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Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

28 Ekim 2017
CUMARTESİ

Sayı : 30224

       YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ŞAFAK PAVEY’İN TÜRKİYE BÜYÜK

MİLLET MECLİSİ ÜYELİĞİNİN DÜŞMESİNE 

İLİŞKİN KARAR 

Karar No. 1166                                                                   Karar Tarihi: 25.10.2017

İstanbul Milletvekili Şafak PAVEY’in, milletvekilliğinden istifa etmesi nedeniyle,

Anayasanın 84’üncü maddesi gereğince Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinin düşmesine

Genel Kurulun 25.10.2017 tarihli 13’üncü Birleşiminde karar verilmiştir.



       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

Karar Sayısı : 2017/10175

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

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

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

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

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

                   F. ÖZLÜ                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         M. ÖZHASEKİ                                S. SOYLU

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

              M. ÖZHASEKİ                                      B. BOZDAĞ                                  A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

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

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                                  R. AKDAĞ

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

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                                  F. ÇELİK

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V.
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Karar Sayısı : 2017/10176

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

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

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

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

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

                   F. ÖZLÜ                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         M. ÖZHASEKİ                                S. SOYLU

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

              M. ÖZHASEKİ                                      B. BOZDAĞ                                  A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

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

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                                  R. AKDAĞ

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

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                                  F. ÇELİK

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V.
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Karar Sayısı : 2017/10177

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

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

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

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

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

                   F. ÖZLÜ                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         M. ÖZHASEKİ                                S. SOYLU

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

              M. ÖZHASEKİ                                      B. BOZDAĞ                                  A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

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

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                                  R. AKDAĞ

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

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                                  F. ÇELİK

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V.
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BAKANLAR KURULU KARARLARI

Karar Sayısı : 2017/10921

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                B. BOZDAĞ                                       M. ŞİMŞEK                                     F. IŞIK                                    R. AKDAĞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

            H. ÇAVUŞOĞLU                                       A. GÜL                              F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

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

                   F. ÖZLÜ                                         J. SARIEROĞLU                            M. ÖZHASEKİ                         M. ÇAVUŞOĞLU

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

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                 O. A. BAK                            A. E. FAKIBABA

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

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

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

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                               N. CANİKLİ

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                A. DEMİRCAN                                            A. ARSLAN

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

Sayfa : 54                               RESMÎ GAZETE                                 28 Ekim 2017 – Sayı : 30224



Karar Sayısı : 2017/10922

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                B. BOZDAĞ                                       M. ŞİMŞEK                                     F. IŞIK                                    R. AKDAĞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

            H. ÇAVUŞOĞLU                                       A. GÜL                              F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

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

                   F. ÖZLÜ                                         J. SARIEROĞLU                            M. ÖZHASEKİ                         M. ÇAVUŞOĞLU

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

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                 O. A. BAK                            A. E. FAKIBABA

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

             M. ÖZHASEKİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                            N. KURTULMUŞ

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

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                               N. CANİKLİ

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                               A. E. FAKIBABA                                          A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                     Sağlık Bakanı V.                  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2017/10924

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                B. BOZDAĞ                                        N. AĞBAL                                    L. ELVAN                                  R. AKDAĞ

         Başbakan Yardımcısı                        Başbakan Yardımcısı V.               Başbakan Yardımcısı V.                Başbakan Yardımcısı

            H. ÇAVUŞOĞLU                                       A. GÜL                              F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

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

                   F. ÖZLÜ                                         J. SARIEROĞLU                            M. ÖZHASEKİ                         M. ÇAVUŞOĞLU

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

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                 O. A. BAK                            A. E. FAKIBABA

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

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

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

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                İ. YILMAZ

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                               Millî Savunma Bakanı V.

                                    V. EROĞLU                                A. DEMİRCAN                                         A. DEMİRCAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V.
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YÖNETMELİKLER

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
İÇME-KULLANMA SUYU HAVZALARININ KORUNMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; içme-kullanma suyu temin edilen veya edil-

mesi planlanan bütün yerüstü ve yeraltı suyu kaynaklarının kalitesinin ve miktarının korun-
masına ve iyileştirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, içme-kullanma suyu temin edilen veya edilmesi plan-

lanan bütün yerüstü ve yeraltı suyu kaynaklarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 29/6/2011 tarihli ve 645 sayılı Orman ve Su İşleri

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci, 9 uncu
ve 26 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Atık: Her türlü üretim ve tüketim faaliyetleri sonunda, fiziksel, kimyasal ve bakteri-

yolojik özellikleriyle karıştıkları alıcı ortamların doğal bileşim ve özelliklerinin değişmesine
yol açarak doğrudan veya dolaylı zararlara yol açabilen ve ortamın kullanım potansiyelini et-
kileyen katı, sıvı veya gaz halindeki maddelerle birlikte atık enerjiyi,

b) Atıksu: Evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer kullanımlar sonucunda kirlenmiş veya
özellikleri kısmen veya tamamen değişmiş sular ile maden ocakları ve cevher hazırlama tesis-
lerinden kaynaklanan sular ve yapılaşmış kaplamalı ve kaplamasız şehir bölgelerinden cadde,
otopark ve benzeri alanlardan yağışların yüzey veya yüzeyaltı akışa dönüşmesi sonucunda
gelen suları, 

c) Atıksu altyapı tesisleri: Evsel ve endüstriyel atıksuları münferit veya müşterek top-
layan kanalizasyon sistemi ile atıksuların arıtıldığı ve arıtılmış atıksuların nihai bertarafının
sağlandığı sistem ve tesislerin tamamını,

ç) Bakanlık: Orman ve Su İşleri Bakanlığını,
d) Bakım-onarım: Yapılarda derz, iç ve dış sıva, boya, badana, oluk dere, doğrama, dö-

şeme ve tavan kaplamaları, elektrik ve sıhhi tesisat tamirleri ile çatı onarımı ve kiremit akta-
rılması işlemlerini,

e) Çevresel kalite standardı: Belli bir kirleticinin ya da kirletici gruplarının suda, dip
çökeltisinde veya biyotada insan sağlığı ve çevreyi korumak için aşmaması gereken konsant-
rasyonları,

f) Deşarj: Sulamadan dönen drenaj sularının kıyıdan veya uygun mühendislik yapıları
kullanılarak toprağa sızdırılması hariç olmak üzere, atıksuların arıtılmaksızın veya arıtıldıktan
sonra doğrudan veya dolaylı olarak sistemli bir şekilde alıcı ortama boşaltılmasını,

g) Endüstriyel atıksu: Herhangi bir ticari ya da endüstriyel faaliyetin yürütüldüğü alan-
lardan, evsel atıksu ve yağmur suyu dışında kaynaklanan atıksuları, 

ğ) Evsel atıksu: Yaygın olarak yerleşim bölgelerinden ve çoğunlukla evsel faaliyetler
ile insanların günlük yaşam faaliyetlerinin yer aldığı okul, hastane, otel gibi hizmet sektörle-
rinden kaynaklanan atıksuları,
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h) Günübirlik tesis: Kamp ve konaklama birimi ihtiva etmeyen, duş, tuvalet, gölgelik,
soyunma kabini, yeme-içme, eğlence ve sportif faaliyetler gibi imkânları günübirlik olarak
sağlayan ve sökülüp takılabilir nitelikteki yapıları,

ı) İçme-kullanma suyu: Özellikleri 17/2/2005 tarihli ve 25730 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiş olan ve insan-
ların günlük ihtiyaçlarını karşılamak için kullandıkları suları,

i) İçme-kullanma suyu havzası: İçme-kullanma suyu temin edilen veya edilmesi plan-
lanan yerüstü ve yeraltı suyu kaynaklarının tabii su toplama alanını,

j) İçme-kullanma suyu havzası koruma planı: İçme-kullanma suyu temin edilen veya
edilmesi planlanan yerüstü ve yeraltı suyu havzalarının korunması, kirlenmesinin önlenmesi,
kirlenmiş ise iyileştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması amacıyla yapılan ve o
havzaya özel hükümleri tanımlayan planı,

k) İçme suyu güvenliği: İçme-kullanma sularının kimyasal, mikrobiyolojik ve radyo-
aktif madde içeriğinin hayat boyu tüketim neticesinde oluşabilecek etkiler de göz önünde bu-
lundurulduğunda insan sağlığını olumsuz etkilememesini ve ayrıca fiziksel ve estetik paramet-
reler açısından da kullanıma uygun nitelikte ve miktar olarak yeterli olmasını,

l) İçme suyu güvenliği planı: İçme suyu güvenliğinin temini amacıyla; içme-kullanma
suyunun temin edildiği yerüstü ve yeraltı su kütlesini ve beslenim alanını, su alma yapısını,
isale hatlarını, arıtma tesisini, depoları ve dağıtım şebekelerini içerecek şekilde içme suyu temin
ve dağıtım sisteminin bütününde su kalitesi ve miktarını olumsuz etkileyebilecek veya sistemin
verimli bir şekilde çalışmasını engelleyebilecek tehlikelerin belirlenmesi, uygun bir risk analizi
yöntemiyle tehlikelerin önceliklendirilerek gerekli tedbirlerin belirlenmesi, uygulanması ve et-
kili olup olmadığının izlenmesini kapsayan planı,

m) İskân dışı alan: Her ölçekteki imar planı sınırı, yerleşik alan sınırı, belediye ve mü-
cavir alan sınırları dışında kalan köy ve mezraların yerleşik alanı ve civarlarının dışında kalan
alanları,

n) İyi tarım uygulamaları: 7/12/2010 tarihli ve 27778 sayılı Resmî Gazete’de yayımla-
nan İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik kapsamındaki zirai faaliyetleri,

o) Katı atık: Üreticisi tarafından atılmak istenen ve toplumun huzuru ile özellikle çev-
renin korunması bakımından, düzenli bir şekilde bertaraf edilmesi gereken katı atık maddeleri
ve arıtma çamurunu,

ö) Kentsel atıksu: Evsel atıksuyu ya da evsel atıksuyun endüstriyel atıksu ve/veya yağ-
mur suyu ile karışımını,

p) Kirletici: Suyun fiziksel, kimyasal, biyolojik veya radyolojik karakterini değişikliğe
uğratabilen, insan yapımı veya insan faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü maddeyi,

r) Köy yerleşik alanı ve civarı: Özellikleri 2/11/1985 tarihli ve 18916 sayılı Resmî Ga-
zete’de yayımlanan Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinde tanımlanan alanları, 

s) Maksimum su seviyesi: Bir taşkın veya rezervuar işletmesi sırasında erişilen en yük-
sek su seviyesini, 

ş) Mesire yeri: Toplumun dinlenme, eğlenme ve spor gibi çeşitli ihtiyaçlarını karşıla-
mak, yurdun güzelliğine katkı sağlamak ve turistik hareketlere imkân vermek amacıyla, gerekli
yapı, tesis ve donatılarla kullanıma ayrılan, halkın günübirlik ihtiyaçlarını karşılayan, rekreas-
yonel ve estetik kaynak değerlerine sahip orman rejimine tabi alanları,

t) Mevcut yapı: Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle mevzuata uygun ola-
rak gerekli izinleri almış yapıları,

u) Mücavir alan: İmar mevzuatı bakımından belediyelerin kontrol ve mesuliyeti altına
verilmiş olan alanları,

Sayfa : 72                               RESMÎ GAZETE                                 28 Ekim 2017 – Sayı : 30224



ü) Nehir havzası: 17/10/2012 tarihli ve 28444 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su
Havzalarının Korunması ve Yönetim Planlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelikte tanım-
lanan doğal alanı,

v) Organik tarım faaliyetleri: 18/8/2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik kapsamında tanım-
lanan işlemleri, 

y) Rekreasyon alanları: Yerleşim yerlerinin açık ve yeşil alan ihtiyacı başta olmak üzere,
yerleşim alanı içinde veya çevresinde günübirlik kullanıma yönelik ve imar planı kararı ile be-
lirlenmiş; eğlence, dinlenme, piknik ihtiyaçlarını karşılayan günübirlik tesislerin yer aldığı
alanları,

z) Riskli yapı: 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüş-
türülmesi Hakkında Kanunda tanımlanan yapıları,

aa) Su yapısı: Taşkın koruma ile erozyon ve rüsubat kontrol yapıları gibi dere ıslah ya-
pıları hariç olmak üzere akarsu yatağı üzerinde suyu biriktirmek ve yönlendirmek için yapılan
yapıları,

bb) Tehlikeli atık: 2/4/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık
Yönetimi Yönetmeliğinde tanımlanan atıkları,

cc) Tehlikeli maddeler: Su ve çevresi için önemli risk teşkil eden ve zehirlilik, kalıcılık
ve biyolojik birikme özelliğinde olan madde veya madde gruplarını,

çç) TSE: Türk Standardları Enstitüsünü,
dd) Yeraltı suyu: Bir kuyuya ya da kaynağa önemli miktarda su sağlama kapasitesine

sahip bir jeolojik formasyon veya formasyon grubunda bulunan durgun veya hareket halindeki
suları,

ee) Yerüstü suyu: Yeraltı suları haricindeki bütün iç sular, geçiş suları ve kıyı sularını,
ff) Zati ihtiyaç: Bir ailenin asgari geçimini sürdürebilmesi için ihtiyaç duyulan ve ilgili

valilik tarafından ailenin diğer gelir kaynakları da göz önünde bulundurularak belirlenen azami
hayvan sayısını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
İlkeler ve Planlamaya İlişkin Hususlar

İlkeler
MADDE 5 – (1) İçme-kullanma suyu temin edilen veya edilmesi planlanan yerüstü ve

yeraltı suyu kaynaklarının kalitesinin ve miktarının korunmasında ve iyileştirilmesinde;
a) İçme-kullanma suyunun kaynağındaki su kalitesinin, insan sağlığını tehlikeye atma-

yacak ve içme-kullanma suyu olarak kullanılması için gerekli olan arıtma ihtiyaçlarını ve ma-
liyetlerini en aza indirecek şekilde korunması veya iyileştirilmesi,

b) İçme-kullanma suyu kaynaklarının kalitesini ve miktarını olumsuz yönde etkileyecek
unsurların kaynağında asgari düzeye indirilmesi, kontrol edilmesi ve bertarafının sağlanması, 

c) İçme-kullanma suyu havzası koruma planının hazırlanmasında katılımcı bir yakla-
şımın benimsenmesi ve bu planların nehir havza yönetim planı ile bütünleştirilmesi,

ç) İçme-kullanma suyu havzası koruma planı yapılıncaya kadar Havza Koruma Eylem
Planları ve daha sonra içme-kullanma suyu havzası koruma planı esas alınarak noktasal ve ya-
yılı kaynaklı atıksular ile ilgili tedbirlerin ilgili kurumlar tarafından alınması,

d) İçme-kullanma suyu havzalarında teknik açıdan uygun olan ağaçlandırma ve erozyon
kontrolü tedbirlerinin alınması,

e) İçme-kullanma suyu havzalarında organik tarım faaliyetlerine veya iyi tarım uygu-
lamalarına geçilmesinin teşvik edilmesi,

28 Ekim 2017 – Sayı : 30224                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 73



f) İçme-kullanma suyu temin edilen su kaynaklarının korunmasına yönelik denetimlerin
öncelikli olarak yapılması, 

g) İçme-kullanma suyu temin edilen su kaynaklarında 11/2/2014 tarihli ve 28910 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Yüzeysel Sular ve Yeraltı Sularının İzlenmesine Dair Yönetmelik
kapsamında izlemelerin yapılması,

ğ) İçme-kullanma suyunu kullanan idare veya idarelerce eğitim ve bilinçlendirme faa-
liyetlerinin etkin ve sürekli olarak yapılması, suyun verimli kullanımının ve kullanılmış suların
yeniden kullanımının teşvik edilmesi,

h) 29/6/2012 tarihli ve 28338 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İçme Suyu Elde Edi-
len veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik hükümlerine
göre yerüstü içme-kullanma suyu kaynağı kalitesinin A1 kategorisine getirilmesi,

ı) İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine
Dair Yönetmelikte yer almayan parametreler için 30/11/2012 tarihli ve 28483 sayılı Resmî Ga-
zete’de yayımlanan Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliğinde belirtilen çevresel kalite standartlarının
sağlanması,

esastır.
Planlamaya ilişkin hususlar
MADDE 6 – (1) İçme-kullanma suyu temin edilen veya edilmesi planlanan yerüstü ve

yeraltı suyu kaynaklarının korunması amacıyla; her bir içme-kullanma suyu havzasının özel-
likleri dikkate alınarak bilimsel bir çalışma ile içme-kullanma suyu havzası koruma planı ha-
zırlanır. İçme-kullanma suyu havzası koruma planı hazırlanıncaya kadar bu Yönetmelik hü-
kümleri doğrultusunda tedbirler alınır. Ancak, bu Yönetmelikte düzenlenen faaliyetler dışında
farklı bir talebin iletilmesi durumunda Bakanlıkça görüş oluşturulur, ihtiyaç duyulması halinde
talep sahibi gerçek ve tüzel kişilerce bilimsel ve teknik rapor hazırlanır veya hazırlattırılır ve
Bakanlığa iletilir. 

(2) İçme-kullanma suyu temin edilen veya edilmesi planlanan yerüstü ve yeraltı suyu
kaynaklarına başka bir su kaynağından aktarma yapılması durumunda, su alınan ve su aktarılan
havzalar için münferit veya müşterek içme-kullanma suyu havzası koruma planı hazırlanır. İç-
me-kullanma suyu havzası koruma planı hazırlanıncaya kadar başka bir su kaynağından ak-
tarma yapılması durumunda su alınan havza için uygulanacak hükümler Bakanlıkça belirlenir.

(3) İçme-kullanma suyunun, içme-kullanma suyu amaçlı bir baraj gölünün mansabında
yer alan bent, regülatör ve benzeri su alma yapısı marifetiyle temin edilmesi durumunda, mez-
kûr baraj gölü havzasında 8 inci, 9 uncu, 10 uncu, 11 inci, 12 nci maddelerde, su alma yapısı
için 13 üncü maddede belirtilen hükümler geçerlidir. 

(4) İçme-kullanma suyunun, içme-kullanma suyu amacı bulunmayan bir baraj gölünün
mansabında yer alan bent, regülatör ve benzeri su alma yapısı marifetiyle temin edilmesi du-
rumunda sadece su alma yapısı için 13 üncü maddede belirtilen hükümler geçerlidir. Ancak
içme-kullanma suyu havza koruma planı kapsamında bilimsel ve teknik çalışmalarla destek-
lenmesi halinde baraj gölü için de koruma alanları ve koruma esasları belirlenebilir.

(5) İçme-kullanma suyu temin edilen ve edilmesi planlanan yerüstü ve yeraltı suyu kay-
nakları için içme-kullanma suyu havzası koruma planı Bakanlıkça veya Bakanlığın uygun gö-
rüşü ve koordinasyonunda aşağıda belirtilen ilgili idareler tarafından hazırlanır veya hazırlatılır:

a) Büyükşehir belediyelerine içme-kullanma suyu temin edilen yerüstü suyu kaynakları
için koruma planları, büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idareleri genel müdürlükle-
rince hazırlanır veya hazırlatılır ve Bakanlığa sunulur. 

b) Büyükşehir belediyeleri haricindeki yerleşimlere içme-kullanma suyu temin edilen
yerüstü suyu kaynakları için koruma planları Bakanlıkça hazırlanır veya hazırlatılır.

Sayfa : 74                               RESMÎ GAZETE                                 28 Ekim 2017 – Sayı : 30224



c) İçme-kullanma suyu temin edilmesi planlanan yerüstü suyu kaynakları için koruma
planı ile yerüstü suyu kaynakları için hazırlanacak planlama raporu, yatırımı yapacak kurum
veya içme-kullanma suyunu kullanacak idare veya idareler tarafından eş zamanlı olarak hazır-
lanır veya hazırlatılır.

ç) İçme-kullanma suyu temin eden veya havza sınırı içerisinde kalan birden fazla idare
olması durumunda yerüstü suyu kaynakları için koruma planları, ilgili idarelerce birlikte ha-
zırlanır veya hazırlatılır.

d) İçme-kullanma suyu temin edilen veya edilmesi planlanan yeraltı suyu kaynakları
için koruma planları, 7/4/2012 tarihli ve 28257 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeraltı Su-
larının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelikte belirtilen esaslara
uygun olarak Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanır veya hazırlatılır.

e) Bakanlıkça hazırlanan veya hazırlatılan veya ilgili idarece hazırlanan ve Bakanlığa
sunulan taslak koruma planı, Bakanlıkça ilgili valiliğe/valiliklere iletilir. Havzadaki paydaşların
bilgilendirilmesi için ilgili valilik tarafından 30 gün süreyle taslak koruma planı askıya çıkartılır
ve Bakanlık internet sayfasında duyuru yapılır. 30 günlük askı süresi içerisinde taslak koruma
planına ilişkin itirazlar ve görüşler; gerekçesi ve öneriler ile birlikte ilgili valiliğe iletilir. Askı
süresi içerisinde iletilen görüş ve öneriler valilik tarafından, toplu bir şekilde Bakanlığa iletilir.
Söz konusu taslak koruma planı, valilik/valiliklerdeki 30 günlük askı süresi ile eş zamanlı ola-
rak Bakanlıkça ilgili Bakanlıkların görüşüne de sunulur, taslak koruma planına ilişkin itiraz,
görüş ve önerileri alınır. Askı süresi içerisinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz.

f) Koruma planı, ilgili Bakanlıklardan gelen ve askı sürecinde iletilen görüş ve öneriler
ile birlikte değerlendirilerek Bakanlıkça nihai hale getirilir. Nihai hale getirilen koruma planı,
Orman ve Su İşleri Bakanı tarafından onaylanır ve yerel bir gazetede koruma planını hazırlayan
kurum veya kuruluş tarafından yayımlanarak yürürlüğe girer. 

g) İçme-kullanma suyu havzası koruma planı hazırlanmasına ilişkin usul ve esaslar Ba-
kanlık tarafından belirlenir. 

ğ) Tüketiciye ulaşan suyun kalitesi ve miktarını güvence altına almak için ihtiyaç du-
yulması halinde, idare tarafından içme-kullanma suyu havzası koruma planını da kapsayan
içme suyu güvenliği planı hazırlanır. İçme suyu güvenliği planlarının hazırlanmasına ilişkin
usul ve esaslar, Bakanlık tarafından belirlenir.

h) 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü
Yönetmeliğine göre tabii göl, gölet ve rezervuarlar için oluşturulan özel hükümler ile içme-
kullanma suyu temin edilen yeraltı su kaynakları için oluşturulan ve ilanı yapılan koruma alan-
ları, içme-kullanma suyu havzası koruma planı hazırlanıncaya kadar geçerliliğini korur.

(6) Her tür ve ölçekte planın hazırlanması, güncellenmesi ve uygulanmasında varsa iç-
me-kullanma suyu havza koruma planları dikkate alınır.

(7) İçme-kullanma suyu havzalarında bulunan devlet, belediye ve kamuya ait arazilerde
de içme-kullanma suyu havzası koruma planı hükümleri uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yerüstü Suları İçin Koruma Esasları ve Koruma Alanları

Yerüstü suların kalitesinin korunmasına ilişkin esaslar
MADDE 7 – (1) İçme-kullanma suyu kaynağı olarak ilan edilmemiş su kaynaklarında

Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliğinde belirtilen ilke ve esaslar uygulanır.  
(2) İçme-kullanma suyu temin edilmesi planlanan yerüstü suyu havzalarında, içme-kul-

lanma suyu temin projesinin yatırım programına alınması veya içme-kullanma suyunu kulla-
nacak ilgili idare ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü arasında protokol yapılması ile birlikte
bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaya başlanır.
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Tabii göl, baraj gölü ve göletler için genel koruma esasları
MADDE 8 – (1) İçme-kullanma suyu temin edilen veya edilmesi planlanan tabii göl,

baraj gölü ve göletlere arıtılsa dahi atıksuların doğrudan deşarjına izin verilmez. 
(2) İçme-kullanma suyu temin edilen veya edilmesi planlanan tabii göl, baraj gölü ve

göletlere doğrudan veya dolaylı olarak her türlü atık ve artıkların atılması yasaktır.
(3) İçme-kullanma suyu alma yapısına 300 metreden daha uzak olan yerlerde, sportif

amaçlı olta balıkçılığına izin verilebilir.
(4) İçme-kullanma suyu temin edilen veya edilmesi planlanan tabii göl, baraj gölü ve

göletlerde yelkenli, kürekli veya akümülatör ile çalışan vasıtalara ve sallara izin verilebilir.
Akaryakıt ile çalışan kayık, motor ve benzeri araçların ise kullanılmasına izin verilmez. Ancak,
yöre halkının, güvenlik, toplu taşıma, su ürünleri istihsali gibi gerekli ihtiyaçlarını karşılamak
amacıyla, akaryakıt ile çalışacak su araçlarının kullanılmasına, içme-kullanma suyu alma ya-
pısına 300 metreden daha yakın olmamak şartıyla izin verilebilir. Su ürünleri istihsaline ilişkin
izinler Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından, güvenlik ve toplu taşıma gibi amaç-
larla verilecek izinler ise Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile içme-kullanma suyu temin et-
meleri halinde ilgili büyükşehir belediyeleri tarafından verilebilir. Verilecek izinler kapsamında
kullanılacak araçlarda oluşabilecek her türlü atıksu ve sintine suyunun arıtıldıktan sonra bile
içme-kullanma suyu temin edilen veya edilmesi planlanan tabii göl, baraj gölü ve göletlere
boşaltılması yasaktır.

(5) İçme-kullanma suyu temin edilen veya edilmesi planlanan tabii göl, baraj gölü ve
göletlerde su ürünleri yetiştiriciliği tesislerine izin verilmez. Ancak, Devlet Su İşleri Genel Mü-
dürlüğünce ekonomik bölge oluşturulan tabii göl, baraj gölü ve göletlerde, Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık Bakanlığı ile müştereken belirlenen uygulama esasları çerçevesinde, Bakanlıkça su
ürünleri avcılığına ve maksimum su seviyesindeki göl alanı 75.000 hektardan büyük baraj göl-
lerinde asgari su kotundaki göl alanının binde birine kadar alanda su ürünleri yetiştiriciliğine
izin verilebilir. İçme-kullanma suyu alma yapısına 1000 metreden daha yakın olan alanlarda
ve bu yapıların bulunduğu koylarda su ürünleri yetiştiriciliği yapılamaz.

(6) İçme-kullanma suyu temin edilen baraj göllerinin havzalarında oluşturulacak koru-
ma alanları, memba yönündeki ilk baraj gölünün su toplama havzasında son bulur.

Mutlak koruma alanı
MADDE 9 – (1) Mutlak koruma alanı, içme-kullanma suyu temin edilen veya edilmesi

planlanan tabii göl, baraj gölü ve göletlerin, maksimum su seviyesinden itibaren yatayda 300
metre genişliğindeki kara alanıdır. Söz konusu alanın sınırının içme-kullanma suyu havzası sı-
nırını aşması hâlinde, mutlak koruma alanı, havza sınırında son bulur.  

(2) İçme-kullanma suyu temin edilmesi amacıyla yapılması planlanan baraj gölü ve gö-
letler ile su alınması planlanan tabii göllerin çevresinde, maksimum su seviyesinden itibaren
içme-kullanma suyu alma yapısını merkez alan, yarıçapı 300 metre genişliğindeki alanın kara
kısmındaki bölümü, içme-kullanma suyunu kullanan idare tarafından kamulaştırılır. İçme-kul-
lanma suyunu kullanan idarece gerekli görülmesi durumunda yarıçapı 300 metre genişliğindeki
alana ilave olarak mutlak koruma alanının bir kısmı veya tamamı kamulaştırılabilir.

(3) İçme-kullanma suyu projesine ve mevcut yapıların kanalizasyon sistemlerine ait
mecburi teknik tesisler haricinde hiçbir yeni yapı yapılamaz. 

(4) Hazine arazileri satılamaz. Hazine arazilerinde hiçbir yapı yapılamaz ve faaliyete
izin verilemez. Bu araziler suyu kullanan idarelere tahsis edilir ve bu idareler tarafından ağaç-
landırılır. 

(5) Mevcut yapılar aynen korunur. Ancak, insan sağlığı ve çevrede telafisi mümkün
olmayan neticelere yol açabilecek faaliyetlerin gerçekleştirildiği tesisler, tehlikeli atık bertaraf
tesisi, tehlikeli madde deposu ve benzeri mevcut yapılar kaldırılır. Yapı inşaat alanında değişiklik
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yapmamak ve kullanım amacını değiştirmemek şartıyla gerekli bakım ve onarım yapılabilir.
Mevcut yapılardan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisanslandırılan kurum ve kuru-
luşlarca riskli yapı olduğu tespit edilenler, inşaat alanında değişiklik yapmamak, kullanım ama-
cını değiştirmemek ve üzerinde bulunduğu taşınmazları ifraz işlemine tabi tutmamak şartıyla
yıkılarak yeniden inşa edilebilir. Parsel tevhidi ile yapı yoğunluğu, inşaat alanı ve emsal değeri
arttırılamaz. 

(6) Bu alanda belediye sınırı ve belediye mücavir alan sınırları içinde, bu Yönetmeliğin
yürürlüğe girdiği tarih itibariyle yürürlükteki imar planları geçerlidir, imar planlarının gelişme
alanlarındaki yapılaşmamış kısımların iptaline yönelik revizyon yapılır. İçme-kullanma suyu
havzası koruma planı hazırlanıncaya kadar bu planlar kapsamında yoğunluk arttırıcı veya kir-
lilik arttırıcı kullanım değişikliğine yönelik imar değişikliği yapılamaz. 12/11/2012 tarihli ve
6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun çerçevesinde köy
statüsünde iken belediye sınırları içine alınarak mahalle statüsüne geçen kırsal yerleşim alan-
larında yeni yapı yapılamaz, meskûn doku korunur.

(7) Bu alanda köy gelişme alanı belirlenemez. 
(8) Bu alanda, mevcut yapılardan kaynaklanan atıksular, kanalizasyon sistemi aracılı-

ğıyla öncelikli olarak havza dışına, teknik ve ekonomik açıdan uygulanabilir olmaması duru-
munda orta ve uzun mesafeli koruma alanlarındaki uygun arıtma ile sonlanan atıksu altyapı
tesisine verilir. Ancak, söz konusu yapılar; atıksuların kanalizasyon şebekesiyle toplanmasına
imkân verecek yoğunlukta değil ise, 19/3/1971 tarihli ve 13783 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Lağım Mecrası İnşası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönet-
melik hükümlerine göre yapılacak sızdırmaz foseptiklerde toplanarak orta mesafeli koruma
alanındaki, uzun mesafeli koruma alanındaki veya havza dışındaki arıtma ile sonlanan atıksu
altyapı tesisine verilir. Eğer bunlar mümkün değilse, içme-kullanma suyu havzası koruma planı
hazırlanıncaya kadar, atıksuların içme-kullanma suyu kaynağının su kalitesini olumsuz yönde
etkilemeyecek seviyede ileri arıtmadan geçirilerek deşarjına, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ta-
rafından izin verilebilir.

(9) Bu alanda atık ve artıkların boşaltılmasına, depolanmasına ve atık bertaraf tesislerine
izin verilmez.

(10) İçme suyu projesine ve mevcut yapıların kanalizasyon sistemlerine ait mecburi
teknik tesisler ile 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
kapsamına giren uygulamalar haricinde hafriyat ve döküm yapılamaz. Bu alanlarda bulunan
terk edilmiş maden ocaklarının doğal yapısının ikame edilmesi ve dolum sonrası ağaçlandırıl-
ması amacıyla inşaat ve yıkıntı atıkları ile karıştırılmamış hafriyat toprağı dökümüne izin ve-
rilebilir.

(11) Bu alan içinde, sportif amaçlı olta balıkçılığı ve piknik yapma ihtiyaçları için cepler
teşkil edilebilir. Bu cepler içme-kullanma suyu alma yapısına 500 metreden daha yakın olamaz.
5/3/2013 tarihli ve 28578 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesire Yerleri Yönetmeliği çer-
çevesinde belirlenmiş mesire yerlerine hiçbir yapı yapılmamak ve içme-kullanma suyu alma
yapısına 500 metreden, kıyıya maksimum su seviyesinden itibaren 50 metreden daha fazla yak-
laşmamak şartıyla izin verilebilir. Bu alanda oluşan insani ihtiyaçlar kısa mesafeli koruma ala-
nındaki günübirlik tesislerden temin edilir.

(12) Mevcut ve yeni açılacak tarım alanlarında, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlı-
ğının denetiminde sadece organik tarım faaliyetlerine izin verilir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı tarafından yetki verilmiş kontrol ve sertifikasyon kuruluşunun görüşleri doğrultu-
sunda organik tarım yapılamayacağının teknik olarak raporlandığı durumlarda, iyi tarım uy-
gulamalarına izin verilebilir.
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(13) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının kontrolünde mevcutta mutlak koruma
alanında yaşayan yerleşik halkın zati ihtiyacını karşılamak amacı ile hayvancılık faaliyetlerine
ve kontrollü otlatmaya izin verilebilir. 

(14) Arazi ve toprak yapısının uygun olduğu alanlarda ağaçlandırma faaliyetleri yapı-
labilir.

(15) Yeni akaryakıt istasyonlarına, gaz dolum istasyonlarına ve kimyasal madde depo-
larına, sıvı ve katı yakıt depolarına izin verilmez. Mevcut akaryakıt istasyonları ve gaz dolum
istasyonları TSE’nin ilgili standartlarına uygun hale getirilinceye kadar kapatılır. Standartlara
uygun hale getirilen istasyonlarda akaryakıt ve gaz satışı dışında dinlenme tesisi, oto yıkama,
bakım, yağ değişimi ve benzeri faaliyetlere izin verilmez.

(16) Mevcut yol güzergâhlarında bakım ve onarım çalışmaları, su kalitesini ve miktarını
olumsuz etkilemeyecek şekilde yapılabilir. Mevcut karayolu altyapılarının korunması amacıyla
ihtiyaç duyulan istinat duvarı, menfez gibi sanat yapıları yapılabilir. Kamu yararı gözetilerek
ve ekonomik olarak başka alternatifin olmaması durumunda, yeni karayollarının yapımına ka-
rayollarından kaynaklanan kirliliğin içme-kullanma suyu kaynağına ulaşmasını engelleyecek
gerekli tedbirlerin alınması şartıyla Bakanlık uygun görüşü ile izin verilebilir. Dinlenme tesisi,
servis istasyonu, akaryakıt istasyonu ve benzeri tesisler yapılamaz.

(17) Madencilik faaliyetlerine izin verilmez. 
Kısa mesafeli koruma alanı
MADDE 10 – (1) Kısa mesafeli koruma alanı, içme-kullanma suyu temin edilen veya

edilmesi planlanan tabii göl, baraj gölü ve göletlerin, mutlak koruma alanı sınırından itibaren
yatayda 700 metre genişliğindeki kara alanıdır. Söz konusu alan sınırının, içme-kullanma suyu
havzası sınırını aşması hâlinde, kısa mesafeli koruma alanı havza sınırında son bulur.

(2) Mevcut yapılar aynen korunur. Ancak, insan sağlığı ve çevrede telafisi mümkün ol-
mayan neticelere yol açabilecek faaliyetlerin gerçekleştirildiği tesisler, tehlikeli atık bertaraf
tesisi, tehlikeli madde deposu ve benzeri mevcut yapılar kaldırılır. Yapı inşaat alanında deği-
şiklik yapmamak ve kullanım amacını değiştirmemek şartıyla gerekli bakım ve onarım yapı-
labilir. Mevcut yapılardan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisanslandırılan kurum ve
kuruluşlarca riskli yapı olduğu tespit edilenler, inşaat alanında değişiklik yapmamak, kullanım
amacını değiştirmemek ve üzerinde bulunduğu taşınmazları ifraz işlemine tabi tutmamak şar-
tıyla yıkılarak yeniden inşa edilebilir. Parsel tevhidi ile yapı yoğunluğu, inşaat alanı ve emsal
değeri arttırılamaz. 

(3) Köy yerleşik alanı ve civarı sınırları içerisinde ve köy gelişme ihtiyacına yönelik
köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli ikamet edenler için barınma ihtiyacını karşılamak amacı
ile yapılacak yapılar, köyün genel ihtiyaçlarına yönelik yapılacak köy konağı, ibadethane, okul,
spor alanı, harman yeri, pazar yeri, sağlık ocağı, sağlık evi, PTT, karakol, bakkal gibi yapılara
ve ifraz uygulamalarına; imar planı veya köy yerleşme planı yapılmış ise bu Yönetmeliğin yü-
rürlüğe girdiği tarih itibariyle yürürlükteki plan hükümlerine göre; imar planı veya köy yerleş-
me planı yapılmamış ise Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde izin veri-
lebilir.

(4) Bu alanda belediye sınırı ve belediye mücavir alan sınırları içinde, bu Yönetmeliğin
yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla yürürlükteki imar planları geçerlidir, imar planlarının gelişme
alanındaki yapılaşmamış kısımların iptaline yönelik revizyon yapılır. İçme-kullanma suyu hav-
zası koruma planı hazırlanıncaya kadar bu planlar kapsamında yoğunluk arttırıcı veya kirlilik
arttırıcı kullanım değişikliğine yönelik imar değişikliği yapılamaz. Ancak 6360 sayılı Kanun
çerçevesinde köy statüsünde iken belediye sınırları içine alınarak mahalle statüsüne geçen
kırsal yerleşim alanlarının mahalle olarak bağlandığı tarihteki nüfusları ve bu nüfusların doğal
artışı için ihtiyaç duyulan yapılaşmaya izin verilebilir.
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(5) İskân dışı alanlarda yapılacak yapılara ve ifraz uygulamalarına Plansız Alanlar İmar
Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde izin verilir. Bu alandaki tarım arazileri için yapılacak
ifraz uygulamalarında 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Ka-
nunu hükümleri esas alınır.

(6) Yeni sanayi tesisi kurulmasına izin verilmez.
(7) Mesire Yerleri Yönetmeliği çerçevesinde belirlenmiş mesire yerlerine, bu Yönet-

meliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle yürürlükteki imar planlarında yer alan rekreasyon
alanlarına ve bu alanlarda kapalı kısımlarının toplam alanı her parselde 100 metrekareyi geç-
memek şartıyla günübirlik tesislere izin verilebilir. Yürürlükteki mesire yeri gelişim ve yönetim
planları ile imar planları, bu fıkrada günübirlik tesisler için belirlenen yapılaşma şartlarına uy-
gun olarak revize edilir. Günübirlik turizm tesisleri dışında yeni turizm tesislerine izin verilmez. 

(8) Bu alanda, mevcut yerleşim ve sanayi tesisleri ile bu madde kapsamında izin verilen
yeni yapılardan kaynaklanan atıksular, kanalizasyon sistemi aracılığıyla öncelikli olarak havza
dışına, teknik ve ekonomik olarak mümkün olmaması durumunda orta ve uzun mesafeli koruma
alanlarındaki uygun arıtma ile sonlanan atıksu altyapı tesisine verilir. Ancak, söz konusu yapı-
lar; atıksuların kanalizasyon şebekesiyle toplanmasına imkân verecek yoğunlukta değil ise,
Lağım Mecrası İnşası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik hü-
kümlerine göre yapılacak sızdırmaz foseptiklerde toplanarak orta mesafeli koruma alanındaki,
uzun mesafeli koruma alanındaki veya havza dışındaki arıtma ile sonlanan atıksu altyapı tesi-
sine verilir. Şayet, bunlar mümkün değilse içme-kullanma suyu havzası koruma planı hazırla-
nıncaya kadar mevcut olan yerleşim ve sanayi tesisleri ile bu madde kapsamında izin verilen
yeni yapılardan kaynaklanan atıksuların içme-kullanma suyu kaynağının su kalitesini olumsuz
yönde etkilemeyecek seviyede ileri arıtmadan geçirilerek deşarjına, Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı tarafından izin verilebilir. 

(9) Bu alanda atık ve artıkların boşaltılmasına, depolanmasına ve atık bertaraf tesislerine
izin verilmez.

(10) İçme suyu projesine ve mevcut yapıların kanalizasyon sistemlerine ait mecburi
teknik tesisler, 2863 sayılı Kanun kapsamına giren uygulamalar ile bu madde kapsamında izin
verilen yeni yapıların inşası haricinde hafriyat ve döküm yapılamaz. Bu alanlarda bulunan terk
edilmiş maden ocaklarının doğal yapısının ikame edilmesi ve dolum sonrası ağaçlandırılması
amacıyla inşaat ve yıkıntı atıkları ile karıştırılmamış hafriyat toprağı dökümüne izin verilebi-
lir.

(11) Mevcut ve yeni açılacak tarım alanlarında, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlı-
ğının denetiminde sadece organik tarım faaliyetlerine izin verilir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı tarafından yetki verilmiş kontrol ve sertifikasyon kuruluşunun görüşleri doğrultu-
sunda organik tarım yapılamayacağının teknik olarak raporlandığı durumlarda, İyi Tarım Uy-
gulamaları Koduna uyulması şartıyla tarımsal faaliyetlere izin verilebilir.

(12) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının kontrolünde yerleşik halkın zati ihtiyacını
karşılamak amacı ile hayvancılık faaliyetlerine ve kontrollü otlatmaya izin verilebilir. 

(13) Yeni akaryakıt istasyonlarına, gaz dolum istasyonlarına ve kimyasal madde depo-
larına, sıvı ve katı yakıt depolarına izin verilmez. Mevcut akaryakıt istasyonları ve gaz dolum
istasyonları TSE’nin ilgili standartlarına uygun hale getirilinceye kadar kapatılır. Standartlara
uygun hale getirilen istasyonlarda akaryakıt ve gaz satışı dışında dinlenme tesisi, oto yıkama,
bakım, yağ değişimi ve benzeri faaliyetlere izin verilmez.

(14) Mevcut yol güzergâhlarında bakım ve onarım çalışmaları, su kalitesini ve miktarını
olumsuz etkilemeyecek şekilde yapılabilir. Mevcut karayolu altyapılarının korunması amacıyla
ihtiyaç duyulan istinat duvarı, menfez gibi sanat yapıları yapılabilir. Kamu yararı gözetilerek
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ve ekonomik olarak başka bir alternatifin olmaması durumunda, yeni karayollarının yapımına
ve söz konusu karayolunun erişme kontrollü karayolu olması halinde, bu yol üzerinde yer alan
ve ayrılmaz parçası niteliği taşıyan erişme kontrollü karayolu hizmet tesislerinin yapımı, bakımı
ve işletimine veya işlettirilmesine; karayollarından kaynaklanan kirliliğin içme-kullanma suyu
kaynağına ulaşmasını engelleyecek gerekli tedbirlerin alınması şartıyla Bakanlık uygun görüşü
ile izin verilebilir. Dinlenme tesisi, servis istasyonu, akaryakıt istasyonu ve benzeri tesisler ya-
pılamaz.

(15) Madencilik faaliyetlerine izin verilmez. 
Orta mesafeli koruma alanı
MADDE 11 – (1) Orta mesafeli koruma alanı, içme-kullanma suyu temin edilen veya

edilmesi planlanan tabii göl, baraj gölü ve göletlerin, kısa mesafeli koruma alanı sınırından iti-
baren yatayda 1000 metre genişliğindeki kara alanıdır. Söz konusu alan sınırının, içme-kullanma
suyu havzası sınırını aşması hâlinde, orta mesafeli koruma alanı havza sınırında son bulur.

(2) Mevcut yapılar aynen korunur. Ancak, insan sağlığı ve çevrede telafisi mümkün ol-
mayan neticelere yol açabilecek faaliyetlerin gerçekleştirildiği tesisler, tehlikeli atık bertaraf
tesisi, tehlikeli madde deposu ve benzeri mevcut yapılar kaldırılır. Yapı inşaat alanında deği-
şiklik yapmamak ve kullanım amacını değiştirmemek şartıyla gerekli bakım ve onarım yapı-
labilir. 

(3) Köy yerleşik alanı ve civarı sınırları içerisinde ve köy gelişme ihtiyacına yönelik
köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli ikamet edenler için barınma ihtiyacını karşılamak amacı
ile yapılacak yapılar, köyün genel ihtiyaçlarına yönelik yapılacak köy konağı, ibadethane, okul,
spor alanı, harman yeri, pazar yeri, sağlık ocağı, sağlık evi, PTT, karakol, bakkal gibi yapılara
ve ifraz uygulamalarına; imar planı veya köy yerleşme planı yapılmış ise bu Yönetmeliğin yü-
rürlüğe girdiği tarih itibariyle yürürlükteki plan hükümlerine göre; imar planı veya köy yerleş-
me planı yapılmamış ise Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde izin veri-
lebilir. 

(4) Bu alanda belediye sınırı ve belediye mücavir alan sınırları içinde, bu Yönetmeliğin
yürürlüğe girdiği tarih itibariyle yürürlükteki imar planları aynen geçerlidir. İçme-kullanma
suyu havzası koruma planı hazırlanıncaya kadar bu planlar kapsamında yoğunluk arttırıcı veya
kirlilik arttırıcı kullanım değişikliğine yönelik imar değişikliği yapılamaz. Ancak 6360 sayılı
Kanun çerçevesinde köy statüsünde iken belediye sınırları içine alınarak mahalle statüsüne ge-
çen kırsal yerleşim alanlarının mahalle olarak bağlandığı tarihteki nüfusları ve bu nüfusların
doğal artışı için ihtiyaç duyulan yapılaşmaya izin verilebilir.

(5) İskân dışı alanlarda yapılacak yapılara ve ifraz uygulamalarına Plansız Alanlar İmar
Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde izin verilir. Bu alandaki tarım arazileri için yapılacak
ifraz uygulamalarında 5403 sayılı Kanun hükümleri esas alınır.

(6) Yeni sanayi tesisi kurulmasına izin verilmez.
(7) Mesire Yerleri Yönetmeliği çerçevesinde belirlenmiş mesire yerlerine, bu Yönet-

meliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle yürürlükteki imar planlarında yer alan rekreasyon
alanlarına ve bu alanlarda kapalı kısımlarının toplam alanı her parselde 100 metrekareyi geç-
memek şartıyla günübirlik tesislere izin verilebilir. Yürürlükteki mesire yeri gelişim ve yönetim
planları ile imar planları, bu fıkrada günübirlik tesisler için belirlenen yapılaşma şartlarına uy-
gun olarak revize edilir. Günübirlik turizm tesisleri dışında yeni turizm tesislerine izin veril-
mez.

(8) Kentsel atıksular öncelikle havza dışına veya uzun mesafeli koruma alanındaki arıt-
ma ile sonlanan atıksu altyapı tesisine verilir. Ancak kentsel atıksuların tarımsal sulama suyu
amaçlı yeniden kullanılmasına ilgili mevzuattaki standartlara uygun arıtılması şartı ile Gıda,
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Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün görüşü alınarak
Bakanlıkça izin verilir. Kentsel atıksuların, teknik ve ekonomik olarak havza dışına çıkarılma-
sının veya yeniden kullanımının mümkün olmadığı hallerde, içme-kullanma suyu kaynağının
su kalitesini olumsuz yönde etkilemeyecek seviyede arıtılarak deşarjına Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı tarafından izin verilebilir.

(9) Bu alanda atık ve artıkların boşaltılmasına, depolanmasına ve atık bertaraf tesislerine
izin verilmez. Bu alanlarda bulunan terk edilmiş maden ocaklarının doğal yapısının ikame edil-
mesi ve dolum sonrası ağaçlandırılması amacıyla inşaat ve yıkıntı atıkları ile karıştırılmamış
hafriyat toprağı dökümüne izin verilebilir.

(10) Tarım alanlarında, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının kontrolünde organik
tarım faaliyetlerine veya iyi tarım uygulamalarına geçilmesi teşvik edilir.

(11) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının kontrolünde hayvancılık faaliyetlerine
ve otlatmaya izin verilir.

(12) Yeni akaryakıt istasyonlarına, gaz dolum istasyonlarına ve kimyasal madde depo-
larına, sıvı ve katı yakıt depolarına izin verilmez. Mevcut akaryakıt istasyonları ve gaz dolum
istasyonları TSE’nin ilgili standartlarına uygun hale getirilinceye kadar kapatılır. Standartlara
uygun hale getirilen istasyonlarda akaryakıt ve gaz satışı dışında dinlenme tesisi, oto yıkama,
bakım, yağ değişimi ve benzeri faaliyetlere izin verilmez.

(13) Mevcut yol güzergâhlarında bakım ve onarım ile genişletme çalışmaları, su kali-
tesini ve miktarını olumsuz etkilemeyecek şekilde yapılabilir. Mevcut karayolu altyapılarının
korunması amacıyla ihtiyaç duyulan istinat duvarı, menfez gibi sanat yapıları yapılabilir. Bu
alandan geçecek olan ulaşım altyapısının sadece ulaşımla ilgili işlevlerine ve söz konusu ulaşım
altyapısının erişme kontrollü karayolu olması halinde, bu yol üzerinde yer alan ve ayrılmaz
parçası niteliği taşıyan erişme kontrollü karayolu hizmet tesislerinin yapımı, bakımı ve işleti-
mine/işlettirilmesine karayollarından kaynaklanan kirliliğin içme-kullanma suyu kaynağına
ulaşmasını engelleyecek gerekli tedbirlerin alınması şartıyla izin verilebilir. Dinlenme tesisi,
akaryakıt istasyonu ve benzeri tesisler yapılamaz.

(14) 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu çerçevesinde madencilik faaliyet-
lerine izin verilir.

(15) Güneş ve rüzgâr enerji santrali kurulmasına Bakanlığın ilgili düzenleyici işlemle-
rinde yer alan hükümlerin sağlanması şartıyla izin verilebilir.

Uzun mesafeli koruma alanı
MADDE 12 – (1) Uzun mesafeli koruma alanı, içme-kullanma suyu temin edilen veya

edilmesi planlanan tabii göl, baraj gölü ve göletlerin mutlak, kısa ve orta mesafeli koruma alan-
larının dışında kalan içme-kullanma suyu havzasının bütünüdür. 

(2) Köy yerleşik alanı ve civarı sınırları içerisinde, köy gelişme ihtiyacına yönelik ba-
rınma ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılacak yapılar ile köyün genel ihtiyaçlarına yönelik
yapılacak sosyal ve ticari tesisler kapsamındaki köy konağı, ibadethane, okul, spor alanı, har-
man yeri, pazar yeri, sağlık ocağı, sağlık evi, PTT, karakol, ticarethane, mezarlık gibi yapılara
ve ifraz uygulamalarına, imar planı veya köy yerleşim planı yapılmış ise bu Yönetmeliğin yü-
rürlüğe girdiği tarih itibariyle yürürlükteki imar planı hükümlerine göre; imar planı veya köy
yerleşim planı yapılmamış ise Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde izin
verilir. 

(3) İskân dışı alanlarda yapılacak yapılara ve ifraz uygulamalarına Plansız Alanlar İmar
Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde izin verilir. Bu alandaki tarım arazileri için yapılacak
ifraz uygulamalarında 5403 sayılı Kanun hükümleri esas alınır. 

28 Ekim 2017 – Sayı : 30224                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 81



(4) Bu alanda belediye sınırı ve belediye mücavir alan sınırları içinde, bu Yönetmeliğin
yürürlüğe girdiği tarih itibariyle yürürlükteki imar planları aynen geçerlidir. Mevcut imar plan-
larında; su kalitesi ve miktarını olumsuz yönde etkilememesi, gerekli çevresel altyapı ve kir-
lenme kontrolü tedbirlerinin yerine getirilmesi şartıyla ve Bakanlık ile Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığının görüşleri ile değişiklik yapılabilir.

(5) Kentsel atıksular havza dışındaki arıtma ile sonlanan atıksu altyapı tesisine verilir.
Ancak kentsel atıksuların tarımsal sulama suyu amaçlı yeniden kullanılmasına ilgili mevzuat-
taki standartlara uygun arıtılması şartı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Devlet Su
İşleri Genel Müdürlüğünün görüşü alınarak Bakanlıkça izin verilir. Kentsel atıksuların, teknik
ve ekonomik olarak havza dışına çıkarılmasının veya yeniden kullanımının mümkün olmadığı
hallerde, içme-kullanma suyu kaynağının su kalitesini olumsuz yönde etkilemeyecek seviyede
arıtılarak deşarjına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından izin verilebilir. 

(6) Maksimum su seviyesinden itibaren yatayda 2000 ile 5000 metre arasında kalan kı-
sımlarda, tehlikeli atık ve madde üretmeyen ve depolamayan, endüstriyel atıksu oluşturmayan
sanayi tesislerine izin verilebilir. Maksimum su seviyesinden itibaren yatayda 5000 metreden
sonra yeni sanayi tesislerine, yedinci fıkrada belirtilen şartların yerine getirilmesi durumunda
izin verilebilir.

(7) Bu alandaki, mevcut ve yeni sanayi tesislerinden kaynaklanan atıksular, ilgili mev-
zuattaki standartlarda arıtılarak havza dışına çıkartılır. Endüstriyel atıksuların havza dışına çı-
karılmasının mümkün olmadığı durumlarda, içme-kullanma suyu kaynağının su kalitesini
olumsuz yönde etkilemeyecek seviyede arıtılarak deşarjına, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ta-
rafından izin verilebilir. 

(8) Uzun mesafeli koruma alanının, maksimum su seviyesinden itibaren yatayda 5000
metreden daha uzakta olan kısımlarında, 26/3/2010 tarihli ve 27533 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak inşa
edilmesi ve işletilmesi şartlarıyla düzenli katı atık depolama ve bertaraf alanlarına Çevre ve
Şehircilik Bakanlığının uygun görüşü ile izin verilir. Oluşacak sızıntı suları havza dışındaki
arıtma ile sonlanan atıksu altyapı tesisine verilir. Ancak sızıntı sularının teknik ve ekonomik
sebeplerle havza dışına çıkarılmasının mümkün olmadığı durumlarda, içme-kullanma suyu
kaynağının su kalitesini olumsuz yönde etkilemeyecek seviyede ileri arıtmadan geçirilerek de-
şarjına, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından izin verilir.

(9) Tarım alanlarında, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının kontrolünde organik
tarım faaliyetlerine veya tarımsal faaliyetlerin İyi Tarım Uygulamaları Koduna uygun olarak
yapılması teşvik edilir. 

(10) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının kontrolünde hayvancılık faaliyetlerine
ve otlatmaya izin verilir.

(11) Mevcut akaryakıt istasyonları ve gaz dolum istasyonları TSE’nin ilgili standartla-
rına uygun hale getirilinceye kadar kapatılır. Bu alanda TSE’nin ilgili standartlarına uygun ol-
mak şartıyla yeni akaryakıt istasyonu kurulabilir.

(12) Mevcut yol güzergâhlarında bakım, onarım ve genişletme çalışmaları ile yeni ka-
rayolu yapımına su kalitesini ve miktarını olumsuz etkilemeyecek şekilde izin verilebilir. Ka-
rayolu altyapılarının korunması amacıyla ihtiyaç duyulan istinat duvarı, menfez gibi sanat ya-
pıları yapılabilir. 

(13) 3213 sayılı Kanun çerçevesinde madencilik faaliyetlerine izin verilir.
(14) Güneş ve rüzgâr enerji santrali kurulmasına Bakanlığın düzenleyici işlemlerinde

yer alan hükümlerin sağlanması şartıyla izin verilebilir.

Sayfa : 82                               RESMÎ GAZETE                                 28 Ekim 2017 – Sayı : 30224



Dere, çay ve nehirler için genel esaslar ve koruma alanı

MADDE 13 – (1) İçme-kullanma suyu temin edilen ve temin edilmesi planlanan dere,
çay ve nehirlerin korunması amacıyla, regülatör, bent ve benzeri içme-kullanma suyu alma ya-
pısını merkez alan, yarıçapı 300 metre genişliğindeki memba tarafındaki bölge, içme-kullanma
suyunu kullanan idare tarafından kamulaştırılır. Bu alanda, içme-kullanma suyu projesine ait
mecburi teknik tesisler haricinde hiçbir yapı yapılamaz ve faaliyete izin verilemez. Söz konusu
dere, çay ve nehirlerden su alınarak faaliyetine izin verilmiş olan su ürünleri yetiştiricilik tesis-
lerinin müktesep hakları saklıdır.

(2) İçme-kullanma suyu alma yapısının memba yönündeki ilk su yapısında son bulmak
şartıyla, içme-kullanma suyu su alma yapısından itibaren maksimum 2000 metre mesafede,
arıtılsa dahi atıksu deşarjına izin verilmez, ilgili mevzuattaki standartlara uygun arıtılmış atık-
sular su alma yapısının mansabına bir kollektör ile deşarj edilebilir. Ancak, atıksuların içme-
kullanma suyu kaynağının su kalitesini olumsuz yönde etkilemeyecek seviyede ileri arıtmadan
geçirilerek deşarjına, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından izin verilebilir. 

(3) İçme-kullanma suyu alma yapısının memba yönündeki ilk su yapısında son bulmak
şartıyla, içme-kullanma suyu su alma yapısından itibaren maksimum 2000 metre mesafedeki
alan ile dere, çay ve nehirlerin şev üstünden sağ ve sol sahil kıyı çizgisinden itibaren 15 metre
genişliğindeki alanda atık ve artıkların boşaltılmasına, depolanmasına ve atık bertaraf tesislerine
izin verilmez.

(4) İçme-kullanma suyu temin edilen ve edilmesi planlanan dere, çay ve nehirlerin mem-
basındaki su toplama alanına ilişkin olarak, içme-kullanma suyunu kullanan idare tarafından
koruma planı hazırlanabilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yeraltı Suları İçin Koruma Esasları ve Alanları 

Yeraltı suları için genel koruma esasları ve koruma alanları

MADDE 14 – (1) İçme-kullanma suyu temin edilen veya edilmesi planlanan yer altı
suyu kütlelerinin kalite durumu İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik eklerinde
yer alan parametre listesi ve standartları dikkate alınarak Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bo-
zulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelikte belirtilen esaslara göre değerlendirilir. 

(2) İçme-kullanma suyu temin edilen kuyu, pınar, kaynak, kaptaj, tünel, galeri ve ben-
zeri yapılarda İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte yer alan kalite parametre-
leri ve standartları dikkate alınarak izleme yapılır. İzleme, büyükşehir belediye sınırları içeri-
sinde büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idareleri genel müdürlüklerince, diğer alan-
larda ise Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce yapılır.

(3) İçme-kullanma suyu temin edilen yeraltı sularının koruma alanları ve esasları, Yeraltı
Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmeliğe göre Devlet Su
İşleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. 

(4) İçme-kullanma suyu temin edilen yeraltı sularının korunmasına yönelik tedbirlerin
alınmasına rağmen yeraltı suyunun kalite standartlarını sağlamadığı ve risk altında olduğunun
belirlendiği, ancak içme-kullanma suyunun söz konusu yeraltı su kütlesinden temin edilmesinin
zorunlu olduğu durumlarda, bu alanlara ilişkin içme-kullanma suyu havzası koruma planı Ba-
kanlığın koordinasyonunda ilgili kurumların görüşleri alınarak Devlet Su İşleri Genel Müdür-
lüğünce hazırlanır veya hazırlatılır.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Denetim, İdari Yaptırım, Çeşitli ve Son Hükümler

Denetim ve idari yaptırım
MADDE 15 – (1) Büyükşehir belediyelerine içme-kullanma suyu temin edilen veya

edilmesi planlanan yerüstü suyu kaynaklarının havzalarındaki denetim faaliyetlerinden
23/11/1981 tarihli ve 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş
ve Görevleri Hakkında Kanun çerçevesinde büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idare-
leri genel müdürlükleri ve 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu çerçevesinde Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı sorumludur. Yapılacak denetimlerde atıksuların bertarafına ilişkin tespit
edilen aykırı hususlar 2872 sayılı Kanun kapsamında işlem yapılmak üzere ilgili valiliğe bil-
dirilir.

(2) 2872 sayılı Kanun çerçevesinde büyükşehir belediyeleri haricindeki yerleşimlere
içme-kullanma suyu temin edilen su havzalarındaki faaliyetler sonucu oluşan atıksulara ilişkin
denetim faaliyetlerinden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sorumludur.

(3) İçme-kullanma suyu havzalarında, hayvansal ve kimyasal gübre ve zirai ilaç kulla-
nımına ilişkin denetimler Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından öncelikli olarak yapılır. 

(4) İçme-kullanma suyu havzalarındaki her türlü imar faaliyetlerinin imar mevzuatına
uygunluğunun denetimi, 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu, 10/7/2004 tarihli ve 5216
sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununa
istinaden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, büyükşehir belediyesi ve diğer belediyelerin görev ve
sorumluluğundadır.

(5) Koruma planı yürürlüğe girmiş olan içme-kullanma suyu havzalarında yapılan de-
netimlerle ilgili en geç altı ayda bir, denetimi yapan idare tarafından Bakanlığa raporlama ya-
pılır.

Diğer hükümler
MADDE 16 – (1) 2560 sayılı Kanun gereği, büyükşehir belediyelerince içme-kullanma

suyu alınan havzaların korunması için yapılacak düzenlemelerde Bakanlığın uygun görüşü alınır.
(2) İçme-kullanma suyu havzalarında koruma planı hazırlanıncaya kadar bu Yönetmelik

hükümleri mevcut ve yeni hazırlanacak imar ve çevre düzeni planlarına aynen işlenir. 
(3) İçme-kullanma suyu havzalarında bulunan kamuya ait arazilerde de içme-kullanma

suyu havzası koruma planı hazırlanıncaya kadar bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Uyum süreleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Büyükşehir belediyeleri, içme-kullanma suyu havzaları için

yürürlükteki mevzuat düzenlemelerini, bu Yönetmeliğin madencilik faaliyetlerine ilişkin hü-
kümleri çerçevesinde en geç bir yıl içerisinde revize eder ve görüş alınmak üzere Bakanlığa
sunar.

(2) Yerüstü suyu kaynakları için içme-kullanma suyu havzaları koruma planları, bu Yö-
netmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren en geç beş yıl içinde hazırlanarak Bakanlığa sunulur.
İçme-kullanma suyu temin edilen yerüstü suyu kaynaklarına ilişkin koruma planının beş yıl
içinde hazırlanmaması durumunda ve içme-kullanma suyu temin edilmesi planlanan yerüstü
suyu kaynaklarına ilişkin koruma planlarının hazırlanmasına ise planlama raporu ile eşzamanlı
olarak başlanılmaması durumunda, içme-kullanma suyu havzası koruma planı Bakanlıkça ha-
zırlanır veya hazırlatılır, bedeli içme-kullanma suyunu kullanan idareden tahsil edilir.

Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
SU HAVZALARININ KORUNMASI VE YÖNETİM PLANLARININ 

HAZIRLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 17/10/2012 tarihli ve 28444 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Hav-
zalarının Korunması ve Yönetim Planlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmeliğin adı aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“HAVZA YÖNETİM PLANLARININ HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE
TAKİBİ YÖNETMELİĞİ” 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yerüstü ve yeraltı su kütlelerinin, bütüncül

bir yaklaşımla havza bazında, fizikokimyasal, kimyasal ve ekolojik kalite bileşenleri ile miktar
açısından iyi su durumunda olanlarının mevcut haliyle korunması, bozulmuş olanlarının iyi su
durumuna getirilmesi ve ihtiyaç önceliklerine uygun şekilde tahsisi yapılarak sürdürülebilir
kullanımının sağlanması, ulusal su planı ve havza ölçekli yönetim planlarının hazırlanması,
uygulanması ve takibinin yapılması ile ilgili usûl ve esasların düzenlenmesidir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alt havza: Havzanın sularını denize boşaltan nehre bağlı yan kolların veya akarsuyu

besleyen göller veya gölleri besleyen yan kolların veya havza içerisinde yer alan müstakilen
ve doğrudan deniz ve göle dökülen akarsu kütlelerinin su toplama alanını, 

b) Atıksu: Evsel, endüstriyel, zirai ve diğer kullanımlar sonucunda kirlenmiş veya özel-
likleri kısmen veya tamamen değişmiş sular ile maden ocakları ve cevher hazırlama tesislerin-
den kaynaklanan sular ve yapılaşmış kaplamalı ve kaplamasız şehir bölgelerinden cadde, oto-
park ve benzeri alanlardan yağışların yüzey veya yüzeyaltı akışa dönüşmesi sonucunda gelen
suları,

c) Bakanlık: Orman ve Su İşleri Bakanlığını,
ç) Belirli kirleticiler: Su kütlesine, kalitesini olumsuz yönde etkileyebilecek miktarda

deşarj edilen ve yerüstü su kütlesinin iyi ekolojik duruma ulaşması için çevresel kalite standardı
belirlenmiş olan madde veya madde gruplarını,

d) Bütüncül yaklaşım: Havza ve alt havzalardaki yerüstü ve yeraltı su kaynaklarının
kalite ve miktar durumlarının korunması ve iyileştirilmesi maksadıyla noktasal, yayılı ve hid-
romorfolojik bütün baskılara karşı alınacak tedbirlerin sosyo-ekonomik bileşenler de dahil ol-
mak üzere, çok yönlü ve etkileşimli bir şekilde değerlendirilmesi ve yönetimini,

e) Büyük ölçüde değiştirilmiş su kütlesi: İnsan faaliyetlerinin yol açtığı fiziksel deği-
şikliklerin bir sonucu olarak özellik bakımından önemli ölçüde değişmiş yerüstü su kütlesini,

f) Çevresel hedef: Bir su kütlesindeki sucul canlıların en yüksek mertebede korunması
için kimyasal ve ekolojik durum ile miktar açısından ulaşabileceği en iyi su durumunu,

g) Çevresel kalite standardı: Belli bir kirleticinin ya da kirletici gruplarının suda, dip
çökeltisinde veya biyotada insan sağlığı ve çevreyi korumak için aşmaması gereken konsant-
rasyonları,

ğ) Çevresel su ihtiyacı: Suya bağımlı karasal ve sucul ekosistemlerin devamlılığını sağ-
lamak için gereken asgari su miktarı ve kalitesini,

h) Deşarj: Arıtılmış olsun veya olmasın evsel, kentsel, sanayi ve enerji kaynaklı atık-
sular ile sulamadan dönen suların doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortama boşaltılmasını,

ı) Deşarj limit değeri: Atıksu deşarjında izin verilen maksimum kirletici miktarı ve/veya
konsantrasyonu,
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i) Ekolojik durum: Yerüstü sularına bağımlı su ekosistemleri unsurlarının ve işleyişinin
kalitesini,

j) Ekosistem: Belli bir alanda bulunan canlılar ile bu canlıların etkileşim içerisinde bu-
lunduğu fiziksel çevreyi,

k) Geçiş suları: Nehir ağızları civarındaki, kıyı sularına yakın olmaları ancak aynı za-
manda tatlı su akıntılarından önemli ölçüde etkilenmeleri neticesinde kısmen tuzlu olma özel-
liğine sahip yerüstü su kütlelerini, 

l) Göl: Durgun haldeki kıta içi yerüstü su kütlesini,
m) Havza: Nehir havzalarında su ayrım çizgisinden denize aktığı noktaya, kapalı hav-

zalarda ise suyun toplandığı nihai noktaya kadar suyun toplanma alanını,
n) Havza bölgesi: Bir veya daha fazla havzanın ilgili yeraltı ve yerüstü suları ile birlikte

oluşturduğu alanı,
o) Havza ölçekli yönetim planları: Havza koruma eylem, havza su tahsis, havza yöne-

tim, havza taşkın yönetim, havza kuraklık yönetim gibi havza ölçeğinde suyla alakalı yapılan
bütün planları,

ö) Havza su tahsis planı: Bir veya birden çok havzadaki su kaynaklarının içme ve kul-
lanma,  çevresel su ihtiyacı, zirai sulama, enerji, sanayi, ticaret, turizm, taşıma, ulaşım, rekre-
asyon, projeye dayalı su ürünleri yetiştiriciliği, su ürünleri avcılığı ve diğer maksatların ihti-
yaçlarına uygun olarak dağıtımını, 

p) Havza Yönetim Heyeti: 20/5/2015 tarihli ve 29361 sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan Havza Yönetim Heyetlerinin Teşekkülü, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında
Tebliğde tanımlanan heyeti,

r) Havza Yönetimi  Merkez Kurulu: 20/5/2015 tarihli ve 29361 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Havza Yönetim Heyetlerinin Teşekkülü, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hak-
kında Tebliğde tanımlanan kurulu,

s) Havza yönetim planı: Bir havzadaki su kaynaklarının ve canlı hayatının korunmasını,
geliştirilmesini ve bozulmamasını sağlamak üzere, su kaynakları için sürdürülebilir bir koru-
ma-kullanma dengesi gözetilerek katılımcı bir yaklaşımla havzanın tamamını esas alarak ha-
zırlanan planı,

ş) Hidromorfoloji: Su kütlelerine yapılan müdahalelerin ekolojik durum üzerine yaptığı
etkilerin belirlenmesi maksadıyla;  suyun miktarında, akışında ve niteliğinde, su yatağında,
kıyı şeridinde, su taban yapısında ve su içi ile kıyı habitatlarında meydana gelen değişimleri
izlemek için yapılan ölçümler ile ekolojik durumu saptamak için yapılan çalışmaları,

t) İçme suyu havza koruma planı: İçme suyu temin edilen veya edilmesi planlanan yer-
üstü veya yeraltı suyu havzalarının korunması, kirlenmesinin önlenmesi, kirlenmiş ise iyileş-
tirilmesi ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması maksadıyla yapılan ve havzaya özel hü-
kümleri tanımlayan planı,

u) İl Su Yönetim Koordinasyon Kurulu: 20/5/2015 tarihli ve 29361 sayılı Resmî Gaze-
te’de yayımlanan Havza Yönetim Heyetlerinin Teşekkülü, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları
Hakkında Tebliğde tanımlanan kurulu,

ü) İyi ekolojik durum: Bir su kütlesinde izlenen biyolojik ve destekleyici kalite unsur-
larının, referans şartlardan az oranda sapma göstermesi durumunu,

v) İyi ekolojik potansiyel: Büyük ölçüde değiştirilmiş veya yapay su kütleleri için bi-
yolojik, fizikokimyasal, genel kimyasal, belirli kirleticiler ve hidromorfolojik kalite unsurları
açısından ulaşılabilecek iyi durumu,

y) İyi su durumu: Yerüstü suları için su kaynağının ekolojik durumunun ve kimyasal
durumunun birlikte değerlendirilmesi sonucunda iyi kalite sınıfında olması halini; yeraltı suları
için ise su kütlesinin miktar açısından yeterli ve kimyasal açıdan iyi olduğu durumu,

z) Katılımcı yaklaşım: Planlama sürecinde ilgili kamu kurum-kuruluşlarının, meslek
odalarının, sivil toplum kuruluşlarının ve yerel halkın planlama sürecine katılımlarının sağlan-
masını,
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aa) Kıyı suları: Türkiye kıyılarının en dış uç noktalarından çizilen düz esas hattan iti-
baren deniz tarafına doğru bir deniz mili (1852 metre) mesafeye kadar uzanan suları ve bunların
deniz tabanı ve altını,

bb) Kirlilik: İnsan sağlığına ve her türlü ekosisteme zarar verebilecek maddelerin veya
ısının hava, su veya toprağa, doğrudan veya dolaylı olarak verilmesi sonucu ortaya çıkması
durumunu,

cc) Korunan alan: Su kaynaklarında insani kullanım maksatlı su teminini sağlayan alan-
ları; ekonomik ve ekolojik bakımdan önemli su canlısı türlerinin korunması için belirlenmiş
alanları; yüzme suyu için tahsis edilen alanları; suya bağlı yaşayan, ulusal mevzuat ve uluslar-
arası yükümlülüklere göre koruma altına alınması gereken özel tür veya türler ile bunların üre-
me veya yaşama alanlarını; besin maddelerine hassas ve nitrata hassas alanları,

çç) Kuraklık yönetim planı: Muhtemel kuraklık risklerinin olumsuz etkilerinin azaltıl-
masına ve kuraklık problemlerinin çözümüne yönelik olarak kuraklık öncesinde, esnasında ve
sonrasında alınacak tedbirleri ihtiva eden yönetim planını,

dd) Münferit su tahsisi: Herhangi bir su kaynağından belirli bir kurum, kuruluş, gerçek
ve tüzel kişilere verilen su kullanım iznini,  

ee) Öncelikli maddeler: 30/11/2012 tarihli ve 28483 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliğinin Ek-5’inin Tablo-5’i kapsamında yer alan kirleticileri,

ff) Paydaş: Havza ölçeğinde yönetim planlarından etkilenmesi muhtemel veya plana
etki edebilecek gerçek ve tüzel kişileri,

gg) Peyzaj: Özellikleri, insan ve/veya doğal faktörlerin etkileşimi ve eylemi sonucunda
insanlar tarafından algılandığı şekliyle oluşan alanı, 

ğğ) Referans durum: Her bir su kütlesi tipi için tahrip edilmemiş durumu ve ekolojik
kalite oranı ölçeğinde çok iyi su durumunu yansıtan şartları,

hh) Sektörel alt havza: Bir hidrolojik su havzasında, kullanım maksatlarına göre kulla-
nımlar dikkate alınarak birleştirilen veya bölünen alt havzayı ve/veya bölgeleri,

ıı) Sıcak nokta: Havzadaki yerüstü ve yeraltı sularının kalitesi ve miktarı üzerinde olum-
suz etkilerin hissedilmeye başlandığı ve havzada öncelikli olarak müdahale edilmesi gereken
bölgeyi,

ii) Su durumu: Yerüstü suları için su kaynağının hem ekolojik, hem kimyasal, hem de
miktar olarak; yeraltı suları için ise su kütlesinin hem miktar hem de kimyasal açıdan herhangi
bir zamandaki özelliklerini,

jj) Su hizmetleri: İçme ve kullanma, sanayi,  çevresel su ihtiyacı, sulama ya da herhangi
bir ekonomik faaliyet için yerüstü ve yeraltı sularından sağlanan su temini ve atıksu bertarafı
gibi hizmetleri,

kk) Su kütlesi: Bir akarsuyun, nehir veya kanalın, gölün veya rezervuarın, geçiş suyu,
kıyı suyu veya yeraltı suyunun bir kısmı veya tamamı olan ve benzer özellikler gösteren, yö-
netilebilir en küçük su birimini,

ll) Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu: 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gaze-
te’de yayımlanan 2012/7 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile kurulan kurulu,

mm) Tamamlayıcı tedbir: Su kütlelerinde iyi su durumu hedefine ulaşılamaması duru-
munda, mer’i mevzuatta yer alan tedbirlere ilaveten alınması gereken tedbirleri, 

nn) Taşkın yönetim planı: Taşkın tehlike haritalarına ve taşkın risk haritalarına daya-
narak, taşkın riski altında olan alanlarda riskin yönetilmesi için uygun hedefleri ve bu hedeflere
ulaşılması için alınması gereken tedbirleri içeren yönetim planını,

oo)  Tehlikeli maddeler: Su ve çevresi için önemli risk teşkil eden ve zehirlilik, kalıcılık
ve biyolojik, kimyasal ve nükleer atık birikme özelliğinde olan madde veya madde gruplarını,

öö) Ulusal su planı: Ülke su kaynaklarının teknik, ekonomik, ekolojik ve sosyal ihti-
yaçlara ve uluslararası yükümlülüklere en uygun şekilde yönetilmesini sağlayacak ulusal su
politikasının ana unsurlarını ihtiva eden planı,
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pp) Yapay su kütlesi: Daha önce doğal olarak mevcut olmayan ve insan faaliyeti sonucu
ortaya çıkan  yerüstü su kütlesini,

rr) Yeraltı suyu:  Yeraltında doygun bölgede bulunan durgun veya hareket halindeki su-
ları,

ss) Yeraltı suyu kütlesi: Bir akiferin tamamındaki, bir kısmındaki ya da birden çok akifer
içerisindeki yeraltı sularının belirgin bir hacmini,

şş) Yerüstü suyu: Yeraltı suları haricindeki kaynak suyu, çay, dere, nehir, ırmak, tabii
ve suni göller gibi bütün kıta içi sular ile geçiş ve kıyı sularını,

tt) Yerüstü suyu kütlesi: Her bir yerüstü suyunun tamamını ya da belirlenen bir parça-
sını,

uu) Yetkili idare: Kanunlarla kendisine yerüstü ve yeraltı su kütleleri ile alakalı görev
ve yetki ihdas edilmiş kurum ve kuruluşları, 

ifade eder.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin ikinci bölümünün başlığı aşağıdaki şekilde değiştiril-

miştir.
“Genel Hükümler”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“İlke ve esaslar
MADDE 5 – (1) Su kaynaklarının havza bazında kalite ve miktarının bütüncül yakla-

şımla sürdürülebilir bir şekilde geliştirilmesi, iyileştirilmesi, korunması ve ihtiyaç önceliklerine
uygun olarak kullanılmasının sağlanmasında;

a) Katılımcı yaklaşımın uygulanması, 
b) Havzaların su potansiyelinin öncelikle havza içinde kullanılması,
c) Atıksu ve atıkların kaynağında azaltımı başta olmak üzere, geri kazanılması, kontrolü

ve bertaraf edilmesi,
ç) Suya bağımlı karasal ve sucul ekosistemlerin korunması,
d) Su kaynaklarının,  insan ve diğer canlı ihtiyaçlarına yönelik  ekolojik, ekonomik ve

sosyal ihtiyaçlara göre en uygun şekilde kullanılması, içme ve kullanma, çevresel su ihtiyacı,
tarımsal sulama, su ürünleri istihsali, enerji üretimi ve sanayi suyu, ticaret, turizm, rekreasyon,
taşıma, ulaşım ile sair su ihtiyaçlarının verilen sıralama önceliğine göre karşılanması, 

e) Su ile ilgili bütün mevzuat, plan ve faaliyetlere karar verilmeden önce, insan ve diğer
canlı ihtiyaçlarına yönelik ekolojik,  sosyal ve ekonomik etkilerinin değerlendirilmesi, 

f) Su kullanımlarında azami su verimi ve su tasarrufu sağlayacak tedbirlerin alınması,
g) Su kaynaklarının korunması ve kullanımında iklim değişikliğinin su kaynaklarına

olumsuz etkilerinin havza ölçeğinde göz önüne alınması,
ğ) Havzalardaki su fiyatlarının, çevresel ve kaynak maliyetleri de dahil olmak üzere,

su hizmetlerine ilişkin maliyetin karşılanmasını sağlayacak şekilde belirlenmesi,        
h) Kullanan ve kirleten öder ilkeleri uyarınca, havzadaki bütün su kullanıcılarının su

kaynakları üzerindeki baskılarıyla orantılı olarak su hizmetlerine ait maliyetlerin karşılanmasına
katkıda bulunması,

ı) Havza ve alt havzalardaki her tür ve ölçekte planın ve stratejinin hazırlanmasında,
güncellenmesinde ve uygulanmasında, ulusal su planı ve havza ölçekli yönetim planları ile
uyumunun sağlanması,

i) Havza ölçekli yönetim planlarının hazırlanmasında, güncellenmesinde ve uygulan-
masında birbirleriyle uyumlarının sağlanması,  

j) Havza su tahsislerinin, havza su bütçesi ve havza önceliklerinin dikkate alınarak be-
lirlenmesi,

Sayfa : 88                               RESMÎ GAZETE                                 28 Ekim 2017 – Sayı : 30224



k) Havza su tahsislerinde ve havzalar arası su aktarımında ekosistemin ihtiyacı olan as-
gari su miktarının korunması ve güvenceye alınması,

l) Su kaynaklarının kirlenmeye karşı korunması ve kirlenmiş olan su kaynaklarının ka-
litesinin iyileştirilerek çevresel hedeflere ulaşılması,

m) Yerüstü ve yeraltı sularının iyi su durumuna ulaştırılması ve bu durumun korunması,
esastır.
(2) Havzalardaki su kaynaklarının korunması, iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve kullanıl-

ması ile ilgili her türlü iş ve işlemlerde ulusal su planı ve havza ölçekli yönetim planları esas
alınır. 

(3) Havzalardaki su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve verimli
kullanımı için gerekli tedbirler, ilgili kurum ve kuruluşlarca alınır.

(4) Afet ve acil durumlar ile toplu nüfus hareketlerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığı tarafından yeraltı suları Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün görüşü alınarak be-
delsiz ve sınırsız olarak kullanılabilir. Yapılacak planlarda söz konusu durumlar dikkate alınarak
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının da görüşü alınır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“Havzaların korunması
MADDE 6 – (1) Yetkili idareler havzalardaki su kaynaklarının miktar, kalite ve su

ürünleri istihsalini de dikkate alarak ekolojik yönden korunması için havza yönetim planlarında
yer alan tedbirleri almak ve/veya aldırmakla yükümlüdür.

(2) Havzalardaki su kaynaklarının kirlenmesine yol açan faaliyet sahipleri, kirlenmenin
önlenmesi için gerekli tedbirleri ve öngörülen izinleri almakla yükümlüdürler. 

(3) Havzalardaki su kaynaklarının her türlü kullanımı ve korunması ile ilgili mer’i mev-
zuat çerçevesinde yetkili kurum ve kuruluşlarca belirlenmiş veya belirlenecek olan korunan
alanlar, yetkili kurum ve kuruluşlarca Su Yönetim Koordinasyon Kuruluna bildirilir. 

(4) İçme ve kullanma suyu temin edilen veya edilmesi planlanan su kaynaklarının ko-
runması ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması için içme suyu havzalarında; havza koruma
planları Bakanlık tarafından hazırlanır veya hazırlatılır.

(5) Havzalarda yapılacak fiziki müdahalelerde ve her türlü su kullanımında çevresel su
ihtiyacının karşılanması için gerekli tedbirler yetkili idarelerce alınır. Havza bazında su kay-
naklarının sürdürülebilir kullanımını sağlamak maksadıyla gerekli tedbirler Bakanlığın koor-
dinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte belirlenir. 

(6) Havzaların sürdürülebilir kullanımını sağlamak maksadıyla çevresel kalite standart-
ları Bakanlıkça; çevresel kalite standartları esas alınarak atık suların alıcı ortam deşarj limit
değerleri yetkili idare tarafından belirlenir ve deşarjların kontrolü sağlanır. Alıcı ortama zirai
faaliyetlerden gelen kirlilikle ilgili gerekli tedbirler, çevresel kalite standardı esas alınarak yet-
kili idare tarafından alınır.

(7) Havzalardaki içme ve kullanma suyu ile sulama sistemlerindeki kaçak kullanım ve
şebeke kayıplarının önlenmesi ile bu sistemlerin işletilmesi yetkili idareler ve kuruluşlarca sağ-
lanır. 

(8) Yerüstü ve yeraltı su kütlelerindeki su dengesinin bozulmaması için yeni su çekim-
lerine su bütçesi planlaması yapıldıktan sonra izin verilebilir.

(9) Su akışının, arıtılmış atık suda bakiye kalan kirlilik yükünün özümsenmesi için ye-
tersiz olduğu su kaynaklarının havzalarında, havza yönetim planlarında su kaynaklarının du-
rumu göz önünde bulundurularak yetkili idarelerce ilave tedbir ve kısıtlamalar getirilebilir. 

(10) Drenaj sularının kontrolü, izlenmesi, yeniden kullanılması ve drenaj sularının ka-
litesinin iyileştirilmesi ile ilgili tedbirler Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının görüşü alı-
narak Bakanlıkça belirlenir. 
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(11) Su kirliliği açısından hassas alanlar ve nitrata duyarlı hassas alanlar Orman ve Su
İşleri Bakanlığı tarafından tespit edilir ve izlenir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğe 6 ncı maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki ibare
eklenmiştir.

“ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ulusal Su Planının Hazırlanması, Onaylanması ve Güncellenmesi”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.
“Ulusal su planının hazırlanması ve onaylanması
MADDE 7 – (1) Bakanlık tarafından hazırlanacak Ulusal Su Planı, Su Yönetimi Ko-

ordinasyon Kurulunun onayı ile yürürlüğe girer.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“Ulusal su planının güncellenmesi
MADDE 8 – (1) Ulusal su planı Bakanlık tarafından altı yılda bir güncellenir. İhtiyaç

duyulması halinde bu süre beklenmez.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmelikte yer alan aşağıdaki ibareler yürürlükten kaldırılmıştır.
“ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Karakterizasyon, Tipoloji, Referans Şartlar ve Su Verimliliği”
“DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çevresel Hedefler, Tedbirler Programı, Su Hizmetleri ve İzleme”
“BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğe 8 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki ibare
eklenmiştir.

“DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Havza Yönetiminde Katılımcı Yaklaşım ve Havza Yönetim Planlarının Hazırlanması,

Yürürlüğe Girmesi, Uygulamaların Takibi ve Güncellenmesi”
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“Havza yönetiminde katılımcı yaklaşım
MADDE 9 – (1) Havza ölçekli yönetim planlarının hazırlanması, gözden geçirilmesi

ve güncellenmesi sürecinde, ilgili kurum ve kuruluşların sürece aktif katılımı ve paydaşların
bilgiye erişimi Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu, Havza Yönetimi Merkez Kurulu, Havza
Yönetim Heyetleri ve İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulları vasıtasıyla sağlanır.

(2) Su kaynaklarının bütüncül havza yönetimi anlayışı çerçevesinde korunması için ge-
reken tedbirlerin belirlenmesi, etkili bir su yönetimi için sektörler arası koordinasyonun sağ-
lanması, işbirliğinin ve su yatırımlarının hızlandırılmasının sağlanması, ulusal ve uluslararası
belgelerde yer alan hedeflerin gerçekleştirilmesi için strateji, plan ve politikaların geliştirilmesi,
havza planlarında kamu kurum ve kuruluşlarınca yerine getirilmesi gereken hususların uygu-
lanmasının değerlendirilmesi, üst düzeyde koordinasyonun ve işbirliğinin sağlanması Su Yö-
netimi Koordinasyon Kurulu tarafından gerçekleştirilir.

(3) Havza Yönetim Heyetleri tarafından iletilen hususların görüşülmesi ve sonuca bağ-
lanması, sonuca bağlanmayan hususların Su Yönetimi Koordinasyon Kuruluna iletilmesi, Su
Yönetimi Koordinasyon Kurulunda alınan kararların havza ölçeğinde uygulanmasının sağlan-
ması, su ile alakalı merkezi kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanması ve ka-
rarların takibinin yapılması Havza Yönetimi Merkez Kurulu tarafından gerçekleştirilir.
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(4) Havza koruma eylem ve yönetim planları ile taşkın ve kuraklık yönetim planlarının
hazırlanması, uygulamaların izlenmesi, güncellenmesi ve değerlendirilmesi havza ölçeğinde
Havza Yönetim Heyetleri tarafından sağlanır.

(5) Havza koruma eylem ve yönetim planları ile taşkın yönetim planlarının ve kuraklık
yönetim planlarının hazırlanması, uygulamaların izlenmesi, güncellenmesi ve değerlendirilmesi
il ölçeğinde İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulları tarafından sağlanır.

(6) Havza yönetim planlarının hazırlanması, gözden geçirilmesi ve güncellenmesi sü-
recinde paydaşların bilgiye erişimi, Havza Yönetimi Merkez Kurulunun koordinasyonunda
Havza Yönetim Heyeti tarafından sağlanır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Havza yönetim planlarının hazırlanması 
MADDE 10 – (1)  Bakanlık tarafından, ulusal su planı ile uyumlu olacak şekilde, pay-

daşların yer aldığı katılımcı bir yaklaşımla her havza için yerüstü ve yeraltı sularının akılcı
kullanımını ve çevresel hedefleri, bu hedeflere ulaşmak için suyun havza ölçeğinde korunma-
sını ve tahsisini, iklim değişikliğinin etkilerini, havza ölçekli diğer yönetim planlarını da dikkate
alan ve tedbirler programını ihtiva eden havza yönetim planı ilgili kurum ve kuruluşların katı-
lımı ile hazırlanır veya hazırlatılır.

(2) Havza yönetim planlarının hazırlanmasında, Ek-1’de yer alan içerik esas alınır.
(3) Havza yönetim planlarında su kaynaklarının miktar ve kalite açısından korunarak

kullanımı sağlanır.
(4) Havza yönetim planlarının hazırlanmasında madencilik faaliyetleri de dahil olmak

üzere insan kaynaklı diğer önemli etkiler göz önüne alınır ve su kaynaklarının çevresel hedef-
lere ulaşması bakımından değerlendirilir.

(5) Havza yönetim planlarında, iyi su durumuna ulaşılmasının sağlanması ve mevcut
su durumunun kötüleşmemesi için temel ve gerektiğinde tamamlayıcı tedbirler ve izleme prog-
ramları yer alır.

(6) Bakanlıkça havza yönetim planlarının Bakanlık ulusal su bilgi sistemine entegras-
yonu sağlanır.   

(7) Havzalar arası su aktarımında havza yönetim planlarındaki çevresel hedefler göz
önünde bulundurulur.

(8) Havza ve su kütleleri bazında alınan tedbirlerin etkilerini ve tedbirler programının
verimliliğini ortaya koyacak bir şekilde ilgili sektörel su kullanımlarına uygun olarak eğilim
analizleri, maliyet ve sosyal etkinlik analizleri, yerüstü ve yeraltı su kütleleri için belirlenen
tedbirlerin fayda-maliyet analizleri yapılır. Bütün bunları etkin ve tek elden yönetebilmek için
bir izleme sistemi oluşturulur. Sistemin takibi düzenli ve sürekli yapılır.

(9) Tedbirlerin uygulanmasına rağmen istenilen çevresel hedeflere ulaşılamaması du-
rumunda, gerekçeler detaylı olarak hazırlanarak çevresel hedeflerin karşılanamama durumlarına
yönelik muafiyetler belirlenir.

(10) Bakanlık, sınır aşan havzalarda su kullanımı ve fiziki düzenlemeler ile kıyıdaş ül-
keler ile havza ölçekli planların hazırlanması maksadıyla yapılacak çalışmalarda Dışişleri Ba-
kanlığıyla beraber gerekli koordinasyonu sağlar.  

(11) Taşkın yönetim ve kuraklık yönetim planlarındaki tedbirler, havza yönetim pla-
nında belirtilen çevresel hedefler ile uyumlu olacak şekilde belirlenir.          

(12) Havza yönetim planlarında belirtilen tedbirler alınmasına rağmen tanımlanan he-
deflere ulaşmanın, sosyal, teknik, ekonomik veya tabii afetler sebebiyle imkânsız olduğu du-
rumlarda ilgili su kütleleri için belirlenen çevresel hedefler, bilimsel esaslar dikkate alınarak
güncellenebilir.
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(13) Havza yönetim planlarının hazırlanması esnasında;
a) Ekonomik öneme sahip sucul türlerin korunması için belirlenmiş alanlara,
b) Besin maddeleri açısından hassas alanlara, 
c) Biyoçeşitlilik açısından korunan alanlara, 
ç) Yüzme suyu ve rekreasyonel maksatlı kullanılan su kütlelerine,
d) Milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, doğal sit alanları

ve diğer sulak alanlar, özel çevre koruma bölgeleri ve benzeri koruma statüsü bulunan diğer
alanlara,

e) İçme ve kullanma suyu temin edilen veya edilmesi planlanan su kaynaklarının ko-
runması ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması için hazırlanan içme ve kullanma suyu hav-
zalarına,

f) Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezlerine,
ait yönetim planları, koruma planları ve ilgili diğer planlar esas alınır.
(14) Su kaynaklarının çevresel hedeflerine ulaşılmadığı durumlarda havza yönetim

planlarındaki tedbirlere ilave tedbirler getirilebilir.”
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“Havza yönetim planlarının güncellenmesi
MADDE 11 – (1) Hazırlanan havza yönetim planları en geç altı yılda bir, hazırlanması

sırasında izlenen usul uyarınca, Bakanlıkça güncellenir.
(2) Havza yönetim planının güncellendiği altı yıllık periyodun başlangıcından en az üç

yıl önce planın hazırlanması için çalışma takvimini içerecek şekilde oluşturulan iş planı Havza
Yönetim Heyetince hazırlanır ve halkın bilgiye erişimi, görüşlerinin alınması maksadıyla altı
ay süreyle askıya çıkarılır. Bu süreç koordinatör Valilik tarafından yürütülür. Çalışma takvimi
ve iş planının nihai hali Havza Yönetimi Merkez Kuruluna, Havza Yönetim Heyetince rapor-
lanır. 

(3) Havza yönetim planının güncellendiği altı yıllık periyodun başlangıcından en az iki
yıl önce havzaların miktar ve kalite yönetimi bakımından sıcak noktalarına ilişkin genel bir
değerlendirme raporu Havza Yönetim Heyetince hazırlanır ve halkın bilgiye erişimi, görüşle-
rinin alınması maksadıyla altı ay süreyle askıya çıkarılır. Bu süreç koordinatör Valilik tarafından
yürütülür. Havzaların miktar ve kalite yönetimi bakımından sıcak noktalarına ilişkin genel bir
değerlendirme raporunun nihai hali, Havza Yönetimi Merkez Kuruluna, Havza Yönetim He-
yetince raporlanır.

(4) Havza yönetim planının güncellendiği altı yıllık periyodun başlangıcından en az bir
yıl önce havza yönetim planının taslak hali Havza Yönetim Heyetince hazırlanır ve halkın bil-
giye erişimi, görüşlerinin alınması maksadıyla altı ay süreyle askıya çıkarılır. Bu süreç koor-
dinatör Valilik tarafından yürütülür. Havza yönetim planının nihai hali Havza Yönetimi Merkez
Kuruluna, Havza Yönetim Heyetlerince raporlanır.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Havza yönetim planlarının yürürlüğe girmesi, uygulanması ve uygulamaların
takibi

MADDE 12 – (1) Havza yönetim planları Su Yönetimi Koordinasyon Kurulunun onayı
ile yürürlüğe girer.

(2) Havza yönetim planları tedbirler programı; Bakanlığın koordinasyonunda ve hav-
zalarda Havza Yönetim Heyetlerinin, illerde İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulları kontro-
lünde, yetkili idarelerce uygulanır. Uygulamalar, illerde İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulları,

Sayfa : 92                               RESMÎ GAZETE                                 28 Ekim 2017 – Sayı : 30224



havzalarda Havza Yönetim Heyetleri tarafından takip edilir. Tedbirlerin uygulanmasına ilişkin
raporlar; İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulları tarafından yılda üç defa Havza Yönetim He-
yetlerine, Havza Yönetim Heyetleri tarafından ise altı ayda bir Bakanlığa raporlanır.

(3) Havza yönetim planlarında belirlenen tedbirler, söz konusu planlarda belirlenen iş
takvimine uygun olarak sorumlu kurum/kuruluşlar tarafından uygulanır.

(4) Bakanlık, yılda bir kez tedbirlerin uygulanmasına ilişkin hususları ilgili Bakanlıklara
raporlar.  İvedilik ve önem arz eden hususlarda bu süre beklenmez.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğe 12 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki ibare
eklenmiştir. 

“BEŞİNCİ BÖLÜM
Havza Su Tahsis Planlarının Hazırlanması, Yürürlüğe Girmesi, Takibi ve Gün-

cellenmesi”
MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“Havza su tahsis planlarının hazırlanması
MADDE 13 – (1) Havza su tahsis planları, su kaynaklarının içme ve kullanma,  çevresel

su ihtiyacı, zirai sulama, enerji ve sanayi gibi temel sektörler başta olmak üzere havza bazında
paylaşımının sağlanması, geleceğe yönelik planlanması ve her sektörün ihtiyacı olan suyun
adil bir şekilde karşılanması maksatlarıyla, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak Ba-
kanlık tarafından bütün havzalar için ayrı ayrı hazırlanır.  

(2) Havza su tahsis planları hazırlanırken; suyun miktarı, kalitesi, havzanın özelliği,
zaruri ihtiyaçlar ve şartlar başka türlü bir çözüm yolu gerektirmedikçe su kaynaklarının kulla-
nım maksatlarında aşağıdaki öncelik sırası uygulanır:

a) İçme ve kullanma maksatlı su ihtiyaçları,
b) Çevresel su ihtiyacı,
c)  Zirai sulama suyu ihtiyacı ve su ürünleri istihsali, 
ç) Enerji üretimi ve sınai su ihtiyaçları,
d) Ticaret, turizm, rekreasyon, madencilik, taşıma, ulaşım ile sair su ihtiyaçları.
(3) Birden fazla maksada yönelik ihtiyacın hâsıl olması ve su kaynağının yeterli olması

halinde, havza yönetim planları ile uyumlu olarak kaynağın birden fazla maksatla kullanımına
öncelik sırası gözetilerek izin verilebilir.

(4) Havza su tahsis planlamasında, gerekli miktarda ve kalitede su durumu dikkate alı-
narak su tahsisi yapılır. 

(5) Su kaynaklarının mevcut ve gelecekteki durumu dikkate alınarak Bakanlık tarafın-
dan hazırlanacak havza su tahsis planları EK-2’de yer alan içeriğe göre hazırlanır.

(6) Havza bazında su kullanımlarının kontrol altına alınması ve sürdürülebilirliğinin
sağlanması maksadıyla havza için hazırlanmış olan su tahsis planlarına uyulur.

(7) Sınır oluşturan ve sınır aşan sular ile ilgili tahsis kararlarında ulusal ve uluslararası
su yönetimi politikasına uyumlu kararlar alınır.

(8) İklim değişikliğinin etkileri dikkate alınarak tahsis miktarı ve önceliklerinde kurak
dönem senaryoları göz önünde bulundurulur.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Havza su tahsis planının yürürlüğe girmesi, takibi ve güncellenmesi
MADDE 14 – (1) Hazırlanan havza su tahsis planı, Su Yönetimi Koordinasyon Kuru-

lunun görüşüne sunulur ve Bakan onayıyla yürürlüğe girer. 
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(2) Bakanlık, onaylanan havza su tahsis planı için eylem planı hazırlayarak, ilgili kurum
ve kuruluşlarla koordineli olarak izler ve denetler.

(3) Münferit su tahsisleri havza su tahsis planlarına uygun yapılır ve ilgili eylem planına
göre takip edilir.

(4) Eylem planında tanımlanan sorumlu ve ilgili kurum ve kuruluşlar, münferit su
tahsislerinin havza su tahsis planlarına uygunluğunu sağlamak, izlemek ve denetlemekle yet-
kilidir. 

(5) Eylem planında tanımlanan sorumlu ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel
kişiler, havza su tahsis planlarına aykırı uygulamaları tespit ve delilleri ile birlikte ilgili Havza
Yönetim Heyeti sekretaryasına yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.

(6) Eylem planı ve takvimi ile ilgili gelişmeler, eylem planındaki mesul ve ilgili ku-
rum/kuruluşlarca ve Havza Yönetim Heyetlerince Bakanlığa her yıl Aralık ayında raporlanır.

(7) Havza su tahsis planları en geç altı yılda bir revize edilir. 
(8) Havza su tahsis planlarının revizyonu, bu Yönetmelikte belirtilen havza su tahsis

planlarının hazırlık ve onaylanması ile ilgili usûl ve esaslara tabidir.” 
MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğe 14 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki

ibare eklenmiştir.
“ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler”
MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“Su tasarrufu ve verimliliği 
MADDE 15 – (1) Sürdürülebilir su kullanımının sağlanması ve kullanan öder ilkesinin

gerçekleştirilmesi ve yaygınlaştırılması maksadıyla yetkili idareler;
a) Kullanılmış suların yeniden kullanımının özendirilmesini,
b) Sulama ve insani tüketim maksatlı su tarifelerinin kullanıcılar tarafından suyun ve-

rimli kullanımını özendirecek şekilde belirlenmesini,
c) Üretim ve tüketim bazında su dengesinin gözetilmesini,
ç) Tasarruflu ve verimli su teknolojilerinin ve mevcut en iyi tekniklerin kullanımının

özendirilmesini,
sağlamakla yükümlüdür.”
MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“Denetim ve idari yaptırım
MADDE 16 – (1) Havza yönetim planları kapsamında belirlenen tedbirlerin uygulan-

masına yönelik denetimler yetkili idarelerce yapılır ve ilgili kanunlarda belirtilen idari yaptırım
ve tedbirler uygulanır.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin EK-1 ve EK-2’si ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 24 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 25 – Bu Yönetmelik hükümlerini Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

17/10/2012 28444
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Kişisel Verileri Koruma Kurumundan:
KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM

HALE GETİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da

herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen
kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin usul ve esasları
belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri; 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel

Verilerin Korunması Kanununun 7 nci maddesi uyarınca veri sorumluları hakkında uygulanır.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 6698 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası

ile 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Alıcı grubu: Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel

kişi kategorisini,
b) İlgili kullanıcı: Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden

sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya
veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişileri,

c) İmha: Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesini,
ç) Kanun: 24/3/2016 tarihli ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu,
d) Kayıt ortamı: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sis-

teminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu
her türlü ortamı,

e) Kişisel veri işleme envanteri: Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçek-
leştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları, veri
kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve
kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami süreyi, yabancı ülkelere aktarımı
öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandır-
dıkları envanteri,

f) Kişisel veri saklama ve imha politikası: Veri sorumlularının, kişisel verilerin işlen-
dikleri amaç için gerekli olan azami süreyi belirleme işlemi ile silme, yok etme ve anonim hale
getirme işlemi için dayanak yaptıkları politikayı,

g) Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,
ğ) Periyodik imha: Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının or-

tadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar
eden aralıklarla resen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemini,

h) Sicil: Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından tutulan veri sorumluları
sicilini,

ı) Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği
kayıt sistemini,

i) Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri ka-
yıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, 

ifade eder.
(2) Bu Yönetmelikte yer almayan tanımlar için Kanundaki tanımlar geçerlidir.
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İKİNCİ BÖLÜM
Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası

Kişisel veri saklama ve imha politikasına ilişkin esaslar
MADDE 5 – (1) Kanunun 16 ncı maddesi gereğince Veri Sorumluları Siciline kayıt

olmakla yükümlü olan veri sorumluları, kişisel veri işleme envanterine uygun olarak kişisel
veri saklama ve imha politikası hazırlamakla yükümlüdür.

(2) Kişisel veri saklama ve imha politikası hazırlanmış olması; kişisel verilerin Kanuna
ve Yönetmeliğe uygun biçimde saklandığı, silindiği, yok edildiği veya anonim hale getirildiği
anlamına gelmez.

(3) Kişisel veri saklama ve imha politikası hazırlama yükümlülüğü altında bulunmayan
veri sorumlularının, Kanun ve bu Yönetmelik uyarınca kişisel verileri saklama, silme, yok etme
veya anonim hale getirme yükümlülükleri devam eder.

Kişisel veri saklama ve imha politikasının kapsamı
MADDE 6 – (1) Kişisel veri saklama ve imha politikası asgari olarak;
a) Kişisel veri saklama ve imha politikasının hazırlanma amacına,
b) Kişisel veri saklama ve imha politikası ile düzenlenen kayıt ortamlarına,
c) Kişisel veri saklama ve imha politikasında yer verilen hukuki ve teknik terimlerin

tanımlarına,
ç) Kişisel verilerin saklanmasını ve imhasını gerektiren hukuki, teknik ya da diğer se-

beplere ilişkin açıklamaya,
d) Kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması ile hukuka aykırı olarak işlenmesi

ve erişilmesinin önlenmesi için alınmış teknik ve idari tedbirlere,
e) Kişisel verilerin hukuka uygun olarak imha edilmesi için alınmış teknik ve idari ted-

birlere,
f) Kişisel verileri saklama ve imha süreçlerinde yer alanların unvanlarına, birimlerine

ve görev tanımlarına,
g) Saklama ve imha sürelerini gösteren tabloya,
ğ) Periyodik imha sürelerine,
h) Mevcut kişisel veri saklama ve imha politikasında güncelleme yapılmış ise söz ko-

nusu değişikliğe,
ilişkin bilgileri kapsar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi

İlkeler
MADDE 7 – (1) Kanunun 5 inci ve 6 ncı maddelerinde yer alan kişisel verilerin işlenme

şartlarının tamamının ortadan kalkması halinde, kişisel verilerin veri sorumlusu tarafından
resen veya ilgili kişinin talebi üzerine silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi gerekir.

(2) Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesinde Kanunun
4 üncü maddesindeki genel ilkeler ile 12 nci maddesi kapsamında alınması gereken teknik ve
idari tedbirlere, ilgili mevzuat hükümlerine, Kurul kararlarına ve kişisel veri saklama ve imha
politikasına uygun hareket edilmesi zorunludur.

(3) Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan
bütün işlemler kayıt altına alınır ve söz konusu kayıtlar, diğer hukuki yükümlülükler hariç ol-
mak üzere en az üç yıl süreyle saklanır.

(4) Veri sorumlusu, kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi
işlemiyle ilgili uyguladığı yöntemleri ilgili politika ve prosedürlerinde açıklamakla yükümlüdür.

(5) Veri sorumlusu, Kurul tarafından aksine bir karar alınmadıkça, kişisel verileri resen
silme, yok etme veya anonim hale getirme yöntemlerinden uygun olanını seçer. İlgili kişinin
talebi halinde uygun yöntemi gerekçesini açıklayarak seçer.

Kişisel verilerin silinmesi
MADDE 8 – (1)Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir

şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.
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(2) Veri sorumlusu, silinen kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için erişilemez ve tekrar
kullanılamaz olması için gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür.

Kişisel verilerin yok edilmesi
MADDE 9 – (1) Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından

hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.
(2) Veri sorumlusu, kişisel verilerin yok edilmesiyle ilgili gerekli her türlü teknik ve

idari tedbirleri almakla yükümlüdür.
Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi
MADDE 10 – (1) Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka ve-

rilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişki-
lendirilemeyecek hale getirilmesidir.

(2) Kişisel verilerin anonim hale getirilmiş olması için; kişisel verilerin, veri sorumlusu,
alıcı veya alıcı grupları tarafından geri döndürme ve verilerin başka verilerle eşleştirilmesi gibi
kayıt ortamı ve ilgili faaliyet alanı açısından uygun tekniklerin kullanılması yoluyla dahi kimliği
belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemez hale getirilmesi gerekir.

(3) Veri sorumlusu, kişisel verilerin anonim hale getirilmesiyle ilgili gerekli her türlü
teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür.

Kişisel verileri resen silme, yok etme veya anonim hale getirme süreleri
MADDE 11 – (1) Kişisel veri saklama ve imha politikası hazırlamış olan veri sorum-

lusu, kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğünün ortaya çıktığı
tarihi takip eden ilk periyodik imha işleminde, kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale
getirir.

(2) Periyodik imhanın gerçekleştirileceği zaman aralığı, veri sorumlusu tarafından ki-
şisel veri saklama ve imha politikasında belirlenir. Bu süre her halde altı ayı geçemez.

(3) Kişisel veri saklama ve imha politikası hazırlama yükümlülüğü olmayan veri so-
rumlusu, kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğünün ortaya
çıktığı tarihi takip eden üç ay içinde, kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir.

(4) Kurul, telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık ol-
ması halinde, bu maddede belirlenen süreleri kısaltabilir.

Kişisel verileri ilgili kişinin talep etmesi durumunda silme ve yok etme süreleri
MADDE 12 – (1) İlgili kişi, Kanunun 13 üncü maddesine istinaden veri sorumlusuna

başvurarak kendisine ait kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep ettiğinde;
a) Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmışsa; veri sorumlusu talebe

konu kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir. Veri sorumlusu, ilgili kişinin ta-
lebini en geç otuz gün içinde sonuçlandırır ve ilgili kişiye bilgi verir.

b) Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmış ve talebe konu olan kişisel
veriler üçüncü kişilere aktarılmışsa veri sorumlusu bu durumu üçüncü kişiye bildirir; üçüncü
kişi nezdinde bu Yönetmelik kapsamında gerekli işlemlerin yapılmasını temin eder.

c) Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmamışsa, bu talep veri sorum-
lusunca Kanunun 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca gerekçesi açıklanarak reddedi-
lebilir ve ret cevabı ilgili kişiye en geç otuz gün içinde yazılı olarak ya da elektronik ortamda
bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Tereddütlerin giderilmesi
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması sırasında doğacak tereddütleri ve uy-

gulamaya ilişkin aksaklıkları gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye, ilke ve standartları be-
lirlemeye ve uygulama birliğini sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapmaya, bu hususta gerekli
her türlü bilgi ve belgeyi istemeye, bu Yönetmelikte yer almayan konularda ilgili mevzuat hü-
kümleri çerçevesinde karar vermeye Kurul yetkilidir.

Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:
ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNE İLİŞKİN 

TÜKETİCİ HAKLARI YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, elektronik haberleşme sektöründe tüketici

hak ve menfaatlerini korumaya yönelik usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, elektronik haberleşme sektöründe tüketici hakları ile

işletmeci yükümlülüklerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleş-

me Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Abone: Bir işletmeci ile elektronik haberleşme hizmetinin sunumuna yönelik olarak

yapılan bir sözleşmeye taraf olan gerçek ya da tüzel kişiyi,
b) Abonelik sözleşmesi: İşletmeci ile abone arasında akdedilen ve işletmecinin bir bedel

karşılığında dönemsel ya da sürekli olarak bir hizmeti yerine getirmeyi veya mal teminini üst-
lendiği ya da her ikisini birden kapsayan sözleşmeyi,

c) Elektronik haberleşme: Elektriksel işaretlere dönüştürülebilen her türlü işaret, sem-
bol, ses, görüntü ve verinin kablo, telsiz, optik, elektrik, manyetik, elektromanyetik, elektro-
kimyasal, elektromekanik ve diğer iletim sistemleri vasıtasıyla iletilmesini, gönderilmesini ve
alınmasını,

ç) Elektronik haberleşme hizmeti: Elektronik haberleşme tanımına giren faaliyetlerin
bir kısmının veya tamamının hizmet olarak sunulmasını,

d) İşletmeci: Yetkilendirme çerçevesinde elektronik haberleşme hizmeti sunan ve/veya
elektronik haberleşme şebekesi sağlayan ve alt yapısını işleten şirketi,

e) Kampanya: İşletmeci tarafından sunulmakta olan elektronik haberleşme hizmetleri-
nin, ilave edimler dâhil özel şartlarla ve belirli bir süre için sunulmasını,

f) Kişisel veri: Belirli veya kimliği belirlenebilir gerçek veya tüzel kişilere ilişkin bütün
bilgileri,

g) Kurul: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunu,
ğ) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,
h) Tüketici: Elektronik haberleşme hizmetini ticari veya mesleki olmayan amaçlarla

kullanan veya talep eden gerçek veya tüzel kişiyi,
ifade eder.
(2) Bu Yönetmelikte geçen ancak bu maddenin birinci fıkrasında tanımlanmayan kav-

ramlar için ilgili mevzuatta yer alan tanımlar geçerlidir.

İKİNCİ BÖLÜM
Başlıca Haklar ve Yükümlülükler

Tüketici hakları
MADDE 5 – (1) Elektronik haberleşme hizmetlerinden yararlanan tüketiciler asgarî

olarak aşağıda sıralanan haklara sahiptir:
a) Benzer konumdaki tüketicilerin hizmetlere eşit şartlarda erişebilme ve ayrım gözet-

meyen adil ücretlerle hizmetlerden yararlanma hakkı,
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b) Tüketicilerin elektronik haberleşme hizmetine abone olurken bu hizmeti sağlayan
işletmeciyle sözleşme yapma hakkı,

c) Abonelerin kişisel verilerinin kamuya açık rehberlerde yer alıp almamasını talep
etme hakkı,

ç) Rehbere ayrım gözetilmeksizin kaydolma ve rehber hizmetinden ücretli ve/veya üc-
retsiz yararlanma hakkı,

d) Acil arama hizmetleri hakkında bilgilendirilme ve bu hizmetlere ücretsiz erişebilme
hakkı,

e) Abonelerin ayrıntılı fatura talep edebilme hakkı,
f) İşletmecinin sunacağı elektronik haberleşme hizmetinin kapsamı hakkında bilgi ala-

bilme hakkı,
g) Abonelere sunulan hizmet için uygulanacak tarifeler/kampanyalar konusunda açık,

detaylı ve güncel bilgilere erişebilme hakkı ile tarifelerdeki/kampanyalardaki değişiklikler yü-
rürlüğe girmeden önce bilgilendirilme hakkı,

ğ) Abonelerin katma değerli elektronik haberleşme hizmetleri de dâhil olmak üzere kısa
mesaj, müşteri hizmetleri, internet ve benzeri yöntemlerle katıldıkları tarife, kampanya ve ben-
zeri kapsamda sunulan tüm hizmetlerden başvurduğu yöntem ya da basit bir yöntem ile vaz-
geçme hakkı,

h) Arızaların giderilmesinde, sağlık, yangın, afet, güvenlik ve benzeri acil durum ve
güvenlikle ilgili kurum ve kuruluşlar ile ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, benzer
konumdaki tüketiciler arasında ayrım gözetmeme temelinde bir uygulamayı talep etme hakkı,

ı) Uluslararası standartlar ile Kurumun belirleyeceği standartlara uygun kalitede hiz-
metten yararlanma hakkı.

Şeffaflık ve bilgilendirme
MADDE 6 – (1) İşletmeciler, sundukları elektronik haberleşme hizmetlerine erişim ve

bu hizmetlerin kullanımı ile ilgili olarak asgari aşağıdaki bilgiler olmak üzere, özellikle hiz-
metler arasında seçim yapılırken ve abonelik sözleşmesi kurulurken tüketicilerin karar verme-
lerinde etkili olabilecek hususlar ile dürüstlük kuralı gereğince bilgilendirilmelerinin gerekli
olduğu her durumda talep olmaksızın tüketicileri bilgilendirmekle ve bu bilgilere kolayca ula-
şılabilmesini sağlamakla yükümlüdür:

a) İşletmecinin adı, unvanı ve adresi,
b) Sunulacak hizmete ilişkin olarak; hizmetin tanımı ve kapsamı, hizmete erişim ve

hizmetin kullanımı konusunda genel hüküm ve şartlar, hizmet için uygulanacak tarifeler ve
varsa abonelik paketleri, tarifelerin içerdiği vergi türleri ile bu vergilerin tarifeler hesaplanırken
tarifelere yansıtılma oranı, doğru tüketici algısının oluşması amacıyla tarifelerin yalnızca tüm
vergiler dahil değeri, abonelik tesisi dolayısıyla alınacak diğer ücretler, tarife ücreti ile birlikte
telsiz kullanım ücreti yansıtılacağına dair abonenin doğru değerlendirme yapabileceği açıklıkta
bilgi,

c) Taahhütnamelere ilişkin şartlar, sunulan bakım/onarım hizmetlerine ilişkin genel
bilgi ve standart sözleşme şartları ile geri ödeme şartları ve/veya işletmecinin kusurundan kay-
naklanan nedenlerle sözleşmede belirtilen hizmet kalite seviyesinin sağlanamaması halinde za-
rarın giderilmesine ilişkin bilgi, 

ç) Tüketici şikâyetlerinin çözüm usul ve süreçlerine ilişkin bilgi.
(2) İşletmeci, Kurum düzenlemelerine uygun internet sitesi kurmak veya mevcut inter-

net sitesini bu düzenlemelere uygun hale getirmekle yükümlüdür. İşletmeciler internet sitele-
rinden şikâyet başvurularının iletilebilmesini ve tüketicinin tam ve gereği gibi bilgilendirilme-
sini sağlar. İnternet sitelerinde tarife, kampanya ve diğer ücretler ile arıza giderilmesine ilişkin
genel hususlar ve fesih gibi hizmet sunum koşulları başta olmak üzere gerekli bilgilere yer ve-
rilir. 
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(3) Bu Yönetmelik kapsamında abonelere yapılacak bilgilendirme yöntemlerinde Ku-
rum tarafından gerekli görülmesi halinde değişiklik yapılabilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Abonelik Sözleşmesinin Şekli, İçeriği ve Uygulanması

Abonelik sözleşmelerinin kuruluşu ve içeriği
MADDE 7 – (1) İşletmecinin dönemsel ya da sürekli olarak bir hizmeti yerine getir-

meyi veya mal teminini üstlendiği durumlarda tarafların birbirine uygun karşılıklı rızası ile
abonelik sözleşmesi yapılır. Abonelik sözleşmeleri, elle atılan imza ve güvenli elektronik imza
ile yapılabilir. Sözleşmenin kuruluşu ve uygulanması sürecine ilişkin tüm tedbirlerin alınmasına
yönelik sorumluluk işletmecide olmak şartıyla Kurum tarafından belirlenecek usuller ile elektronik
ortamda abonelik sözleşmesi akdedilebilir. Kurum abonelik sözleşmeleri ile ilgili işletmecilere
ilave yükümlülükler getirebilir. 

(2) İşletmeciler, abonelik sözleşmelerinde asgari aşağıdaki bilgilerin yer almasını sağ-
lamakla yükümlüdür:

a) Sözleşmenin konusu,
b) Sözleşmenin yapıldığı yer ve tarih,
c) Sözleşme taraflarının isim, unvan ve açık adresleri ile hizmet numarası gibi aboneliği

tanımlayıcı bilgi,
ç) Tarafların yükümlülükleri,
d) Sözleşmenin süresi, feshi ve yenilenmesine ilişkin şartlar,
e) Sunulacak hizmetlerin tanımı, hizmet kalitesi seviyeleri ve ilk bağlantının gerçek-

leştirileceği süre,
f) Sunulacak bakım/onarım hizmetlerine ilişkin genel bilgi,
g) Uygulanacak tarifelerin içeriği ve tarifelerdeki değişiklikler hakkında güncel bilgi-

lerin hangi yollardan öğrenilebileceği,
ğ) İşletmecinin kusurundan kaynaklanan nedenlerle sözleşmede belirtilen hizmet kali-

tesi seviyesinin sağlanamaması halinde zararın giderilmesi ve/veya geri ödemeye ilişkin pro-
sedür, 

h) Abonenin fatura bedelini süresi içerisinde ödememesi durumunda; hizmet sunumu-
nun ne şekilde ve asgari olarak ne kadar süre içerisinde durdurulabileceğine/kısıtlanabileceğine
ilişkin bilgi ile hukuki sonuçlara (temerrüt, yasal takip ve benzeri) ilişkin bilgi,

ı) Abone tarafından sözleşme tarihinde tercih olunan tarife ve abonelik paketi,
i) Abone ile işletmeci arasında uzlaşmazlık çıkması halinde yargı yolu da dâhil olmak

üzere uygulanacak çözüm prosedürü,
j) Abonenin hizmetten yararlanabilmesi için gerekli olan teknik ekipman, cihaz ve do-

nanıma ilişkin bilgi,
k) Hizmetten yararlanılması sırasında oluşabilecek güvenliği tehdit eden durumlara

karşı işletmeci ve abone tarafından alınacak ya da alınması gereken tedbirler,
l) Onaylanması gereken abonelik sözleşmelerinin Kurum tarafından onaylandığı tarih,
m) Cihaz temini içeren hizmetlerde işletmecinin de cihazın ayıbından sorumlu olduğuna

ilişkin bilgi,
n) Tüketiciden güvence, depozito veya teminat adı altında bir ücret alınması söz konusu

ise bu ücretin tutarı ve aboneliğin sona ermesi durumunda tüketiciye ne kadar süre içerisinde
ve ne şekilde iade edileceğine ilişkin bilgi,

o) Sözleşmenin feshedilmesi halinde, modem, telefon, uydu alıcısı ve benzeri cihazların
işletmeciye iadesi öngörülüyorsa iade sürecine ve cihazın arızalanması halinde izlenecek sürece
ilişkin bilgi.
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(3) Abonelik sözleşmelerinin en az on iki punto ile hazırlanması, aboneye yükümlülük
getiren hususların açık, sade ve anlaşılabilir şekilde siyah koyu harflerle belirtilmesi ve tip abo-
nelik sözleşmelerinin kolay erişilebilir bir şekilde işletmecilerin internet sitelerinde yayınlan-
ması zorunludur.

(4) İşletmeci bu Yönetmeliğe uygun şekilde düzenlenmiş abonelik sözleşmesinin eksiksiz
tanzim edilmesiyle yükümlüdür.

(5) İşletmeci, abonelik sözleşmelerinin güvenli elektronik imza ile kurulması halinde
kimlik belgesi örneğini temin etmekle yükümlüdür.

(6) Abonelik sözleşmelerinin elle atılan imza ile kurulması halinde, işletmeci abonelik
sözleşmesinin yanında;

a) Bireysel aboneliklerde T.C. Kimlik Numarası ile kimlik belgesinin,
b) Kurumsal aboneliklerde yetkili kişinin T.C. Kimlik Numarası ve kimlik belgesi ile

temsile yetkili olduğuna dair belge ile imza sirkülerinin,
c) Yabancı uyrukluların aboneliklerinde geçerlilik tarihi uygun pasaport, uluslararası

geçerliliği olan muadili belge veya ulusal geçerliliği olan kimlik muadili belgenin,
birer örneğini almakla yükümlüdür. Abonelik tesisi için gerekli kimlik belgesi veya

muadili belgelerin aslının ibrazı istenir. İşletmeci tarafından bu belgelerin örneği asılları üze-
rinden ve yalnızca uygun elektronik ortama aktarılarak alınır. 

(7) İşletmeciler, abonelik sözleşmelerini ve sözleşmenin tesisi için gerekli bilgi ve bel-
geleri kuruluş şekline uygun olarak muhafaza etmekle yükümlüdür. 

(8) Abonenin hattının kullanıma açılabilmesi için, abonelik sözleşmesinin tesisine iliş-
kin belgelerin tam olduğu ve söz konusu belgelerdeki bilgilerin doğruluğu işletmeci tarafından
kontrol edilerek gerekli teyit işlemi İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Mü-
dürlüğü Kimlik Paylaşımı Sisteminden yapılır. 

(9) Akdedilen abonelik sözleşmelerinin bir nüshası, abone tarafından aksi belirtilme-
dikçe sözleşmenin kuruluş şekline göre kâğıt üzerinde veya uygun elektronik ortamda aboneye
verilir. 

(10) Abonelik sözleşmesi yapılırken rehber hizmetleri için, aboneden bu rehberlerde
kişisel verilerinin yer alıp almayacağına ilişkin tercihleri alınır. 

(11) İşletmeciler görme engelli olan tüketicilerin talep etmesi halinde abonelik sözleş-
melerini ve faturalarını asgari olarak Braille alfabesi ya da sesli olarak dinleterek ücretsiz su-
narlar.

Abonelik sözleşmelerinin uygulanması
MADDE 8 – (1) Abonelik sözleşmesinin tesisini müteakip, hizmete ilişkin ücretlen-

dirme, hizmetin aboneye fiilen sunulmasıyla başlar. 
(2) İşletmeci sunmadığı veya abonenin talep etmediği/onay vermediği hizmet için abo-

neye ücret yansıtamaz.
(3) İlgili mevzuat uyarınca kapalı olması esas olan numaralar hariç olmak üzere, abo-

nelik sözleşmesi tesis edilirken ya da daha sonra abone hattının hizmet türüne göre hangi nu-
mara gruplarına kapalı olacağı hususunda işletmeciler abonenin talebi uyarınca işlem yapar. 

(4) İşletmeci tarafından yapılan bilgilendirmelerde ve abone talebi/onayı ile tesis edilen
tüm işlemlerde ispat yükü işletmecidedir. 

(5) Abonenin hizmetten yararlanması için işletmeci tarafından kurulumu yapılan teknik
ekipman, cihaz veya donanımda işletmeciden kaynaklanan bir sebeple değişiklik gerekmesi
halinde işletmeci bunu ücretsiz olarak gerçekleştirmekle yükümlüdür. 

(6) İşletmecinin cihaz temin ettiği hizmetlerde işletmeci de cihazın ayıbından sorum-
ludur.

(7) İşletmeciler; abonelik sözleşmeleri, taahhütname gibi adlar altında aboneden yazılı
olarak alınan ve mali sorumluluk doğuran işlemlere ait irade beyanlarına Kurum düzenleme-
lerine uygun olarak çevrimiçi işlem merkezi üzerinden erişim imkânı sağlar.
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(8) İşletmeciler abonelik kayıtlarının güncel ve doğru tutulmasını sağlar.
(9) Abonenin onayının alınması, abonenin yapılan işlemlere dair kabulünü gösteren is-

patlanabilir irade beyanı veya belgesinin sağlanması şeklinde yorumlanır.
(10) İşletmeciler tarafından pazarlama veya cinsel içerik iletimi gibi maksatlarla yapı-

lacak haberleşmelerde abone ve kullanıcıların izinlerinin alınması esastır. İşletmeciler sunduk-
ları hizmetlere ilişkin abone ve kullanıcıları ile siyasi propaganda içerikli haberleşme yapa-
mazlar. Kurum bu hükmün uygulanmasına ilişkin düzenleme yapmaya yetkilidir. 

(11) Kurum kıst ücret uygulamasına ilişkin düzenleme yapmaya yetkilidir.
(12) İşletmeciler, teknolojik yeniliklerin kullanılması dâhil olmak üzere engelli kulla-

nıcıların, diğer kullanıcılarla benzer koşullarda hizmet alabilmesine yönelik özel ihtiyaçlarını
dikkate alır. Kurum, engelli kullanıcılara yönelik hizmetlere ilişkin işletmecilere yükümlülük
getirmeye yetkilidir.

Abonelik sözleşmelerinin incelenmesi ve Kurum onayı
MADDE 9 – (1) Kurum, re’sen veya şikâyet üzerine abonelik sözleşmelerini işletme-

cilerden isteyebilir. Kurum, işletmeciler ile tüketiciler arasında imzalanan abonelik sözleşme-
lerini inceler ve değiştirilmesi uygun görülen hususları işletmeciye bildirir. İşletmeci, söz ko-
nusu değişiklikleri on beş gün içinde yerine getirir. Kurum gerekli gördüğü hallerde işletmeciye
ek süre tanıyabilir.

(2) Onayı mevzuat gereği zorunlu kılınan ve/veya Kurum tarafından gerekli görülen
abonelik sözleşmeleri Kurum onayına tabidir.

Abonelik sözleşmelerindeki haksız şartlar ve sözleşmenin yorumu
MADDE 10 – (1) İşletmecinin aboneyle müzakere etmeden, tek taraflı olarak abonelik

sözleşmesi, taahhütname veya kampanyalara koyduğu ve tarafların sözleşmeden doğan hak ve
yükümlülüklerinde, dürüstlük kuralına aykırı düşecek biçimde abone aleyhine dengesizliğe
neden olan hükümler yazılmamış sayılır. Abonelik sözleşmesinde yer alan kaydın açık ve an-
laşılır bir biçimde kaleme alınmamış olması veya birden çok anlama gelmesi halinde de, abo-
nenin mağduriyetine neden olduğu kabul edilir ve bu durumda abone lehine yorum esastır.

(2) Abonelik sözleşmesinde yer alan bir kayıt, dayanağı olan düzenlemenin temelinde
yatan asli düşünceye aykırı düşüyorsa veya sözleşme doğasından gelen temel hak ve borçları,
sözleşmenin amacına ulaşmasını tehlikeye düşürecek ölçüde sınırlandırıyorsa, bu kaydın dü-
rüstlük kuralının gereklerine aykırı olarak abone aleyhine olduğu kabul edilir.

(3) Hal ve şartlara ve özellikle sözleşmenin dış görünümüne göre, abonenin hesaba kat-
ması beklenemeyecek ölçüde alışılmamış nitelikteki sözleşme şartları, sözleşme kapsamına
dâhil sayılmaz.

(4) Abonelik sözleşmesinde yer alan bir kayıt, bu maddenin birinci fıkrasına göre yazıl-
mamış sayılır  ise sözleşme, kalan muhtevası ile geçerlidir. Bu gibi durumlarda sözleşme içeriği
düzenlemelere göre tayin edilir. Sözleşme içeriğinin bu şekilde belirlenmesiyle meydana gelen
değişiklik, abone için beklenemeyecek sonuçlar doğuruyorsa sözleşme bütünüyle geçersiz hale
gelir.

(5) Bu Yönetmeliğin EK-1’inde abonelik sözleşmelerinde yer alan ve haksız olarak ka-
bul edilebilecek şartlar listesi yol göstermek ve sınırlayıcı mahiyette olmamak üzere yer al-
maktadır.

(6) Yönetmeliğin bu maddesinin uygulanmasında abonelik sözleşmesi ifadesi, taahhüt-
nameler, abonelik sözleşmesine yapılan her türlü ek ile sözleşmedeki değişiklik, tarife ve kam-
panya şartlarını kapsar.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İşletmecilerin Yükümlülükleri

Tarife ve kampanyalar
MADDE 11 – (1) İşletmeciler, tüketicileri tarife/kampanya hakkında; şartları, süresi,

hedef kitlesi, yurtdışında geçerli olup olmadığı ve varsa cayma bedeli uygulanmasına ilişkin
hususlar başta olmak üzere tarifeden ve/veya kampanyadan yararlanılan süre boyunca kolay-
lıkla erişilebilecek şekilde asgari olarak internet sitelerinden bilgilendirmekle yükümlüdür. 

(2) İşletmeciler, tarife/kampanyalarda yapılacak değişikliği, yürürlüğe girmesinden ma-
kul bir süre öncesinde kısa mesaj, arama veya faturada belirtmek suretiyle ilgili tarife/kam-
panyadan faydalanmakta olan aboneye bildirmekle yükümlüdür. İşletmeci tarife/kampanya de-
ğişikliklerini abonelerinin kolayca erişebileceği şekilde kendi internet sitesi üzerinden de du-
yurmakla yükümlüdür. Kampanya kapsamında, işletmecilerce taahhüt edilen edimlerde abone
aleyhine değişiklik yapılamaz.

(3) Süresi bir ayı geçen kampanyalarla ilgili olarak, aboneler dâhil oldukları kampan-
yanın bitiminden makul bir süre önce kampanyanın hangi tarihte biteceği ve asgarî olarak kam-
panyadan sonra uygulanacak tarife konusunda, mobil telefon hizmeti sunan işletmeciler tara-
fından kısa mesaj, diğer işletmeciler tarafından kısa mesaj, elektronik posta, arama veya fatura
yöntemlerinden biri ile bilgilendirilir. 

(4) Abonenin seçmiş olduğu tarife/kampanyayı değiştirmek istemesi durumunda, söz
konusu değişiklik talebinin alınmasını müteakip, değişikliğin yürürlüğe gireceği tarihe ilişkin
bilgi; mobil telefon hizmeti sunan işletmeciler tarafından kısa mesaj, diğer işletmeciler tara-
fından kısa mesaj, elektronik posta veya arama yöntemlerinden biri ile aboneye bildirilir. 

(5) Kampanya kapsamında taahhüt ettikleri edimler ile ilgili olarak herhangi bir tüke-
ticinin mağdur olduğunun tespit edilmesi halinde, işletmeciler, kampanyadan yararlanan ve
benzer şekilde etkilenen tüm tüketicilerin mağduriyetini giderir.

(6) İşletmeciler, tarife/kampanya dâhilinde taahhüt ettikleri tüm edimleri zamanında,
tam ve gereği gibi yerine getirmekle yükümlüdür.  

Taahhütlü abonelikler
MADDE 12 – (1) Taahhütlü aboneliklerde taahhüt süresince taahhütname koşullarında

abone aleyhine değişiklik yapılamaz.
(2) Taahhütnamede; taahhüdün geçerlilik süresi ile taahhüt konusu hizmet ve cihaz ni-

telikleri, tarifenin taahhütsüz aylık fiyatı, indirimli aylık fiyatı, cihazın bedeli ve aylık cihaz
ücreti, cayma bedeline konu olabilecek diğer tüm tutarlar ve taahhüdün süresinden önce son-
landırılması durumunda abonenin ödeyeceği bedelin hesaplanma yöntemi yer almak zorunda-
dır.

(3) Taahhüdün sesli iletişim araçları kullanılmak suretiyle verilmesi durumunda, işlet-
meci ikinci fıkrada yer alan bilgileri, taahhüdün verilmesinden önce aboneye aynı ortamda bil-
dirmekle yükümlüdür. Taahhüdün kısa mesaj ile verilebilmesi için, taahhüdün verilmesinden
önce tarifenin taahhütsüz ve indirimli fiyatları, cihazın bedeli ve aylık cihaz ücreti kısa mesaj
ile aboneye iletilir. Taahhüdün sesli iletişim araçları veya kısa mesaj ile verilmesi durumunda
ikinci fıkrada yer alan bilgiler çevrimiçi işlem merkezi veya elektronik posta aracılığı ile yedi
gün içerisinde aboneye iletilir. 

(4) Taahhütnamede, taahhüt konusu hizmetin bedeli aynı hizmetin taahhütsüz abone-
likler kapsamında talep edilen bedelinden daha yüksek gösterilemez. 

(5) Taahhüt bitiminden önce taahhüde aykırılığın oluşması halinde, işletmecinin talep
edeceği bedel, taahhüde aykırılığın oluştuğu döneme kadar; aboneye sağlanan indirimler ile
cihaz veya diğer faydaların bedellerinin tahsil edilmemiş kısmının toplamı ile sınırlı kalmak
zorundadır. Ancak, aboneden taahhüt kapsamında, taahhüde son verilmesinden taahhüt bitimine
kadar olan dönem aralığında tahsil edileceği belirlenen bedellerin henüz tahakkuk etmemiş
kısmının toplamının daha düşük olması halinde, düşük olan tutar esas alınır. 

28 Ekim 2017 – Sayı : 30224                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 109



(6) Mobil elektronik haberleşme hizmetleri dışındaki taahhütlü aboneliklerde abonenin
yerleşim yerinin değişmesi ve taahhüt konusu hizmetin aboneye yeni yerleşim yerinde aynı
nitelikte sunulmasının fiilen imkânsız olması durumunda abone tarafından, yerleşim yeri de-
ğişikliğinin belgelendirilmesi halinde herhangi bir cayma bedeli ödenmeksizin taahhütlü abo-
nelik feshedilebilir. Bu hüküm uyarınca cihazın abonede kaldığı hallerde işletmeci, cihazın ka-
lan ücretini aboneden talep edebilir.

(7) Taahhüt konusu hizmetin aboneye yeni yerleşim yerinde farklı nitelikte sunulmak
durumunda kalınması halinde; abonenin onayını almak kaydıyla yeni yerleşim yerindeki hiz-
metin taahhütlü bedeli üzerinden kalan taahhüt süresi tamamlanır.

(8) Mobil elektronik haberleşme hizmetleri dışındaki taahhütlü veya taahhütsüz abo-
neliklere ilişkin nakil talepleri; 

a) Kendi şebekesi üzerinden hizmet sunan işletmeciler tarafından, nakil talep edilen
adreste elektronik haberleşme şebekesinin olmadığı durumlar hariç olmak üzere, talep tarihin-
den itibaren, 

b) Diğer işletmecinin şebekesi üzerinden hizmet sunan işletmeciler tarafından, nakil
talep edilen adreste elektronik haberleşme şebekesinin olmadığı durumlar hariç olmak üzere,
şebekesi üzerinden hizmet sunulacak işletmecinin şebeke ve sistemlerini ilgili mevzuat gereği
hazır hale getirmesini müteakip, 

aksi Kurum tarafından belirlenmediği sürece bir takvim yılı içerisindeki taleplerin yüzde
doksanı yedi gün içinde, tamamı ise on gün içinde yerine getirilir.

Katma değerli elektronik haberleşme hizmetleri
MADDE 13 – (1) Katma değerli elektronik haberleşme hizmetinin sunulması öncesin-

de, hizmetin tanımı, koşulları, ücreti ve iptal edilme yöntemi başta olmak üzere hizmetin kap-
samına ilişkin olarak tüketiciler ücretsiz olarak bilgilendirilir. Katma değerli elektronik haber-
leşme hizmetlerinin arama yöntemi ile alınması durumunda ise ilgili mevzuat hükümlerine uy-
gun olarak işletmeci tarafından hizmetin sunulmasından önce asgari olarak hizmetin tanımı,
koşulları, ücreti ile ücretlendirmenin başlayacağı zamana ilişkin açık ve anlaşılır olacak şekilde
ücretsiz bilgilendirme anonsu yapılır.

(2) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, hizmetin satın alınması sürecinde bilgi-
lendirmelerin sağlanması ve hizmetin abonenin talebi ve onayı ile alındığına ilişkin ispat yü-
kümlülüğü işletmeciye aittir.  

(3) İşletmeciler, abone hatlarının katma değerli elektronik haberleşme hizmetlerine açıl-
masına ve kapatılmasına yönelik abone taleplerini karşılamakla yükümlüdür. Abone hatlarının,
900 alan koduna kapalı olması esas olup, abonelerin yazılı beyanı ile hatları bu hizmetlere açık
hale getirilir. 

(4) Katma değerli elektronik haberleşme hizmet numaraları ve 118XY kısa numaraları
üzerinden sunulan katma değerli elektronik haberleşme hizmetleri bakımından mevzuatta yer
alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi numaranın tahsisli olduğu işletmecinin sorumluluğun-
dadır. Diğer katma değerli elektronik haberleşme hizmetleri bakımından mevzuatta yer alan
yükümlülüklerin yerine getirilmesi hizmetin bedelini abonenin faturasına/ön ödemeli hattına
yansıtan işletmecinin sorumluluğundadır. 

Uluslararası dolaşım hizmeti
MADDE 14 – (1) Uluslararası dolaşım hizmetinden yararlanılan durumlarda, asgari

olarak ses, kısa mesaj ve veri hizmetini içeren uluslararası tarife bilgisi mobil telefon hizmeti
sunan işletmeciler tarafından aboneye kısa mesajla bildirilir. Görme engelli aboneler için bu
bilgi abonenin talebi doğrultusunda sesli mesaj olarak iletilir.

İnternetin güvenli kullanımı
MADDE 15 – (1) İşletmeciler, internetin güvenli kullanımına ilişkin olarak tüketicileri

bilgilendirmekle, Kurum tarafından belirlenen yasadışı ve zararlı içeriklere karşı tüketicilerin
korunmasına yönelik altyapı seviyesindeki hizmetleri ek ücret olmaksızın seçenekli olarak sun-
makla yükümlüdür.
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Hizmet kalitesi
MADDE 16 – (1) Kurum, işletmecilerin sundukları elektronik haberleşme hizmetlerinin

kalite seviyelerine ilişkin olarak tüketicilerin kapsamlı, yeterli ve anlaşılabilir bilgilendirilme-
sini sağlamak amacıyla, güncel bilgilerin yayımlanmasına ilişkin yükümlülük getirebilir.

(2) İşletmeciler hizmet kalitesine ilişkin bilgileri talep üzerine belirlenen süre içerisinde
Kuruma sunmakla yükümlüdür.

Hizmetin kısıtlanması ve durdurulması 
MADDE 17 – (1) Mücbir sebepler dışında işletmeciler tarafından hizmetin kesintisiz

olarak sürdürülmesi esastır. Faturanın son ödeme tarihinde ödenmemesi halinde, hizmetin su-
numu abone bilgilendirilerek kısıtlanabilir ya da durdurulabilir. Söz konusu bilgilendirmede
açma kapama ücreti uygulanacak durumlar için asgari yedi gün önce olacak şekilde borcun
ödenmemesi halinde kısıtlama ya da durdurma işleminin yapılacağı tarih bilgisine ve alınacak
açma kapama ücreti tutarına yer verilir. Ödeme yapıldıktan sonra en geç yirmi dört saat içinde
hizmetin sunumuna devam edilir. Ancak, faturanın son ödeme tarihinde ödenmemesi nedeni
ile hizmetin durdurulması durumunda, hizmetin durdurulduğu tarihten itibaren aboneye her-
hangi bir hizmet bedeli yansıtılmaz. Kurum tarafından, faturanın son ödeme tarihinde öden-
memesi nedeni ile bu madde kapsamında öngörülen usullere ve hizmetin kısıtlanması/durdu-
rulmasına ilişkin düzenleme yapılabilir.

(2) Hukuka aykırı ya da hileli bir faaliyetin varlığı konusunda kuvvetli bir şüphenin
bulunması ve/veya tüketici menfaatinin korunması amacıyla hizmetin mutat kullanım düzeyinin
çok üzerinde olduğunun tespiti durumlarında aboneye bilgi verilerek hizmetin sunumu kısıtla-
nabilir veya durdurulabilir. Aboneye bilgi vermenin mümkün olmadığı ve kısa süre içerisinde
müdahale edilmesi gereken hallerde tüketici menfaatinin korunmasını teminen aboneye bilgi
verilme zorunluluğu aranmayabilir.

(3) İşletmeci tarafından, abonenin faturasını ödememesi nedeni ile hizmetin kısıtlan-
ması/durdurulması ve hattın tekrar hizmete açılması durumunda, bir takvim yılındaki ilk aç-
ma-kapama işlemi için aboneye herhangi bir ad altında ücret yansıtılamaz. 

(4) İşletmeciler, öngörülebilir herhangi bir nedenle hizmet sunumunda kesinti yapılacak
olması halinde, makul bir süre öncesinde bu durumun başlangıç ve bitiş zamanını kısa mesaj,
elektronik posta, uyarı görseli, arama veya sesli yanıt sistemi yöntemlerinden biri ile aboneye
bildirir. İşletmeciler tarafından kesintiye ilişkin bilgiler internet sitesinden de duyurulur. 

(5) Kurum, kullanım miktarı sınırlı hizmetler ile fatura üst sınırı uygulamasına ilişkin
olarak abonelerin bilgilendirilmesi ve hizmetlerin kısıtlanması/durdurulması hususlarında iş-
letmecilere yükümlülük getirebilir.

Tüketici şikâyetleri çözüm mekanizması ve Kurumun yetkisi
MADDE 18 – (1) İşletmeciler, tüketici şikâyetlerinin cevaplanmasında şeffaf, hızlı ve

kolay uygulanabilir bir çözüm mekanizması oluşturmakla yükümlüdür.
(2) Tüketici şikâyetleri ve bu şikâyetlere verilen cevaplar işletmeciler tarafından kayıt

altına alınır ve bu kayıtlar güvenlik tedbirleri alınarak asgari iki yıl süre ile muhafaza edilir.
(3) Kurum, işletmecilerin tüketici şikâyetleri çözüm mekanizması oluşturmasına ilişkin

asgari hususları belirleyebilir.
(4) Kurum, tüketici şikâyetlerinin tasnifi neticesinde belirli bir konuya ilişkin şikâyet-

lerin yoğunlaştığı ve şikâyet konusunun abone mağduriyetine yol açtığına kanaat getirmesi ha-
linde, konuyu inceleyerek konu hakkında düzenleme veya denetleme yapabilir. 

(5) Kurum, işletmeciler tarafından tüketicilere yapılacak iadelere ilişkin yöntem belir-
leyebilir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Faturalara İlişkin Esaslar

Fatura gönderme yükümlülüğü
MADDE 19 – (1) İşletmeciler, abonenin ispatlanabilir beyanı doğrultusunda; mali mev-

zuata uygun olarak düzenlenen faturayı posta veya elektronik posta yöntemlerinden birisini
kullanarak veya asgari olarak fatura tutarı ve son ödeme tarihini içeren fatura bilgilerini kısa
mesaj yöntemi ile son ödeme tarihinden önce abonelere ulaşacak şekilde ücretsiz olarak gön-
dermekle yükümlüdür. Fatura veya fatura bilgisinin, elektronik posta veya kısa mesaj ile gön-
derilmesi durumunda söz konusu gönderme işlemi son ödeme tarihinden en az yedi gün önce
aboneye ulaşacak şekilde ücretsiz olarak gönderilir. 

(2) Aboneler her zaman fatura gönderilmesine ilişkin tercihlerinde değişiklik yapma
hakkına sahiptir. 

(3) İşletmeciler, abonenin talebi üzerine posta veya elektronik posta aracılığı ile kulla-
nım detayı/ayrıntılı fatura bilgilerini iletmekle yükümlüdür. İşletmeci elektronik ortamda gön-
derilen ayrıntılı fatura için aboneden ücret talep edemez.

(4) İşletmeciler güvenliği sağlamak kaydıyla Kurum tarafından ayrıca belirlenmediği
sürece, abonelerin asgari altı aylık fatura ve kullanım detayı/ayrıntılı fatura bilgilerine çevrimiçi
işlem alanı üzerinden ücretsiz olarak erişebilmelerini temin eder.

(5) Mobil telefon hizmeti sunan işletmeciler ön ödemeli hatlarda her bir hizmetin kul-
lanımını müteakip sunmuş oldukları hizmete yönelik kullanım miktarı, kullanım tutarı, kalan
tutar ve kalan miktarı gösteren bilgiyi ücretsiz olarak sağlamakla yükümlüdür.

(6) Fatura bedelinin ödenmemesi halinde, işletmeci borcun takibi için yasal işlemleri
başlatmadan makul bir süre öncesinde, abonenin borcunu ifa etmesi gerektiği aksi takdirde
borcun yasal yollarla tahsil edileceği hakkında tüketiciye son uyarıyı yapar.

Faturalandırma dönemi
MADDE 20 – (1) İşletmeci tarafından uygulanacak faturalandırma dönemleri, sözleş-

mede aksi kararlaştırılmadıkça bir aydır. Fatura dönemi boyunca tahakkuk eden borç tutarının,
belirli bir tutarın altında gerçekleşmesi durumunda mali mevzuata da uygun olacak şekilde fa-
turalandırma bir sonraki dönem veya dönemlerde yapılabilir.

(2) Sözleşmeye konu hizmetin faturalandırma dönemi değiştirilerek tüketici faydası kı-
sıtlanamaz.

Faturalarda bulunması zorunlu hususlar
MADDE 21 – (1) Abonelere gönderilecek faturalarda mali mevzuat hükümleri saklı

kalmak kaydı ile asgari aşağıdaki bilgiler yer almalıdır:
a) İşletmecinin adı, unvanı ve iletişim adresi,
b) İşletmecinin müşteri hizmetleri numarası, faks numarası ve internet adresi,
c) Abonenin adı, soyadı, hizmet numarası ile iletişim adresi,
ç) Faturanın ait olduğu dönem, kesim ve düzenleme tarihi,
d) Uygulanan tarifenin/kampanyanın adı, içeriği, paket içi ve paket dışı ücretler, cihaz

bedelleri, dönem içerisindeki değişiklikler,
e) Bir sonraki fatura kesim ve son ödeme tarihi ile ödeme şekilleri ve ödeme merkez-

leri,
f) Ödenmemiş fatura ve borç bilgisi,
g) Son ödeme tarihinde ödemenin yapılmaması halinde uygulanacak gecikme faizi oranı,
ğ) Bir önceki dönemde geç ödenen faturaya uygulanmış gecikme faizi oranı ve tutarı,

varsa geçmiş döneme ilişkin abone alacak tutarı,
h) Sabit ücret ve/veya diğer aylık ücretler,
ı) Bağlantı/kurulum ücreti gibi bir kez alınan ücretler,
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i) Mobil telefon aboneliklerinde ücretlendirme periyodu, şebeke içi, şebeke dışı, ulus-
lararası, rehberlik hizmetleri gibi ve sabit telefon aboneliklerinde ücretlendirme periyodu, şehir
içi, şehirlerarası, uluslararası, rehberlik hizmetleri gibi yararlanılan her bir hizmetin toplam üc-
reti,

j) Katma değerli elektronik haberleşme hizmetleri ve ücreti fatura kanalı ile tahsil edilen
diğer hizmetlerin adı, ücreti,

k) Varsa faturalandırmaya konu diğer mal ve/veya hizmetlerin adı ve ücreti,
l) Abone tarafından taahhüt verildiği durumlarda taahhüdün kaçıncı ayında olduğu ve

bitiş tarihi,
m) Vergi türleri ve diğer yasal kesintiler,
n) Vergi türlerini de içeren toplam fatura ücreti.
(2) Ayrıntılı faturalarda ise, yukarıdaki hususlarla birlikte asgari aşağıdaki bilgiler yer

almalıdır:
a) Mobil ve sabit telefon aboneliklerinde aranan her numara ve numaranın ait olduğu

işletmeci adı, işletmeci adı bilinmiyorsa “diğer işletmeci” ifadesi,
b) Mobil ve sabit telefon aboneliklerinde aramanın yapıldığı tarih ve saat, her bir arama

için arama süresi ve arama ücreti,
c) Mobil ve sabit telefon aboneliklerinde arama yöntemi (sesli, görüntülü ve benzeri),
ç) Mobil ve sabit telefon aboneliklerinde toplam arama sayısı ve toplam konuşma sü-

resi,
d) Mobil telefon hizmeti aboneliklerinde uluslararası dolaşımda ve yurtdışına doğru

yapılan çağrılarda, sabit telefon hizmeti aboneliklerinde ise yurtdışına doğru yapılan çağrılarda
aranan numaranın yanında aranan ülkeye ilişkin ülke adı/kodu gibi açıklayıcı bilgi ile mobil
telefon hizmeti aboneliklerinde uluslararası dolaşımda aramanın başlatıldığı ülke bilgisi,

e) Veri iletim yöntemi, veri aktarımının boyutu, süresi ve ücreti.
Faturalama anlaşmaları
MADDE 22 – (1) Abonelere ait faturalama bilgisi bulunan sabit ya da mobil telefon

hizmeti sunan işletmeci ile bu işletmecinin şebekesi üzerinden hizmet veren diğer işletmeciler
arasında, abonenin birden fazla fatura almasını önlemek amacıyla, tüketiciye ek yük getirme-
yecek şekilde, faturalama anlaşması yapılabilir. 

(2) Kurum, abonelere ait faturalama bilgisi bulunan sabit ya da mobil telefon hizmeti
sunan işletmecilere ücreti karşılığında vergi ve benzeri yükümlülükleri ayrıştırılarak ve tüke-
ticiye ek yük getirmeyecek şekilde faturalama hizmeti sağlama yükümlülüğü getirebilir veya
yükümlülüğe ilişkin muafiyet tanıyabilir. Tarafların anlaşamaması durumunda, Kurum uzlaş-
mazlığa ilişkin hüküm ve şartları belirleyebilir. 

ALTINCI BÖLÜM
Abonelik Sözleşmesinin Feshi ve İşletmeci Değişikliği

Fesihte takip edilecek usul ve feshin sonuçları
MADDE 23 – (1) Aboneler abonelik sözleşmelerini her zaman ücretsiz olarak sona er-

direbilir. Aboneler, abonelik sözleşmelerini feshetmek istedikleri takdirde bu taleplerini;
a) İşletmeci ya da adına abonelik sözleşmesi yapmaya/işlemlerini yürütmeye yetkili

temsilcisine yazılı olarak yapmak,
b) Teyit edilmiş olmak kaydıyla işletmecinin faks numarasına imzalı olarak gönder-

mek,
c) Güvenli elektronik imza ile gönderilip saklanabilen metinler kullanmak,
ç) Kurum tarafından belirlenebilecek diğer yöntemleri kullanmak, 
suretiyle işletmecilerine iletirler. Fesih taleplerinde abonenin kimlik belgesi kontrol

edilerek fesih taleplerinin her şartta alınması sağlanır.
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(2) İşletmeci fesih bildirimlerinde, fesih talebine ilişkin bildirimin yapıldığı andan iti-
baren yirmi dört saat içinde fesih talebinin alındığı bilgisini aboneye iletir/verir ve ücretlen-
dirmeyi durdurur. Ücretlendirmenin durdurulması ile birlikte hizmet kısıtlanabilir veya durdu-
rulabilir. 

(3) İşletmeci, abonenin fesih talebinin kendisine ulaştığı tarihten itibaren yedi gün içinde
fesih işlemini gerçekleştirmek ve posta, kısa mesaj, elektronik posta veya arama yöntemlerin-
den birini kullanarak abonelik sözleşmesinin feshedildiğini ve varsa mülkiyeti işletmeciye ait
cihaz/donanım/modem/kart ve benzeri ekipmanların iade edilmesi gerektiği bilgisini aboneye
iletmekle yükümlüdür.

(4) İşletmeci, hizmet sunumuna ilişkin ekipmanların iade veya değişim amaçlı teslimi-
nin kendisine ya da adına abonelik sözleşmesi yapmaya/işlemlerini yürütmeye yetkili temsil-
cisine yapılabilmesini sağlamakla yükümlüdür.

(5) Fesih işleminden sonra işletmeci geri kalan alacakları için borcu olan abonelere
abonenin fesih talep tarihinden sonra en geç dört ay içinde son fatura gönderir. Bu süre sınırı,
son faturaya uygulanan gecikme faizi ve yasal takipten doğan faturalar için geçerli değildir.

(6) Fesih durumunda aboneden daha önce alınan depozito, avans gibi ücretler veya abo-
ne alacakları var ise, mahsuplaşmayı müteakip kalan tutar on beş gün içinde işletmeci tarafından
aboneye iade edilir.

İnternet servis sağlayıcısı değişikliği 
MADDE 24 – (1) İnternet servis sağlayıcısı değişikliği sürecinde abonenin aldığı hiz-

mette yaşanabilecek kesintinin asgari seviyede olması esas olup bu durumun sağlanması için
işletmeciler işbirliği içinde hareket etmek ve gereken her türlü tedbiri almakla yükümlüdür.

(2) Değişiklik süreci, abonenin talebi üzerine abonesi olmak istediği internet servis sağ-
layıcı tarafından yürütülebilir. Abonenin talebi, imzalı talep formu ya da abonelik sözleşme-
sinde vereceği onay şeklinde olabilir.

(3) Bu madde kapsamında abone onayının alınması, abonenin yapılan işlemlere dair
kabulünü gösteren ispatlanabilir irade beyanı veya belgesinin sağlanması şeklinde yorumlanır.

(4) Kurum, gerekli gördüğü takdirde işletmeci değişikliği esnasında yaşanabilecek ke-
sinti süresi dâhil bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirleyebilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

İdari para cezaları ve diğer yaptırımlar
MADDE 25 – (1) İşletmecilerin bu Yönetmelik ile belirlenen yükümlülükleri yerine

getirmemeleri halinde 15/2/2014 tarihli ve 28914 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilgi
Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 26 – (1) Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde, bu Yönetmelik hüküm-

lerinin uygulanmasına ilişkin olarak veya bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde dü-
zenleme yapılabilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 27 – (1) 28/7/2010 tarihli ve 27655 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elek-

tronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Atıflar
MADDE 28 – (1) Mevzuatta, 22/12/2004 tarihli ve 25678 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Telekomünikasyon Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği ile Elektronik Haber-
leşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliğine yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sa-
yılır.
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Mevcut düzenlemelerin durumu
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Telekomünikasyon Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği

ile Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliğine dayanılarak yapılan
usul ve esaslar, alınan Kurul Kararları ile diğer idari işlemlerin bu Yönetmeliğe aykırı olmayan
hükümleri konuya ilişkin yeni bir işlem yapılana kadar geçerliliğini muhafaza eder.

Yürürlük
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci ve dokuzuncu fıkraları

Yönetmeliğin yayımı tarihinde, diğer hükümler Yönetmeliğin yayımından itibaren 6 ay sonra
yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu

Başkanı yürütür.
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TEBLİĞLER

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2017/11)

Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 17/6/2017 tarihli ve 30099 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/6) ile başlatılan ve

10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta

Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde yürütülen soruşturma sonu-

cunda alınan kararı içermektedir.

Soruşturma

MADDE 2 – (1) Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek

tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren özet sonuç raporu EK’te

yer almaktadır.

Karar

MADDE 3 – (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, 3907.61.00.00.00

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda yer alan ürünün ithalatında 3 (üç) yıl süreyle ek mali

yükümlülük şeklinde korunma önlemi uygulanmasına, ek mali yükümlülüğün aşağıda yer alan

tabloda gösterildiği şekilde belirlenmesine, Dünya Ticaret Örgütü Korunma Önlemleri Anlaş-

masının 12.3 maddesi gereğince soruşturma konusu eşyanın ihracatçıları olarak önemli bir

menfaati olan Dünya Ticaret Örgütü üyeleri ile talep olması halinde istişarelerde bulunulmasına,

Korunma Önlemleri Anlaşmasının 9.1 maddesi gereğince gelişmekte olan ülkelere muafiyet

tanınmasına ve önlemin istihsali hususunda Bakanlar Kuruluna öneride bulunulmasına toplan-

tıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI KONTROLÜNE TABİ BELİRLİ

ÜRÜNLERİN GİRİŞİNE YETKİLİ GÜMRÜK İDARELERİ İLE RESMİ 
KONTROLLERİNİ YAPMAYA YETKİLİ İL GIDA, TARIM VE 
HAYVANCILIK MÜDÜRLÜKLERİNİN BELİRLENMESİNE 

DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 5/10/2013 tarihli ve 28786 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gıda, Ta-
rım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İda-
releri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin
Belirlenmesine Dair Tebliğin eki Ek-2’de yer alan listeye aşağıdaki satır eklenmiş ve diğer
satır numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin eki Ek-4’te yer alan listeye aşağıdaki satırlar ile birlikte
“(1)” numaralı dipnot eklenmiş ve diğer satır numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir. 

“(1) Demir İpekyolu Gümrük Müdürlüğünün kuruluş çalışmaları tamamlanıncaya kadar, demir-
yolu ile gelen zirai karantina kontrolüne tabi diğer bitki ve bitkisel ürünlerle ilgili olarak Teb-
liğin 3 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen işlemleri gerçekleştirmeye yetkilidir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin eki Ek-5’te yer alan listeye aşağıdaki satırlar eklenmiş ve
diğer satır numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı ile Gıda, Tarım ve Hay-

vancılık Bakanı yürütür.
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

5/10/2013 28786
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 4/4/2014 28962
2- 14/6/2015 29386
3- 18/11/2015 29536
4- 28/6/2016 29756
5- 11/3/2017 30004
6- 19/8/2017 30159
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 26/10/2017

Karar No : 2017/ÖİB-K-222

Konu : Taşınmaz Satışı

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 26/10/2017

Karar No : 2017/ÖİB-K-223

Konu : Taşınmaz Satışı
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 26/10/2017

Karar No : 2017/ÖİB-K-224

Konu : Taşınmaz Satışı

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 26/10/2017

Karar No : 2017/ÖİB-K-225

Konu : Taşınmaz Satışı
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
KARAR

Tarih : 26/10/2017
Karar No : 2017/ÖİB-K-226
Konu : Taşınmaz Satışı

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 26/10/2017
Karar No : 2017/ÖİB-K-227
Konu : Taşınmaz Satışı
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
KARAR

Tarih : 26/10/2017
Karar No : 2017/ÖİB-K-228
Konu : Taşınmaz Satışı

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 26/10/2017
Karar No : 2017/ÖİB-K-229
Konu : Taşınmaz Satışı
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 26/10/2017
Karar No : 2017/ÖİB-K-230
Konu : Taşınmaz Satışı

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 26/10/2017
Karar No : 2017/ÖİB-K-231
Konu : Taşınmaz Satışı
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 26/10/2017

Karar No : 2017/ÖİB-K-232

Konu : Taşınmaz Satışı

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 26/10/2017

Karar No : 2017/ÖİB-K-233

Konu : Taşınmaz Satışı
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
KARAR

Tarih : 26/10/2017
Karar No : 2017/ÖİB-K-234
Konu : Taşınmaz Satışı

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 27/10/2017
Karar No : 2017/ÖİB-K-235
Konu : Taşınmaz Satışı
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YARGI BÖLÜMÜ

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

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

4 KALEM TIBBĠ CĠHAZ VE MALZEME SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Ege Üniversitesi Rektörlüğü Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı Yatırım 

Harcamaları ġube Müdürlüğü ihtiyacı 4 Kalem Tıbbi Cihaz ve Malzeme, 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 edilmiĢtir. Ancak 

ihaleye teklif verecek olan firmaların, Ģartname bedelini 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, 14/11/2017 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 her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif 

verilebilecektir. 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. 9296/1-1 
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BULUT VE OTOMASYON ALT YAPISI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ihtiyacı ―Bulut ve 

Otomasyon Alt Yapısı‖ KuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamesine ve VMware markasına uygun 

olarak, Ofis‘imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif 

usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

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

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

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

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik Ģartnamesi ve VMware markası, Ofis tip ticari Ģartnamesi ve ihale ek Ģartlar 

listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde 

yazılı belgeler ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 06/11/2017 günü, saat 12.00‘ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00‘de evvela dıĢ zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik Ģartnamesine ve 

VMware markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin 

fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif 

sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

verilecektir. 

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

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

 9365/1-1 
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6 ADET MAL ALIMI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Ġstanbul Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenen 

projeler için gerekli olan 6 adet mal alımı ihalesi 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi 

(f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 

sayılı Kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Ġstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Bilimsel AraĢtırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Beyazıt/ 

ĠSTANBUL 

b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0 212 440 0017 - Faks: 0 212 440 0019 

c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@istanbul.edu.tr 

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği  

    internet adresi (varsa) : - 

2 - Ġhale Konusu malın: 
 

a) Niteliği, türü Miktarı Ġhale tarihi Ġhale saati 

1- 
Ekokardiyografi Cihazı 

Ġhale kayıt no: 2017/544177 
1 Adet 03/11/2017 10:30 

2- 
2 Kalem Mal Alımı: 

Ġhale kayıt no: 2017/544219 
03/11/2017 11:00 

1 TLC Scanner (Radio-TLC Sistemi) 1 Adet 
 

2 Doz Kalibratörü 1 Adet 

3- 
4 Kalem Mal Alımı: 

Ġhale kayıt no: 2017/544293 
03/11/2017 11:30 

1 Real-Time PCR Cihazı 1 Adet  

2 Gradient PCR Cihazı 1 Adet 

3 Nükleik Asit Ġzolasyon Cihazı 1 Adet 

4 Otomatik Pipetleme Cihazı 1 Adet 

4- 6 Kalem Mal Alımı: 

Ġhale kayıt no: 2017/544446 
03/11/2017 14:00 

1 Buz Makinası 1 Adet 

 

2 Hava Hareketli CO2 Ġnkübatörü 1 Adet 

3 Isıtıcı Blok Cihazı 1 Adet 

4 Isıtmalı Çalkalamalı Ġnkübatör 1 Adet 

5 Anaerob Cihazı 1 Adet 

6 Yıkama-Dezenfeksiyon ve Ġç-DıĢ Kurutma Cihazı 1 Adet 
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a) Niteliği, türü Miktarı Ġhale tarihi Ġhale saati 

5- 
15 Kalem Mal Alımı: 

Ġhale kayıt no: 2017/544566 
03/11/2017 14:30 

1 Kuru Hava Strerilizatörü 1 Adet 

 

2 Etüv (Ġnkübatör) 2 Adet 

3 Mikrobiyolojik Emniyet Kabini 2 Adet 

4 Laminer Hava Kabini 1 Adet 

5 Laminer Hava Kabini 1 Adet 

6 Kit Saklama Dolabı 3 Adet 

7 Derin Dondurucu (-41C) 2 Adet 

8 Dik Tip Laboratuvar Buharlı Sterilizatörü (Otaklav) 2 Adet 

9 Çeker Ocak 120 cm'lik 120x90x240cm 1 Adet 

10 Vorteks Mikser 3 Adet 

11 Su Banyosu 1 Adet 

12 Elektronik Terazi 1 Adet 

13 Derin dondurucu 2 Adet 

14 Mikro Terazi 1 Adet 

15 Masa Üstü Ph Metre 1 Adet 

6- 
6 Kalem Mal Alımı: 

Ġhale kayıt no: 2017/544604 
03/11/2017 15:00 

1 Yer Tipi Soğutmalı Ultrasantrifüj 1 Adet 

 

2 Masaüstü Santrifüj 1 Adet 

3 Masaüstü Tip Soğutmalı Santrifüj 1 Adet 

4 Masaüstü Tip Mikro Santrifüj 1 Adet 

5 Spektrofotometre Mikroplaka Absorbans Okuyucu 1 Adet 

6 Homojenizatör Cihazı 1 Adet 

 

b-c) Teslim Tarihi ve Teslim Yeri: 

b-c-1) Tek parti olarak sözleĢmenin imzalanmasına müteakip 31.12.2017 tarihine kadar 

Kardiyoloji Enstitüsüne teslim edilecektir. (1 sıra nolu ihale için) 

b-c-2) Tek parti olarak sözleĢmenin imzalanmasına müteakip 31.12.2017 tarihine kadar 

Eczacılık Fakültesine teslim edilecektir. (2 sıra nolu ihale için) 

b-c-3) Tek parti olarak sözleĢmenin imzalanmasına müteakip 31.12.2017 tarihine kadar 

CerrahpaĢa Tıp Fakültesine teslim edilecektir.(3,4,5 ve 6 sıra nolu ihaleler için) 

3 - Ġhalenin yapılacağı Yer : Ġ.Ü Rektörlük Binası Bilimsel AraĢtırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Beyazıt/ 

ĠSTANBUL 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

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

ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

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

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

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminat, 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ ihaleye katılmaya 

iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması durumunda Ģekil ve içeriği Ġdari ġartnamede belirtilen 

iĢ ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. Ġstekliler T.C. Sağlık Bakanlığı‘nın belirlediği Tıbbi Cihaz Yönetmelği (93/42/EEC 

MDD), Vücuda YerleĢtirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği (90/385/EEC AIMDD) ve 

Vücut DıĢında Kullanılan (In Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği (98/79/EC IVDD) 

kapsamındaki teklif ettikleri Ürünlere ait T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası 

(TITUBB)‘ndan onaylandığını belirtir belgeleri ve T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası 

(TITUBB)‘ndan onaylı FĠRMA BAYĠ veya ANA BAYĠ veya TEDARĠKÇĠ koduna sahip 

olduğunu gösterir belgeleri ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunmalıdır. Eğer teklif edilen ürün 

yukarıda belirtilen direktifler kapsamında değilse istekli teklif ettiği ürünlerin ―T.C. Sağlık 

Bakanlığı‘nın belirlediği Tıbbi Cihaz Yönetmelği (93/42/EEC MDD), Vücuda YerleĢtirilebilir 

Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği (90/385/EEC AIMDD) ve Vücut DıĢında Kullanılan (In Vitro) 

Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği (98/79/EC IVDD)‖ kapsamında olmadığına dair yazılı 

beyanlarını teklif zarfında sunmalıdır. (1 sıra nolu ihale için) 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler: 

Bu madde boĢ bırakılmıĢtır. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler: 

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: 

a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili 

temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

c) Aday veya istekli Türkiye‘de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki 

belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

ĠĢ ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara iliĢkin imalatçı veya 

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik Ģartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 
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4.3.2.1. Ġstekli tarafından önerilen ürün ile ilgili teknik Ģartname ile karĢılaĢtırma 

yapılabilmesi için teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, fotoğrafların ve benzeri tanıtım 

materyallerinin eksiksiz sunulması gerekir. Teknik Ģartnameye uygunluk belgesi adı altında 

teknik Ģartnamenin tüm maddelerinin cevabının isteklice imzalı ve kaĢeli olarak verilmesi 

gerekmektedir. Önerilen ürün teknik Ģartnameye uymak zorundadır. Teknik ġartnameye uymayan 

ürün değerlendirme dıĢı bırakılır. 

4.3.3. SatıĢ sonrası servis, bakım ve onarım hizmetlerine iliĢkin belgeler ve taĢıması 

gereken kriterler: 

4.3.3.1. Bu madde boĢ bırakılmıĢtır. 

4.3.4. Kalite ve standart ile ürünlerin piyasaya arzına iliĢkin belgeler: 

4.3.4.1. Ġstekli firma veya yetkili satıcısı olduğu firma adına düzenlenmiĢ; TSE ―Hizmet 

Yeterlilik Belgesi ve T.C Sağlık Bakanlığının/Ġl Sağlık Müdürlüğünün vermiĢ olduğu ―Tıbbi 

Cihaz SatıĢ Merkezi Yetki Belgesi‖ni sunmalıdır. (1 sıra nolu ihale için) 

4.3.4.2. Ġstekli firma ISO, TSE ve CE belgelerini sunmalıdır. (4 sıra nolu ihale için) 

4.3.4.3. Ġstekli firma TSE, ISO 9001, ISO 13485 Kalite Belgesi, TSE Hizmet Yeri 

Yeterlilik Belgesi, TS 6073, TS 5151, TS EN 12469, ISO 9001-2000 ve CE belgelerini 

sunmalıdır.(5 sıra nolu ihale için) 

4.3.4.4. Ġstekli firma ISO ve ürün CE belgesini sunmalıdır. (6 sıra nolu ihale için) 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi 

5.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - Ġhale, katılma koĢullarını sağlayan tüm yerli ve yabancı isteklilere açık olup yerli 

istekli lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde (Ġ.Ü. Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Merkez Kampüs Beyazıt/ĠSTANBUL) görülebilir ve 100,00 - Türk Lirası karĢılığı Ġ.Ü. 

Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığına (Süleymaniye Cad. No: 25 Beyazıt-Ġstanbul) yatırılan bedelin 

makbuzu ile yine aynı adresten satın alınabilir. (Her iĢ için ayrı ayrı ihale doküman bedeli 

yatırılmalıdır.) 

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

8 - Teklifler, ihale tarihi ve saatine kadar Ġ.Ü. Rektörlük Binası Bilimsel AraĢtırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüs Beyazıt/ĠSTANBUL adresine elden teslim 

edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, ihale üzerine 

bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleĢme imzalanacaktır. (1 sıra nolu 

ihale için) 

10 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır. (2, 3, 4, 5 ve 

6 sıra nolu ihaleler için) 

11 - Ġstekliler ihalesine iĢtirak etmiĢ oldukları her iĢ için teklif edilen bedelin %3‘ünden az 

olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

12 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

14 - Bütün tekliflerin red edilmesi ve ihalelerin iptal edilmesinde idare serbesttir. 

 9362/1-1 
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YAPIM KARġILIĞI UZUN SÜRELĠ KĠRALAMA ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğünden: 

Mülkiyeti Elhaç Selmi Ağa, Elhaç Ġbrahim Ağa Vakıflarına ve Vakıflar Genel 

Müdürlüğüne ait olan, Ġstanbul Ġli, Üsküdar Ġlçesi, Selamali Mahallesi, Söz Ebesi Sokağında 

bulunan, tapunun (67/1) Pafta, (2627) Ada, (1-2-3-5-6-7-8-9-10) Parsellerinde kayıtlı arsa vasıflı 

taĢınmazların üzerine Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisinin 21/08/2017-466/429 sayılı 

Kararlarında belirtilen Ģartlar çerçevesinde 25 (YirmibeĢ) yıl süreyle Yurt Binası ĠnĢaatı yapılmak 

üzere 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü yapım karĢılığı 

kira ve iĢletme ihalesine çıkartılmıĢtır. 

ĠLĠ : Ġstanbul 

ĠLÇESĠ : Üsküdar 

MAHALLESĠ : Selamiali 

SOKAK/CADDE : Söz Ebesi Sokak 

YÜZÖLÇÜMÜ : 1.701,28 m2 

PAFTA NO. : 67/1 

ADA NO. : 2627 

PARSEL NO. : 1-2-3-6-7-8-9-10 

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

MECLĠS KARAR VE TARĠHĠ : 21/08/2017 - 466/429 

YÜZÖLÇÜMÜ : 134,35 m2 

ĠHALE USULÜ : 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanununun 35/a 

Maddesi gereği kapalı teklif usulü 

ĠġĠN NEVĠ VE NĠTELĠĞĠ : Yukarıda özelliği belirtilen taĢınmaz Vakıflar 

Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisinin 

21/08/2017- 466/429 sayılı Meclis Kararlarında 

belirtilen Ģartlar çerçevesinde 25 (YirmibeĢ) yıl 

süreyle ―Yurt Binası‖ inĢaatı Yapım KarĢılığı 

Kiralama ve ĠĢletme ihalesi iĢi. 

ĠġĠN TAHMĠNĠ BEDELĠ : 4.061.370,00 TL. 

  (DörtmilyonaltmıĢbirbinüçyüzyetmiĢTürkLirası) 

  (yapım (inĢaat) maliyeti ile yapım (inĢaat) süresi 

boyunca ödenecek kira bedeli toplamıdır.) 

GEÇĠCĠ TEMĠNAT : 121.841,10 TL. 

  (YüzyirmibirbinsekizyüzkırkbirTürkLirası OnKuruĢ) 

(Bu bedel muhammen bedelin %3‘üdür.) 

ĠHALE TARĠH VE SAATĠ : 14/11/2017 - 15.00 

I - Mülkiyeti Elhaç Selmi Ağa, Elhaç Ġbrahim Ağa Vakıflarına ve Vakıflar Genel 

Müdürlüğüne ait olan, Ġstanbul Ġli, Üsküdar Ġlçesi, Selamali Mahallesi, Söz Ebesi Sokağında 

bulunan, tapunun (67/1) Pafta, (2627) Ada, (1-2-3-5-6-7-8-9-10) Parsellerinde kayıtlı arsa vasıflı 

taĢınmazların üzerine Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisinin 21/08/2017 -466/429 sayılı 

Kararlarında belirtilen Ģartlar çerçevesinde 25 (YirmibeĢ) yıl süreyle Yurt Binası ĠnĢaatı yapılmak 

üzere, Yapım KarĢılığı kira ve iĢletme ihalesi iĢinde; 

1) SözleĢme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden baĢlatılmak üzere, 

a) SözleĢme süresinin toplam 25 (YirmibeĢ) yıl olması, 

b) Kira bedellerinin; Ġlk 3 yılın aylık kirası 10.350,00 TL, 4. yılın aylık kirasının 34.500,00 TL 

olması, 5. yıldan iĢin süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin ÜFE 

(Oniki Aylık Ortalamalara Göre DeğiĢim (%) Oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla 

bulunacak bedelin aylık kira bedeli olarak alınması, 
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2) 2627 ada, 1 ve 2 parsellerde yer alan sarnıçlarla ilgili olarak Kurul kararına göre iĢlem 

yapılması, 

3) ġu an projesiz değerlendirmesi yapılan söz konusu taĢınmaza hazırlanacak olan 

projeler için gerekli kurum ve kuruluĢlardan alınacak olan tüm izinlerin yükleniciye ait olması, 

onay alma sırasında oluĢabilecek durumlardan dolayı Ġdaremizden herhangi bir hak ve bedel talep 

edilmemesi, 

4) Yapım KarĢılığı Uzun Süreli Kiralama modeline göre değerlendirilmesi planlanan ve 

son alınan aplikasyon krokisinde tecavüz durumu gözükmeyen taĢınmaza yönelik uygulama 

esnasında çıkabilecek tecavüz miktarının hesaplanarak, bedelinin iĢin yüklenicisi tarafından 

Ġdaremize ödenmesi, 

5) Gerekli izinlerin yüklenici tarafından alınarak, taĢınmaz üzerinde hâlihazırda bulunan 

yapının yıkım-hafriyat iĢleri ve bu iĢlemler sırasında alınacak güvenlik tedbirlerinin yüklenici 

tarafından yerine getirilmesi, bu konularla ilgili Ġdaremizden herhangi bir bedel talebinde 

bulunulmaması, 

6) Ġlk üç yıl içerisinde binanın tatbikat projelerinin hazırlanması, ilgili kurum ve 

kuruluĢlara onaylatılması, inĢaat ruhsatının alınması ve inĢaat imalatlarının bitirilerek binanın 

faaliyete geçirilmesi, aksi takdirde sözleĢmenin fesih hakkının saklı tutulması, fesih halinde 

Ġdareye yatırılan kesin teminat ve aylık kiraların irat kaydedilmesi, 

7) ĠĢletme süresi sonrasında, yapıların bakımlı ve kullanılabilir Ģekilde hiçbir hak ve bedel 

talebinde bulunulmadan Ġdaremize teslim edilmesi veya kiralamaya devam etme durumunda; 

günün koĢullarına göre Ġdarece tespit edilecek yeni kira miktarı kabul edilirse 1 (bir) yıllık 

dönemler halinde kira akdi düzenlenmesi Ģartlarıyla uzun süreli kira ihalesine konulmuĢtur. 

II - Ġhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi  

No: 10 Üsküdar/Ġstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının-1. 

katında toplanacak olan Ġhale Komisyonunca yapılacaktır. 

III - Ġhale dökümanı, Selamiali Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/Ġstanbul 

adresindeki Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü (3). kat Sanat Eserleri ve Yapı ĠĢleri ġube Müdürlüğü 

Ġhale Kalem Bürosunda görülebilir. Ġhale Dokümanının satıĢı yapılmayacaktır.  

IV - Ġhaleye katılabilmek için istenilen belgeler; Ġstekliler örneğine göre hazırlayacakları 

teklifleri ile aĢağıda dıĢ zarf içerisinde istenilen belgeleri yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine 

kadar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3. katında bulunan Ġhale Kalem Bürosuna vermeleri 

gerekmektedir.  

DıĢ zarf aĢağıdaki belgeleri içerecektir.  

Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir:  

a) Türkiye‘de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. 

bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun ĠletiĢim Bilgi Formu (Ek:1), 

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya 

ilgili meslek odası belgesi, 

b.1. Gerçek kiĢi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ Ticaret ve/veya 

Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının 

Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ sureti, 

b.2. Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ tüzel kiĢiliğin siciline 

kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ 

sureti (Türkiye'de Ģubesi bulunmayan yabancı tüzel kiĢinin belgelerinin, bu tüzel kiĢinin 

bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye DıĢiĢleri Bakanlığı'nca onaylanmıĢ 

olması gerekir.) 



28 Ekim 2017 – Sayı : 30224 RESMÎ GAZETE Sayfa : 153 

 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam 

eden noter tasdikli Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirkülerinin aslı ya da aslının Ġdareye ibraz 

edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ sureti, 

c.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının 

Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ sureti, 

c.2. Tüzel kiĢi olması halinde; ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin 

aslı veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ sureti, 

d) Ġstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale 

tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza 

beyannamesinin aslı veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ sureti, 

e) Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya geçici teminat bedelinin 

yatırıldığına dair makbuz, 

f)Ġsteklilerin ortak giriĢim oluĢturması halinde ekli örneğe uygun Ortak GiriĢim 

Beyannamesi (Ek:3)  

g) Tahmin edilen bedelin %50'a kadar kullanılmamıĢ nakit kredisi veya teminat kredisini 

gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek:4) (Banka referans mektuplarının ihaleyi 

yapan Ġdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- düzenlenmiĢ olması 

gerekmektedir.) 

h) Tahmin edilen bedelin % 80'den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan 

Çevre ve ġehircilik Bakanlığından alınmıĢ iĢin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik 

karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inĢaat iĢlerine ait 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu veya 

4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu kapsamında alınmıĢ 'ĠĢ Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden 

alınmıĢ isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma Ġzin Belgesi veya bina inĢaatına ait 

ĠĢ Bitirme Tutanağı ve eki ĠnĢaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının 

Ġdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi, 

ĠĢ deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dıĢında yabancı ülke kamu kurum ve 

kuruluĢlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan iĢlerin, son keĢif bedellerinin sözleĢme tarihindeki 

Merkez Bankası efektif alıĢ kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir. 

h.1. Müteahhit veya taĢeron olarak yurt içinde veya yurt dıĢında kamu, kurum ve 

kuruluĢlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan iĢlerde ĠĢ Bitirme Belgesi, 

h.2. Yurt içinde kamu kurum ve kuruluĢlarına taahhüt edilmiĢ olan iĢlerde müteahhide 

karĢı taĢeron olarak (Ġdarenin onayladığı noter tasdikli taĢeronluk sözleĢmesinde yazılı tutarı 

aĢmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan iĢlerde Ġdarenin onayına haiz noter 

tasdikli TaĢeronluk SözleĢmesi, ĠĢ Bitirme Belgesi, 

h.3. Müteahhit veya taĢeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü 

yaptırılan iĢlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili Ġdarelerden alınmıĢ ĠĢ Bitirme Tutanağı ve eki 

ĠnĢaat Ruhsat Belgesi, 

Ġsteklinin, yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iĢtigal konuları arasında 

inĢaat yapım iĢlerinin bulunmaması halinde; iĢi (yapım/onarım) Ģartnamenin 27. maddesinde 

belirtilen Ģartlarla, bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun Alt 

Yüklenici Taahhütnamesi (Ek:5). (Alt yükleniciler için; Ġdaremiz ve diğer kamu kurum ve 

kuruluĢları tarafından yapılan ihalelere katılmaktan yasaklı olmama Ģartı aranır. Ġhalenin alt 

yüklenici kullanacak istekli üzerinde kalması halinde; kullanılacak alt yüklenicilerin listesi, alt 

yüklenicilere iliĢkin belgeler ve Ġdarece onaylanacak alt yüklenici (ler) ile yüklenici arasında 

yapılacak noter onaylı sözleĢmenin bir sureti, iĢ bu Ģartnamenin 27.2. ve sözleĢmenin 10.5 

maddesinde öngörülen sürelerde Ġdareye teslim edilir. 
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ı) Ġlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmıĢ vergi borcu olmadığına dair 

belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece tasdikli 

sureti ya da Gelirler Ġdaresi BaĢkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi 

borcu olmadığına dair belge, 

i) Ġlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde 

prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının 

Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik 

Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair 

belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama 

aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması, 

j) Ġhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun Ġhalelerden 

Yasaklılık Durum Formu (Ek:6), 

k) Ġhale konusu taĢınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme 

Formu (Ek:7), 

Ortak giriĢimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri 

temin etmekle mükelleftir. Ġstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce 

onaylanmıĢ örneklerini veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanan suretini 

vermek zorundadır. 

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir Ģerh taĢıması zorunlu olup, 

sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmıĢ olanlar ile ―ibraz edilenin aynıdır‖ veya bu anlama 

gelecek bir Ģerh taĢıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 

Nizamnamesinin 9. maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete Ġdaresince veya Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca ―aslının aynıdır‖ Ģeklinde onaylanarak verilen Ticaret 

Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir. 

V - 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanununun 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya 

dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanununun 83. maddesine göre 

yasak fiil ve davranıĢlarında bulunup, ihalelere katılmaktan geçici yasaklama kararı alınanlar ile 

ihale üzerine kalıp da Ġdaremizle sözleĢme yapmayıp, ihalelerden yasaklama kararı alınanlar, 

yasaklılık süresi sonuna kadar bu ihaleye giremeyecektir.  

VI - Ġhaleye katılabilmek için; Ġhale ġartnamesinin 6.ncı maddesine göre hazırlayacakları 

tekliflerini, aynı Ģartnamenin 7 nci maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen ihale tarih ve 

saatine kadar Ġstanbul Vakıflar 2 Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3.katındaki Sanat Eserleri 

ve Yapı ĠĢleri ġube Müdürlüğü Ġhale Kalem Bürosuna vermeleri gerekmektedir.  

VII - Ġsteklilerin baĢvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan 

istekli/isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir. 

VIII - Teklif dosyası, Ġstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası, 3. Kat, Sanat 

Eserleri ve Yapı ĠĢleri ġube Müdürlüğü Ġhale Kalem Bürosuna verilecek olup, dosyalar Ġdareye 

verildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiĢtirilmesi veya eksik evrakın 

tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

IX - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek 

gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

X - Bu iĢe ait yayınlanmıĢ olan tüm ilan bedelleri SözleĢme yapılmadan önce yüklenici 

tarafından defaten Ġdaremize yatırılacaktır. 

XI - Ġdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

TEL : 0216 695 21 00-(7234-7244 

FAKS : 0216 695 21 30 

E-MAĠL : istanbul2@vgm.gov.tr. Ġnternet Adresi: www.vgm.gov.tr 

Ġlan olunur. 9148/1-1 
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TRABZON SERBEST BÖLGE ĠġLETĠCĠSĠ A.ġ. SERMAYESĠNDE BULUNAN %4,636 

HĠSSE, SATIġ YÖNTEMĠYLE ÖZELLEġTĠRĠLECEKTĠR 

Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketinden: 

KuruluĢumuza ait TRANSBAġ - Trabzon Serbest Bölge ĠĢleticisi A.ġ. sermayesinde 

bulunan %4,636 oranındaki hissesi, 4046 sayılı ÖzelleĢtirme Uygulamaları hakkında Kanun 

hükümleri kapsamında ―SatıĢ‖ yöntemiyle özelleĢtirilecektir. 
 

Sıra 

No Ġhale Konusu Hisse 

Geçici 

Teminat 

Bedeli (TL) 

Ġhale 

ġartnamesi 

Bedeli (TL) 

Bilgi 

Notu 

Son Teklif 

Verme Tarihi 

ve Saati 

1 

TRANSBAġ, Trabzon 

Serbest Bölge ĠĢleticisi 

A.ġ. Sermayesinde 

bulunan %4,636 

oranındaki hisse 

50.000 TL 

(Ellibin 

Türk Lirası) 

50 TL 

(Elli Türk 

Lirası) 

Ġhale 

Dokümanı 

29/11/2017 

14:00 

 
1 - Ġhale, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüĢmeler yapmak suretiyle ―Pazarlık 

Usulü‖ ile gerçekleĢtirilecektir. Ġhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık 

görüĢmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla ―Açık Arttırma‖ suretiyle 

sonuçlandırılabilir. 

2 - Ġhaleye katılabilecekler için ―Ġhale ġartnamesi‖nin alınması zorunludur. Ġhale 

ġartnamesi; KuruluĢumuzun Ġstanbul ilindeki T. Vakıflar Bankası Salıpazarı ġubesi nezdinde 

bulunan TR 080001500158007261917602 IBAN no.lu Türk Lirası hesabına yukarıdaki tabloda 

belirtilen tutar yatırılarak ve ―Ġhalesine girilecek hissenin Ġhale ġartnamesi Bedeli‖ ifadesini içerir 

Ģekilde üstünde ihaleye katılacak olan gerçek kiĢi veya tüzel kiĢi veya Ortak GiriĢim Grubunun 

adının veya üyelerinden birinin isminin açıkça belirtildiği dekont karĢılığında veya Ģartname 

bedeli KuruluĢumuz veznesine nakit olarak yatırılarak, Ġdarenin aĢağıda belirtilen adresinden 

25.10.2017 ÇarĢamba gününden itibaren temin edilebilir. Her ne surette olursa olsun Ġhale 

ġartnamesi karĢılığı olarak alınan bedel iade edilmez. 

3 - Ġhaleye katılabilecekler katılacakları taĢınmaza iliĢkin tekliflerini, Ġhale ġartnamesi de 

dikkate alınarak yukarıda tabloda belirtilen tarih ve saate kadar, KuruluĢumuzun aĢağıda belirtilen 

adresine elden teslim edilecektir. 

4 - Teminat olarak kabul edilecek değerler;  

- Türk Lirası veya, 

- Hazine MüsteĢarlığı'nca ihale mevzuatı ile ilgili olarak belirlenen bankalardan veya 

yetkili finans kurumlardan alınacak, KuruluĢumuzca kabul edilecek, KuruluĢumuz lehine, Türk 

Lirası bazında, konusu da belirtilerek düzenlenmiĢ (Ortak GiriĢim Grubu'nun alacağı teminat 

mektubu, Ortak GiriĢim Grubu temsilcisi veya temsilcileri adına düzenlenecektir.) gayrikabili 

rücu, kayıtsız Ģartsız, ilk talepte ödemeli ve süresiz geçici teminat mektubu kabul edilecektir. 

5 - Teklifler TL (Türk lirası) olarak alınacaktır. 

6 - ÖzelleĢtirme iĢlemleri 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, 

KuruluĢumuz ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir. KuruluĢumuz son teklif 

verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek tarihe kadar uzatabilir. Bu husus 

son teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulacaktır. 

7 - ÖzelleĢtirme iĢlemleri; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu‘nun Geçici 12‘nci 

maddesi gereğince Katma Değer Vergisinden ve 4046 sayılı Kanun‘un 27‘nci maddesi gereğince 

her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 

TÜRKĠYE DENĠZCĠLĠK ĠġLETMELERĠ A.ġ. 

KemankeĢ Mah. KaramustafapaĢa KemankeĢ Cad. No: 47 

34425 Karaköy / ĠSTANBUL 

Tel: (0212) 251 11 79 / Faks: (0212) 251 53 91 

www.tdi.gov.tr 

 9216/1-1 
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TTK ĠHTĠYACI OLARAK EKSPROOF KAMERA SĠSTEMLERĠ 4734 SAYILI KANUNUN 

3/G MADDESĠ KAPSAMINDA AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Bağlık 

Cad. Yayla Mah. Ġhsan Soyak Sok. No: 2 ZONGULDAK  

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0-372.252 40 00 (70 hat)   Fax:0.372-251 19 00 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr 

2 - Ġhale konusu iĢin nev‘i 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Eksproof Kamera Sistemleri 6 Takım 

b) Teslim yeri : Yerli Yükleniciler için: Amasra, Armutçuk, Karadon, 

Kozlu ve Üzülmez TaĢkömürü ĠĢletme Müessesesi iĢ 

sahası. 

  Yabancı Yükleniciler için: SözleĢmede belirtilen yurt 

dıĢı teslim limanı veya C+F Türkiye limanı. 

c) Teslim tarihi : SipariĢi takiben 120 takvim günü. 

3 - Ġhalenin   

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire BaĢkanlığı ZONGULDAK  

b) Tarihi ve saati : 29/11/2017 ÇarĢamba saat 15:00 

c) Dosya no : 952–TTK/ E-167 

4 - Ġhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri  

4.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel 

kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e) ġartnamede belirlenen geçici teminat, 

f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

g) Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

- Yeraltında kullanılacak ekipmanlar için ATEX direktifine göre Avrupa Konseyince 

onaylanmıĢ bir kuruluĢ tarafından tanzim edilmiĢ, Grup-1 gazlı (metan) ortamlara uygunluğunu 

gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerli olan Atex sertifikaları teklifle birlikte verilecektir. 

Sertifikaların üzerinde geçerlilik tarihine iliĢkin herhangi bir bilgi bulunmuyorsa; Atex 
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sertifikalarının ihale tarihi itibariyle geçerli olduğu, Avrupa Konseyince onaylanmıĢ bir kuruluĢça 

tanzim edilmiĢ ve teklifle birlikte sunulacak ek bir belge (QualityAssurance Notification – QAN 

veya Atex sertifikasını düzenleyen kuruluĢun resmi yazısı) ile teyit edilecektir. Teklif dosyasında 

yer alacak Atex sertifikaları ve geçerlilik teyidine iliĢkin belgeler, Ġdari ġartnamenin 7.3 

Maddesine uygun olarak sunulacaktır. Atex sertifikalarının halen geçerli olduğunun, sertifika 

kuruluĢunun resmi web adreslerinden doğrulatılabilmesi halinde, sorgulama linkini içeren ekran 

çıktısı teklife eklenecektir. Kurumumuzca yapılacak sorgu ile doğrulanması halinde bu ekran 

çıktısı, Atex sertifikasının geçerliliğini gösteren ek belge olarak sayılacaktır. 

- Ürünlere iliĢkin tanıtıcı kataloglar teklifle birlikte verilecektir. 

- Yerli Malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamı için %10 oranında fiyat avantajı 

uygulanacaktır. 

Fiyat avantajından yararlanmak isteyen yerli malı teklif eden yerli istekliler, TOBB ya da 

TESK‘e bağlı odalarca düzenlenen yerli malı belgesini teklif dosyasında sunacaklardır. 

h) Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde Ģekli ve içeriği bu ġartnamede belirlenen iĢ 

ortaklığı beyannamesi,  

i) ġartnamenin 16. maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düĢündükleri iĢlere ait önerileri ve iĢlerin listesi,  

j) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde (b), ( c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur.  

5 - Bu Ġhalede kısmi teklif verilemeyecektir. 

6 - Ġhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır. 

7 - Ġhale dokümanı TTK Satınalma Daire BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi MithatpaĢa 

Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad. (AĢkabat Cad.) 19. Sok. 

No: 22 Bahçelievler /ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 30,00 TL karĢılığı 

temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 29.11.2017 ÇarĢamba saat 15.00‘e kadar TTK Satınalma Daire BaĢkanlığı 

Bülent Ecevit Caddesi No.2 MithatpaĢa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden Ġdaremiz sorumlu değildir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, her bir iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu 

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢmesi düzenlenecektir.  

10 - Ġstekliler teklif edilen bedelin % 3‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3‘ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dıĢı bırakılacaktır. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununa tabii değildir. 

13.1.1- Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 

4734 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2- SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

yasaklama iĢlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım iĢleri ile ilgili yönetmeliğimizin 

15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

Ġlan olunur. 9348/1-1 
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TUZLA AYDINTEPE MAHALLESĠ YEġĠLDERE CADDESĠ ĠLE PROF. NECMETTĠN 

ERBAKAN CADDESĠNĠN BĠRLEġTĠĞĠ YERDEKĠ PARK ALANINDA 

PARK ALANI TESĠSĠ ĠNġA EDĠLMESĠ VE ĠġLETĠLMESĠ ĠġĠ 

ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Tuzla Belediye Başkanlığından: 

1 - ĠHALE KONUSU: Ġstanbul Ġli, Tuzla Ġlçesi Aydıntepe Mahallesi, YeĢildere Caddesi 

ile Prof. Necmettin ERBAKAN Caddesinin birleĢtiği yerde Belediyemiz Lehine Park Alanı 

Olarak Terki Yapılan taĢınmaza; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) ve (j) 

fıkraları gereğince, 10 (On) yıl süreli iĢletme hakkı tesisi sureti ile yükleniciden iĢletme bedeli 

alınması karĢılığında yap - iĢlet modeli ile 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 51/g maddesine 

göre pazarlık usulü arttırma sureti ile iĢ bu ihale Ģartnamesinin ekinde mevcut projeye uygun 

olarak Park Alanı Tesisi yapım iĢi ihalesidir. 

2 - ĠHALENĠN NEREDE, HANGĠ TARĠH VE SAATTE YAPILACAĞI: Ġhale 09.11.2017 

PerĢembe günü, saat 14:00‘da, ―Evliya Çelebi Mahallesi Hatboyu Caddesi No: 17 TUZLA/ 

ĠSTANBUL‖ adresindeki Tuzla Belediye Binasındaki Encümen Salonunda yapılacaktır.  

3 - ġARTNAMENĠN ALINACAĞI YER: Ġhale Ģartnamesi aynı adresteki Tuzla Belediyesi 

Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğünden 500,00 - (BeĢyüz) TL. bedel ödenerek alınabilecektir. 

4 - PROJE VE ALTYAPI ĠġLERĠ: Ġhale konusu iĢ ile ilgili olarak ihale Ģartnamesinde 

belirtilen hükümler doğrultusunda proje ve altyapı iĢleri tamamlanacaktır.  

5 - TAHMĠNĠ BEDEL: Muhammen bedel, ihale konusu Park Alanı Tesisinin ilk yıl için 

iĢletme bedeli olan 30.000,00 - (Otuzbin) TL + KDV‘dir. Ancak teklifler, aĢağıda belirtilen 10 

(On) yıllık toplam iĢletme bedeli olan 732.000,00 - (Yediyüzotuzikibin) TL. + KDV üzerinden 

artırılarak verilecektir.  

6 - GEÇĠCĠ TEMĠNAT: ġartnamede belirtilen muhammen bedelin % 30‘u olan 9000,00 - 

(Dokuzbin) TL‘dir.  

7 - ĠHALEYE GĠREBĠLME ġARTLARI: Ġhaleye katılacak gerçek ve tüzel kiĢi veya 

kiĢilerin aĢağıdaki belgeleri vermesi ve teminatı yatırması gerekir.  

A. YerleĢim belgesi, (Tüzel kiĢiler için tüzel kiĢiye tebligat yapılmasına yarar yasal 

tebligat adresinin verilmesi yeterlidir.) 

B. Türkiye'de tebligat için Adres Beyanı (Ġhale ile ilgili tüm tebligatlar bu adrese 

yapılacaktır.) 

C. Ġhalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve/veya Sanayi Odası'ndan veya Esnaf ve 

Sanatkârlar Odası'ndan alınacak belge, 

a. TüzelkiĢi olarak katılacak istekliler için, tüzelkiĢiliğin Ġdare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı 

yıl içerisinde alınmıĢ, tüzelkiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

b. Gerçek kiĢi olması halinde Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Odası 

siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge. 

D. Ġhalenin ilan edildiği yıla ait noter tasdikli imza sirküleri, 

a. Gerçek kiĢi olması halinde, imza sirküleri, 

b. TüzelkiĢi olması halinde tüzel kiĢiliği temsile yetkili olduğuna dair noter tasdikli imza 

sirküleri. (Türkiye'de Ģubesi bulunmayan yabancı kiĢiliğin bulunduğu ülkedeki Türk 

Konsolosluğunca veya Türkiye DıĢiĢleri Bakanlığınca onaylanmıĢ olması gerekir) 

E. Ġsteklinin Ģirket olması halinde Ģirket ana sözleĢmesi ile Ģirket ortaklarını ve bunların 

hisse oranlarını ve görevlerini belirten belge, 
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F. Ġstekliler adına vekâleten ihaleye katılma söz konusu ise, istekli adına teklifte 

bulunacak kimselerin ihalenin yapıldığı yıla ait noter tasdikli vekâletnameleri ve noter tasdikli 

imza sirküleri, 

G. ġartnamede belirtilen ilk yılın iĢletme bedeli olan muhammen bedelin %30‘u geçici 

teminat, 

H. Teklif sahibinin son beĢ yıla ait vergi borcu olmadığına dair vergi dairesinden ihalenin 

yapılacağı yılda alınmıĢ belge, 

Ġ. Ġhale konusu alanın yerinde görüldüğünü belirtir Ġdareden temin edilecek "Yer Görme 

Belgesi", 

J. Bu Ģartnameye uygun olarak hazırlayacağı teklif mektubu, 

8 - UYGULANACAK ĠHALE USULÜ: Ġhalede, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunun 5l/g 

Maddesi uyarınca 50‘nci maddesinde düzenlenmiĢ bulunan pazarlık usulü uygulanacaktır; 

9 - TEKLĠFLERĠN HAZIRLANMASI:  

Teklifler yazılı olarak Ģartnamede belirtilen usülle yapılır.  

10 - TEKLĠFLERĠN VERĠLMESĠ:  

Teklifler Ġhale Günü ve saatinde Ġhale Komisyonu Encümen BaĢkanlığına Tuzla Belediye 

BaĢkanlığı binası Encümen Salonunda teslim edilecektir. Komisyon baĢkanlığına verilen teklifler 

herhangi bir sebeple geri alınamaz. 

11 - ARTIRIM TEKLĠFLERĠ: Teklifler, aĢağıda belirtilen 10 (On) yıllık toplam iĢletme 

bedeli olan 732.000,00 - (Yediyüzotuzikibin) TL + KDV üzerinden artırılarak verilecektir. 

Teklifler rakam ve yazı ile verilecektir. Bunun dıĢındaki teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.  

12 - ĠDARENĠN YETKĠSĠ: Ġdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
 

DÖNEM/YILLAR 

YILLIK ĠġLETME 

BEDELĠ 

TOPLAM 

SÜRE 

(YIL) 

TOPLAM ĠġLETME 

BEDELĠ 

YILLIK HESAP 

DEĞERLERĠ 

1. ve 2. yıllar arası 

(2. Yıl dahil) 
30.000.00 TL + KDV 2 60,000.00 TL + KDV 0.040983606557377 

3. yıl ila 4.yıl arası 

(4. Yıl dahil) 
48,000.00 TL + KDV 2 96,000.00 TL + KDV 0.0655737704918033 

5.yıl - 6. yıl arası  

(6. Yıl dahil) 
72,000.00 TL + KDV 2 144,000.00 TL + KDV 0.0983606557377049 

7.yıl - 8. yıl arası 

(8. yıl dahil) 
96,000.00 TL + KDV 2 192,000.00 TL + KDV 0.131147540983606 

9. yıl ila 10. Yıl 

arası (10. Yıl dahil) 
120,000.00 TL + KDV 2 240,000.00 TL + KDV 0.163934426229508 

 TOPLAM 10 732,000.00 TL + KDV  

 

Ġstekliler, söz konusu tablodaki toplam asgari bedel üzerinden artırım yapacaklardır. 

Artırım oranı, tüm yıllar için aynı oranda hesaplanacaktır. Her dönem için dönem baĢı iĢletme 

bedeli (dönemin ilk yılı), verilen teklifte belirtilen 10 yıllık toplam iĢletme bedeli üzerinden, 

yukarıdaki tabloda belirtilen ‗Yıllık Hesap Değerleri‘ ile çarpılarak hesaplanacaktır. Her dönem 

içerisinde her yıl için iĢletme bedeli 'Türkiye Ġstatistik Kurumu' tarafından açıklanan 'ÜFE' 

Endeksinin "Bir önceki yılın aynı ayına göre artıĢ oranı" esas alınarak kontrol edilecek ve artıĢ 

―ÜFE‖ artıĢından düĢük ise ―ÜFE‖ endeksine göre yükseltilecektir. 9369/1-1 
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HEMZEMĠN GEÇĠTLERDE BEKÇĠLĠK HĠZMETĠ ALIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2017/538665 

Ġdarenin: 

a) Adresi : TCDD ĠĢletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. 

GAR/AFYONKARAHĠSAR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21- 0 272 214 19 43 

c) Elektronik Posta Adresi : www.tcdd.gov.tr (7ihalekom@tcdd.gov.tr) 

1 - Ġhale konusu iĢin adı ve miktarı: TCDD 7. Bölge Müdürlüğü mıntıkasında 12 adet 

bariyerli hemzemin geçit bekçilik hizmetlerinin 01.01.2018-31.12.2018 (dahil) tarihleri arasında 

aylık 48 personel ile 1 yıl süreyle yürütülmesi (Teknik Ģartnameye göre) hizmet alım iĢidir.  

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

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

belirtilmiĢtir. 

3 - Tekliflerin TCDD ĠĢletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

BaĢkanlığına ihale gün ve saati olan 14/11/2017 günü saat 14.30‘a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ 

olması Ģarttır. 

4 - Ġhale dokümanı TCDD ĠĢletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Ġhale 

Komisyonu Bürosu-Afyonkarahisar adresinde görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD ĠĢletmesi 7. Bölge Muhasebe ve Finansman 

Müdürlüğü veznesinden KDV dahil 150,00 TL bedelle temin edilebilir. 

5 - Teklif edilen bedelin en az %3‘ü oranında geçici teminat verilecektir. 

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

tabi değildir. 9306/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Adalet Bakanlığından: 

ġanlıurfa 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2013/421 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu 

anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve 

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince iĢlem 

yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 9304/1-1 

————— 

Bingöl 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2013/549 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu 

anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve 

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince iĢlem 

yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 9327/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

01/06/2017 tarihli ve 7106-62 sayılı Kurul Kararı uyarınca, Ali Büyükleyla Petrol Ürün. 

Nak. Lpg Kuy. Gıda Teks. San. ve Tic. Limited ġirketi'nin "Harbiye Beldesi Esenbulak Mah. 

Atatürk Cad. Antakya/HATAY" adresinde kurulu istasyonunda ve 31 ACH 32 plakalı tankerde 

15-16/06/2012 tarihlerinde yapılan denetimlerde yapılan tespitlere göre lisans sahibinin;  

a) Ġstasyonundan alınan akaryakıt numunelerinin ĠNÖNÜ-PAL tarafından hazırlanan 

28/08/2012 tarihli ve "Motorin (2012-1362)" sayılı analiz raporunda ulusal marker seviyesinin 

geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı olması sebebiyle Petrol Piyasası Kanununun 18 inci 

maddesinin dördüncü fıkrası ile 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve Petrol 

Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü 

fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırı hareket ettiği, 

b) Ġstasyonunda yakalanan ürüne ait yaklaĢık 20.200 lt motorinden 16.000 litresine ait 

faturayı ibraz etmeyerek 5015 sayılı Kanunun "Bayiler" baĢlıklı 8 inci maddesinin birinci fıkrası 

ile aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci 

maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı hareket ettiği, 

c) 15/06/2012 tarihinde Dursun KAYMAKÇI'ya yeniden satıĢ amaçlı satıĢ yaparak, 5015 

sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliğinin "Bayilik lisansı sahiplerinin yükümlülükleri" baĢlıklı 38 inci maddesinin (g) 

bendine aykırı hareket ettiği, 

d) Yazılı savunmasında belirtilen hususların lisans sahibini haklı gösterecek gerekçeler 

olamayacağı, 

anlaĢıldığından, lisans sahibi hakkında; 

a) Ulusal marker seviyesi geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt bulundurmak 

fiilinden dolayı 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) 

numaralı alt bendi ve ―Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında 

Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ‖ hükümleri gereğince 815.555,-TL tutarındaki idari 

para cezasının aynı Kanunun 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrası hükümleri gereği 163.111,-TL, 

b) Dağıtıcı harici akaryakıt ikmal fiilinden dolayı 5015 sayılı Kanunun 19 uncu 

maddesinin yedinci fıkrası gereği 70.000,- TL, 

c) Yeniden satıĢ amaçlı akaryakıt ikmal etmekten dolayı 5015 sayılı Kanunun 19 uncu 

maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi ve ―Petrol Piyasası Kanununun 19 

uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ‖ 

hükümlerince belirlenen 339.814,- TL tutarındaki idari para cezasının aynı maddenin dördüncü 

fıkrası gereği 67.962,- 

olmak üzere toplamda 301.073,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiĢtir.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 301.073,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci 

maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi 

nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu‘na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine Ġdare Mahkemesinde 

dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

edilir. 9325/1/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

03/08/2017 tarihli ve 7225-51 sayılı Kurul Kararı uyarınca, "Büyük Oturak Kasabası 

Kabalar Mevkii (Pafta: K23-B,18B-D, Parsel: 18) Banaz/UġAK" adresinde, 22/09/2010 tarih ve 

BAY/939-82/28297 numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Altınlar 

Petrol Ürünleri Yedek Parça Nakliyat Oto Tamir Bakım ĠnĢaat ve Malzemeleri Sanayi ve Ticaret 

Limited ġirketi‘nin iĢlettiği akaryakıt istasyonunda 01/10/2013 tarihli tespite göre; otomasyon 

sisteminin arızalı olduğu süre boyunca piyasa faaliyetine devam etmesi eyleminin 1240 sayılı 

Kurul Kararının mülga 5 inci maddesinin 9 uncu fıkrası, 1240 sayılı Kurul Kararının yürürlükte 

olan 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasının (c) bendi ile 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 

birinci ve ikinci fıkrası hükümlerine aykırılık teĢkil ettiği ve yazılı savunmasında ileri sürülen 

hususların lisans sahibini haklı gösterecek gerekçeler olamayacağı anlaĢıldığından, Altınlar Petrol 

Ürünleri Yedek Parça Nakliyat Oto Tamir Bakım ĠnĢaat ve Malzemeleri Sanayi ve Ticaret 

Limited ġirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 7 nci fıkrası uyarınca 70.000,-TL 

tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000.-TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci 

maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi 

nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu‘na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine Ġdare Mahkemesinde 

dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

edilir. 9325/2/1-1 

————— 

03/08/2017 tarihli ve 7225-52 sayılı Kurul Kararı uyarınca, "Büyük Oturak Kasabası 

Kabalar Mevkii (Pafta: K23-B,18B-D, Parsel: 18) Banaz/UġAK" adresinde, 22/09/2010 tarih ve 

BAY/939-82/28297 numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Altınlar 

Petrol Ürünleri Yedek Parça Nakliyat Oto Tamir Bakım ĠnĢaat ve Malzemeleri Sanayi ve Ticaret 

Limited ġirketi‘nin iĢlettiği akaryakıt istasyonunda 01/10/2013 tarihli tespite göre; Akaryakıt 

istasyonunda yapılan denetimde alınan numunelerin EGE-PAL tarafından yapılan analizleri 

neticesinde düzenlenen 25/10/2013 tarih ve Gazyağı (E-13100401) numaralı analiz raporunda söz 

konusu yakıtın ulusal marker seviyesinin ―GEÇERSĠZ‖ olmasının 5015 sayılı Kanunun 18 inci 

maddesinin 4 üncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında 

Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (f) bendine aykırılık teĢkil ettiği ve yazılı savunmasında ileri 

sürülen hususların lisans sahibini haklı gösterecek gerekçeler olamayacağı anlaĢıldığından, 

Altınlar Petrol Ürünleri Yedek Parça Nakliyat Oto Tamir Bakım ĠnĢaat ve Malzemeleri Sanayi ve 

Ticaret Limited ġirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının (a) 

bendinin (3) numaralı alt bendi uyarınca 1.000.000,-TL idari para cezası uygulanmasına ve 5607 

sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3 üncü maddesinde sayılan kaçakçılık suçlarından biri 

olması sebebiyle bu fiil için verilen idari para cezasına karĢı yargı yoluna baĢvurulması halinde 

5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca tahsil iĢlemlerini 

durdurmayacağına karar verilmiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 1.000.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci 

maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi 

nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu‘na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine Ġdare Mahkemesinde 

dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

edilir. 9325/3/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

20/07/2017 tarihli ve 7196-3 sayılı Kurul Kararı uyarınca, 29/03/2013 tarihli ve 

BAY/939-82/32385 numaralı (01/07/2014 tarihli 23355 sayılı Kararla sonlandırılan) istasyonlu 

bayilik lisansı kapsamında TaĢköprü Köyü E-5 Mahallesi No: 53/5 Merkez/ DÜZCE adresinde 

faaliyet gösteren Arslaner Ambalaj San. A. ġ.'nin, 19/11/2013 tarihli tespite göre BAY/939-

82/32157 numaralı bayilik lisansı sahibi Topaloğlu-ġen Turizm TaĢ. ĠnĢ. Orman Ürün. San. Tic. 

Ltd. ġti.'ne Yeniden satıĢ amaçlı akaryakıt temin etmek suretiyle 5015 sayılı Kanunun 4 üncü 

maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci 

maddesinin (g) bendine aykırı hareket ettiği ve süresi içerisinde yazılı savunmada bulunmadığı 

anlaĢıldığından, anılan tüzel kiĢi hakkında, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı 

Kanun ile değiĢik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca belirlenen 70.000.-TL tutarında 

idari para cezası uygulanmasına karar verilmiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı 

Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci 

maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi 

nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu‘na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine Ġdare Mahkemesinde 

dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

edilir. 9325/4/1-1 

————— 

27/02/2013 tarih ve BAY/939-82/32217 sayılı bayilik lisansı sahibi Bozdemir Petrol ve 

Petrol Ürünleri Nakliyat Gıda Ve Ġhtiyaç Maddeleri Sanayi Ve Ticaret Limited ġirketinin Yeni 

Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi No:1 Honaz- DENĠZLĠ adresinde kurulu bulunan 

akaryakıt istasyonunda 03/08/2015 tarihinde yapılan denetime göre; satıĢların otomasyon 

sistemine yansımaması ve pompalara ait tabancaların otomasyona bağlı olmaması nedeniyle, 

konunun detaylı bir Ģekilde araĢtırılması ve ilgili mevzuat karĢısındaki durumunun tespit edilmesi 

amacıyla, 5015 sayılı Kanunun ―Ġdari yaptırımlar‖ baĢlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında 

Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca adı geçen lisans sahibi hakkında 

05/05/2017 tarih ve 20733 BaĢkanlık Makamı OLUR‘u kapsamında yapılan soruĢturma 

sonucunda düzenlenen 08/05/2017 tarih ve 568 sayılı SoruĢturma Raporu ile Denetim Dairesi 

BaĢkanlığı‘nın konuya iliĢkin görüĢü Kurul tarafından değerlendirilmiĢ olup;  

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 03/08/2017 tarih ve 7225-64 sayılı Kararı ile 

―….,BAY/939-82/32217 sayılı bayilik lisansı sahibi Bozdemir Petrol ve Petrol Ürünleri Nakliyat 

Gıda Ve Ġhtiyaç Maddeleri Sanayi Ve Ticaret Limited ġirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 

uncu maddesinin yedinci fıkrası ve 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ 

hükümleri gereğince 80.106,- TL idari para cezası uygulanmasına,,‖ uygulanmasına karar 

verilmiĢtir.  

Konu ile ilgili olarak 05/09/2017 tarih ve 40935 sayılı yazımız ile Bozdemir Petrol ve 

Petrol Ürünleri Nakliyat Gıda Ve Ġhtiyaç Maddeleri Sanayi Ve Ticaret Limited ġirketinin ticaret 

sicilinde kayıtlı Koza Sokak No:75-5 GaziosmanpaĢa Çankaya-ANKARA adresine yapılan 

tebligatın ilgilisine tebliğ edilemediği hususu tebliğ mazbatasından görülmüĢtür. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 80.106,- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı 

Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın 

tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.(Vakıf Bank), 

Bahçelievler / Ankara ġubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 

0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 
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21‘inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün 

içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Ġdari Mahkeme'de dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz 

konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda 

kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde % 25'lik indirimden yararlanılacağı veya 

taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde 

yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 

Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin 

bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

 9325/5/1-1 

————— 

20/07/2017 tarihli ve 7196-4 sayılı Kurul Kararı uyarınca, 205 054 2858 vergi kimlik 

numaralı, Sanayi Mahallesi Sarı Limon Sokak No:4/B Ġzmit/ Kocaeli adresli Cenfi Otomotiv Oto 

Tamir Bakım Yedek Parça Servis Hiz. Tur. San. ve Tic. Ltd. ġti.'nin, 19/11/2013 tarihli tespite 

göre lisans almaksızın bayilik faaliyeti yapmak suretiyle 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin 

birinci fıkrasının (b) bendine aykırı hareket ettiği ve süresi içerisinde yazılı savunmada 

bulunmadığı anlaĢıldığından, anılan tüzel kiĢi hakkında, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 

6455 sayılı Kanun ile değiĢik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt 

bendi ve aynı fıkranın (f) bendi gereğince belirlenen 70.000.-TL tutarında idari para cezası 

uygulanmasına karar verilmiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı 

Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci 

maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi 

nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu‘na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine Ġdare Mahkemesinde 

dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

edilir. 9325/6/1-1 

————— 

18/08/2017 tarihli ve 36115 sayılı BaĢkanlık Oluru ile 09/01/2014 tarihli ve 4826/51 

sayılı Kurul Kararının Ankara 7. Ġdare Mahkemesinin 2014/777 E. ve 2014/3217 K., DanıĢtay 13. 

Dairesinin 2015/2414 E., 2015/2546 K. sayılı Kararlarında ―ön araĢtırma ve soruĢturma 

yapılmadan tesis edilmesi‖ gerekçesi çerçevesinde iptal edilmesi nedeniyle 08/02/2011 tarih ve 

BAY/939-82/28992 sayılı bayilik lisansı sahibi (19.10.2015 tarihli 38665 sayılı Karar ile 

sonlandırılmıĢ) DE PA Petrol ĠnĢaat Gıda San. ve Tic. Ltd. ġti.‘nin akaryakıt istasyonunda 

27/09/2012 tarihinde yapılan denetimde alınan benzin numunesinin ilgili teknik düzenlemelere 

aykırı olduğu ODTÜ PETROL ARAġTIRMA MERKEZĠ‘nde yapılan analiz sonucunda 

düzenlenen PAL-12-715-1489 sayılı analiz raporu ile tespit edilmiĢ olup ilgili lisans sahibinin 

ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etme eyleminden dolayı 5015 sayılı Kanunun 

―Ġdari yaptırımlar‖ baĢlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön 

AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu 

maddesi ve 12/01/2017 tarihli ve 6864-3 sayılı Kurul Kararı hükümleri uyarınca lisans sahibi 

nezdinde doğrudan soruĢturma açılmasına karar verilmiĢ ve Yönetmeliğin 23 üncü maddesi 

gereğince düzenlenen 23/08/2017 tarihli ve 978 sayılı SoruĢturma Raporu yazılı savunma alınmak 

üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen usulüne uygun olarak tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza 

gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 9325/7/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

27/07/2017 tarihli ve 7213-16 sayılı Kurul Kararı uyarınca, Güvenevler Mahallesi G.M.K. 

Bulvarı No: 366/B MERSĠN adresinde 19.03.2005 tarih ve BAY/459-960/07033 numaralı 

istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Europet Petrol Ürünleri ĠnĢ. Turz. Otom. 

Nak. Tic. ve San. Ltd. ġti.‘nin iĢlettiği akaryakıt istasyonunda yapılan 23/06/2013 tarihli tespite 

göre; Bağlı olduğu dağıtıcı lisansı sahibinin izni olmadan istasyon otomasyon sistemine müdahale 

etmek eyleminin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci 

fıkraları ile 6 Temmuz 2007 tarihli ve 26574 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 

1240 sayılı Kurul Kararının ―Ġstasyon Otomasyon Sistemine ĠliĢkin Usul ve Esaslar‖ baĢlıklı 

mülga 5 inci maddesinin (14) üncü bendine ve yürürlükteki 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) 

ve (c) bentlerine aykırılık teĢkil ettiği ve yazılı savunmada ileri sürülen hususların lisans sahibini 

haklı gösterecek hususlar olmadığı anlaĢıldığından; lisans sahibi hakkında 5015 sayılı Kanunun 

6455 sayılı Kanun ile değiĢik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca belirlenen 70.000 TL 

tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000.-TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci 

maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi 

nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu‘na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine Ġdare Mahkemesinde 

dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

edilir. 9325/8/1-1 

————— 

18/05/2017 tarihli ve 22963 sayılı BaĢkanlık Oluru ile Torunsolaklı Köyü 

Karaisalı/ADANA adresinde, 24.05.2012 tarih ve BAY/939-82/31012 sayılı istasyonlu bayilik 

lisansı kapsamında Uluslararası Akaryakıt Dağıtım Ltd.ġti. bayii olarak faaliyet gösteren Ferpet 

ĠnĢaat Petrol Nak. San. ve Tic. A.ġ.'nin Atalar Mah. Cemal Gürsel Bulvarı No: 144 Yenice-

Tarsus/MERSÎN adresinde, 05.09.2012 tarih ve BAY/939-82/31464 sayılı istasyonlu bayilik 

lisansı kapsamında Oneks Akaryakıt Dağıtım San. ve Tic. Ltd.ġti. bayii olarak faaliyet gösteren 

Mesal Petrol Ürünleri Gıda Nak. Tic. Ltd. ġti.'ne yeniden satıĢ amacı ile akaryakıt satıĢı 

eyleminden dolayı konunun detaylı bir Ģekilde araĢtırılması ve ilgili mevzuat karĢısındaki 

durumunun tespit edilmesi amacıyla 5015 sayılı Kanunun ―Ġdari yaptırımlar‖ baĢlıklı 20 nci 

maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip 

Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca lisans 

sahibi nezdinde doğrudan soruĢturma açılmasına karar verilmiĢ ve Yönetmeliğin 23 üncü maddesi 

gereğince düzenlenen 21/08/2017 tarihli ve 973 sayılı SoruĢturma Raporu yazılı savunma alınmak 

üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen usulüne uygun olarak tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza 

gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 9325/9/1-1 

————— 

Kurul‘un 07/09/2017 tarih ve 7274-8 sayılı Kararı ile, BAY/459-513/06586 sayılı bayilik 

lisansı sahibi Gür-Pet Petrolcülük Otomotiv Tarım Turizm ĠnĢaat ve Gıda Sanayi Ticaret Limited 

ġirketi‘nce 28/06/2009 tarihinde Kurumca belirlenen tavan fiyatın üzerinde fiyatla akaryakıt satıĢı 

yapıldığının tespit edilmesinin 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası ile aynı 

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 

18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile 25/06/2009 tarih ve 2145-1 sayılı Kurul Kararı‘na 

aykırı olması sebebiyle ilgili tüzel kiĢi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci 
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fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ile aynı maddenin dördüncü fıkrası ve ―Petrol 

Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2009 Yılında Uygulanacak Para Cezaları 

Hakkında Tebliğ‖ hükümleri uyarınca belirlenen 56.000, -TL. tutarında idari para cezası 

uygulanmasını kararlaĢtırmıĢtır. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 56.000, -TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın 

tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi (ġube 

Kodu:14) nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu‘na ait TR55 0001 5001 5800 7292 

2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin 

üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kurul Kararı 

aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para 

cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum 

hesabına yatırılması halinde %25‘lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 

bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz 

konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 

hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 

7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 9325/10/1-1 

————— 

18/09/2017 tarihli ve 38836 sayılı BaĢkanlık Oluru ile Kargalıhanbaba Mah. Sakarya Cad. 

No:358 Hendek Sakarya adresinde faaliyet gösteren 10.03.2014 tarihli ve BAY/939-82/33891 

sayılı bayilik lisansı sahibi Kalpet Akaryakıt Ürünleri TaĢımacılık Sanayi Ve Ticaret Limited 

ġirketi‘nin akaryakıt istasyonunda 04.08.2015 tarihinde yapılan denetimde otomasyon sisteminin 

doğru ve sağlıklı çalıĢmaması ve otomasyon sistemine müdahale edilmesi sebebiyle 5015 sayılı 

Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları ile 1240 sayılı Kurul 

Kararının 5 inci maddesinin (2) nci fıkrasının (a), (b), (c) bendine aykırı hareket ettiği 

değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir Ģekilde araĢtırılması ve ilgili mevzuat karĢısındaki 

durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun ―Ġdari yaptırımlar‖ baĢlıklı 20 nci 

maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip 

Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Kalpet 

Akaryakıt Ürünleri TaĢımacılık Sanayi Ve Ticaret Limited ġirketi hakkında doğrudan soruĢturma 

açılmasına karar verilmiĢ, mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin 

aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı 

uygulanabileceğinin 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesi ve yürütülen soruĢturma sonucu 

Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 19/09/2017 tarihli ve 1014 sayılı 

SoruĢturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ 

edilememiĢtir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza 

gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 9325/11/1-1 

————— 

D.100 Karayolu Caddesi No:42 Yenicepınar Köyü Merkez/Bolu adresinde yer alan ve 

(04.03.2016 tarihinde sonlandırılan) 09/05/2007 tarihli ve BAY/939-82/22015 sayılı bayilik 

lisansı ile denetim tarihinde faaliyet gösteren Yiğit Petrol Ürünleri Nakliyat Turizm Ticaret 

Limited ġirketinin akaryakıt istasyonunda 29.06.2015 tarihinde yapılan denetimde; satıĢ 

raporlarının ve tank dolum raporlarının sağlıklı olarak alınamadığı tespit edilmiĢ olup buna 

istinaden ilgili lisans sahibinin otomasyon dökümlerinin Kurum kayıtları üzerinden incelenmesi 

sonucunda yapılan değerlendirme uyarınca, otomasyon sisteminin sağlıklı ve doğru 
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çalıĢmamasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 ve 2 nci fıkrasına ve 

1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasının (b) ve (c) bendi hükümlerine 

aykırılık teĢkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir Ģekilde araĢtırılması ve ilgili 

mevzuat karĢısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun "Ġdari 

yaptırımlar" baĢlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma 

ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 19 

uncu maddesi hükümleri uyarınca ilgili lisans sahibi hakkında 20/09/2017 tarihli ve 39195 sayılı 

BaĢkanlık Olur'u kapsamında soruĢturma açılmasına karar verilmiĢ ve 5015 sayılı Kanun 

kapsamına giren mevzuata aykırı durumların 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde 

faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 

aynı kanunun 20 nci maddesi kapsamında ihbar edilmesi amacıyla hazırlanan yazı ve yürütülen 

soruĢturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 25.09.2017 tarihli ve 

1023 sayılı SoruĢturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere (Büyük Cami Mah. Ġzzet Baysal 

Caddesi ġahinoğlu ĠĢ Hanı No:91/105 Merkez/BOLU adresinde mukim) ilgilisine gönderilmesine 

rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza 

gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 9325/12/1-1 

————— 

22/06/2017 tarihli ve 7149-10 sayılı Kurul Kararı uyarınca, 05.03.2013 tarih ve BAY/939-

82/32249 sayılı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında Ladik Kasabası, Pancarcı Mahallesi, 

Cumhuriyet Caddesi, No:9 (Ada:-, Pafta:40, Parsel:3690) SARAYÖNÜ/KONYA adresinde 

faaliyet gösteren Ġzzettin BULUT'a ait istasyonda 12/03/2014 tarihinde yapılan tespite göre; lisans 

sahibinin Ġstasyonunda bulunan otomasyon sisteminin sağlıklı çalıĢmadığının tespit edilmesi ve 

bu arızanın giderildiği 20.03.2014 tarihine kadar söz konusu pompa ve tankların kullanılmasının 

27/06/2007 tarihli ve 1240 sayılı Petrol Piyasasında Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Bayi Denetim 

Sistemine ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı'nın mülga 5 inci maddesinin (10) 

numaralı bendi hükümleri ile halen yürürlükte olan 5 inci maddesinin ikinci fıkrası hükümleri ve 

5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümlerine aykırı olduğu ve 

yazılı savunmasında belirtilen hususların lisans sahibini haklı gösterecek gerekçeler olamayacağı 

anlaĢıldığından, lisans sahibi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanun 

ile değiĢik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası ve ―Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi 

Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ‖ hükümleri gereğince 

belirlenen 72.751.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiĢtir.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 72.751.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı 

Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci 

maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi 

nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu‘na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine Ġdare Mahkemesinde 

dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

edilir. 9325/13/1-1 

————— 

10/08/2017 tarihli ve 34989 sayılı BaĢkanlık Oluru ile 09.09.2013 tarih ve BAY/939-

82/33184 numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında Yunus Emre Mahallesi BeyĢehir 

Caddesi No:214 (Ada:1666, Pafta:249, Parsel:4) Meram KONYA adresinde Karapınar Akaryakıt 

Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited ġirketi adına faaliyet gösteren akaryakıt istasyonunda 

22/03/2014 tarihinde gerçekleĢtirilen denetimde alınan numunelerin TÜBĠTAK MAM tarafından 
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düzenlenen 1420P00559001, 1420P00559002 ve 1420P00559003 sayılı analiz raporlarıyla ulusal 

marker seviyesinin geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı olduğu ve akaryakıtta tağĢiĢ yapıldığı 

tespit edilmiĢ olup, Ulusal marker seviyesi geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt 

ikmali fiilinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) 

bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler 

Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri, 7 nci maddesinin 

(d) ve (f) bentlerine; piyasa faaliyetine konu akaryakıta tağĢiĢ amaçlı solvent karıĢtırması fiillin 

ise 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine aykırılık 

teĢkil ettiği değerlendirildiğinden konunun detaylı bir Ģekilde araĢtırılması ve ilgili mevzuat 

karĢısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla 5015 sayılı Kanunun "Ġdari yaptırımlar" baĢlıklı 

20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda 

Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi ve 12/01/2017 tarihli ve 

6864-3 sayılı Kurul Kararı hükümleri uyarınca lisans sahibi nezdinde doğrudan soruĢturma 

açılmasına karar verilmiĢ ve Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 21/08/2017 

tarihli ve 972 sayılı SoruĢturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine 

rağmen usulüne uygun olarak tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza 

gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 9325/14/1-1 

————— 

18/08/2017 tarihli ve 36270 sayılı BaĢkanlık Oluru ile 09/01/2014 tarihli ve 4826/86 

sayılı Kurul Kararının (a) ve (b) bentlerinin Ankara 12. Ġdare Mahkemesinin 2014/1196 E. ve 

2014/1535 K., DanıĢtay 13. Dairesinin 2015/1734 E., 2015/2263 K. sayılı Kararları ve Ankara 12. 

Ġdare Mahkemesinin 2014/1194 E. ve 2014/1534 K., DanıĢtay 13. Dairesinin 2015/1729 E., 

2015/2262 K. sayılı Kararlarında ―ön araĢtırma ve soruĢturma yapılmadan tesis edilmesi‖ 

gerekçesi çerçevesinde iptal edilmesi nedeniyle 03/09/2010 tarih ve BAY/939-82/28227 sayılı 

bayilik lisansı sahibi (28.03.2014 Tarih ve 10821 sayılı Karar ile sonlandırılmıĢ) Nurettin IĢık 

Akaryakıt Nakliye ĠnĢaat Gıda Ġthalat Ġhracat Sanayi Ticaret Limited ġirketi‘nin akaryakıt 

istasyonunda 04/03/2013 tarihinde yapılan denetimde alınan akaryakıt numunelerine iliĢkin, 

TÜBĠTAK MAM tarafından düzenlenen 1320P00228001 ve 1320P00229001 sayılı analiz 

raporları ile akaryakıt istasyonundan alınan motorin numunelerinin Ulusal Marker Ölçümünde 

marker seviyesinin GEÇERSĠZ ve Teknik Düzenlemelere AYKIRI olması ve akaryakıt 

istasyonunda sözleĢme yaptığı dağıtıcı firmaya ait marka ve logoları bulundurmaması fiillerinden 

dolayı 5015 sayılı Kanunun ―Ġdari yaptırımlar‖ baĢlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında 

Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi ve 12/01/2017 tarihli ve 6864-3 sayılı Kurul Kararı 

hükümleri uyarınca lisans sahibi nezdinde doğrudan soruĢturma açılmasına karar verilmiĢ ve 

Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 23/08/2017 tarihli ve 979 sayılı SoruĢturma 

Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen usulüne uygun olarak 

tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza 

gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 9325/15/1-1 

————— 

15/05/2013 tarih ve BAY/939-82/32607 sayılı bayilik lisansı ile Nurse Parke Hafriyat 

ĠnĢaat Petrol Ürünleri Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi tarafından iĢletilmekte olan 

akaryakıt istasyonunda Kütahya Ġl Jandarma Komutanlığınca 09/05/2014 tarihinde yapılan 
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denetimde, istasyonda dağıtıcı firmanın kurumsal kimlik iĢaretlerinin bulunmadığı, pompa satıĢ 

fiyatının, fiyat ilan panosunda ilan edilen fiyattan yüksek olduğu ve dağıtıcı dıĢı akaryakıt ikmali 

yapıldığı tespiti ile ilgili olarak 18/08/2017 tarih ve 36116 sayılı BaĢkanlık Olur'u kapsamında 

yapılan soruĢturma sonucu hazırlanan 14/09/2017 tarih ve 1002 sayılı SoruĢturma Raporu yazılı 

savunma alınmak üzere usulüne uygun olarak 14/09/2017 tarih ve 42667 sayılı yazımızla adı 

geçen lisans sahibinin Ticaret Sicil adresi ile birlikte Kurumumuz kayıtlarında yer alan lisans 

adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir.  

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak 

Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ 

tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde 

gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı ve bahse konu Kurul kararında belirtilen 

aykırılığın, mezkûr Kanunun 20 nci maddesi uyarınca onbeĢ gün içerisinde giderilmesi ve 

sonucunun Kuruma bildirilmesi gerekmekte olup, aksi halde, yapılmakta olan piyasa 

faaliyetinizin geçici bir süre için durdurulacağı veya firmanıza ait lisans doğrudan iptal edileceği 

konularının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 9325/16/1-1 

————— 

17/08/2017 tarihli ve 7247-21 sayılı Kurul Kararı uyarınca, Fevzi Çakmak Mahallesi 

Ankara Asfaltı Üzeri/ DÜZCE adresinde 12/03/2005 tarihli ve BAY/454-257/03567 numaralı 

istasyonlu bayilik lisansı ile faaliyet gösteren Önyar Oto. Tic. A.ġ.'nin, 27/12/2013 tarihli tespite 

göre;  

- Ġlan edilenden daha yüksek fiyattan akaryakıt satıĢı yapmak suretiyle 5015 sayılı 

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları yanında Petrol Piyasası Fiyatlandırma 

Sistemi Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile 13 üncü maddesinin 

birinci fıkrasının (ç) bendine aykırı hareket ettiği ve süresi içinde yazılı savunmada bulunmadığı 

anlaĢıldığından; Önyar Oto. Tic. A.ġ. hakkında, 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanunla değiĢik 

19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000.-TL. tutarında idari para cezası 

uygulanmasına karar verilmiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000.-TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci 

maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi 

nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu‘na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine Ġdare Mahkemesinde 

dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

edilir. 9325/17/1-1 

————— 

24/08/2017 tarihli ve 37027 sayılı BaĢkanlık Oluru ile 09/01/2014 tarihli ve 4826/48 

sayılı Kurul Kararının Ankara 17. Ġdare Mahkemesinin E. 2014/510, K. 2014/1397 sayılı ve 

DanıĢtay 13. Dairesinin E. 2015/2031, K. 2015/2596 sayılı Kararlarında ―ön araĢtırma ve 

soruĢturma yapılmadan tesis edilmesi‖ gerekçesi çerçevesinde iptal edilmesi nedeniyle 

17/02/2012 tarih ve BAY/939-82/30608 sayılı (24.11.2015 tarih ve 43042 sayılı Karar ile 

sonlandırılmıĢ) bayilik lisansı sahibi Özsafran Petrol Ürünleri Ġthalat Ġhracat Sanayi Ve Ticaret 

Limited ġirketi‘nin akaryakıt istasyonunda 30/10/2012 tarihinde yapılan denetimde tespit edilen 

tağĢiĢ ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri istasyonda bulundurmak fiili 

nedeniyle iptale iliĢkin mahkeme kararlarında belirtilen gerekçeler çerçevesinde konunun detaylı 

bir Ģekilde araĢtırılması ve ilgili mevzuat karĢısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla 5015 



Sayfa : 172 RESMÎ GAZETE 28 Ekim 2017 – Sayı : 30224 

 

sayılı Kanunun "Ġdari yaptırımlar" baĢlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak 

Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmeliğin 19 uncu maddesi ve 12/01/2017 tarihli ve 6864-3 sayılı Kurul Kararı hükümleri 

uyarınca lisans sahibi nezdinde doğrudan soruĢturma açılmasına karar verilmiĢ ve Yönetmeliğin 

23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 14/09/2017 tarihli ve 1003 sayılı SoruĢturma Raporu 

yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen usulüne uygun olarak tebliğ 

edilememiĢtir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza 

gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 9325/18/1-1 

————— 

DAĞ/2552-4/27680 numaralı dağıtıcı lisansı sahibi Raman Akaryakıt Dağıtım Nakliyat 

Petrol Ürünleri Sanayi Ġç ve DıĢ Ticaret Limited ġirketi hakkında 2012 ve 2013 yıllarında 

Kuruma bilgi sunulmasını sağlayan sistemini sürekli olarak Kurumun eriĢimine sağlamaması ve 

bayi denetim sistemine iliĢkin eksiklikleri gidermemek suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası 

Kanununun 4 üncü maddesinin 1 ve 2‘nci fıkrasına ve 7 inci maddesinin 6‘ncı fıkrasına, 

27/6/2007 tarih ve 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (e) 

bentlerine ve 5 inci maddesinin 8, 11 ve 12‘nci fıkralarına aykırı hareket ettiği 

değerlendirildiğinden, Ankara 10. Ġdare Mahkemesinin 2016/408 E. sayılı dosyası ile açılan 

davada ön araĢtırma ve soruĢturma yapılmadığı gerekçesiyle iptaline karar verilmesi ile ilgili 

olarak 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön 

AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu 

maddesi hükümleri uyarınca ilgili lisans sahibi nezdinde 24/08/2017 tarihli ve 36956 sayılı 

BaĢkanlık Oluru ile doğrudan soruĢturma açılmasına karar verilmiĢ ve 20 nci madde kapsamında 

ihbar edilmesine ve yürütülen soruĢturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince 

düzenlenen 07/09/2017 tarihli ve 992 sayılı SoruĢturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere 

ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza 

gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 9325/19/1-1 

————— 

Doğal Gaz Piyasası Dairesi BaĢkanlığı‘nın 20.07.2017 tarihli ve 31624 sayılı yazısı ve 

eklerinin incelenmesi neticesinde Ġç tesisat ve servis hatları sertifikası sahibi SETAġ Isı Sist. San. 

Ve Tic. Ltd. ġti.‘nin, Ankara Ġli, Keçiören Ġlçesi, AĢağı Eğlence Mahallesi, Berçin Sokak 

No:11/17 adresine ait iç tesisat yapımının sertifikasız firma tarafından yapılmasına rağmen 

kendisi tarafından yapılmıĢ gibi üstlenilmesi eyleminin 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası 

Kanunu'nun (Kanun) Yapım ve Hizmet Faaliyetleri baĢlıklı 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasına, 

Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği‘nin 23 üncü maddesine ve 09.02.2006 tarihli ve 652 

sayılı Kurul Kararı‘nın 7 nci maddesine aykırı olması nedeniyle 02.08.2017 tarihli ve 33514 sayılı 

BaĢkanlık Oluru ile 4646 sayılı Kanun‘un 10 uncu maddesi ve Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak 

Denetimler ile Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmeliğin 15 inci maddesi uyarınca firmanız hakkında doğrudan soruĢturma açılmasına karar 

verilmiĢ ve yürütülen soruĢturma sonucu Yönetmeliğin 15 inci maddesi uyarınca düzenlenen 

02/08/2017 tarihli ve 920 sayılı SoruĢturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine 

gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir. 
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Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza 

gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 9325/20/1-1 

————— 

13/06/2014 tarih ve BAY/939-82/34329 sayılı bayilik lisansıyla "Kütahya Karayolu 15 

Km. ġahmelek TavĢanlı KÜTAHYA" adresinde faaliyet gösteren SRH Petrol Ürünleri Otomotiv 

ĠnĢaat Nakliyat Emlak Gıda Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi'nin 19/04/2015 tarihinde Ankara 

Kazan ilçesinde Çelik ĠnĢ. Nak. Paz. Taah. San. Tic. Ltd. ġti unvanlı firmanın kamyonlarına, 

adına tescilli 35 EUV 41 plakalı tankerden motorin dolumu yaptığının tespit edilmesi ile ilgili 

olarak 08/09/2017 tarih ve 37896 sayılı BaĢkanlık Olur'u kapsamında yapılan soruĢturma sonucu 

hazırlanan 27/09/2017 tarih ve 1047 sayılı soruĢturma raporu yazılı savunma alınmak üzere 

usulüne uygun olarak 27/09/2017 tarih ve 44612 sayılı yazımızla adı geçen lisans sahibinin 

Ticaret Sicil adresi ile birlikte Kurumumuz kayıtlarında yer alan lisans adresine gönderilmesine 

rağmen tebliğ edilememiĢtir.  

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak 

Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ 

tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde 

gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı ve bahse konu Kurul kararında belirtilen 

aykırılığın, mezkûr Kanunun 20 nci maddesi uyarınca onbeĢ gün içerisinde giderilmesi ve 

sonucunun Kuruma bildirilmesi gerekmekte olup, aksi halde, yapılmakta olan piyasa 

faaliyetinizin geçici bir süre için durdurulacağı veya firmanıza ait lisans doğrudan iptal edileceği 

konularının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 9325/21/1-1 

————— 

20/07/2017 tarihli ve 7196-1 sayılı Kurul Kararı uyarınca, 18/02/2013 tarihli ve 

BAY/939-82/32157 numaralı (21/05/2014 tarihli ve 17851 sayılı Kararla sonlandırılan) istasyonlu 

bayilik lisansı kapsamında ġimĢir Mahallesi Düzce Caddesi No:5/C KaynaĢlı/DÜZCE adresinde 

faaliyet gösteren Topaloğlu-ġen Turizm TaĢ. ĠnĢ. Orman Ürün. San. Tic. Ltd. ġti.'nin, 19/11/2013 

ve 23/01/2014 tarihli tespitlere göre; dağıtıcısı dıĢında 19/04/2013 tarihinde Cenfi Otomotiv Oto 

Tamir Bakım Yedek Parça Servis Hiz. Tur. San. ve Tic. Ltd. ġti.'nden, 26/08/2013 tarihinde 

Cannes Petrolcülük ve Tur. Tic. Ltd. ġti.'nden, 20/09/2013 tarihinde Arslaner Ambalaj San. A. 

ġ.'nden akaryakıt ikmal etmek suretiyle ve 23/01/2014 tarihinde menĢei belli olmayan akaryakıt 

ikmal etmek suretiyle 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının 

(a) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 38 inci maddesinin (d) bendine aykırı 

hareket ettiği ve süresi içerisinde yazılı savunmada bulunmadığı anlaĢıldığından, anılan tüzel kiĢi 

hakkında, 19/11/2013 tarihli tespit için 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı 

Kanunla değiĢik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000.- TL. ve 

23/01/2014 tarihli tespit için ise 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19‘uncu Maddesi 

Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenen 72.751.- TL. 

olmak üzere toplam 142.751- TL. tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiĢtir. 
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Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 142.751- TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci 

maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi 

nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu‘na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine Ġdare Mahkemesinde 

dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

edilir. 9325/22/1-1 

————— 

27/05/2010 tarihli ve 2577/20 sayılı Kurul Kararının ―vaziyet planı harici tank 

bulundurulması‖ fiiline iliĢkin kısmının DanıĢtay 13. Dairesinin 30/10/2012 tarih ve E.2010/3255, 

K.2012/2597 sayılı ve DanıĢtay Ġdari Dava Daireleri Kurulunun E. 2013/1974 K. 2015/2028 sayılı 

Kararlarında ―ön araĢtırma ve soruĢturma yapılmadan tesis edilmesi‖ gerekçesi çerçevesinde iptal 

edilmesi nedeniyle 30/03/2009 tarih ve BAY/939-82/25804 sayılı (21/01/2011 tarihli ve 297 

sayılı BaĢkanlık Olur'u ile iptal edilmiĢ) bayilik lisansı sahibi Yayan Petrol Madeni Yağlar 

Nakliyat Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited ġirketi‘nin akaryakıt istasyonunda 01/10/2009 

tarihinde yapılan denetimde tespit edilen akaryakıt istasyonu içerisinde ve/veya bitiĢiğinde gizli 

yer altı tankları bulundurmak fiili nedeniyle iptale iliĢkin mahkeme kararlarında belirtilen 

gerekçeler çerçevesinde konunun detaylı bir Ģekilde araĢtırılması ve ilgili mevzuat karĢısındaki 

durumunun tespit edilmesi amacıyla 5015 sayılı Kanunun ―Ġdari yaptırımlar‖ baĢlıklı 20 nci 

maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip 

Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca lisans 

sahibi nezdinde doğrudan soruĢturma açılmasına karar verilmiĢ ve Yönetmeliğin 23 üncü maddesi 

gereğince düzenlenen 14/09/2017 tarihli ve 997 sayılı SoruĢturma Raporu yazılı savunma alınmak 

üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen usulüne uygun olarak tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza 

gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 9325/23/1-1 

————— 

20/07/2017 tarihli ve 7196-13 sayılı Kurul Kararı uyarınca, Konya Organize Sanayi 

Bölgesi Büyük Kayacık Mah. 8. Sok. No:14 KONYA" adresinde faaliyet gösteren 29.12.2009 

tarih ve MYĞ/2379-1/26988 numaralı madeni yağ lisansı sahibi Yeni Toros Attariye Ġzolasyon 

Madeni Yağ Oto. Petrol Ürünleri Ltd. ġti.'nin; 2011-2012 takvim yıllarında ithal ettiği baz yağları 

üretimde kullanmaksızın doğrudan satmak suretiyle ticari faaliyete konu etmesinin 5015 sayılı 

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Madeni Yağın Ambalajlanması ve 

Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğin 9 uncu maddesinin (2) nci fıkrasına ve 2010-2012 takvim 

yıllarında ürettiği madeni yağları, alıcılarının (nakliye firmaları) kullanımını bilerek ve bu amacı 

gözeterek kasıtlı olarak motorin ikamesi ürün olarak satmasının 5015 sayılı Kanunun 4 üncü 

maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı olduğu; 2010-2011 takvim yıllarında Küçükler Tic. A.ġ.'ye 

kalyak satıĢı gerçekleĢtirdiği 04/04/2013 tarihli ve 2013-A-963/2 numaralı Vergi Tekniği 

Raporunda yer alan ilgilinin satıĢ faturaları dökümünden tespit edilmiĢ olup, söz konusu tüzel 

kiĢinin anılan 2010-2011 takvim yıllarında akaryakıt bayilik lisansı almaksızın faaliyette 

bulunmasının 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aykırı olduğu 
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ve yazılı savunmasını süresi içinde sunmadığı anlaĢıldığından lisans sahibi hakkında; 2011-2012 

takvim yıllarında ithal ettiği baz yağları, üretimde kullanmaksızın doğrudan satmak ve ürettiği 

madeni yağları, alıcılarının (nakliye firmaları) kullanımını bilerek ve bu amacı gözeterek kasıtlı 

olarak motorin ikamesi ürün olarak satması ile ilgili olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 

19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi ve "Petrol Piyasası 

Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında 

Tebliğ" hükümleri uyarınca 339.814.- TL ve 2010-2011 takvim yıllarında akaryakıt bayilik lisansı 

almaksızın faaliyette bulunması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci 

fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ile "Petrol Piyasası 

Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında 

Tebliğ" hükümleri gereğince belirlenen 61.638.- TL olmak üzere toplamda 401.452.-TL tutarında 

idari para cezası uygulanmasına karar verilmiĢtir.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 401.452.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci 

maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi 

nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu‘na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine Ġdare Mahkemesinde 

dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

edilir. 9325/24/1-1 

————— 

24/05/2017 tarihli ve 7094-27 sayılı Kurul Kararı uyarınca, Aziziye Atatürk Mah. Yeni 

Köy Mevkii No: 20 (PAFTA: M 32 ADA:143 PARSEL:5) Ereğli/KONYA adresinde 21.02.2012 

tarih ve BAY/939-82/30618 sayılı lisansı ile faaliyet gösteren ve daha sonra 26/11/2012 tarihli ve 

3613 sayılı BaĢkanlık Olur'u ile lisans iptal edilen Zeyneddin AKKAYA‘ya ait akaryakıt 

istasyonunda 15/08/2012 tarihinde yapılan denetimde istasyondan alınan numunelere iliĢkin 

TÜBĠTAK MAM tarafından düzenlenen 1220P00812001 sayılı analiz raporuna göre; lisans 

sahibinin tağĢiĢ ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünlerin istasyonda 

bulundurmakla 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) 

bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket 

ettiği ve yazılı savunmasında belirtilen hususların lisans sahibini haklı gösterecek gerekçeler 

olamayacağı anlaĢıldığından, lisans sahibi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 

ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve ―Petrol 

Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları 

Hakkında Tebliğ‖ hükümleri gereğince belirlenen 163.111.-TL idari para cezası uygulanmasına 

karar verilmiĢtir.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 163.111.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci 

maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi 

nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu‘na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine Ġdare Mahkemesinde 

dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

edilir. 9325/25/1-1 



Sayfa : 176 RESMÎ GAZETE 28 Ekim 2017 – Sayı : 30224 

 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak 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. 

 9371/1/1-1 



28 Ekim 2017 – Sayı : 30224 RESMÎ GAZETE Sayfa : 177 

 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak 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. 

 9371/2/1-1 



Sayfa : 178 RESMÎ GAZETE 28 Ekim 2017 – Sayı : 30224 

 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak 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. 

 9371/3/1-1 



28 Ekim 2017 – Sayı : 30224 RESMÎ GAZETE Sayfa : 179 

 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak 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. 

 9371/4/1-1 



Sayfa : 180 RESMÎ GAZETE 28 Ekim 2017 – Sayı : 30224 

 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak 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. 

 9371/5/1-1 



28 Ekim 2017 – Sayı : 30224 RESMÎ GAZETE Sayfa : 181 

 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak 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. 

 9371/6/1-1 



Sayfa : 182 RESMÎ GAZETE 28 Ekim 2017 – Sayı : 30224 

 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak 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. 

 9371/7/1-1 



28 Ekim 2017 – Sayı : 30224 RESMÎ GAZETE Sayfa : 183 

 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak 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. 

 9371/8/1-1 



Sayfa : 184 RESMÎ GAZETE 28 Ekim 2017 – Sayı : 30224 

 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak 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. 

 9371/9/1-1 



28 Ekim 2017 – Sayı : 30224 RESMÎ GAZETE Sayfa : 185 

 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak 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. 

 9371/10/1-1 



Sayfa : 186 RESMÎ GAZETE 28 Ekim 2017 – Sayı : 30224 

 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak 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. 

 9371/11/1-1 



28 Ekim 2017 – Sayı : 30224 RESMÎ GAZETE Sayfa : 187 

 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak 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. 

 9371/12/1-1 



Sayfa : 188 RESMÎ GAZETE 28 Ekim 2017 – Sayı : 30224 

 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak 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. 

 9371/13/1-1 



28 Ekim 2017 – Sayı : 30224 RESMÎ GAZETE Sayfa : 189 

 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak 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. 

 9371/14/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak 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. 

 9371/15/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak 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. 

 9371/16/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak 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. 

 9371/17/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak 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. 

 9371/18/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak 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. 

 9371/19/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak 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. 

 9371/20/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak 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. 

 9371/21/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak 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. 

 9371/22/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak 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. 

 9371/23/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak 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. 

 9371/24/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin ġANLIURFA EYYÜBĠYE ĠLÇE MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 

Adı 
EYYÜBĠYE ĠLÇE MĠLLĠ EĞĠTĠM 

MÜRDÜRLÜGÜ 
Ġl/Ġlçe EYYÜBĠYE/ġANLIURFA 

Adresi 
Hamidiye Mah. Necmettin cevheri 

Cad. No: 20 Haliliye/ġANLIURFA 
Tel-Faks 0 414 312 8980 - 0 414 316 1475 

Posta Kodu  E-Mail eyyubiyi63_egitim@meb.gov.tr 

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

Adı/Unvanı HAMZA KINA  

Adresi   

T.C. Kimlik No. 60121416258  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (X) 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. 

 9363/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

 
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. 

 9393/1-1 
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Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2017/425640 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/ 

Kurum 
TÜRKĠYE ġEKER FABRĠKALARI A.ġ. 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
TÜRKĠYE ġEKER FABRĠKALARI 

A.ġ. Genel Müdürlüğü 
Ġl/Ġlçe ANKARA/Çankaya 

Adresi 
MithatpaĢa Cad. No: 14 YeniĢehir/ 

ANKARA 
Tel-Faks 0 312 458 55 00 / 0 312 458 58 00 

Posta Kodu 06100 E-Mail  

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

Adı/Unvanı 
RST Lojistik BiliĢim ĠnĢaat Ayakkabı 

Kauçuk Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi 
ReĢat YILDIRIM 

Adresi 
Fevzi Çakmak Mah. 10718. Sok. No:5/1 

Karatay/KONYA 

ġeyh Sadrettin Mah. Vali 

CemilkeleĢoğlu Sok. No: 23/3 

Meram/KONYA 

T.C. Kimlik No.  52294323662 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
735 093 2583  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Konya Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
50598  

Adı/Unvanı 

Alina Promosyon Reklam Organizasyon 

ve Tekstil Ġmalat Sanayi Ticaret Limited 

ġirketi 

Alime TAVUġ 

Adresi 
Fevzi Çakmak Mah. 10437 Sok. No:24 

Karatay/KONYA 

Fevzi Çakmak Mah. 10437 Sok. 

No: 24 KONYA 

T.C. Kimlik No.  41170694620 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Konya Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
43743  

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. 
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Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinden: 

 

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. 
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Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinden: 

 

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. 
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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aĢağıda belirtilen birimlerine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 

değiĢik 48. maddesinde ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre çalıĢtırılmak üzere öğretim üyesi alınacaktır. BaĢvuru 

süresi ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gündür 

Profesör ve Doçent kadrosuna baĢvurular Personel Daire BaĢkanlığına Ģahsen 

yapılacaktır. Posta ile yapılacak baĢvurular ve eksik belge ile yapılacak baĢvurular kabul 

edilmeyecektir. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 

onaylanması gerekmektedir. 

Devlet hizmet yükümlüsü adaylar baĢvurularında yükümlülük süresini belgelendirecek 

olup, bu adayların baĢvuruları devlet hizmet yükümlülüğü süresi bakımından, 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununun 62 ve 63. maddesi hükümleri dahilinde değerlendirilerek kabul veya 

reddedilecektir 

Öğretim üyesi atamalarında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanacaktır. 

Adaylardan istenilen belgeler; Bölüm, Anabilim Dalını ve sabıka kaydının bulunup 

bulunmadığını belirten http://www.ksu.edu.tr adresinden temin edilecek baĢvuru formu ekinde bir 

adet fotoğraf, lisans diploması fotokopisi, doktora / uzmanlık diploması fotokopisi, nüfus cüzdanı 

fotokopisi, özgeçmiĢ, bilimsel çalıĢma ve yayın listesi, yabancı dil belgesi ile birlikte; Profesör 

kadrosuna baĢvuracaklar doçentlik belgesi ile bilimsel çalıĢma ve yayınlarını 6 takım, Doçent 

kadrosuna baĢvuracaklar doçentlik belgesi ile bilimsel çalıĢma ve yayınlarını 4 takım olarak 

sunacaklardır. 

 

BĠRĠM UNVAN K/D ADET NĠTELĠĞĠ 

TIP FAKÜLTESĠ 

Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları 
Doçent 1 1 

Yeni Doğan Alanında Doçentlik Unvanı 

almıĢ olmak 

Ġç Hastalıkları Doçent 1 1 
Nefroloji Alanında Doçentlik Unvanı almıĢ 

olmak 

Ġç Hastalıkları Doçent 1 1 
Endokrinoloji Alanında Doçentlik Unvanı 

almıĢ olmak 

MÜHENDĠSLĠK VE MĠMARLIK FAKÜLTESĠ 

Devreler ve Sistemler Profesör 1 1 
Robotik, kontrol sistemleri ve görüntü iĢleme 

konusunda çalıĢmaları olmak 

ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ 

Din Psikolojisi Doçent 1 1 
Öz Yeterlilik, Kimlik Duygusu ve Dindarlık 

Eğilimi konusunda çalıĢmaları olmak 

FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ 

Eski Türk Edebiyatı Doçent 1 1 
Yurtiçi ve YurtdıĢı kütüphanelerdeki el 

yazma divanlar konusunda çalıĢmaları olmak 
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TED Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize, ―2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu‖, ―Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atanma Yönetmeliği‖nin ilgili maddeleri, ―TED Üniversitesi (TEDÜ) Akademik Atama ve 

Yükseltme Kriterleri‖ ve ―Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille 

Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara ĠliĢkin Yönetmelik‖ hükümlerini yerine getirmiĢ olmak 

kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı ĠĢ Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim 

üyesi alınacaktır. Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm Ģartlarını taĢıyor olmaları 

gerekmektedir. 

Ġlana konu olan kadro tam zamanlıdır. 

Doçent / Profesör kadrosuna baĢvuracak adayların:  

BaĢvuracağı fakülte ve bölümü belirtir, kiĢinin iletiĢim bilgilerini içeren bir dilekçenin 

ekinde; bir adet vesikalık fotoğraf ile nüfus cüzdanı fotokopilerini, öğrenim durumlarını gösterir 

belgelerini (Lisans/Y.Lisans/Doktora), doçentlik belgelerini, fotoğraflı özgeçmiĢlerini (yayın, 

öğretilen dersler ve yönettiği / yönetmeye devam ettiği doktora / yüksek lisans çalıĢmalarının 

listesini içeren), referans verebilecekleri üç kiĢinin iletiĢim bilgileriyle isimlerini, yabancı dil 

belgelerini, eğitim felsefelerini ve akademik ajandalarını (Öğrenim ve AraĢtırma Planlarını) 

içeren niyet mektuplarını, öğrenme sürecinde öğrencinin aktifliğini ve öğrenmeyi sahiplenmesini 

sağlamak için kullanılan strateji ve yöntemleri içeren portfolyolarını, bu yaklaĢımın uygulandığını 

gösteren kanıtları (Teaching Portfolio) iletmeleri gerekmektedir. Ġlan edilen unvan için yabancı 

ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmıĢ olması ve 

belgelendirilmesi Ģarttır.  

Erkek adayların askerliğini yapmıĢ / muaf olmaları gerekmektedir. 

BaĢvuru dosyası (2 kopya halinde) eksiksiz adaylar değerlendirilecektir. BaĢvurular TED 

Üniversitesi (TEDÜ) Ġnsan Kaynakları Müdürlüğüne Ģahsen / posta aracılığı ile / e-posta ile 

yapılabilir.  

Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan baĢvurular dikkate alınmaz. Kadro 

adetleri, baĢvuru koĢulları ve baĢvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler 

http://www.tedu.edu.tr/ internet adresinden öğrenilebilecektir. 

Duyurulur. 

 

Birimi Bölümü 

Akademik 

Unvan Adet Özel KoĢullar 

Mühendislik 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

Bölümü 

Doçent yada 

Profesör  
1 

Adayların;  

- Bilgisayar Mühendisliği veya 

Bilgisayar Bilimleri alanında doktora 

derecesine sahip olmaları 

gerekmektedir. 

 

- Ġnsan – bilgisayar etkileĢimi, 

bilgisayar grafiği, bilgisayarla 

görme, makine öğrenmesi, bilgisayar 

ağları ve robot programlama 

alanlarında araĢtırmalar yapmıĢ 

adaylar tercih edilecektir. 
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Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 Sayılı Kanunun 25. ve 26. maddeleri ile 28/01/1982 tarihli Resmi 

Gazete‘de yayımlanan ―Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği‘nim yürürlükteki 

ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. 

 

FAKÜLTE / 

BĠRĠM 

BÖLÜM / 

PROGRAM 

ĠSTENĠLEN ÖZELLĠKLER/ 

UZMANLIK ALANI 
UNVAN 

KĠġĠ 

SAYISI 

Ġnsan ve Toplum 

Bilimleri Fakültesi 
Psikoloji 

Tıp Fakültesi Mezunu Ruh Sağlığı 

ve Hastalıkları Anabilim Dalında 

Tıpta Uzmanlık Eğitimini 

tamamlamıĢ ve aynı Ana Bilim 

Dalında Doçentliğini almıĢ olmak. 

Profesör 1 

Ġnsan ve Toplum 

Bilimleri Fakültesi 

Siyaset Bilimi 

ve Uluslararası 

ĠliĢkiler 

Siyasi Tarih ve Türk Siyaset 

Hayatı konularında Doçentlik 

YapmıĢ olmak 

Doçent 1 

Mühendislik ve 

Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Yazılım 

Mühendisliği 

(Ġng) 

Lisans ve Doktorasını Bilgisayar 

Mühendisliği veya Yazılım 

Mühendisliği alanında tamamlamıĢ 

olmak. 

Profesör 1 

Mühendislik ve 

Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Yazılım 

Mühendisliği 

(Ġng) 

Lisans ve Doktorasını Bilgisayar 

Mühendisliği veya Yazılım 

Mühendisliği alanında tamamlamıĢ 

olmak. 

Doçent 1 

 

Adayların baĢvurdukları bölüm ile "BaĢlıca AraĢtırma Eserini" belirttiği dilekçeleri 

ekinde özgeçmiĢini, bir adet fotoğrafını, nüfus cüzdanı örneğini, doçentlik belge suretini, yayın 

listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalıĢmalarını, 

Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen Profesör için altı (6) ve Doçent için dört (4) 

takım dosya ile birlikte Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğüne Ģahsen veya posta yoluyla 

baĢvurmaları gerekmektedir. BaĢvuru süresi bu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. 

Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmıĢ 

olması gerekir. 

BaĢvuru Adresi: 

Üsküdar Üniversitesi Merkez YerleĢkesi (Ġnsan Kaynakları Direktörlüğü) 

Altunizade Mah. Haluk Türksoy Sok No 14  Üsküdar - ĠSTANBUL      

Tel:  0 216  400 22 22 (2840-2841-2842) 9346/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   70 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI
1166 İstanbul Milletvekili Şafak PAVEY’in Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliğinin

Düşmesine İlişkin Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
2017/10175 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Hükümeti

Arasında Turizm Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanması
Hakkında Karar

2017/10176 Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Hukuki ve Ticari
Konularda Karşılıklı Adli Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanması Hakkında
Karar

2017/10177 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Fransa Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Enerji Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2017/10921 Gün Işığından Daha Fazla Yararlanmak Amacıyla Yaz Saati Uygulanması

Hakkında Karar
2017/10922 Emniyet Genel Müdürlüğünce Yürütülen Pasaport ve Sürücü Belgesi

Hizmetlerine İlişkin İş ve İşlemlerin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel
Müdürlüğüne Devredilmesine Dair Sürenin Uzatılması Hakkında Karar

2017/10924 Yüksek Planlama Kurulunun 6/10/2017 Tarihli ve 2017/36 Sayılı Raporu ile
Bakanlar Kurulu’na Sunulan Ekli “2018 Yılı Programı” ile “2018 Yılı
Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar”ın
Kabulü Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER
— İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik
— Su Havzalarının Korunması ve Yönetim Planlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelikte

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında

Yönetmelik
— Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2017/11)
— Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili

Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 26/10/2017 Tarihli ve 2017/ÖİB-K-222, 223, 224, 225,
226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234 ile 27/10/2017 Tarihli ve 2017/ÖİB-K-235
Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI
— Yargıtay 9 ve 14. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri


