerek uygulama bitirilir.

(4) Sürme esaslı su yalıtım malzemeleriyle yapılan yalıtımlarda, yüzeyde eşit kalınlıkta

ve homojen biçimde katman oluşturacak şekilde uygulama yapılır.

(5) Betonarme sistem yapılırken; su tutucu bantlar, su ile şişen bantlar ve dilatasyon

bantları gibi sızdırmazlık tamamlayıcı malzemeler projesine uygun olarak yerleştirilerek su

sızdırmazlığı sağlanır.

(6) Su yalıtım malzemeleri uygulandıktan sonra toprak dolgu ile diğer imalatların, is-

temsiz çarpma, darbe ve benzeri mekanik etkilere ve gerekmesi durumunda iklim koşullarına

karşı korunmalıdır. Bunun için kâgir yapı elemanlarından koruma duvarının yapılması veya

doğrudan su yalıtım malzemesinin üzerine ısı yalıtım levhası ve/veya drenaj levhası uygulaması

gibi gerekli tedbirler alınır. Seçilecek dolgu malzemesi drenaj sisteminin çalışmasına engel ol-

mayacak,  su yalıtım malzemesine ve koruyucu önlemlere zarar vermeyecek nitelikte ve bo-

yutlarda olacak ve uygun yöntemlerle uygulanır.

Drenaj sisteminin teşkili

MADDE 13 – (1) Binalarda yerüstü suların uzaklaştırılması amacıyla düzenlenecek

drenaj sistemlerinin tasarımında, tahliye edilecek su miktarı ile zemin cinsi dikkate alınır.

(2) Çevresel drenaj uygulamaları; drenaj tabakası, drenaj borusu, kontrol ve bakım rö-

garlarından oluşan çevresel drenaj sistemi, bütün birikme suyu etkisi altındaki yapı elemanlarını

kapsayacak şekilde bodrum duvarlarının ve temel sisteminin önünde tasarlanır. Drenaj boru-

larının etrafında, boruyu zedelemeyecek ve işlevini yitirmesine engel olmayacak şekilde uygun

yataklama ve filtrasyon önlemleri alınır.

(3) Alansal drenaj uygulamaları; yatay drenaj tabakası veya drenaj tabakası ile drenaj

borularının beraber düzenleneceği sistemlerden birini seçmek için uzaklaştırılması gereken su

hacmine uygun çapta boru seçilir. Alansal drenaj sistemi mutlaka çevre drenaj sistemine bağ-

lanır.

(4) Drenaj boru hattının; yapıların, duvarların ya da benzeri yapı elemanlarının içinden

veya altından geçirilmesinin gerektiği durumlarda, yapı elemanlarının taşıma gücünde azalma

olmamasına ve farklı oturma oluşmamasına dikkat edilir.

(5) Drenaj hattı ile toplanan suyun ilgili idaresince belirlenen şekilde deşarjı sağlanır.

ALTINCI BÖLÜM

Balkon ve Çatılarda Su Yalıtımı

Tasarım kuralları

MADDE 14 – (1) Balkon ve çatılarda uygulanacak yalıtım detayları; yüzeyin eğimi,

alanı, kullanım amacı, çatının türü, bitkilendirme yapılıp yapılmayacağı, maruz kalacağı en

düşük ve en yüksek sıcaklıklar, rüzgâr yükleri, yağış miktarı, güneşin zararlı ışınları gibi iklim

koşullarına bağlı etkiler dikkate alınarak belirlenir.

(2) Toprak veya dış hava ile temas eden eğimli çatılar, teras çatılar (gezilen veya gezil-

meyen) ile balkon ve benzeri alanlardaki su yalıtım tedbirleri, basınçsız su etkisi dikkate alı-

narak tasarlanır.
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(3) Çatı ve balkon yüzeylerinde suyun birikmemesi ve yapıdan uzaklaştırılması ama-
cıyla döşenen tahliye sistemi, çatının kullanım amacı ve boyutları, yağış miktarı gibi özellikler
dikkate alınarak tasarlanır. Çatılarda yağmur suyunun yapı içine alınmadan en kısa mesafeden
bina dış cephesinden uzaklaştırılması esastır.

(4) Binaya bitişik olarak, çevresinde uygulanacak zemin kaplamaları, yağmur sularının
uzaklaştırılması ve filtrasyonuna imkan sağlayacak şekilde uygulanır.

Yalıtım sisteminin teşkili

MADDE 15 – (1) Balkon ve çatılarda alınacak yalıtım önlemleri, maruz kalınan yağış
sularının yapıdan uzaklaştırılmasına yönelik drenaj/tahliye sistemleri dikkate alınarak oluştu-
rulur.

(2) Yaşam alanları ile dış ortam arasındaki bina zarfının bir bölümünü oluşturan teras
veya eğimli çatılarda; ısı yalıtımı ve su yalıtımı detayları birbirleri ile uyumlu olacak şekilde
bir bütün olarak ele alınır ve birlikte tasarlanarak uygulanır.

(3) Teras çatılarda olduğu gibi düşük eğime sahip yüzeylerde ısı yalıtım malzemesinin
su yalıtım katmanının altında kullanılması durumunda; detayda kullanılacak ısı yalıtım mal-
zemesi oluşan yükün etkisiyle deformasyona uğrayıp hasar görmeyecek şekilde yeterli daya-
nıma sahip olur.

(4) Çatı detaylarında kullanılacak olan su yalıtım malzemesinin su buharı geçirgenlik
özellikleri dikkate alınarak, gerekmesi durumunda, sıcak tarafta buhar kesici katman kullanımı
ve/veya kesintisiz olarak devam eden havalandırma boşluğunun oluşturulması gibi ilâve ted-
birler alınır.

Uygulama kuralları

MADDE 16 – (1) Hafif metal çatıların detaylarında kullanılan su yalıtım örtüleri, özel
raptetler ile mekanik olarak tespit edilecek ve birim alanda kullanılacak mekanik tespit ele-
manlarının sayıları, binanın konumu, yüksekliği, yöredeki hâkim rüzgârın yönü ve hızı, arazinin
topoğrafik koşulları dikkate alınarak uygulama standartlarına göre belirlenir.

(2) Ürünler imalatçının kullanım talimatı doğrultusunda hazırlanacak ve gerekmesi du-
rumunda astar katmanı ile birlikte uygulama standartları doğrultusunda sarfiyat ve/veya kalın-
lıklarda uygulanır.

(3) Uygulama yüzeyinin kesintiye uğradığı dilatasyon bölgelerinde ve köşe gibi nokta
detaylarında, su yalıtım sisteminin su geçirimsizliğini sürdürecek ilâve tedbirler alınır.

(4) Teras çatılarda yapılacak su yalıtımları, parapet, baca, havalandırma çıkışları ve
benzeri detayların yatay üst kottan en az 30 cm üzerine kadar devam ettirilir. Örtü tipi su yalıtım
malzemelerinin bitişlerinde baskı profili, baskı çıtası gibi paslanmayan malzemelerden imal
edilmiş uygun aralıklarla mekanik olarak tespit edilir. Baskı çıtasının üzerinde mastikle sızdır-
mazlık sağlanır.

(5) Çatılarda kullanılan su yalıtım malzemeleri; oluk, dere ve süzgeç ve benzeri tahliye
elemanları ile bütünlük sağlayacak şekilde uygulanır ve süzgeçlerin etrafında sızdırmazlık sağ-
lanır.

Malzeme seçimi

MADDE 17 – (1) Çatılarda su yalıtımı amaçlı kullanılacak malzemeler:
a) Maruz kalacakları suya karşı projede tasarlanan su geçirimsizlik özelliğini muhafaza

edebilmelidir.
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b) Isı yalıtımı malzemelerinin üstünde kullanılan su yalıtımı malzemeleri; dış iklim ko-

şullarına karşı dayanıklı olmalıdır.

c) En dış katman olarak kullanılması durumunda su yalıtım malzemesi, güneşin kızıl-

ötesi ışınlarına karşı dayanıklı olmalı veya bu performansı sağlayacak bir katmanla kaplanma-

lıdır.

ç) Bitki örtüsü bulunan çatılarda kullanılacak olan su yalıtımı malzemeleri, kullanılan

bitki köklerine dayanıklı olmalı; kök bariyeri olarak kullanılacak malzemeler kök girişine karşı

dirençli olmalıdır.

d) Çatıda oluşabilecek deformasyon ve benzeri kaynaklı etkileri karşılayabilecek me-

kanik özelliklere (çekme mukavemeti ve kopma uzaması) ve/veya çatlak köprüleme kabiliye-

tine sahip olmalıdır.

e) Su yalıtımı sistemleri, rüzgâr ve kar yüküne karşı yeterli dayanıma sahip olmalıdır.

(2) Hafif metal çatılar gibi çatı hareketlerinin yoğun olduğu detaylarda taşıyıcılı sentetik

örtüler veya elastomerik polimer bitümlü örtüler kullanılır.

Yağmur suyu tahliye sistemi

MADDE 18 – (1) Çatı su tahliye sistemleri TS EN 12056-3 standardına uygun olarak

tasarlanır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Islak Hacimlerde Su Yalıtımı

Tasarım kuralları

MADDE 19 – (1) Islak hacimlerde uygulanacak su yalıtım önlemleri; kullanım yoğun-

luğu, ıslak hacim su etki sınıfları ve uygulama alt yüzeyleri göz önünde bulundurularak belir-

lenir.

Tasarımda;
a) Konutlardaki tekil duş, banyo, mutfak ve benzeri ıslak hacimlerde su yalıtımı; yoğun

olmayan basınçsız su etkisi,

b) Okul, hastane ve benzeri binalardaki toplu kullanıma açık tuvalet, duş, hamam gibi

ıslak hacimlerde su yalıtımı yoğun olan basınçsız su etkisi,

dikkate alınır.

(2) Suyun birikmeden yapıdan uzaklaştırılmasına yönelik tahliye sistemleri tasarlanır.

Yalıtım sisteminin teşkili

MADDE 20 – (1) Islak hacimlerde uygulanacak yalıtım önlemleri, kullanım suyunun

yapıdan uzaklaştırılmasına yönelik tahliye sistemi ile birlikte oluşturulmalıdır.

(2) Suyun tahliye elemanlarına yönlendirilmesi için ıslak hacim döşemesine uygun

eğim verilir.

(3) Su yalıtım sistemi; çevre duvarlarda aynı malzeme ile kesintisiz olarak yeterli mik-

tarda devam ettirilir, seramik karo gibi harici zemin ve duvar kaplamaları ile tamamlanır.

Kullanma suyu tahliye sistemi

MADDE 21 – (1) Islak hacimlerdeki tahliye sistemi TS EN 12056-2 standardına uygun

olarak tasarlanır.
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Uygulama kuralları
MADDE 22 – (1) Su gideri ve tesisat borusu geçiş çevrelerinde, zemin-duvar, duvar-

duvar ve farklı yapı elemanları ve malzemelerinin birleştiği hat boyunca fiziksel hareketlere
karşı su geçirimsizlik katmanı ve taşıyıcısı uygun malzemeden teşkil edilmiş su yalıtım bant-
larıyla önlem alınır. Tesisat borularının geçişlerinde sızdırmazlık sağlanması için su yalıtım
manşetleri kullanılır.

(2) Ürünler imalatçının kullanım talimatı doğrultusunda hazırlanır ve su etki türüne
bağlı olarak uygulama standartlarında belirtilen sarfiyat veya kalınlıklarda uygulanır.

(3) Islak hacimlerde kullanılan su yalıtımı malzemeleri; süzgeç ve benzeri tahliye ele-
manları ile bütünlük sağlayacak şekilde uygulanır.

(4) Su yalıtımı bitirildikten ve üzeri seramik ile kaplandıktan sonra dikey ve yatay ze-
minde zemin-duvar, duvar-duvar ile seramik-vitrifiye birleşim noktalarında ve tesisat borula-
rının geçişlerinde sızdırmazlık mastikleri kullanılır.

(5) Gerekli hâllerde akrilik dispersiyon veya reaksiyon reçine esaslı su yalıtım ürünle-
rinin üzeri uygulama sonrasında henüz yaş iken uygun granülometredeki kum ile (kumlama)
pürüzlendirilip üzerine gelecek seramik yapıştırıcısı için gereken aderans sağlanır. Çimento-
akrilik esaslı ürünlerde kumlama yapılmaz.

Malzeme seçimi
MADDE 23 – (1) Toplu duşlar gibi suyun yoğun olarak kullanıldığı ve basınçlı suya

maruz kalınmayan iç mekânların su ve neme karşı hassas olmayan yapı elemanlarından;
a) Duvarlarında akrilik (polimer dispersiyon), tek veya çift bileşenli çimento ve polimer

katkılı veya reaksiyon reçineli su yalıtım malzemeleri kullanılır.
b) Döşemelerinde akrilik esaslı yalıtım ürünleri kullanılmaz.
(2) Konut tipi yapıların ıslak hacimleri gibi suyun yoğun olarak kullanılmadığı ve ba-

sınçlı suya maruz kalınmayan iç mekânların su ve neme karşı hassas olan veya olmayan döşeme
ve duvarlarında; akrilik (polimer dispersiyon) tek veya çift bileşenli çimento ve polimer katkılı
veya reaksiyon reçineli su yalıtım malzemeleri ve uygun su yalıtım örtüleri kullanılır.

(3) Endüstriyel mutfak ve çamaşırhaneler gibi suyun yoğun olarak iç mekânlarda, su
ve neme karşı hassas olmayan döşeme ve duvarlarda kimyasal dayanımı yüksek reaksiyon re-
çine esaslı yalıtım ürünleri ve uygun su yalıtım örtüleri kullanılır.

(4) Islak hacimlerde su yalıtım amaçlı olarak kullanılacak malzemeler; su geçirimsiz,
sürme esaslı su yalıtım malzemelerinde çatlak köprüleme özelliğine ve su yalıtım örtülerinde
çekme dayanımı ve kopma uzaması özelliği açısından uygulama standardında öngörülen kri-
terleri haiz olur.

(5) Su yalıtımı üzerinde kullanılacak seramik karo kaplamasının yapıştırılmasında kul-
lanılan seramik yapıştırıcı TS EN 12004-1 standardına, derz dolgu malzemesi ise TS EN 13888
standardına uygun olur.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Su Depoları ve Havuzlarda Su Yalıtımı

Sistemin teşkili
MADDE 24 – (1) Su depoları, bina içinde veya dışında yer alan havuzlar (süs, yüzme)

gibi büyük hacimlerde su barındıran ve dolu-boş durumları arasında duvar çeperlerinde basınç
farkları oluşabilen yapılarda kullanılacak su yalıtım detayları ve kaplama malzemeleri birbirleri
ile uyumlu olacak şekilde bir bütün olarak ele alınır, birlikte tasarlanarak uygulanır.

(2) Dıştan yalıtım gerektiren su etkisine karşı, suyun miktarına ve basınç özelliğine
göre 5 inci bölümde verilen kurallara uyulur.
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(3) İçten yapılacak yalıtım uygulamalarında yüzeyler, suyun niteliğini bozmayacak şe-
kilde 26 ncı maddede belirtilen malzemeler ile kaplanır.

(4) Su depoları ve havuzlarda her durumda yapısal geçirimsizlik sağlanır.
Uygulama
MADDE 25 – (1) Zemin-duvar, duvar-duvar, elemanlarının birleştiği hat boyunca fi-

ziksel hareketlere karşı su geçirimsizlik katmanı ve taşıyıcısı uygun malzemeden teşkil edilmiş
su yalıtım bantlarıyla önlem alınır.

(2) Su yalıtım sistemi, seramik veya mozaik gibi harici zemin ve duvar kaplamaları ile
kaplanmalıdır. Kaplama malzemelerinin yapıştırma ve derz dolgularının basınçlı su ve havuz
kimyasallarına dayanıklı olması gerekir. Ancak sentetik örtüler ile kaplama gerektirmeyen sür-
me esaslı malzemeler, kimyasal özellikleri dikkate alınarak, doğrudan su ile temas edebilir.

(3) Su depoları ve havuzlarda; zemin ve perde beton birleşim derzlerinde, su girişleri,
fıskiye çevreleri, su tahliye süzgeç çevreleri ve aydınlatma kasa çevrelerinde mastikler ve/veya
su yalıtım manşetleri ile sızdırmazlık sağlanır.

(4) Gerekli hâllerde reaksiyon reçine esaslı su yalıtım ürünlerinin üzeri uygulama son-
rasında henüz yaş iken uygun granülometredeki kum ile kumlama yapılarak pürüzlendirilip
üzerine gelecek seramik yapıştırıcısı için gereken aderans sağlanmalıdır. Çimento-akrilik esaslı
ürünlerde kumlama yapılmaz.

Malzeme seçimi
MADDE 26 – (1) Suyun taşıyıcı sistem elemanları ve betonla temasını tamamen kese-

cek su yalıtım amaçlı olarak kullanılacak malzemeler; su geçirimsiz, sürme esaslı su yalıtım
malzemelerinde çatlak köprüleme özelliğine ve su yalıtım örtülerinde mekanik özellikler (çek-
me dayanımı ve kopma uzaması) açısından uygulama standardında öngörülen kriterleri haiz
olur.

(2) Su depoları ve havuzların döşeme ve duvarların iç tarafında tek veya çift bileşenli
çimento ve polimer katkılı veya reaksiyon reçineli su yalıtım malzemeleri ve plastik/kauçuk
esaslı su yalıtım örtüleri, dış tarafında ise bitümlü örtü, plastik/kauçuk esaslı su yalıtım örtüleri
veya sürme esaslı su yalıtım örtüleri kullanılabilir.

(3) Su depolarında, içme ve kullanma suyu ile temas hâlinde bulunan su yalıtım mal-
zemelerinin su ile etkileşime girmeyecek ve suyun niteliğini bozmayacak malzemeden yapıl-
ması esastır. Yalıtım malzemeleri solvent içeremez ve bitüm esaslı olamaz.

(4) Üzeri açık yüzme havuzlarında su yalıtım katmanı su ile temas ediyor ise kullanılan
su yalıtım malzemeleri güneşin kızılötesi ışınlarına karşı dayanıklı olur.

(5) Bu maddede sayılan malzemelere ilâve olarak, su altında montajı yapılabilen mas-
tikler ve basınçlı su kaçaklarının durdurulmasında kullanılan şok priz alan malzemeler gerekli
hâllerde kullanılır.

(6) Üzeri seramik veya mozaik ile kaplanacak su yalıtımı üzerinde kullanılacak seramik,
mozaik kaplamasının yapıştırılmasında kullanılan seramik yapıştırıcısı TS EN 12004-1 stan-
dardına, derz dolgu malzemesi ise TS EN 13888 standardına uygun olur.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik 1/6/2018 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
KORUNAN ALANLARIN TESPİT, TESCİL VE ONAYINA İLİŞKİN USUL VE

ESASLARA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Korunan
Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmeliğin 11 inci mad-
desinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Aşağıdaki özelliklerden en az birini taşıyan ağaçlar anıt ağaç olarak değerlendirilir:
a) Yaş, çap, boy ve form itibariyle kendi türünün alışılmış ölçüleri üzerinde boyutlara

sahip olan kuşaklar arasında bağ kurabilecek uzunlukta doğal ömre sahip olan,
b) Yöre kültüründe olumlu veya olumsuz, gerçek veya hayal ürünü, mistik veya folk-

lorik bir öyküye sahip olan,
c) Yöresel veya ulusal tarihte kimi olaylar ile özdeş hale gelen ve onlara tanıklık eden,
ç) Tabiat tarihi ve biyolojik özellikleri itibariyle türün yayılışı bakımından en kuzey ve

en güney veya ekstrem muhitlerde yaşayan fertleri.” 
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (d), (e) ve (ğ)

bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (g) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşa-
ğıdaki bentler eklenmiştir. 

“a) Tespit edilen ve değerlendirilmek üzere Bölge Komisyonuna sunulan Tespit Raporu
Bölge Komisyonunda değerlendirilir. Değerlendirme sonucu tescil kararı alınmış ise üç suret
olarak sunulan karar örneği, bir sureti İl Müdürlüğünde kalmak üzere diğer suretleri Genel Mü-
dürlüğe gönderilir.”

“d) Bakan onayı veya Bakanlar Kurulu kararı alınması ile tescil işlemi tamamlanmış
olur. Tescil işlemi tamamlanamayan durumlarda söz konusu alanın mevcut durumu devam
eder.

e) Kararın ve onayın bir örneği Genel Müdürlükte kalmak üzere diğer asılları ilgili İl
Müdürlüğüne muhafazası için gönderilir.”

“ğ) Tescil edilen doğal sit alanı veya tabiat varlığı İl Müdürlüğünün yazısı üzerine, tapu
kütüğünün beyanlar hanesine “Doğal Sit-Kesin Korunacak Hassas Alan”, “Doğal Sit-Nitelikli
Doğal Koruma Alanı” ve “Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı”
veya tabiat varlığı olduğuna dair kayıt konur.”

“i) Anıt ağaçlar ile korunma alanlarının bulunduğu taşınmazlara yönelik tescil kararları,
11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca maliklere tebliğ edilir. Malikleri ida-
rece tespit edilemeyenlerin tescil kararları, Resmî Gazete’de yayımlanır ve Bakanlığın internet
sayfasında bir ay süreyle duyurulur.

j) Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının tescil kararları, Resmî
Gazete’de yayımlanır ve Bakanlığın internet sayfasında bir ay süreyle duyurulur.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

19/7/2012 28358

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

19/2/2013 28564
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
KANATLI HAYVAN ETİ ÜRETİMİNDE SÖZLEŞMELİ ÜRETİME İLİŞKİN 

USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kanatlı hayvan eti üretiminde entegre firma

ile üretici/üretici örgütü arasındaki sözleşmeli üretimin belirli usul ve esaslar çerçevesinde dü-
zenlenerek, üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması, standartlara uygun ürün elde edilmesi ve
plânlı üretim yapılmasına yönelik firma ile üreticinin uyması gereken kuralları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; kanatlı hayvan eti üretimi yaptıran entegre firmalar

ile bu firmalara sözleşmeli olarak üretim yapan gerçek ve tüzel kişiler veya temsil yetkisine
sahip üretici birlikleri arasında akdedilen bakım ve yetiştirmeye ilişkin sözleşmeli üretim ile
ilgili usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun

12 nci ve 13 üncü maddeleri ile 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Ka-
nununun 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
b) Firma: Bu Yönetmelik hükümlerine göre üretici/üretici birliği ile sözleşme akdeden;

civciv, yem temini, veteriner hizmetleri, kesimhane ve son kullanıcı ürün pazarlaması gibi faa-
liyetleri yürüten gerçek veya tüzel kişiliği haiz entegre firmaları,

c) İl/İlçe müdürlüğü: Bakanlık İl/İlçe müdürlüklerini,
ç) Sözleşmeli üretim: Bakanlık Hayvan Kayıt Sistemine kayıtlı, kanatlı yetiştiriciliğine

uygun teknik ve sağlık şartlarını haiz kümesleri bulunan üreticiler/üretici birlikleri ile firma
arasında, civciv, yem, aşı, ilaç, veterinerlik hizmetleri gibi ana üretim girdileri firma tarafından
karşılanan, karşılıklı menfaatlerin korunduğu bir sözleşmeye dayanılarak yapılan canlı kanatlı
hayvan üretimini,

d) Üretici birliği: Kanatlı hayvan eti üreticilerinin gönüllülük esasına dayalı olarak ta-
rımsal alanda üretimden pazara kadar ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçim-
lerine ait ihtiyaçlarını karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak, üye-
leri adına kanatlı eti üretiminin sözleşmeli usulde yapılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek
üzere temsil ve ilzam yetkisi bulunan, mer’i mevzuata dayanarak kurdukları organizasyonları,

e) Ürün: Sözleşmeye konu, kanatlı eti üretimi amacıyla yetiştirilen kanatlı hayvanı,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Sözleşme İlkeleri, Yükümlülükler ve Sözleşme ile İlgili Usul ve Esaslar

Sözleşme ilkeleri
MADDE 5 – (1) Kanatlı hayvan eti üretimine yönelik taraflarca imzalanan sözleşmeler

aşağıdaki ilkeler kapsamında yapılır:
a) Sözleşme tarafların karşılıklı istekleri üzerine düzenlenir.
b) Taraflar birbirlerine karşı, sözleşmenin imzalanmasından bitimine kadar üretimin

her aşamasında şeffaflık esasına dayalı bilgi paylaşımında bulunur.
c) Sözleşme hükümlerinin, tarafların birlikte katılımı ile müzakere edilerek ortak men-

faat ekseninde hazırlanması esastır.
ç) Sözleşmeden doğan edimlerin ifasında dürüstlük kuralı ön plandadır.
d) Kanatlı hayvan eti üretiminde sürdürülebilir bir sektörün oluşturulması maksatlı üre-

tici örgütlenmesi teşvik edilir.
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Yükümlülükler
MADDE 6 – (1) Sözleşmenin taraflarınca aşağıda yer alan yükümlülüklere uyulması

esastır:
a) Ürünün mülkiyeti firmaya aittir. Ürünün yetiştirme dönemi sonunda firmaya teslim

edilmemesi, noksan teslim edilmesi, gizlenmesi, satılması veya üçüncü şahıslara devri gibi hal-
lerde doğacak bütün zarardan üretici sorumludur.

b) Üretici, ürünleri, firma elemanlarınca verilen talimatlara ve bakım programına uygun
olarak yetiştirir. Firma, üreticiye ait kümesleri, üretim ve depolama yerlerini denetleyebilir.

c) Firma tarafından, aynı üretim dönemi içinde üretim yaptırılan kümeslerin tamamında
enerji, protein, mineral, vitamin ve benzeri gibi verimde farklılıklara neden olmayacak besin
madde içeriğine sahip aynı nitelikte, yem değeri açısından hayvanın ihtiyacını karşılayacak
düzeyde ve yem mevzuatına uygun yem sağlanır.

ç) Biyogüvenlik önlemleri konusunda ilgili mevzuata uyulması kaydıyla; yükleme, ta-
şıma, aşı, ilaç, veterinerlik, dezenfeksiyon hizmetleri uygulama bedelleri firma tarafından kar-
şılanır.

d) Firma tarafından karşılanan ürün, yem, biyogüvenlik girdileri ve benzeri ile ilgili çı-
kacak problemleri, üretici en geç üç gün içerisinde sms, e-posta, telefon, faks gibi iletişim araç-
larıyla firmaya bildirmek zorundadır. Üretici ihbar mükellefiyetini zamanında yerine getirme-
mesinden doğacak zarardan sorumludur.

e) Firma sorumlu veteriner hekimlerinin onayı ve bilgisi dışında, ilaç, aşı ve benzeri
maddelerin kullanılması sonucu hayvanların zarar görmesi halinde zarar üretici tarafından kar-
şılanır.

f) Kümeslerde görülen ilk hafta ölümlerinin %1’i geçmesi ve bunun firma kaynaklı
hastalıklardan kaynaklandığının tespiti halinde oluşan zarar firmaya aittir.

g) İl Müdürlüğünce yapılan kontrollerde, üreticinin kontrolündeki saklama ve depolama
şartlarında herhangi bir olumsuzluk görülmemesi ve yemlikler ve/veya yem silolarından alı-
narak analizi yaptırılan numunelere göre firma kaynaklı olduğu tespit edilen ölümlerden üretici
sorumlu olmaz.

ğ) Firma, ürün seyreltme ve nihai toplama tarihlerini en az iki gün önce sms, e-posta,
telefon, faks gibi iletişim araçlarıyla üreticiye bildirir. Mücbir sebeple acil durum sevkinin ge-
rekmesi halinde bu şart aranmaz. Üretici, firma tarafından belirlenen kesim yaşı ve gününe uy-
mak zorundadır.

h) Üretici, yüklemeden en az 4-6 saat önce hayvanları yemlemeyi kesmek zorundadır.
Teslimat öncesinde hayvanlara yem, mozaik kırığı, kum vs. yedirmek gibi kantar sonucunu et-
kileyecek bir uygulama yapıldığının tespit edilerek belgelendirilmesi halinde, üretici bilgilen-
dirilerek firma tarafından re’sen fire düşülebilir.

ı) Firma sorumlu veteriner hekimi ya da yetkilendirilmiş personelin, sağlıksız olduğu
ya da kabul kriterlerine uymadığı için ayırdıkları hariç olmak üzere, teslim alınan ürünlerin ta-
mamı tartıya dahil edilir.

i) Firma, yem fabrikası ve kesimhane kantarı tartım sonuçlarını sms, e-posta, telefon,
faks gibi iletişim araçlarıyla üreticiye ivedilikle bildirir.

j) Ürünlerin kümesten kesimhaneye taşınması esnasında üretici ve/veya üyesi bulun-
duğu birlik yetkilileri, ürünlerle beraber gitme, tartı esnasında hazır bulunma ve her tür bedeli
üretici tarafından ödenmek kaydı ile firma ile mutabakata varılan akredite bir kantarda kontrol
amaçlı tartım yaptırma hakkına sahiptir. Değerlendirme esnasında kantarlar arasında oluşabi-
lecek fark taraflar arasında eşit olarak paylaşılır.

k) Ürünlerin kümesten nakil vasıtalarına tesliminden sonra, nakliye hatalarından kay-
naklanan kayıplardan üretici sorumlu tutulmaz.

l) Üretici, kayıtları firmanın belirttiği şekilde tutar. Firma tarafından kayıtlarla ilgili ya-
pılan kontrolde uyumsuzluk tespit edilmesi halinde ortaya çıkacak zarardan üretici sorumludur.

m) Firma üretim dönemi sonunda üreticiye detaylı hesap özeti verir.
n) Üretici, ürünlerin tamamını teslim ettiği tarihten itibaren en geç 10 gün içerisinde

alacak-borç hesabını yaparak mutabakatın sağlanmasının ardından müstahsil makbuzu veya
fatura düzenler. İmtina etmesi halinde firmanın düzenlediği mutabakat metni esas alınır.
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o) 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurt İçinde Canlı
Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereği, il içerisinde
nakledilecek hayvanlar için Nakil Beyannamesi, İller arasında yapılacak olan kanatlı hayvan
nakillerinde, nakil beyannamesine istinaden düzenlenen veteriner sağlık raporunun bulundu-
rulması zorunludur. Nakil sırasında, Bakanlıkça belirlenen belgeleri bulundurmayanlar hak-
kında 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanu-
nuna göre idari para cezası uygulanır.

ö) Üretimde kullanılan veteriner tıbbi ürünlerle ilgili hususlar 24/12/2011 tarihli ve
28152 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelik çer-
çevesinde yürütülür.

Sözleşme ile ilgili usul ve esaslar
MADDE 7 – (1) Üretici veya üretici adına üyesi bulunduğu üretici örgütü ile firma, ta-

rafların ortak menfaatlerinin gözetildiği bir sözleşme imzalar. Sözleşme, bir nüshası üreticide,
bir nüshası entegre firmada ve bir nüshası da il/ilçe müdürlüğünde kalacak şekilde en az üç
nüsha olarak düzenlenir. Sözleşmenin onaylı bir örneği, sözleşmenin imzalandığı tarihten iti-
baren yedi iş günü içerisinde üretici ve/veya üretici örgütü tarafından üretimin yapıldığı yerdeki
il/ilçe müdürlüğüne teslim edilir.

(2) Sözleşmede, tarafların adı ve unvanı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, tüzel
kişiler için ticaret sicil numarası ve vergi numarası, faaliyet gösterdikleri ve ikamet ettikleri
yerin açık adresi, işletme tescil belgesindeki işletme numaraları, tüm iletişim bilgileri ve varsa
elektronik posta adresinin, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olmayan yabancı uyruklu ki-
şiler için mavi kart kimlik numarası, vergi numarası, pasaport numarasının olması gerekir.

(3) Sözleşmeli yetiştiricilik yapacak işletmenin Hayvan Kayıt Sistemlerinden birine
kayıtlı olması şartı aranır.

(4) Sözleşmede bakım bedeli ve prim hesaplama usulü yoruma ihtiyaç duyulmayacak
şekilde açık olarak belirtilir ve bakım bedeli hesaplama yönteminde tek taraflı değişiklik ya-
pılamaz.

(5) Sözleşmeden doğan borçların ifasına ilişkin ortaya çıkan zararlarda, kusuruyla zarara
sebep olan sorumludur.

(6) Taraflar sözleşme hükümlerinde tek taraflı olarak değişiklik yapamazlar. Değişik-
liğin zorunlu olması durumunda en az üç ay öncesinden karşı tarafa bildirilir. Sözleşmenin ta-
raflarınca değerlendirilerek mutabakata varılır.

(7) Sözleşmede, sözleşmenin düzenlenme tarihi ve süresi belirtilir. Taraflar sürenin bi-
timinden evvel karşılıklı mutabakat ile sözleşme süresini uzatabilir.

(8) Sözleşmede yer almayan hususlarda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
(9) Taraflar akdettikleri sözleşmeye bu ürünle ilgili diğer mevzuata aykırı olmamak

şartıyla ayrıca özel hükümler koyabilirler.
(10) Üreticinin talebi ve kendisi adına sözleşme yapmak üzere yazılı olarak yetkilen-

dirmesi halinde, üretici birliği üyesi adına sözleşme yapabilir. Birlikler, yazılı olarak yetkilen-
dirilmeleri halinde üyeleri adına grup sözleşmesi de yapabilir.

Sigorta
MADDE 8 – (1) Sözleşmeye tabi ürün için üretici ve/veya firma tarafından Tarım Si-

gortası yaptırılması isteğe bağlıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Mevcut sözleşmeler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce yapılan sözleşmeler

sözleşme sürelerinin bitimine kadar geçerlidir.
Yürürlük
MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yü-

rütür.
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Millî Eğitim Bakanlığından:

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN İSTİHDAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/8/2016 tarihli ve 29790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli

Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Sözlü sınav komisyonu; Bakan veya görevlendireceği birim amiri tarafından Ba-

kanlık merkez ve taşra teşkilatında şube müdürü ve üstü unvanlı kadrolarda görev yapan per-

sonel arasından belirlenen bir başkan, iki asıl ve ihtiyaç duyulduğunda değerlendirilmek üzere

iki yedek üyeden oluşur. Yedek üyeler, sınav merkezlerinde oluşturulan yedek üye havuzundan

görevlendirilir. İhtiyaç duyulması halinde üyelerden biri, Bakanlıkça, öğretmen adayı yetiştiren

yükseköğretim kurumlarında görev yapan öğretim üyeleri arasından belirlenebilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür. 

—— • ——
Türk Patent ve Marka Kurumundan:

SINAİ MÜLKİYET KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 24/4/2017 tarihli ve 30047 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sınai Mül-

kiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 131 inci maddesine üçüncü fıkradan sonra

gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş, diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(4) Çevrim içi yolla yapılan başvuru veya diğer talepler 3/9/2016 tarihli ve 29820

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan E-Devlet Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve

Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında kimlik doğrulama işlemi yapılarak e-Devlet Kapısı

üzerinden de gerçekleştirilebilir. Bu yolla gerçekleştirilen başvuru veya taleplerde, işlemi yapan

başvuru veya talep sahibi, gerçeğe aykırı beyanda bulunması veya belge sunması halinde her

türlü hukuki ve cezai sorumluluğu üstlenir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı yü-

rütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

3/8/2016 29790

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

24/4/2017 30047
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Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:
TÜRKİYE VAGON SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ
TREN PROJESİNDE İSTİHDAM EDİLECEK SÖZLEŞMELİ MÜHENDİSLER

HAKKINDAKİ SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi Genel

Müdürlüğünce (TÜVASAŞ) Milli Tren Projesi ve yapımında görev alacak 399 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli mühendis pozisyonlarına açıktan ilk defa atanacak-
larda aranacak şartları, yapılacak giriş sınavlarının şekli, uygulanması ile Sınav Komisyonuna
ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, TÜVASAŞ Genel Müdürlüğüne bağlı daire, fabrika

veya diğer birimlerinde Milli Tren Projesi kapsamında yapılacak Lokomotif, Vagon ve diğer
Milli Demiryolu araçlarının proje ve imalatında görevlendirilmek üzere 399 sayılı Kanun Hük-
münde Kararnameye tabi sözleşmeli mühendis pozisyonlarına açıktan ilk defa atanacakları
kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Ka-

rarnamenin 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Genel Müdür: TÜVASAŞ Genel Müdürünü,
b) Genel Müdürlük: TÜVASAŞ Genel Müdürlüğünü,
c) Giriş Sınavı: 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli mühendis pozisyonuna atanacakları

belirlemek üzere, KPSS (B) sonuçlarına göre Genel Müdürlükçe belirlenen yeterli puanı alan
adaylar arasında yapılacak olan  yazılı ve sözlü bölümlerden oluşan sınavı,

ç) KPSS (B): (B) grubu kadrolara atanacaklar için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Mer-
kezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını,

d) KPSSP3: Kamu Personel Seçme Sınavı puan 3’ü,
e) Sınav Komisyonu: Mühendislik sınav komisyonunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Giriş Sınavına İlişkin Esaslar

Sınav komisyonunun oluşumu
MADDE 5 – (1) Sınav Komisyonu, Genel Müdürün görevlendireceği Genel Müdür

Yardımcısının başkanlığında; aralarında Personel Dairesi Başkanı yer almak kaydıyla, diğer
üyelerin mühendis kökenli Daire Başkanları veya Fabrika Müdürleri arasından Genel Müdür
tarafından belirlenecek üç üye olmak üzere toplam beş asıl üyeden oluşur. Ayrıca, Genel Müdür
tarafından bu fıkrada belirtilenler arasından dört yedek üye tespit edilir ve asıl üyelerin herhangi
bir nedenle Sınav Komisyonuna katılamamaları halinde yedek üyeler tespit sırasına göre Sınav
Komisyonuna katılır.

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

Sınav komisyonunun görevleri
MADDE 6 – (1) Sınav Komisyonu, Giriş Sınavı ilanında yer alacak hususların tespit

edilmesi, sınavın yapılması, itirazların incelenerek sonuçlandırılması ve sınavla ilgili diğer iş-
lemlerin yürütülmesiyle görevli ve yetkilidir.
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(2) Sınav Komisyonu, üye tam sayısıyla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Oylama
sırasında çekimser oy kullanılamaz. Karara katılmayanlar karşı oylarını gerekçeleriyle birlikte
belirtmek zorundadır.

Giriş sınavı
MADDE 7 – (1) 2 nci maddede kapsamı belirtilen mühendis pozisyonlarına Giriş Sı-

navı ile atama yapılır. Giriş Sınavı, boş pozisyon ve ihtiyaç durumuna göre Genel Müdürlükçe
uygun görülen zamanlarda Sınav Komisyonu tarafından yapılır. Giriş Sınavı yazılı ve sözlü sı-
navlardan oluşur.

(2) Sınav Komisyonu, uygun gördüğü takdirde yazılı sınavı Ölçme, Seçme ve Yerleş-
tirme Merkezi, üniversiteler ile Milli Eğitim Bakanlığı veya bu konuda uzmanlaşmış diğer ka-
mu kurum ve kuruluşlarına da yaptırabilir. Bu durumda sınava ilişkin hususlar, Genel Müdürlük
ile sınavın yaptırılacağı kuruluş arasında yapılan protokolle belirlenir.

Giriş sınavı duyurusu
MADDE 8 – (1) Giriş Sınavına katılma şartları, sınavın şekli, sınav tarihi ve yeri,

KPSSP3 asgari puanı, başvuru yeri ve tarihi, başvuru şekli, başvuruda istenecek belgeler, baş-
vuru ekranının temin edileceği yerler, sınav konuları, atama yapılması planlanan pozisyon
sayısı ve gerekli görülen diğer hususlar sınav tarihinden en az otuz gün önce Resmî Gazete ve
Genel Müdürlük ile Devlet Personel Başkanlığının internet sayfasında ilan edilmek suretiyle
duyurulur.

Giriş sınavı başvuru şartları
MADDE 9 – (1) Giriş Sınavına katılmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşımaları ge-

rekir:
a) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinde belirtilen genel şartları

taşımak.
b) Fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt

dışındaki yükseköğretim kurumlarının Genel Müdürlüğün ihtiyacına göre Giriş Sınavı duyu-
rusunda belirtilen mühendislik bölümlerinden mezun olmak.

c) Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış KPSSP3 puan türünden, Giriş
Sınavı ilanında belirtilmiş olan asgari puanı almış olmak.

Giriş sınavı başvuru işlemleri
MADDE 10 – (1) Giriş Sınavı başvurusu, şahsen veya posta yoluyla ilanda belirtilen

adrese ya da ilanda belirtildiği takdirde internet üzerinden yapılabilir.
(2) Giriş Sınavına katılmak isteyen adaylar, Genel Müdürlük Personel Dairesi Başkan-

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

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

b) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı.
c) Özgeçmiş.
ç) 3 adet vesikalık fotoğraf.
(3) İkinci fıkrada sayılan belgelerin son başvuru tarihi mesai bitimine kadar Genel Mü-

dürlüğe teslim edilmesi şarttır. Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Genel Müdürlük Per-
sonel Dairesi Başkanlığınca onaylanabilir.

(4) Posta ile yapılan başvurularda, ikinci fıkradaki belgelerin Giriş Sınavı duyurusunda
belirtilen son başvuru tarihine kadar Genel Müdürlüğe ulaşmış olması gerekir. Postadaki ge-
cikmeler ve son başvuru tarihi mesai bitiminden sonra Genel Müdürlük kayıtlarına geçen baş-
vurular dikkate alınmaz.

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

Başvuruların değerlendirilmesi
MADDE 11 – (1) Personel Dairesi Başkanlığınca, sınav için öngörülen süre içerisinde

yapılan başvurular incelenerek adayların aranan şartları taşıyıp taşımadıkları tespit edilir. İste-
nilen şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen başvurular değerlendirmeye alınmaz.
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(2) Aranılan şartları taşıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSSP3 puan türünden en yüksek
puanı alan adaydan başlamak ve atama yapılması planlanan pozisyon sayısının yirmi katını
geçmemek üzere bir sıralamaya tabi tutulur. KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın aldığı
puanla aynı puana sahip adaylar da Giriş Sınavına çağrılır. Sıralamaya giren adayların ad ve
soyadları ile sınav yerleri Giriş Sınavından en az on gün önce Genel Müdürlük internet sitesinde
ilan edilmek suretiyle duyurulur. Ayrıca adaylara yazılı bildirimde bulunulmaz.

(3) Başvuru şartlarını haiz olmayanların kendilerine ilişkin başvuru ile ilgili belgeleri,
Giriş Sınavına katılabileceklerin isim listesinin ilanından itibaren otuz gün içerisinde istemeleri
halinde kendilerine teslim edilir.

Yazılı sınav ve konuları
MADDE 12 – (1) Giriş Sınavının yazılı kısım sorularının tamamı Giriş Sınavı duyu-

rusunda belirtilen mesleki alan bilgisinden hazırlanır.
(2) Sınav sorularının hangi konulardan oluşacağı hususu sınav ilanında duyurulur.
(3) Yazılı sınavın değerlendirilmesi yüz tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı

sayılabilmek için en az yetmiş puan almak gerekir.
Sözlü sınava çağrı
MADDE 13 – (1) Yazılı sınavdan yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alan aday-

lardan; yazılı sınavda en yüksek puandan başlamak üzere atama yapılması planlanan pozisyon
sayısının dört katı kadar adayın isimleri (son sıradaki adayla eşit puan alanlar dahil), sözlü
sınav tarihi ve yeri de belirtilerek Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilir.

Sözlü sınav
MADDE 14 – (1) Sözlü sınavda adaylar;
a) Giriş Sınavı ilanında belirtilen konular ve mesleki alan bilgisi ile birlikte Genel Mü-

dürlüğün faaliyet alanıyla ilgili konular,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Genel yetenek ve genel kültür düzeyi,
d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
esas alınarak (a) bendi için elli, (b) ila (d) bentlerinin tamamı için elli olmak üzere top-

lam yüz puan üzerinden değerlendirilir. Sınav Komisyonunun her bir üyesi tarafından verilen
puanlar ayrı ayrı tutanağa geçilir ve üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların arit-
metik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden
en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Giriş sınavı sonuçlarının ilanı ve sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 15 – (1) Sınav Komisyonu; yazılı sınav notunun yüzde kırkı, KPSSP3 pua-

nının yüzde otuzu ile sözlü sınav notunun yüzde otuzunu esas alarak nihai başarı listesini ha-
zırlar. Sınav komisyonu yarışma sınavında başarılı olan adaylar arasından gerekli görülen sa-
yıda yedek aday belirler. Asıl ve yedek listelerinde sıralama yapılırken, adayların Giriş Sınavı
puanının eşit olması halinde, yazılı puanı yüksek olan adaya, yazılı puanının eşit olması duru-
munda KPSSP3 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Sınav Komisyonunun belirlediği ba-
şarı listesi Personel Dairesi Başkanlığına gönderilir.

(2) Başarı listesi Genel Müdürlüğün ilan panosunda ve internet sayfasında ilan edilir.
Ayrıca, başarılı olan adaylara sonuç yazılı olarak tebliğ edilir.

(3) Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren yedi gün içinde yazılı olarak Sınav
Komisyonuna itiraz edilebilir. İtirazlar, Sınav Komisyonunca itiraz süresinin bitiminden itibaren
yedi iş günü içinde ve sözlü sınav tarihinden önce incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonucu,
adaya yazılı olarak bildirilir.

(4) Sınav Komisyonu tarafından nihai başarı listesi, sözlü sınavın yapıldığı son günü
takiben yedi iş günü içerisinde açıklanır.

(5) Giriş Sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, sıralamaya giremeyen adaylar
için müktesep hak teşkil etmez. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen pozisyon sayısından
daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir. Yedek listede yer almak, adaylar
için daha sonraki sınavlar için kazanılmış hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez.
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Gerçeğe aykırı beyan
MADDE 16 – (1) Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyan-

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

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

Sınav belgelerinin saklanması
MADDE 17 – (1) Ataması yapılanların sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosya-

larında; başarısız olanlar ile başarılı olduğu halde herhangi bir nedenle atanamayanların sınav
belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar Personel
Dairesi Başkanlığınca saklanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Mühendis Pozisyonuna Atama ve Bildirim

Atamadan önce istenecek belgeler
MADDE 18 – (1) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli mühendis

pozisyonuna atanmak üzere yapılan Giriş Sınavında başarılı olan adaylardan aşağıdaki belgeler
istenir:

a) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı.
b) Altı adet vesikalık fotoğraf.
c) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyan.
ç) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d)

bendinde belirtilen şartı taşıdığına ilişkin yazılı beyan.
d) Mal bildirimi.
e) Etik sözleşmesi.
f) Varsa, Sosyal Güvenlik Kurum bilgileri.
Sözleşmeli mühendis pozisyonuna atanma
MADDE 19 – (1) Giriş Sınavını kazananlar, talep edilen belgeleri ibraz etmeleri halinde

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli mühendis pozisyonlarına atanma
işlemleri Personel Dairesi Başkanlığınca başlatılır.

(2) Gerekli belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz.
(3) Atamaları yapılan sözleşmeli mühendislerin görevlerine başlamalarında 399 sayılı

KHK’nin ilgili hükümleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 ve 63 üncü madde
hükümleri uygulanır.

(4) Giriş Sınavında başarılı olup göreve başlamayanlar ile göreve başlayanlardan çeşitli
sebeplerle ayrılanların yerine sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren altı ay süreyle
Giriş Sınavı yedek listesindeki başarı sırası dikkate alınarak atama yapılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet

Memurları Kanunu, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar
İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygu-
lanır.

Yürürlük
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi

Genel Müdürü yürütür.
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Gazi Üniversitesinden:
GAZİ ÜNİVERSİTESİ EKLEMELİ İMALAT TEKNOLOJİLERİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gazi Üniversitesi bünyesinde kurulan Ekle-

meli İmalat Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin (EKTAM) görevlerine, faaliyet
alanlarına, yönetim organlarına ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gazi Üniversitesi Eklemeli İmalat Teknolojileri Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyet alanları, yönetim organları ile yönetim or-
ganlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Gazi Üniversitesi Eklemeli İmalat Teknolojileri Uygulama ve Araştırma

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

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Yeni nesil eklemeli imalat teknolojilerinin geliştirilmesini sağlamak üzere bilimsel,

teknolojik ve uygulamalı araştırmalar yürütmek,
b) Eklemeli imalat teknolojilerini destekleyici; yeni metal, seramik toz ve toz alaşım-

larının geliştirilmesi, lazer ve elektron ışın teknolojilerinin kullanılması, optik ve görüntü işleme
yöntemlerinin geliştirilmesi ve diğer alanlarda bilimsel ve uygulamalı araştırmalar yürütmek,

c) Eklemeli imalat teknolojilerini kullanarak ve iyileştirerek farklı özgün ürünlerin ima-
latı ile uygulama kapasitesini geliştirmek,

ç) Eklemeli imalat ürün yelpazesi ve ürün sınırlarını genişletmek; daha hassas ve kul-
lanıma hazır ürünler tasarlamak ve imal etmek,

d) Yerli ve özgün eklemeli imalat üretim tezgâhlarının ve alt sistemlerinin geliştirilmesi
için özel sanayi ve kamu kuruluşları ile işbirliği yapmak ve ortak Ar-Ge faaliyetleri yürütmek,

e) Eklemeli imalat teknolojileri ve Endüstri 4.0 için gerekli olan yazılımları, özel sektör
ve kamu kuruluşları ile işbirliği yaparak ortak Ar-Ge faaliyetleri ile geliştirmek,

f) Metal yığma teknolojilerinin geliştirilmesi ile uygulama alanlarının oluşturulmasını
sağlamak, havacılık sektöründe jet ve gaz türbin motor parçalarının tamir-bakım-onarım tek-
nolojilerinde uygulama ve araştırmalar yapmak,
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g) Yurt içi ve yurt dışı paydaş üniversite ve araştırma merkezleri ile ortak araştırma pro-
jeleri yürütmek, iş birlikleri yapmak ve araştırmacı değişimleri gerçekleştirmek,

ğ) Sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi için sanayide çalı-
şanlara yönelik eğitim programları ve sertifikalı eğitimler vermek, endüstriyel yüksek lisans
ve mühendislik doktora programları açmayı teklif ederek katkı sağlamak,

h) Eklemeli imalat teknolojilerinin ülkemizde gelişmesini ve ilerlemesini sağlamak
amacıyla çalıştaylar düzenlemek, ulusal/uluslararası konferanslar düzenlemek ve bilimsel süreli
yayın çıkarmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Belirtilen amaçlar kapsamında bilimsel ve teknolojik araştırma ve geliştirme faali-

yetlerinde bulunmak,
b) Eklemeli imalat ürün tasarımı ve imalatı konusunda uzmanlar yetiştirmek ve bu amaç

doğrultusunda etkinliklerde bulunmak,
c) Eklemeli imalat teknolojileri konusunda ilgili özel kuruluşlara, kamu kurum ve ku-

ruluşlarına ve üniversitelere bilgi sağlamak, bilimsel araştırmalar yapmak,
ç) Kamu ve özel kuruluşlara, faaliyet alanlarına ilişkin konularda, ilgili mevzuat çer-

çevesinde, danışmanlık ve/veya teknik hizmetler vermek,
d) Ulusal ve uluslararası araştırma projelerinin hazırlanması ve yürütülmesi faaliyetle-

rini gerçekleştirmek; ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile ortak proje faaliyetlerinde bulunmak
veya bu tür projelere katkıda bulunmak,

e) Merkez faaliyetleriyle ilgili olarak, gerektiğinde diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği
yapmak,

f) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesine hizmet edecek şekilde görsel, işitsel yayınlar
hazırlamak, araştırma sonuçlarını kitap, dergi, broşür, internet ve benzeri yayın araçları vası-
tasıyla duyurmak,

g) Kamuoyunu bilgilendirici tanıtım faaliyetlerinde bulunmak veya bu tür faaliyetlere
katkıda bulunmak,

ğ) Merkez faaliyetleriyle ilgili olarak Üniversite imkânlarının tanıtımını yapmak,
h) Merkez faaliyetleri ile ilgili arşiv oluşturmak,
ı) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli nitelikte ve yeterli sayıda personel ça-

lıştırmak, çalışma birimleri ile çalışma ve proje grupları oluşturmak,
i) Araştırma, inceleme, proje ve eğitim faaliyetlerinin gerçekleşmesinde yerli ve yabancı

uzmanlardan yararlanmak,
j) Sanayinin ihtiyaç duyduğu yüksek nitelikli elemanların yetiştirilmesi için sanayide

çalışanlara yönelik endüstriyel yüksek lisans ve mühendislik doktora programları oluşturmak,
k) Merkezin amacı ile ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin eklemeli imalat ve savunma/havacılık sistemleri

teknolojileri geliştirmesi konusunda tecrübeye sahip, profesör unvanlı öğretim üyeleri arasın-
dan, Rektör tarafından dört yıllık süre için görevlendirilir. Müdür, görev süresi bittiğinde ye-
niden görevlendirilebilir.
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(2) Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri arasından iki üyeyi müdür yardımcısı olarak gö-
revlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcılarından biri, Müdürün görevi
başında bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet eder. Müdürün görev süresi bitince müdür
yardımcılarının da görevi sona erer. Müdürün istifa etmesi veya altı aydan fazla bir süre görevi
başında bulunmaması durumunda aynı usulle yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek,
b) Merkez faaliyetlerinin, 5 inci maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda yürütülme-

sini ve gerekli koordinasyonu sağlamak,
c) Bu Yönetmelikte öngörülen zamanlarda Yönetim ve Danışma Kurullarını toplantıya

çağırmak,
ç) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulunda alınan kararların uygu-

lanmasını sağlamak,
d) Merkezin akademik, idari, mali ve teknik yönden işleyişini planlamak, kamu kuru-

luşları ve özel kuruluşlar arasında koordinasyon sağlamak ve Merkez ile ilgili eğitim-araştırma
programlarını düzenlemek, araştırma, proje, eğitim-öğretim ve diğer faaliyetleriyle ilgili olarak
ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek,

e) Merkezde görev yapacak araştırmacı üyelerin ve diğer personelin seçimi, görevlen-
dirilmesi ile ilgili işlemleri yerine getirmek, faaliyetleri yürütmek üzere gerekli personel ihti-
yacını tespit etmek, çalışma birimleri ile çalışma ve proje gruplarını oluşturmak, uygun nite-
likteki kişileri çalışma birimlerinin koordinasyonundan sorumlu olarak görevlendirmek,

f) Merkezde yürütülen projelerin planlanan amaca ve planlanan sürelere uygun biçimde
gerçekleşmesini sağlamak,

g) Merkezde yapılan bütün işlemlerin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülüp
yürütülmediğini denetlemek.

(2) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:
a) Vekâlet verildiğinde Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu toplantılarının sekre-

taryasını ve Merkez Müdürünün gözetim ve denetimi altında Merkez işlerini yürütmek,
b) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli amaçlarının ve stratejik planının hazırlanmasında

ve uygulanmasında Merkez Müdürüne yardımcı olmak,
c) Merkezdeki araştırma ve proje çalışmalarında; proje ekiplerinin kurulmasında, ko-

ordinasyonunda, yönetiminde, denetiminde ve başkanlarının seçiminde; birim faaliyetlerinin
düzenlenmesinde, yürütülmesinde ve denetlenmesinde, yıllık faaliyet raporunun hazırlanma-
sında Müdüre yardımcı olmak.

Yönetim kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Üniversitede Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili

çalışmalarda bulunan öğretim elemanları arasından, Müdürün önerisi ve Rektör tarafından gö-
revlendirilecek en az beş, en çok yedi üyeden oluşur. Müdür; ihtiyaç duyulduğunda, Yönetim
Kurulu onayı ile Üniversite dışından da en fazla iki üye önerebilir.

(2) Yönetim Kurulunun görev süresi dört yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendi-
rilebilir.

(3) Görev süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla süreyle başka yerde görevlen-
dirme nedeniyle toplantılara katılamayacak olan Yönetim Kurulu üyesinin yerine aynı usulle
yeni üye belirlenir. Bu şekilde görevlendirilen yeni üyelerin görev süresi, diğer üyelerin görev
süresi tamamlanana kadardır.

(4) Müdür, Yönetim Kurulunun doğal üyesi ve başkanıdır. Müdürün yokluğunda bu
görevi, Müdüre vekâlet eden müdür yardımcısı veya bir Yönetim Kurulu üyesi yürütür.

(5) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile ayda en
az bir defa toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.
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Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Müdürün daveti üzerine olağan ve olağanüstü toplanmak,
b) Merkezin araştırma, geliştirme ve uygulama faaliyetlerini gözden geçirerek Merkezin

çalışma alanını ilgilendiren konularda kararlar almak,
c) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunu değerlendir-

mek,
ç) Merkez faaliyetlerini geliştirmek amacıyla alt birimler oluşturmak,
d) Bir sonraki döneme ilişkin çalışma programını hazırlamak, yurt içi ve yurt dışı ku-

ruluşlarla yapılacak işbirliğinin esaslarını tespit etmek,
e) Merkezde yürütülen faaliyetlerin etik ve bilimsel kurallara, bu Yönetmelik ve ilgili

diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, daha etkin ve verimli şekilde yürütülmesi için gerekli
kararları ve önlemleri almak,

f) Bu Yönetmelik hükümlerine göre verilen diğer görevleri yapmak.
Danışma kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri alanında araştırma ve uygu-

lamaları ile birikime sahip öğretim üyeleri, istekleri halinde, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili
kamu sektörü ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının temsilcileri arasından olmak üzere en
fazla on beş üyeden oluşur. Bu üyeler; Müdür tarafından belirlenir ve Danışma Kurulu üyeliğine
bir yıllığına davet edilir. Süresi biten üye yeniden Danışma Kurulu üyeliğine davet edilebilir.

(2) Danışma Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder. Müdürün yokluğunda müdür
yardımcılarından biri Danışma Kuruluna başkanlık eder. Danışma Kurulunun kararları tavsiye
niteliğindedir.

Danışma kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık çalışma planı, araştırma-geliştirme projeleri,

sektör işbirlikleri ve uygulama etkinlikleri ile ilgili görüş bildirmek,
b) Araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları konusunda önerilerde bulunmak,
c) Yapılan ve yürütülen çalışmaları, sektör işbirliklerini değerlendirmek,
ç) Merkezin faaliyet alanı kapsamında üretim sektörünün ihtiyaçlarını tartışmak ve yeni

proje önerilerinde bulunmak,
d) Yılda en az iki defa toplanarak Merkezin çalışmaları hakkında değerlendirmeler yap-

mak, yeni çalışmalar konusunda görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

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

Üniversite dışındaki kuruluşlarca desteklenen projeler
MADDE 15 – (1) Müdür, Rektörün onayı ile Üniversite dışındaki kuruluşlarca destek-

lenen projelere ilişkin protokolleri imzalamaya yetkilidir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

27 Ekim 2017 – Sayı : 30223                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 25



TEBLİĞLER

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: 

PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ 

(TEBLİĞ NO: 2011/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

(TEBLİĞ NO: 2017/3)

MADDE 1 – 21/3/2011 tarihli ve 27881 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pazar

Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2011/1)’in 4 üncü maddesinin

birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Sektörel Ticaret Heyeti: İhracatımızın artırılması, yeni pazarlar bulunması ve ülke-

mizin ekonomik ve ticari açıdan tanıtımı amacıyla ülkemizde yerleşik aynı sektörde ve/veya

alt sektörlerinde faaliyette bulunan şirketlerin yurt dışında yerleşik şirketler, kurum ve kuru-

luşlar ile görüşmelerini, ilgili tesisleri yerinde görmelerini ve meslek kuruluşlarını ziyaret et-

melerini sağlamak amacıyla Bakanlık koordinasyonunda işbirliği kuruluşlarınca şirketlere yö-

nelik olarak düzenlenen dış ticaret organizasyonunu,”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

—— • ——
Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: 

TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI 

İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY®’NİN DESTEKLENMESİ

HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/4)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/5)

MADDE 1 – 24/5/2006 tarihli ve 26177 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Ürün-

lerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin

Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/4)’in 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının

(i) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(i) Şirket: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde

ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketler, DTSŞ ve SDŞ’ler, 24/4/1969 tarihli ve 1163

sayılı Kooperatifler Kanunu ile 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Bir-

likleri Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan koope-

ratif ve birlikleri,”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

Fethiye 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO  : 2015/580 

KARAR NO : 2017/223 

Mahkememizin 28/02/2017 tarih 2015/580 Esas 2017/223 karar sayılı ilamı ile; Sanık 

Kemal Efe hakkında Özel Hayata ĠliĢkin Görüntü ve Sesleri ĠfĢa Etmek, ġantaj ve tehdit 

suçlarından Beraatine dair verilen kararın Ġstinafa tabi olduğu, 

MüĢtekinin istinaf hakkı bulunması nedeniyle Haydar ve Sabriye kızı, 1968 Almanya d.lu. 

MüĢteki Nilüfer Bahçeci hakkında çıkarılan tebligatın bütün aramalara rağmen bulunmaması ve 

adresinin meçhul kalması nedeniyle tebligat yapılamamıĢ olması nedeniyle ilanen tebliğine karar 

verilmiĢtir. 

Ġlanın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebligatın yapılmıĢ sayılmasına 7201 sayılı Tebligat 

Kanununun 29. maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur. 8248 

—— • —— 

Alanya 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2014/153 

Mahkememizin 2014/153 Esas, 2017/187 sayılı kararı ile sanık UFUK SERKAN ACAR 

hakkında Mühür Bozma suçundan 3740 TL adli para cezası ile cezalandırıldığı ve Ģartların 

oluĢması nedeni ile hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, KarĢılıksız 

Yararlanma suçundan ise 1 yıl 15 gün hapis cezası ile cezalandırıldığı verilen cezanın 

ertelenmesine karar verilmiĢ olup, gıyabında verilen karar sanık UFUK SERKAN ACAR'a tebliğ 

edilememiĢtir. 

Gıyabi hükmün 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28-29 maddeleri gereğince RESMĠ 

GAZETE’DE yayınlanmak suretiyle sanık UFUK SERKAN ACAR'A tebliğine ve kararın Resmi 

Gazete’de yayınına müteakip 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağı hususu ilan olunur. 

 8250 

—— • —— 

İzmir 10. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO  : 2016/854 

KARAR NO : 2017/284 

Kumar Oynanması Ġçin Yer ve Ġmkan Sağlama suçundan Mahkememizin yukarıda Esas 

ve karar numarası yazılı 05/05/2017 tarihli ilamı ile 228/1 maddesi gereğince 7 AY 15 GÜN 

HAPĠS, 2000 TL ADLĠ PARA, ĠNFAZ SÜRESĠNCE KAMU HĠZMETLERĠNDEN 

YASAKLILIK (53/1-a-c (altsoy hariç)-d-e), VELAYET HAK. VESAYET VEYA KAYYIMLIK 

HĠZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c) cezası ile cezalandırılan Öztekin ve ġemriye oğlu, 

25/01/1963 doğumlu, Ġzmir, Buca, Hürriyet Mah./köy nüfusuna kayıtlı ĠSMET AYDINLI tüm 

aramalara rağmen bulunamamıĢ. Gerekçeli Karar tebliğ edilememiĢtir. 

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

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına, 

3 - Ġlanen Tebligat masraflarının sanıktan tahsiline karar verilmiĢ olup,  

Ġlan olunur. 8251 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

2 ADET HĠDROSTATĠK BASINÇ CĠHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı DSĠ teknik AraĢtırma ve Kalite Kontrol 

Dairesi BaĢkanlığı ihtiyacı "2 Adet Hidrostatik Basınç Cihazı‖, Ofisimiz tip ticari Ģartnamesi ile 

ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik Ģartnamelerine uygun olarak ve ihale ek Ģartlar listesinde 

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

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

tekliflerini sürdüreceklerdir.  

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

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

BaĢkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik Ģartnameler ile sair ihale 

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

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

verecek olan firmaların, Ģartname bedelini (130,00-TL) Ofis veznesine veya Ġhale Ek ġartlarında 

belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.  

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

2 - Teklifler iç içe konulmuĢ iki zarf (dıĢ zarf - iç zarf) halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta 

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

belirten yazı ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek Ģartlarda belirtilen belgeler 

bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 09/11/2017 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5 - Ġhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menĢei teklif 

mektuplarına belirtilecektir. 

6 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale 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. 9295/1-1 
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3 ADET YUMUġAK POġET ÇAY PAKETLEME MAKĠNESĠ SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

 RİZE 

1 - TeĢekkülümüz ünitelerinin ihtiyacı, 3 Adet YumuĢak PoĢet Çay Paketleme Makinesi 

Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık Ġhale Usulü ile satın 

alınacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, aĢağıdaki adresten 100,00 TL ihale doküman bedeli ÇAYKUR 

Genel Müdürlüğü Merkez Muhasebe Müdürlüğü veya TC Ziraat Bankası ĠBAN: TR03 0001 0024 

7629 3289 8761 83 ile T.Vakıflar Bankası ĠBAN: TR55 0001 5001 5800 7290 0377 35 nolu 

hesaplardan birine yatırılarak temin edilebilir. 

a - Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığı/RĠZE 

3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 13.11.2017 günü saat 14.30’a kadar Çay ĠĢletmeleri 

Genel Müdürlüğü, HaberleĢme ve ArĢiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 

bulunacak Ģekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 

aynı gün saat 14.30’de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez. 

5 - Ġhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleĢme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 

8 - Ġhale Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığında yapılacaktır. 

9 - Ġhale kısmi teklife kapalıdır. 

10 - TeĢekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma 

ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta 

serbesttir. 9016/1/1-1 

————— 

2 ADET TAM OTOMATĠK BARDAK SÜZEN ÇAY PAKETLEME VE  

SELEFONLAMA MAKĠNESĠ SATIN ALINACAKTIR 

1 - TeĢekkülümüz ünitelerinin ihtiyacı, 2 Adet Tam Otomatik Bardak Süzen Çay 

Paketleme ve Selefonlama Makinesi Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi 

kapsamında Açık Ġhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, aĢağıdaki adresten 100,00 TL ihale doküman bedeli ÇAYKUR 

Genel Müdürlüğü Merkez Muhasebe Müdürlüğü veya TC Ziraat Bankası ĠBAN: TR03 0001 0024 

7629 3289 8761 83 ile T.Vakıflar Bankası ĠBAN: TR55 0001 5001 5800 7290 0377 35 nolu 

hesaplardan birine yatırılarak temin edilebilir. 

a - Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığı/RĠZE 

3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 14.11.2017 günü saat 14.00’a kadar Çay ĠĢletmeleri 
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Genel Müdürlüğü, HaberleĢme ve ArĢiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 

bulunacak Ģekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 

aynı gün saat 14.00’de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez. 

5 - Ġhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleĢme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 

8 - Ġhale Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığında yapılacaktır. 

9 - Ġhale kısmi teklife kapalıdır. 

10 - TeĢekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma 

ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta 

serbesttir. 9016/2/1-1 

————— 

400/500 GRAMLIK YUMUġAK POġET ÇAY PAKETLEME MAKĠNESĠ VE ENTEGRE 

KARTON KUTULAMA MAKĠNESĠ SATIN ALINACAKTIR 

1 - TeĢekkülümüz ünitelerinin ihtiyacı, 400/500 Gramlık YumuĢak PoĢet Çay Paketleme 

Makinesi ve Entegre Karton Kutulama Makinesi Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9 uncu 

maddesi kapsamında Açık Ġhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, aĢağıdaki adresten 100,00 TL ihale doküman bedeli ÇAYKUR 

Genel Müdürlüğü Merkez Muhasebe Müdürlüğü veya TC Ziraat Bankası ĠBAN: TR03 0001 0024 

7629 3289 8761 83 ile T.Vakıflar Bankası ĠBAN: TR55 0001 5001 5800 7290 0377 35 nolu 

hesaplardan birine yatırılarak temin edilebilir. 

a - Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığı/RĠZE 

3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 13.11.2017 günü saat 14.00’a kadar Çay ĠĢletmeleri 

Genel Müdürlüğü, HaberleĢme ve ArĢiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 

bulunacak Ģekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 

aynı gün saat 14.00’de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez. 

5 - Ġhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleĢme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 

8 - Ġhale Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığında yapılacaktır. 

9 - Ġhale kısmi teklife kapalıdır. 

10 - TeĢekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma 

ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta 

serbesttir. 9016/3/1-1 
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ACĠL DURUM JENERATÖR SIZDIRMAZLIK YAĞ POMPASI 

ALIMI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

AfĢin-Elbistan B Termik Santralı ĠĢletme Müdürlüğü ihtiyacı 2 Adet Acil Durum 

Jeneratör Sızdırmazlık Yağ Pompası Temini mal alımı iĢi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası : 2017/531530 

Dosya No : 2017/39-MLZ-531530 

1 - Ġdarenin 

a) Adı : EÜAġ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Malzeme 

Yönetimi Daire BaĢkanlığı 

b) Adresi : EÜAġ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Malzeme 

Yönetimi Daire BaĢkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı 

Cad. No: 2/13 Çankaya/ANKARA 

c) Telefon numarası : 0 312 212 69 00 - 2681 

d) Faks numarası : 0 312 212 17 48 

e) Elektronik posta adresi : - 

2 - Ġhale konusu iĢin adı, niteliği,  

     türü ve miktarı : AfĢin-Elbistan B Termik Santralı ĠĢletme Müdürlüğü 

ihtiyacı 2 Adet Acil Durum Jeneratör Sızdırmazlık Yağ 

Pompası Temini mal alımı iĢi. 

3 - Ġhale konusu iĢin 

a) Teslim yeri/iĢin  

    yapılacağı yer : AfĢin-Elbistan B Termik Santralı ĠĢletme Müdürlüğü  

b) Teslim tarihi/iĢin süresi : ĠĢin süresi 300 takvim günüdür. 

4 - Ġhale ile ilgili bilgiler 

a) Ġhale Dokümanı bedeli : 118,00-TL (KDV dahil) 

b) Dokümanın görülebileceği /  

    satın alınabileceği yer : EÜAġ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Malzeme 

Yönetimi Daire BaĢkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı 

Cad. No: 2/13 Oda No: 22 Çankaya/ANKARA 

c) Ġhale Usulü : Açık ihale usulü 

d) Ġhale tarih ve saati : 15.11.2017, saat 11:00 

e) Tekliflerin verileceği yer : Teklifler 15.11.2017 saat 11:00’a kadar; 

  EÜAġ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Malzeme 

Yönetimi Daire BaĢkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı 

Cad. No: 2/F-1 Oda No: C-1 Çankaya / ANKARA 

adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

f) Ġhalenin yapılacağı yer : EÜAġ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Malzeme 

Yönetimi Daire BaĢkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı 

Cad. No: 2/F-1 Oda No: C-3 Çankaya / ANKARA 

g) Ġhale dokümanına ulaĢılabilecek  

    internet adresi : www.euas.gov.tr 

5 - Bu ihale, 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, ġirketimiz Satınalma ve Ġhale 

Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 9266/1-1 
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TAġINMAZ SATIġI YAPILACAKTIR 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aĢağıda özellikleri belirtilen taĢınmazın (Apartman) satıĢı 

iĢinin ihalesi yapılacaktır. 

1) Encümen Kayıt No : 3454 

2) TaĢınmaza Dair Bilgiler: 

a) Ġli : Ġstanbul  

b) Ġlçesi : ġiĢli  

c) Cinsi : Apartman  

d) Niteliği : 10 kat, bir mağaza 8 meskenli kargir apartman 

e) Ada No : 610  

f) Parsel No : 17 

g) Arsa Alanı : 112,50 m² 

h) Hali Hazır Durumu : BoĢ  

ı) Vakfiye : Yok  

j) Ġmar Durumu : Ticaret  

k) Bağımsız Bölüm Bilgileri:  

Kat No Bağ. Böl. No Nitelik Arsa Payı 

Zemin 1 Mağaza 36/648 

1 2 Mesken 36/648 

2 3 Mesken 90/648 

3 4 Mesken 90/648 

4 5 Mesken 90/648 

5 6 Mesken 90/648 

6 7 Mesken 90/648 

7 8 Mesken 90/648 

Çatı 9 Mesken 36/648  
 

l) Adres (Cadde-Sokak-No) : Cumhuriyet Cad. Ġnönü Mah. Letafet Apt. No: 89 

Harbiye - ġiĢli 

3 - Muhammen Bedeli : 7.200.000.-TL 

4 - Geçici Teminatı : 216.000.-TL 

5 - Ġhale Tarihi ve Saati : 29 Kasım 2017 – 13:00 Son teklif verme saati: 13:00 

6 - Ġhalenin Yapılacağı Yer : Ġstanbul BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Encümen 

Salonu Saraçhane/Ġstanbul 

7 - Ġhale Usulü : 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunu’nun 36. maddesine 

istinaden Kapalı Teklif Usulü 

8 - Ġhale Ģartnamesi : Emlak Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde 

ücretsiz görülebilir.  

  Osmaniye Mah. ÇobançeĢme KoĢuyolu Bulvarı No:3 

Bakırköy/ĠSTANBUL 

  Tel: 0212 455 33 88 Fax: 0212 449 51 33 

9 - ġartname Bedeli : 100.-TL 
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10 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aĢağıdaki belgelerle birlikte kapalı 

zarf içerisinde ibraz etmeleri gerekmektedir. 

a) Teklif mektubunu havi iç zarf  

b) Gerçek kiĢiler için Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (Ġstanbul’da ikamet kaydı 

olanlar için T.C Kimlik Numaralarını ihtiva eden ―Nüfus Cüzdanı‖, ―Sürücü Belgesi‖ veya 

―Pasaport‖ ibrazı halinde söz konusu belgeler Ġdare tarafından tanzim edilir.) 

c) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine iliĢkin Ģartları taĢımak 

ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı. 

d) Tüzel kiĢinin siciline kayıtlı bulunduğu Ġdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret 

Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, Ġdare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ, tüzel kiĢinin siciline 

kayıtlı olduğuna dair belge. 

e) ġirketlerden, noter tasdikli imza sirküsü. 

f) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ 

tarafından alınmıĢ kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kiĢinin noter tasdikli imza 

beyannamesi. 

g) 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat, 

h) Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname 

i) Ortak giriĢim olması halinde, Ortak GiriĢim Beyannamesi (Ortak GiriĢimi oluĢturan 

gerçek ve tüzel kiĢilerin her biri için (b), (c), (d), (e), (f) ve (h) bentlerinde belirtilen belgelerin 

verilmesi gerekmektedir.) 

11 - Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdıĢında düzenlenmiĢ her türlü belgenin Türkiye 

Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiĢ veya apostil Ģerhini havi olması gerekmektedir. 

12 - Ġstenilen tüm belgelerin, asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir. 

13 - Ġhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte Ġhale 

Ģartnamesinde belirtildiği Ģekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını 

ihale günü (29 Kasım 2017) en geç saat 13:00’a kadar Belediye Encümeni’ne (Ġstanbul 

BüyükĢehir Belediyesi Encümen Müdürlüğü Saraçhane/Fatih/ĠSTANBUL) sıra numaralı alındı 

belgeleri karĢılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen 

teklifler ve postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

14 - Nüfus Cüzdanı sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kiĢiler, kimlik paylaĢım 

sistemi kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (Ġstanbul BüyükĢehir 

Belediye BaĢkanlığı KemalpaĢa Mah. 15 Temmuz ġehitleri Cad. No: 5  34134 Fatih/ĠSTANBUL) 

baĢvurmaları gerekmektedir.  

15 - Ġhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale Ģartnamesini incelemeleri ve 

tekliflerini Ģartnamede belirtilen Ģartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. 

Ġlan olunur. 9276/1-1 
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MUHTELĠF ARAÇ VE MUHTELĠF HURDA MALZEME SATILACAKTIR 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden: 

TEKNĠK ÖZELLĠKLERĠ VE DURUMU ĠTĠBARIYLA ĠHTĠYAÇ FAZLASI OLAN 

AġAĞIDA MÜFREDATI KAYITLI MUHTELĠF ARAÇ VE MUHTELĠF HURDA 

MALZEMELER KAPALI ZARFLA TEKLĠF ALINARAK ĠHALE SURETĠYLE AġAĞIDA 

BELĠRTĠLEN TARĠHLERDE SATIġA ARZ EDĠLMĠġTĠR. 

MUHTELĠF ARAÇ VE ARAÇ PARÇALARI, MUHTELĠF Ġġ MAKĠNESĠ, MUHTELĠF 

ALÜMĠNYUM, MUHTELĠF YÜZER VASITA, MUHTELĠF YAĞ, MUHTELĠF 

PASLANMAZ, MUHTELĠF DEMĠR ÇELĠK MALZEME, KOMPRESÖR, TEZGAH, 

JENERATÖR, GALVANĠZLĠ ÇELĠK HALAT, SONDAJ MATKAP UÇLARI VE 

PARÇALARI, ELEKTRĠK ELEKTRONĠK, JANTLI VE JANTSIZ KARKAS VASFINDA DIġ 

LASTĠK, SONDAJ BORUSU, KARAVAN, TOPRAK VE TABAN ARTIĞI TERESSUBAT 

NĠTELĠKLĠ MALZEME, SÖKÜMÜ EKONOMĠK OLMAYAN MALZEME, DĠZEL-

BENZĠNLĠ MOTOR, PLASTĠK BĠDON, HEGZAN-ASETON-TRĠKLORETĠLEN KĠMYASAL 

ATIK, MOTORSĠKLET-BĠSĠKLET, D.ÇELĠĞE LASTĠK AKUPLELĠ TANK PALET-TEKER, 

D.ÇELĠĞE LASTĠK AKUPLELĠ PAD (TAKOZ), DEMĠR ÇELĠK TALAġI VE POTA 

CÜRUFU, PVC VE PLASTĠK MALZEME, ĠNġAAT DEMĠRĠ, LASTĠKLĠ TANK 

PALETLERĠ, PĠK, AHġAP, KONTEYNER, PALET VE PALET ZĠNCĠRĠ, TIR YER DORSESĠ, 

D.ÇELĠKLĠ SU ARITMA TANKLARI, DĠZEL TEKNE MOTORU VB. MALZ. HURDALARI. 

 

ĠHALE TARĠHĠ ĠHALE SAATĠ ĠHALE YERĠ 

07 KASIM 2017 14.00 MERKEZ/ANKARA 

14 KASIM 2017 14.00 MERKEZ/ANKARA 

21 KASIM 2017 14.00 MERKEZ/ANKARA 

28 KASIM 2017 14.00 MERKEZ/ANKARA 

 

ġartnameler, Ankara MKE Hurda ĠĢletmesi Pazarlama ve SatıĢ Müdürlüğü, KIRIKKALE, 

Aliağa/ĠZMĠR ve Seymen/ĠZMĠT MKE Hurda Müdürlüklerinden temin edilebilir. 

TEKLĠFLER EN GEÇ YUKARIDA BELĠRTĠLEN TARĠHLERDE SAAT 14:00'E 

KADAR ANKARA MKE HURDA ĠġLETMESĠ PAZARLAMA ve SATIġ MÜDÜRLÜĞÜNE 

VERĠLMĠġ OLACAKTIR. 

Geçici ve kesin teminatlar 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununda belirtilen kapsam ve Ģekle 

uygun olacaktır. 

ĠĢletmemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine 

yapmakta veya ihale mevzuunu parçalayıp ayrı ayrı yapmakta serbesttir. 

Daha geniĢ bilgi için aĢağıdaki telefonlarımıza müracaat edilebilir. 

PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ : 03123841065 - 0312 384 03 07/175-174 

ALĠAĞA HUR. MD. : 02326251120/128-129-130 

KIRIKKALE HUR. MD. : 03182242898 

SEYMEN HUR. MD. : 02623413797/124-126 

 9261/1-1 
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FABRĠKAMIZ ĠHTĠYACI ―KONVEYÖR BANT BEZĠ DOKUNMASI‖ 

AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE SATIN ALINACAKTIR 

T.Ş.F.A.Ş. Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğünden: 

Ġhale kayıt numarası : 2017 / 532997 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : T.ġ.F.A.ġ. EskiĢehir Makine Fabrikası Sivrihisar 2. Cad. 

No: 1/29 ESKĠġEHĠR 

b) Telefon numarası : 0 222 230 13 44 veya 0 222 230 27 39 (10 Hat) 

  Dahili 1487 

c) Faks numarası : 0 222 230 59 15 

ç) Elektronik posta adresi(varsa) : eskisehirmakina@turkseker.gov.tr 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 33.000 MT. KONVEYÖR BANT BEZĠ DOKUNMASI 

  (KAU - Tġ - 012 D) Nolu Teknik ġartnameye Göre 

  660 mm lik 10.000 MT./810 mm lik 3.000 MT./ 

1010 mm lik 20.000 MT. 

b) Teslim Yeri : EskiĢehir Makina Fabrikası Malzeme Ambarı 

c) Teslim tarihi : Firmayla SözleĢme Ġmzaladıktan Sonra; 

  1. Parti: 15 - ARALIK - 2017 - %50’si 

  2. Parti: 15- ġUBAT - 2018 - %50’si teslim edilecektir. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : EskiĢehir Makina Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 20.11. 2017 - Pazartesi - Saat: 14:00 

c) Ġhale Usulü : Açık Ġhale Usulü 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirilmesinde 

uygulanacak kriterler: 

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık ihale Usulü 

ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, Ġhaleye katılabilmek için istenen belgeler Ġdari Ģartnamemizin 7. ve 

8.maddelerinde belirtilmiĢtir. 

5 - Ġhale dokümanı T.ġ.F.A.ġ. EskiĢehir Makine Fabrikası-Sivrihisar 2. Caddesi No: 1/29 - 

TepebaĢı/EskiĢehir adresinde görülebilir ve 50.-TL. (Elli Türk Lirası) karĢılığı aynı adresten 

temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur. Ġhale 

dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak 

isteyenler, posta masrafı dahil 50 Türk Lirası doküman bedelini T.C. ZĠRAAT BANKASI - 

YUNUSEMRE ġB. - TR26 0001 0008 8738 2482 7750 01 - HALKBANK - ESKĠġEHĠR ġB. - 

TR89 0001 2009 3480 0013 0000 03 - VAKIFBANK - YUNUSEMRE ġB.- TR47 0001 5001 

5800 7295 8693 25 - Ġġ BANKASI - ESKĠġEHĠR ġB. - TR62 0006 4000 0014 4000 0163 61 - 

AKBANK - ESKĠġEHĠR ġB. - TR 75 0004 6000 2688 8000 2810 21 - no’lu hesaplarından birine 

yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman 

bedeline iliĢkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale 

dokümanı talep baĢvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale 

tarihinden en az beĢ gün önce göndermek zorundadır. Ġhale dokümanı iki iĢ günü içinde bildirilen 

adrese posta yoluyla gönderilecektir. Ġhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, 

postanın ulaĢmamasından veya geç ulaĢmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı 

idaremiz hiçbir Ģekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın 

alma tarihi olarak kabul edilecektir.  
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6 - Teklifler, 20.11.2017 - Pazartesi günü saat 14:00’e kadar T.ġ.F.A.ġ.ESKĠġEHĠR 

MAKĠNA FABRĠKASI HaberleĢme Servisine verilebileceği gibi, PTT, Kargo vb. vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

7 - Ġstekliler tekliflerini, her bir iĢ kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat Ģeklinde vereceklerdir. Ġhale 

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iĢ kalemi için teklif edilen birim fiyatların 

miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyatlı sözleĢme 

düzenlenecektir. Bu ihalede, kısmı teklif verilemez. 

8 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim 

günü olmalıdır. 

10 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp, Ġhale T.ġ.F.A.ġ. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet 

Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. TeĢekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakla veya 

kısmen yapmakta serbesttir. 

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 9213/1-1 

—— • —— 

TEPEKÖY-SELÇUK ARASI 26 KM. YOL YENĠLEMESĠNDE KULLANILMAK ÜZERE 

35.000 M³ KONKASÖR BALASTININ SÖKE’DE BULUNAN FĠGÜRE  

SAHASINDA TESLĠM ALINMASI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2017/519860 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi : TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi 

BinbaĢı Fazıl Bey Meydanı No: 121/A 35220 Alsancak-

Konak/ĠZMĠR. 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 232 464 31 31/4108 - 0 232 464 77 98 

c) Elektronik Posta Adresi  : 3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 

    Ġnternet Adresi : www.tcdd.gov.tr 

2 - Ġhale konusu malın adı ve miktarı: Tepeköy-Selçuk Arası 26 Km. Yol Yenilemesinde 

Kullanılmak Üzere 35.000 m³ Konkasör Balastının Söke’de Bulunan Figüre Sahasında Teslim 

Alınması ĠĢi. 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLĠ ĠSTEKLĠLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık 

Ġhale Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 

dokümanında belirtilmiĢtir. 

4 - Tekliflerin TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

BaĢkanlığına 09.11.2017 Tarihi PerĢembe Günü Saat 15:00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması 

Ģarttır. 

5 - Ġhale dokümanı TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Ġhale 

Komisyonu bürosunda görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunlu olup TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV Dahil) 500,00.- TL bedelle 

temin edilebilir. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 9127/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2016/472374 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
GümüĢhane Aile ve Sosyal 

Politikalar Ġl Müdürlüğü 
Ġl/Ġlçe GümüĢhane/Merkez 

Adresi 
Özcan Mah. Kalederesi Mevkii 

No:23 GümüĢhane 
Tel-Faks 04562131901 - 04562135971 

Posta Kodu 29100 E-Mail gumushane@aile.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Hane Kurumsal Yemek Sanayi 

Ticaret Anonim ġirketi 
Gönül ARSLAN 

Adresi 
Kemerkaya Mah. Uzun Sok. Çinili 

ÇarĢı 38/8 Ortahisar/Trabzon 
 

T.C. Kimlik No  18320076872 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No 
4570566951  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No 18707  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (X) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kiĢi 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:  Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9345/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2017/337566 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
AfĢin Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı AfĢin Milli Eğitim Müd. Ġl/Ġlçe KahramanmaraĢ/AfĢin 

Adresi 
Efsus Turan Mah. Hükümet 

Konağı 
Tel-Faks 344 511 79 76 

Posta Kodu 46500 E-Mail afsin46@meb.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Mehmet VURAL  

Adresi Tanır Mahallesi Tanır Mahallesi AfĢin/KahramanmaraĢ 

T.C. Kimlik No 53833402626  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No 
53833402626  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
AfĢin Vergi Dairesi  

Ticaret/Esnaf Sicil No   

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(X) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (X) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kiĢi 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:  Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9343/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2017/338324 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ġl/Ġlçe Kütahya/Simav 

Adresi Hükümet Konağı Kat: 2 Tel-Faks 0274 513 70 62 

Posta Kodu 43500 E-Mail simav43@meb.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Ahmet GÜLSEVER  

Adresi Bahtıllı Köyü Simav/Kütahya  

T.C. Kimlik No 12758681592  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No 
4210199016  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

Simav ġoförler ve Otomobilciler 

Esnaf Odası 
 

Ticaret/Esnaf Sicil No 43/60999  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(X) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (X) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kiĢi 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:  Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9344/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9326/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9298/1-1 



Sayfa : 68 RESMÎ GAZETE 27 Ekim 2017 – Sayı : 30223 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9299/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9300/1-1 



Sayfa : 70 RESMÎ GAZETE 27 Ekim 2017 – Sayı : 30223 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9301/1-1 



27 Ekim 2017 – Sayı : 30223 RESMÎ GAZETE Sayfa : 71 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2017/128583 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
34'ÜNCÜ HUDUT TUGAY 

KOMUTANLIĞI 
Ġl/Ġlçe HAKKARĠ/ġEMDĠNLĠ 

Adresi  Tel-Faks 438 411 2315 - 438 411 2906 

Posta Kodu 30700 E-Mail  

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı MUZAFFER SAKĠN  

Adresi 
CUMHURĠYET CADDESĠ NO.:135 

ġEMDĠNLĠ / HAKKARĠ 
 

T.C. Kimlik No. 43663235440  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
7400084672  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

ġEMDĠNLĠ ESNAF VE 

SANATKARLAR ġOFÖRLER VE 

OTOMOBĠLCĠLER ESNAF 

ODASI 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 4924  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

 9297/1/1-1 



Sayfa : 72 RESMÎ GAZETE 27 Ekim 2017 – Sayı : 30223 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2017/299968 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
KARA HARP OKULU 

KOMUTANLIĞI 
Ġl/Ġlçe ANKARA/ÇANKAYA 

Adresi 
KARA HARP OKULU 

CADDESĠ BAKANLIKLAR 
Tel-Faks 3124175190-3124183226 

Posta Kodu  E-Mail - 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

BĠLGESĠSTEM BĠLĠġĠM VE 

YAYINCILIK HĠZMETLERĠ 

LĠMĠTED ġĠRKETĠ 

SÜLEYMAN TARMAN 

Adresi 

CEYHUN ATIF KANSU CAD. 

1245.SOK. NO.:1/1 

BALGAT/ANKARA 

CEYHUN ATIF KANSU CAD. 

1245.SOK. NO.:1/1 

BALGAT/ANKARA 

T.C. Kimlik No. - 20143013252 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
1720370552  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
ANKARA TĠCARET SĠCĠL ME.  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 234945  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(X) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

 9297/2/1-1 



27 Ekim 2017 – Sayı : 30223 RESMÎ GAZETE Sayfa : 73 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2016/174098 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin - 

Adı 
ĠZMĠR TEDARĠK BÖLGE 

BAġKANLIĞI 
Ġl/Ġlçe ĠZMĠR/KONAK 

Adresi GAZĠLER CD./1420 SOKAK 1/3 Tel-Faks 2324330076-2324332709 

Posta Kodu 35170 E-Mail - 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

AYDONA GIDA ĠNġAAT 

PETROL ĠLETĠġĠM 

KUYUMCULUK TEKSTĠL 

TURĠZM ENERJĠ NAKLĠYAT 

OTOMOTĠV SANAYĠ ĠÇ VE DIġ 

TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ 

ORHAN KINA 

Adresi 

CUMHURĠYET MAH. 

TOPTANCILAR SĠTESĠ NO:41 

BATMAN 

GĠRNE MAH. BAYINDIRLIK 

BULVARI NO:2A / 33 

EFELER/AYDIN 

T.C. Kimlik No. - 10704137216 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
1190458449 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

BATMAN TĠCARET VE 

SANAYĠ ODASI 
- 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 4560 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

 9297/3/1-1 



Sayfa : 74 RESMÎ GAZETE 27 Ekim 2017 – Sayı : 30223 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2016/66735 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin - 

Adı 
11’ĠNCĠ ANA ĠKMAL MERKEZĠ 

K.LIĞI 
Ġl/Ġlçe YENĠKENT/SĠNCAN/ANKARA 

Adresi 

11’ĠNCĠ ANA ĠKMAL MERKEZĠ 

K.LIĞI ġEHĠT ÜSTEĞMEN 

HASAN SAHAN KIġLASI  

Tel-

Faks 

0 312 277 34 55 

0 312 277 55 68 

Posta Kodu 06930 E-Mail - 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
ĠBRAHĠM GÜLEN 

YALINCAKLI 
 

Adresi 

ĠVEDĠK ORGANĠZE SANAYĠ 

BÖLGESĠ MERKEZ SANAYĠ 

SĠTESĠ 1354 CADDE 1532/2 

SOKAK NO:3 

YENĠMAHALLE/ANKARA 

 

T.C. Kimlik No. 14002058112  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
933 003 4845 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
ANKARA TĠCARET ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 70113 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

 9297/4/1-1 



27 Ekim 2017 – Sayı : 30223 RESMÎ GAZETE Sayfa : 75 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2017/343946 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 

70'ĠNCĠ MEKANĠZE PĠYADE 

TUGAY KOMUTAN 

YARDIMCILIĞI 

Ġl/Ġlçe MARDĠN/MĠDYAT 

Adresi MĠDYAT ATATÜRK BULVARI  Tel-Faks 482 4640668 - 482 4640664 

Posta Kodu 47066 E-Mail - 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

ÇAĞDAġIN GIDA ĠNġAAT 

HAYVANCILIK NAKLĠYE 

TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET 

LĠMĠTED ġĠRKETĠ 

ALĠ DEMĠR 

Adresi 

AKÇAKAYA MAH. ATATÜRK 

BULVARI NO..166 

MĠDYAT/MARDĠN 

AKÇAKAYA MAH. ATATÜRK 

BULVARI NO..166 

MĠDYAT/MARDĠN 

T.C. Kimlik No.  54796392498 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
2170416003  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

MARDĠN TĠCARET VE SANAYĠ 

ODASI 
 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 10939  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(X) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

 9297/5/1-1 



Sayfa : 76 RESMÎ GAZETE 27 Ekim 2017 – Sayı : 30223 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2017/161297 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 2'NCĠ ORDU KOMUTANLIĞI Ġl/Ġlçe MALATYA 

Adresi 
ZAFER MAH. MEHMET 

BUYRUK CADDESĠ   
Tel-Faks 422 3715800 - 422 3715746 

Posta Kodu 44100 E-Mail - 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

DOĞANATLAS KIRTASĠYE 

KAĞIT GIDA MEDYA 

YAYINCILIK BĠLGĠSAYAR 

TEKSTĠL REKLAMCILIK 

TURĠZM VE OTOMOTĠV 

LĠMĠTED ġĠRKETĠ 

ġAHĠN DOĞAN 

Adresi 

SARAY MAH. ÖMER EFENDĠ 

SOK.NO.:4/B 

BATTALGAZĠ/MALATYA 

SARAY MAH. ÖMER EFENDĠ 

SOK.NO.:4/B 

BATTALGAZĠ/MALATYA 

T.C. Kimlik No. - 55939257230 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
3060361056  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

MALATYA TĠCARET VE 

SANAYĠ ODASI 
 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 10953  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

 9297/6/1-1 



27 Ekim 2017 – Sayı : 30223 RESMÎ GAZETE Sayfa : 77 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2017/323638 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin - 

Adı 
DĠYARBAKIR TEDARĠK 

BÖLGE BAġKANLIĞI 
Ġl/Ġlçe DĠYARBAKIR/YENĠġEHĠR 

Adresi 
KOOPERATĠFLER ELAZIĞ 

CAD. 
Tel-Faks 412 238 84 14 - 412 224 49 43 

Posta Kodu 21100 E-Mail dbak_tedarikplan@msb.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı HASAN MANSUR MENEKġE - 

Adresi 

KOOPERATĠFLER MAHALLESĠ 

GEVRAN CADDESĠ NO:6/5 

YENĠġEHĠR/DĠYARBAKIR 

- 

T.C. Kimlik No. 41317102728 - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
615 031 7502 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

DĠYARBAKIR TĠCARET VE 

SANAYĠ ODASI 
- 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 18723 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(X) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

 9297/7/1-1 



Sayfa : 78 RESMÎ GAZETE 27 Ekim 2017 – Sayı : 30223 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2017/323638 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin - 

Adı 
DĠYARBAKIR TEDARĠK BÖLGE 

BAġKANLIĞI 
Ġl/Ġlçe DĠYARBAKIR/YENĠġEHĠR 

Adresi KOOPERATĠFLER ELAZIĞ CAD. 
Tel-

Faks 
412 238 84 14 - 412 224 49 43 

Posta Kodu 21100 E-Mail dbak_tedarikplan@msb.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı MUSTAFA GÜNDOĞDU - 

Adresi 

KALE MAHALLESĠ ATATÜRK 

CADDESĠ NO:21/B 

SĠLVAN/DĠYARBAKIR 

- 

T.C. Kimlik No. 21001785802 - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
2100 178 5802 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

SĠLVAN TĠCARET VE SANAYĠ 

ODASI 
- 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 12346 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(X) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

 9297/8/1-1 



27 Ekim 2017 – Sayı : 30223 RESMÎ GAZETE Sayfa : 79 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2017/143563 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin - 

Adı 

ANKARA TEDARĠK BÖLGE 

BAġKANLIĞI 
Ġl/Ġlçe ANKARA/KEÇĠÖREN 

Adresi ESKĠ GARAJ YANI-ETLĠK Tel-Faks 0 312 384 32 50-0 312 384 32 61 

Posta Kodu 06010 E-Mail - 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı BURHAN ÇINAR - 

Adresi 

ÇARġI MAHALLESĠ MEHMET 

SANCAR CADDESĠ NO:13  

MERKEZ/BATMAN 

- 

T.C. Kimlik No. 59206519052 - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
250 041 3361 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

BATMAN ESNAF VE 

SANATKARLAR ODASI 
- 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 72/15768 - 

6. Yasaklama 

Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 

(  ) 
b-4735 

KĠSK 

(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

 9297/9/1-1 



Sayfa : 80 RESMÎ GAZETE 27 Ekim 2017 – Sayı : 30223 

 

Sağlık Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9303/1-1 



27 Ekim 2017 – Sayı : 30223 RESMÎ GAZETE Sayfa : 81 

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı/Yüksek Öğretim Kurumları 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı Düzce Üniversitesi Ġl/Ġlçe Düzce/Merkez 

Adresi 
Orhangazi Mah. Konuralp 

YerleĢkesi 
Tel-Faks 0380 542 11 16 - 0380 542 11 17 

Posta Kodu 81620 E-Mail saglikkultur@duzce.edu.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Pukka Konfeksiyon Sanayi ve 

Ticaret Limited ġirketi 
 

Adresi 
Ġmamlar Mahallesi Fabrika Sk. 

No: 8 Gölyaka/Düzce 
 

T.C. Kimlik No   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No 
3880723314  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Düzce Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No 346/10337  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (X) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kiĢi 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:  Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9323/1-1 
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Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2017/396238 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Kurulu BaĢkanlığı 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 

Akd. Ünv. Rektörlüğü Yapı ĠĢleri 

ve Teknik Daire BaĢkanlığı 

Konyaaltı/ANTALYA 

Ġl/Ġlçe ANTALYA/Konyaaltı 

Adresi 
Dumlupınar Bulv. Merkez Kampüs 

Konyaaltı/ANTALYA 
Tel-Faks 

0242 310 15 80- 

0242 310 16 05 

Posta Kodu 07058 E-Mail yapiisleri@akdeniz.edu.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

METMĠM MĠMARLIK 

MÜHENDĠSLĠK HĠZMETLERĠ 

ĠNġAAT TAAHHÜT EMLAK 

TEKSTĠL TURĠZM GIDA 

TARIM KUYUMCULUK 

ĠTHALAT ĠHRACAT VE 

TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ 

Mustafa Serdar TURAN 

Adresi 

Gündoğdu Mah. Fesleğenli 

Cad.No:4/Z03 07550 

Manavgat/ANTALYA 

Gündoğdu Beldesi Sancak Mah. 

Fesleğenli Cad. 7 H/1 TaĢağıl Bucağı 

Manavgat/ANTALYA 

T.C. Kimlik No. - 25357412672 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
6200533764 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. Tic. Sicil No:7885 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(X) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9324/1-1 
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Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Dr. Güngör Özbek Eğitim Vakfı 

VAKFEDENLER: Güngör Özbek 

VAKFIN ĠKAMETGAHI: ĠZMĠR 

VAKFIN TESCĠL KARARINI VEREN MAHKEMENĠN ADI, KARAR TARĠHĠ VE 

NO’SU: Ġzmir 7. Asliye Hukuk Mahkemesinin 06/10/2017 tarihinde kesinleĢen 17/07/2017 tarih 

ve E: 2016/602, K: 2017/324 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Dr. Güngör Özbek Orta Okulu ve Dr. Güngör Özbek Anadolu 

Lisesinde okuyan, okuyacak, okumuĢ akademik olarak baĢarılı ve yardıma muhtaç öğrencilere 

karĢılıksız burs vererek, bilgili, kültürlü, görgülü, uygar, becerikli insanlar olarak yetiĢmeleri ve 

meslek sahibi olmaları için öğrenim, eğitim ve kültürel alanlardaki ekonomik ve sosyal 

ihtiyaçlarının karĢılanmasına yardımcı olmayı amaçlamıĢtır. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 210.000,00 TL (Ġki Yüz On Bin Türk Lirası) 

YÖNETĠM KURULU: Güngör Özbek, Candan Özbek, Levent Mercan 

VAKFIN SONA ERMESĠ HALĠNDE MAL VE HAKLARIN DEVRĠ: 

Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve 

hakları Milli Eğitim Vakfı’na devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 

 9262/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Tekirdağ Ġli, Malkara Ġlçesi, 2 pafta, 8 ada, 17 parsel üzerindeki 892424 YĠBF nolu 

inĢaatın denetimini üstlenen 892 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Akyıldız Yapı Denetim 

Ltd. ġti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 7. Ġdare Mahkemesinin 

13.06.2017 tarihli ve E. 2016/5376-K. 2017/1808 sayılı kararı ile ―dava konusu iĢlemin iptaline‖ 

hükmedildiğinden 15.11.2016 tarihli ve 29889 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Akyıldız Yapı 

Denetim Ltd. ġti ile kuruluĢ ortağı Ġsmail SĠRGÜN (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda 

Sicil No: 9815) hakkında tesis edilmiĢ olan iĢlemler 21.08.2017 tarihli ve 20687 sayılı ile 

20.10.2017 tarihli ve 25706 sayılı Makam Olurları ile iptal edilmiĢtir.  

Ġlgililere duyurulur. 9290/1/1-1 

————— 

Kocaeli Ġli, Körfez Ġlçesi, 285 ada, 19 parsel üzerindeki 585898 YĠBF nolu inĢaatın 

denetimini üstlenen Ülke Yapı Denetim A. ġ.’ nin kuruluĢ ortağı Halit EYĠSOY (Proje ve 

Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi Denetçi No: 10791, Oda Sicil No: 10185) tarafından 

Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 16. Ġdare Mahkemesinin 25.07.2017 tarihli ve 

E.2017/1230 sayılı kararı ile ―dava konusu iĢlemin yürütülmesinin durdurulmasına‖ 

hükmedildiğinden 05.10.2016 tarihli ve 29848 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Halit EYĠSOY 

hakkında tesis edilmiĢ olan iĢlemin yürütmesi 20.10.2017 tarihli ve 25384 sayılı Makam Olur’u 

ile durdurulmuĢtur.  

Ġlgililere duyurulur. 9290/2/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

ġanlıurfa Ġli, Karaköprü Ġlçesi, 5527 ada, 1 parsel üzerindeki 949472 YĠBF nolu inĢaatın 

denetimini üstlenen Elif Yapı Denetim Ltd. ġti.’ nin Proje ve Uygulama Denetçisi, ĠnĢaat 

Mühendisi Ġmam Bakır CANBAZ (Denetçi No: 16741, Oda Sicil No: 29233) tarafından 

Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 18. Ġdare Mahkemesinin 18.08.2017 tarihli ve 

E.2017/2454 sayılı kararı ile ―dava konusu iĢlemin yürütülmesinin durdurulmasına‖ 

hükmedildiğinden 17.12.2016 tarihli ve 29921 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Ġmam Bakır 

CANBAZ hakkında tesis edilmiĢ olan iĢlemin yürütmesi 13.10.2017 tarihli ve 24867 sayılı 

Makam Olur’u ile durdurulmuĢtur.  

Ġlgililere duyurulur. 9291/1/1-1 

————— 

Tekirdağ Ġli, Malkara Ġlçesi, 2 pafta, 13 ada, 15 parsel üzerindeki 1014076 YĠBF nolu 

inĢaatın denetimini üstlenen Oktay Yapı Denetim Ltd. ġti.’ nin Kontrol Elemanı, Mimar Fatma 

Nur ABACI (Oda Sicil No: 26443) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 9. 

Ġdare Mahkemesinin 21.06.2017 tarihli ve E.2017/868 sayılı kararı ile ―dava konusu iĢlemin 

yürütülmesinin durdurulmasına‖ hükmedildiğinden 15.11.2016 tarihli ve 29889 sayılı Resmi 

Gazete ilanı ile Fatma Nur ABACI hakkında tesis edilmiĢ olan iĢlemin yürütmesi 21.08.2017 

tarihli ve 20703 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuĢtur.  

Ġlgililere duyurulur. 9291/2/1-1 

————— 

Iğdır Ġli, Merkez Ġlçesi, 2118 ada, 14 parsel üzerindeki 703969 YĠBF nolu yapının 

denetimini üstlenen ve ―Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin Geçici 11. maddesinin ikinci 

fıkrası uyarınca‖ iĢlem tesis edilen 5080 Ticaret Sicil No ile Iğdır Ticaret Odasına kayıtlı 1313 

nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Iğdır Binyapı Yapı Denetim Ltd. ġti tarafından, 

Bakanlığımız aleyhine açılmıĢ olan davada, Ankara 2. Ġdare Mahkemesinin 13.07.2017 tarihli ve 

E.2016/3201-K.2017/2344 sayılı kararı ile ―dava konusu iĢlemin iptaline‖ hükmedildiğinden, 

Iğdır Binyapı Yapı Denetim Ltd. ġti hakkında, 23.07.2016 tarih ve 29779 sayılı Resmi Gazete 

ilanı ile 15.07.2016 tarih ve 16453 sayılı ―Bakanlıkça yapı denetim izin belgesinin iptal edilerek 

faaliyetine son verilmesi bakımından kayıtların tutulması‖  ile ilgili tesis edilmiĢ olan iĢlem 

21.08.2017 tarihli ve 20499 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiĢtir.  

Ġlgililere duyurulur. 9291/3/1-1 

————— 

21.10.2017 tarihli ve 30217 sayılı Resmi Gazete’de yer alan ilanda ―…Hakbay Yapı 

Denetim Ltd.ġti.…‖ ifadesinin çıkarılarak yerine ―…Özege Yapı Denetim Ltd.ġti.…‖ ifadesinin 

eklenmesi Genel Müdürlük Makamının 24.10.2017 tarihli ve 25820 sayılı Olur’u ile uygun 

görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur. 9292/1-1 
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Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığından: 

DENETÇĠ YARDIMCILIĞI GĠRĠġ SINAVI DUYURUSU 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim BaĢkanlığına Genel Ġdare Hizmetleri 

sınıfından 7 nci ve 9 uncu dereceli kadrolara atama yapmak üzere yazılı ve sözlü sınavla 15 Denetçi 

Yardımcısı alınacaktır. 

1. SINAV TARĠHĠ VE YERĠ: 

1.1. GiriĢ Sınavı önce çoktan seçmeli test usulünde yazılı, ardından sözlü olmak üzere iki 

aĢamalı olarak Ankara’da yapılacaktır. 

1.2. GiriĢ Sınavının yazılı bölümü 09 Aralık 2017 Cumartesi günü tek oturumda 

yapılacaktır.  

1.3. GiriĢ Sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı sınavın yapılacağı adres, 

tarih, sınav saatleri ve sınava iliĢkin kurallar; 17 Kasım 2017 Cuma günü Gençlik ve Spor 

Bakanlığı (www.gsb.gov.tr) internet adresinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat 

yapılmayacaktır. 

1.4. GiriĢ Sınavına katılmaya hak kazanan adaylar; 17 Kasım 2017 Cuma gününden 

itibaren Gençlik ve Spor Bakanlığı (www.gsb.gov.tr) internet adresinden kendileri için 

düzenlenmiĢ olan fotoğraflı Sınav GiriĢ Belgesi çıktısını almaları ve sınav günü nüfus cüzdanı, 

sürücü belgesi veya pasaport gibi geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte yanlarında bulundurmaları 

gerekmektedir.  

1.5. Yazılı sınav sonuçları Bakanlık internet adresinde yayımlanmak suretiyle 

duyurulacaktır. Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sözlü sınavın yeri, günü, saati ve 

istenen belgelere iliĢkin bilgiler Bakanlık internet adresinde yayımlanmak suretiyle 

duyurulacaktır. Ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır. 

2. BAġVURU ġARTLARI: 

2.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel Ģartları 

taĢımak. 

2.2. En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, iĢletme, iktisadi 

ve idarî bilimler fakülteleriyle bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen 

yurtiçi veya yurt dıĢındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiĢ olmak. 

2.3. 2017 Yılında A Grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) 

KPSSP48 puan türünden 80 ve üzeri puan almak kaydıyla, baĢvuruda bulunanlardan en yüksek 

puan sıralamasına göre ilk 300 aday arasında bulunmak. Sınava girmeye hak kazanan sonuncu 

aday ile aynı puana sahip aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü giriĢ 

sınavına alınacaktır. 

2.4. 01.01.2017 tarihi itibariyle otuz beĢ yaĢını doldurmamıĢ olmak. (5525 sayılı 

Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanunun ek 
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1’inci maddesinin son fıkrası gereğince baĢvuru koĢulunu taĢıyanlar için otuz beĢ yaĢ Ģartı 

aranmayacaktır.) 

2.5. Sağlık durumu, yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim koĢullarında 

yolculuk etmeye elveriĢli bulunmak. 

2.6. Aday tarafından imzalanan Sınav BaĢvuru Formunun çıktısı ile birlikte formda 

belirtilen belgeleri Rehberlik ve Denetim BaĢkanlığına süresi içinde iletmiĢ olmak. 

3. SINAV BAġVURUSU: 

3.1. GiriĢ Sınavına katılmak isteyen adayların, yukarıda belirtilen koĢulları taĢımaları 

Ģartıyla; 27 Ekim 2017 Cuma günü ile 06 Kasım 2017 Pazartesi günü arasında saat 24.00’a kadar 

Gençlik ve Spor Bakanlığı www.gsb.gov.tr internet adresinden ya da e-Devlet Ģifresi ile 

https://www.turkiye.gov.tr/gsb-uygulamalari?goURL adresinden giriĢ yaparak BaĢvuru Formunu 

elektronik ortamda doldurmaları, fotoğraflarını, Yükseköğretim kurumu diploma veya bitirme 

belgesi ile 2017 KPSS sonuç belgesinin elektronik ortamda taranarak baĢvuru formuna eklenmesi 

istenecektir. Formun doldurulması ile belge eklenmesine iliĢkin açıklamalar internet sayfasında 

yer alacaktır. 

3.2. Aday tarafından imzalanan BaĢvuru Formunun çıktısı ile birlikte formda belirtilen 

belgelerin 13.11.2017 Pazartesi günü mesai saati bitimine (18:00’e) kadar ―Örnek Mahallesi Oruç 

Reis Caddesi No: 13 Kat 9 Altındağ/ANKARA‖ adresinde bulunan Rehberlik ve Denetim 

BaĢkanlığına Ģahsen veya posta yoluyla iletilmesi gerekmektedir.  

3.3. Postadaki gecikmeler nedeniyle süresi içinde baĢkanlığa iletilmeyen baĢvurular ile 

ilanda belirtilen Ģartları taĢımayan baĢvurular iĢleme alınmayacaktır. 

3.4. 5525 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı 

Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesinin son fıkrası kapsamında baĢvuruda bulunmak isteyen 

adayların, durumlarını belgelendirmek kaydıyla, Ģahsen baĢvuruda bulunmaları gerekmektedir. 

3.5. GiriĢ sınavına katılanlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği 

tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmıĢ olsa 

dahi iptal edilir ve haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak 

üzere Cumhuriyet BaĢsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. 

4. SINAV ġEKLĠ VE SINAV KONULARI: 

4.1. Yazılı sınav çoktan seçmeli test usulünde yapılacak olup; sınavda aĢağıda belirtilen 

her bir alandan 20'Ģer soru olmak üzere toplam 100 soru sorulacaktır. 

- MALĠYE VE EKONOMĠ: Maliye politikası, Vergi hukuku, Kamu gelirleri ve giderleri, 

Bütçe ve kamu borçları, Mikro ve makroekonomi, Para-banka teorileri, ĠĢletme ekonomisi, 

Uluslararası ekonomi ve dıĢ ticaret politikası, güncel ekonomik sorunlar, 
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- KAMU HUKUKU: Anayasa hukuku (Genel Esaslar, Temel Haklar ve Hürriyetler), 

Ġdare hukuku (Genel Esaslar, Ġdari yargı, idari teĢkilat ve kamu personeli hukuku), Ceza hukuku 

(Genel Esaslar ve kamu görevlileri ile ilgili suçlar), Ceza muhakemesi hukuku (Genel Esaslar), 

- ÖZEL HUKUK GRUBU: Ticaret hukuku (Genel Esaslar), Borçlar hukuku (Genel 

Esaslar), Medeni hukuk (Aile hukuku ve miras hukuku hariç), 

- MUHASEBE GRUBU: Genel muhasebe, ġirketler muhasebesi, Mali analiz ve 

teknikleri,  

- YABANCI DĠL: Ġngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birisi, 

5. DEĞERLENDĠRME: 

5.1. Yazılı sınavda baĢarılı olabilmek için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak 

gereklidir. 

5.2. Yazılı sınavda baĢarılı olan adaylardan en yüksek puan alan adaydan baĢlanarak, 60 

aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava 

çağrılır. Yazılı sınavdan 70 ve üzerinde puan almıĢ olmak, sözlü sınava çağrılmayan adaylar için 

kazanılmıĢ hak teĢkil etmez. 

5.3. Sözlü sınavda adaylar; yazılı sınav konularına iliĢkin bilgi düzeyi yönünden 50 puan;  

a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü;  

b) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranıĢ ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu;  

c) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı;  

d) Genel yetenek ve genel kültürü,  

e) Bilimsel ve teknolojik geliĢmelere açıklığı, 

yönlerinden 10’ar puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda baĢarılı sayılmak için, 

100 tam puan üzerinden 70 puan alınması gereklidir. 

5.4. GiriĢ sınavı puanı, yazılı ve sözlü puanlarının ortalamasından oluĢur. Adayların, 

denetçi yardımcılığı giriĢ sınavını baĢarmıĢ sayılması için yazılı ve sözlü sınavların her birinden 

100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması Ģarttır. 

5.5. GiriĢ sınavı notunun eĢitliği halinde; yazılı sınav notu yüksek olan aday öncelik 

kazanır. Sınavda baĢarı gösterenlerin sayısı ilan edilen kadro sayısından fazla olursa, 15 aday asıl 

olarak, 15 aday da yedek olarak sınavı kazanmıĢ sayılır. Diğer adaylar için sınav sonuçları 

kazanılmıĢ hak sayılmaz. 

6. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ĠTĠRAZ: 

Denetçi yardımcılığı giriĢ sınavına iliĢkin sınav soruları ve cevapları Gençlik ve Spor 

Bakanlığının www.gsb.gov.tr adresinde 11.12.2017 Pazartesi günü yayımlanacak olup, adayların 

sınava iliĢkin itirazlarını bu tarihten itibaren 5 iĢ günü içinde Rehberlik ve Denetim BaĢkanlığına 

iletmeleri halinde itirazlar sınav kurulu tarafından 5 iĢ günü içinde sonuçlandırılır. 

Ġlan olunur. 9321/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünden: 

3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa Göre; 

Mesleki Eğitim Merkezi Programları (MEMP) Kapsamında olan (Çıraklık Eğitimi Kapsamı) 

Alan/Dalların Ad Düzeltme ile Alan/Dal DeğiĢikliği Listesidir. 
 

EK-1 

Alan 

Sıra No Mevcut Alan ve Dal Adları 

Düzeltilen Alan/Dal Adları ile Alan/ 

Dal DeğiĢikliği 

1 
TARIM TARIM 

Bahçe Bitkiler Bahçe Bitkileri* 

2 
BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ 

Veri Tabanı Programcılığı Veritabanı Programcılığı* 

3 ELSANATLARI TEKNOLOJĠSĠ EL SANATLARI TEKNOLOJĠSĠ* 

4 
GEMĠ YAPIMI GEMĠ YAPIMI 

Gemi Donatımı Gemi Donatım* 

5 

GÜZELLĠK VE SAÇ BAKIM 

HĠZMETLERĠ 

GÜZELLĠK VE SAÇ BAKIM 

HĠZMETLERĠ 

Erkek Kuaförü Erkek Kuaförlüğü* 

Kadın Kuaförü Kadın Kuaförlüğü* 

6 

ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ 

Ġç Mekan Teknik Ressamlığı Ġç Mekân Teknik Ressamlığı* 

Yapı Yalıtım Yapı Yalıtımı* 

7 
MAKĠNE TEKNOLOJĠSĠ MAKĠNE TEKNOLOJĠSĠ 

Bilgisayarlı Makine Ġmalatı ĠĢlemleri Bilgisayarlı Makine Ġmalatı* 

8 

Değirmen Makinaları Ġmalatı  

(Makine Teknolojisi alanı altında 

alındı) 

Değirmencilik * 

9 METALURJĠ TEKNOLOJĠSĠ METALÜRJĠ TEKNOLOJĠSĠ* 

10 

ALANLA ĠLĠġĠĞĠ OLMAYAN 

DALLAR 

ALANLA ĠLĠġĠĞĠ OLMAYAN 

DALLAR 

Et ve Et Ürünleri ĠĢlemeciliği Et ve Et Ürünleri ĠĢleme* 
 

3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa Göre; 30 uncu Mesleki Eğitim Kurulunda, 

Anadolu Meslek Programı (AMP) ile Anadolu Teknik Programı (ATP) Kapsamına Alınan 

Meslek Alan ve Dalları Listesidir. 

Ek-2 

Alan Sıra No Dal Sıra No Kapsamına Alınan Meslek Dalları Listesi 

1 
MAKĠNE TEKNOLOJĠSĠ 

1 Değirmencilik** 
 

(*) Resmi Gazete’de yayımlanma tarihi Alan/Dal adının değiĢtiği ve Alan/Dal değiĢikliği 

tarihi olacaktır. 

(**) Resmi Gazete’de yayımlanma tarihi kapsama alınma tarihi olacaktır. 
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Mesleki Eğitim Kurulu 

30 uncu Toplantısı Kararları 

Toplantı No : 30 

Yer : MEB Merkez Bina Tevfik Ġleri Salonu 

Tarih : 20 Ekim 2017 

Saat : 15:00 

 

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nun 4 üncü maddesi gereğince oluĢturulan Mesleki 

Eğitim Kurulu gündeminde bulunan konuları görüĢmek üzere, yukarıda belirtilen yer ve tarihte 

Milli Eğitim Bakanlığı MüsteĢar Yardımcısı Ercan DEMĠRCĠ’nin baĢkanlığında toplanmıĢ ve 

aĢağıdaki kararların 1 inci maddesi oy çokluğu ile diğer maddeler oy birliği ile alınmıĢtır. 

 

KARARLAR 

 

30/1  : 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamındaki meslek alan/dallarında, 

mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerine verilen iĢletmede 

mesleki eğitim, staj, çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitimlerinde; bir program 

dâhilinde, usta öğretici gözetiminde ve gerekli iĢ sağlığı ve güvenliği 

tedbirlerinin alınması Ģartıyla tehlikeli ve çok tehlikeli iĢler sınıfında yer alan 

iĢler ve iĢ yerlerinde mesleki eğitim alabilirler ve bu ortamlarda bulunabilirler. 

 

Sorumlu kurum: MEB 

30/2 : Mesleki Eğitim Merkezi Programları (MEMP) kapsamında olan (çıraklık eğitimi 

kapsamı) alan ve dal adlarında düzenleme yapılmasına, ―Değirmen Makinaları 

Ġmalatı‖ dal adının ―Değirmencilik‖ olarak değiĢtirilmesine ve  ― Değirmencilik‖ 

dalının ―Makine Teknolojisi‖ alanı altına alınmasına, Ek-1. 

 

Sorumlu kurum: MEB 

30/3 : ―Makine Teknolojisi‖ alanı ―Değirmencilik‖ dalının Anadolu Meslek Programı 

(AMP) ve Anadolu Teknik Programı (ATP) Kapsamına Alınmasına, Ek-2. 

 

Sorumlu kurum: MEB 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 15.09.2017 - 204 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 15.09.2017 - 3868 SĠVAS 

Dosya No : 44.08.57/44.08.136/44.01.95 

Malatya Ġli, Kültür Evanteri kapsamında daha önce tespiti yapılan, daha sonra Büyük 

Sanayi Alanı oluĢturulması amacıyla müze müdürlüğünce yer incelemesinde Tümülüslere yönelik 

yeniden yapılan çalıĢmanın değerlendirilmesi ve Malatya Ġli YeĢilyurt Ġlçesi, Çayırköy Mahallesi, 

296 ada, 1 parsel, 299 ada, 1 parsel, 300 ada,1 parsel ve 301 ada, 2 parsel ile Kale ilçesi sınırları 

içerisinde 0 ada, 979 parsel nolu taĢınmazlarda planlanan Büyük Sanayi Alanı projesine yönelik 

olarak Kurum görüĢünün istendiği Malatya Valiliği (Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)’nin 

17.08.2017 tarihli ve 2550 sayılı, 17.08.2017 tarihli ve 2553 sayılı, 17.08.2017 tarihli ve 2554 

sayılı yazıları, Koruma Bölge Kurulu uzmanının 12.09.2017 tarihli ve 785 sayılı dosya inceleme 

raporu ve faaliyetleri etkilenen kurum ve kuruluĢların görüĢleri okundu, dosyasındaki bilgi ve 

belgeler incelendi, yapılan görüĢme sonucunda: 

Malatya Ġli, YeĢilyurt Ġlçesi, Çayırköy Mahallesi, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 

tapunun 299 ada, 1 nolu parselinde kayıtlı taĢınmazda tespit edilen Çayırköy Üç Tepe Tümülüsü 

I’in 2863 sayılı Kanunun 6. Maddesinde sayılan taĢınmaz kültür varlığı örneklerinden olması 

nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, karar eki 1/2000 ölçekli haritada 

koordinatlı olarak gösterildiği Ģekliyle I. derece arkeolojik sit sınırının belirlenmesi, sit fiĢinin 

onaylanması; 

Çayırköy Üç Tepe Tümülüsü I I. derece arkeolojik sit geçiĢ dönemi koruma esasları ve 

kullanma Ģartları olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 

tarih ve 658 sayılı ilke kararı I. derece arkeolojik sit koruma ve kullanma koĢulları hükümlerinin 

belirlenmesi uygun olacağı; 

Malatya Ġli, YeĢilyurt Ġlçesi, Çayırköy Mahallesi, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 

tapunun 299 ada, 1 nolu parselinde kayıtlı taĢınmazın bir bölümü ile Akçadağ Ġlçesi, Pınarlı 

Mahallesi, 158 ada, 12 nolu parselinde kayıtlı taĢınmazın bir bölümünde tespit edilen Çayırköy 

Üç Tepe Tümülüsü II’nin 2863 sayılı Kanunun 6. Maddesinde sayılan taĢınmaz kültür varlığı 

örneklerinden olması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, karar eki 

1/2000 ölçekli haritada koordinatlı olarak gösterildiği Ģekliyle I. derece arkeolojik sit sınırının 

belirlenmesine, sit fiĢinin onaylanmasına; 

Çayırköy Üç Tepe Tümülüsü II I. derece arkeolojik sit geçiĢ dönemi koruma esasları ve 

kullanma Ģartları olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 

tarih ve 658 sayılı ilke kararı I. derece arkeolojik sit koruma ve kullanma koĢulları hükümlerinin 

belirlenmesine; 

Akçadağ Ġlçesi, Pınarlı Mahallesi, 158 ada, 1 nolu parselinde kayıtlı taĢınmazın bir 

bölümünde tespit edilen Pınarlı Mahallesi Üç Tepe Tümülüsü III’ün 2863 sayılı Kanunun 6. 

Maddesinde sayılan taĢınmaz kültür varlığı örneklerinden olması nedeniyle I. derece arkeolojik sit 

alanı olarak tescil edilmesine, karar eki 1/2000 ölçekli haritada koordinatlı olarak gösterildiği 

Ģekliyle I. derece arkeolojik sit sınırının belirlenmesine, sit fiĢinin onaylanmasına; 

Pınarlı Mahallesi Üç Tepe Tümülüsü III I. derece arkeolojik sit geçiĢ dönemi koruma 

esasları ve kullanma Ģartları olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 

05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı I. derece arkeolojik sit koruma ve kullanma koĢulları 

hükümlerinin belirlenmesine; 

Tümülüslerde bulunan kaçak kazı çukurlarının Müze Müdürlüğü denetiminde 

kapatılmasına; 

Malatya Ġlinde gerçekleĢtirilmesi planlanan Büyük Sanayi Alanı projesinin kararımız eki 

haritada sınırları gösterilen I. derece arkeolojik sit sınırlarına hiçbir inĢai ve fiziki müdahalede 

bulunulmadan yapılabileceğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 15.09.2017 - 204 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 15.09.2017 - 3876 SĠVAS 

Dosya No : 44.05.52 

Malatya Ġli, DoğanĢehir Ġlçesi, Gedikağızı Mahallesi, imar planı çalıĢmaları kapsamında 

Malatya Müze Müdürlüğünce tespit edilen, Kurulumuzun 10.11.2016 tarihli ve 3151 sayılı kararı 

ile tescili prensip olarak uygun bulunan Hasan Kalası Höyüğü’nün nihai tescilinin yapılabilmesi 

için tespit ve tescil yönetmeliği gereğince hazırlanan belgelerin Kurulumuzda değerlendirilmesi 

isteminde bulunan Koruma Bölge Kurulu uzmanının 05.09.2017 tarihli ve 758 sayılı dosya 

inceleme raporu ve faaliyetleri etkilenen kurum ve kuruluĢların görüĢleri okundu, dosyasındaki 

bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüĢme sonucunda: 

Malatya Ġli, DoğanĢehir Ġlçesi, Gedikağızı Mahallesi, özel mülkiyete ait tapunun 1973, 

1975, 1976 ve 1978 nolu parsellerinde kayıtlı taĢınmazların bir bölümünde tespit edilen Hasan 

Kalası Höyüğünün 2863 sayılı Kanunun 6. Maddesinde sayılan taĢınmaz kültür varlığı 

örneklerinden olması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesi, karar eki 

1/2000 ölçekli haritada koordinatlı olarak gösterildiği Ģekliyle I. derece arkeolojik sit sınırının 

belirlenmesine, sit fiĢinin onaylanmasına; 

Hasan Kalası Höyüğü I. derece arkeolojik sit geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma 

Ģartları olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 

sayılı ilke kararı I. derece arkeolojik sit koruma ve kullanma koĢulları hükümlerinin belirlenmesi 

uygun olacağı karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 14.09.2017 - 203 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 14.09.2017 - 3836 SĠVAS 

Dosya No : 60.00.765 

Tokat Ġli, Merkez Ġlçesi, Karkıncık Köyü, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait tapunun 142 

ada, 1 nolu parselinde kayıtlı taĢınmazın bir bölümü ile özel mülkiyete ait tapunun 142 ada, 27 

nolu parselinde kayıtlı taĢınmazın tamamında kaçak kazı incelemesinde tespit edilen 

Kurulumuzun 30.05.2017 tarih ve 3645 sayılı kararı ile alanın tesciline iliĢkin belgelerin 

hazırlanması isteminde bulunulan Örencik YerleĢimi’ne iliĢkin hazırlanan tescile esas belgelerin 

değerlendirilmesi talebini içeren Koruma Bölge Kurulu uzmanının 08.08.2017 tarihli ve 716 

sayılı dosya inceleme raporu ve faaliyetleri etkilenen kurum ve kuruluĢların görüĢleri okundu, 

dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüĢme sonucunda: 

Tokat Ġli, Merkez Ġlçesi, Karkıncık Köyü, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait tapunun 142 

ada, 1 nolu parselinde kayıtlı taĢınmazın bir bölümü ile özel mülkiyete ait tapunun 142 ada, 27 

nolu parselinde kayıtlı taĢınmazın tamamında tespit edilen Örencik YerleĢimi’nin 2863 sayılı 

kanununun 6. maddesinde sayılan taĢınmaz kültür varlıkları örneklerinden olması nedeniyle I. 

derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, karar eki 1/3000 ölçekli haritada koordinatlı 

olarak gösterildiği Ģekliyle I. derece arkeolojik sit sınırının belirlenmesine, sit fiĢinin 

onaylanmasına; 

Örencik YerleĢimi I. derece arkeolojik sit geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma 

Ģartları olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 

sayılı ilke kararı I. derece arkeolojik sit koruma ve kullanma koĢulları hükümlerinin 

belirlenmesine; 

ER:3326037 sayılı IV grup arama ruhsat sahası ve ER:3358752 sayılı II (b) grup 

değerlendirme ruhsat sahası ile çakıĢmalı olan Örencik YerleĢimi sit sınırına hiçbir inĢai ve fiziki 

müdahalede bulunulmamasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 14.09.2017 - 203 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 14.09.2017 - 3837 SĠVAS 

Dosya No : 60.00.770 

Tokat Ġli, Merkez Ġlçesi, Kızık Köyü, Maliye Hazinesine ait tapunun 101 ada, 1 nolu 

parselinde kayıtlı taĢınmazın bir bölümünde kaçak kazı incelemesinde tespit edilen Kurulumuzun 

30.05.2017 tarih ve 3644 sayılı kararı ile alanın tesciline iliĢkin belgelerin hazırlanması isteminde 

bulunulan Delikli TaĢ YerleĢimi’ne iliĢkin hazırlanan tescile esas belgelerin değerlendirilmesi 

talebini içeren Koruma Bölge Kurulu uzmanının 08.08.2017 tarihli ve 717 sayılı dosya inceleme 

raporu okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüĢme sonucunda: 

Tokat Ġli, Merkez Ġlçesi, Kızık Köyü, Maliye Hazinesine ait tapunun 101 ada, 1 nolu 

parselinde kayıtlı taĢınmazın bir bölümünde tespit edilen Delikli TaĢ YerleĢimi’nin 2863 sayılı 

kanununun 6. maddesinde sayılan taĢınmaz kültür varlıkları örneklerinden olması nedeniyle I. 

derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, karar eki 1/3000 ölçekli haritada koordinatlı 

olarak gösterildiği Ģekliyle I. derece arkeolojik sit sınırının belirlenmesine, sit fiĢinin 

onaylanmasına; 

Delikli TaĢ YerleĢimi I. derece arkeolojik sit geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma 

Ģartları olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 

sayılı ilke kararı I. derece arkeolojik sit koruma ve kullanma koĢulları hükümlerinin 

belirlenmesine karar verildi. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   40 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
— Binalarda Su Yalıtımı Yönetmeliği
— Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Kanatlı Hayvan Eti Üretiminde Sözleşmeli Üretime İlişkin Usul ve Esaslar

Hakkında Yönetmelik
— Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik
— Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Milli Tren Projesinde

İstihdam Edilecek Sözleşmeli Mühendisler Hakkındaki Sınav ve Atama
Yönetmeliği

— Gazi Üniversitesi Eklemeli İmalat Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2011/1)’de

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/3)
— Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi

ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/4)’de
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/5)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
— Anayasa Mahkemesinin 13/9/2017 Tarihli ve 2014/11855 Başvuru Numaralı

Kararı

DANIŞTAY KARARI
— Danıştay Onbirinci Dairesine Ait Karar

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


