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YÖNETMELİKLER

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
ETİL ALKOL VE METANOLÜN ÜRETİMİ İLE İÇ VE DIŞ TİCARETİNE

İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/10/2011 tarihli ve 28100 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Etil Alkol
ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin
20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Evsel kullanım amaçlı etil alkol: Bu etil alkoller, sadece etil alkol üretim tesisinde
veya uygun distile alkollü içki üretim tesisinde 70 cl veya 1 litrelik cam şişelerde mutlak alkol
miktarı üzerinden 100 litresine 1,2 gram denatonyum benzoat katılması suretiyle ambalajlanır
veya ambalajlı olarak ithal edilir. Yetkili etil alkol veya alkollü içki dağıtım firmaları eliyle pi-
yasaya arz edilen bu etil alkol, etil alkol toptan satış belgesi, etil alkol ve metanol toptan satış
belgesi ve etil alkol perakende satış belgesini haiz satıcılar eliyle tüketime sunulur. Bu ürünlerin
etiketinde “Gıda amaçlı kullanılması uygun değildir.” ifadesi yer alır.” 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Geçiş süreci
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu maddenin yayımı tarihinden önce piyasaya arz edilen

bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki ürünler, 31/3/2018
tarihine kadar piyasada bulunabilir.” 

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

—— • ——
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA 
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/10/2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli
Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin geçici 5 inci maddesinin birinci
fıkrasında yer alan “31/12/2017” ibaresi “31/12/2019” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

24/10/2013 28801
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
1- 27/8/2014 29101
2- 2/4/2015 29314
3- 31/12/2015 29579
4- 30/12/2016 29934
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Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:
ANAYASA MAHKEMESİ RAPORTÖR YARDIMCILIĞI 

TEZ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, raportör yardımcılarının raportörlüğe atana-

bilmesi için hazırlayacakları mesleki nitelikteki tezlerin şekil ve kapsamı ile diğer hususları
düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkeme-

sinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 27 nci maddesine dayanılarak hazır-
lanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Başkan: Anayasa Mahkemesi Başkanını,
b) Genel Sekreter: Anayasa Mahkemesi Genel Sekreterini, 
c) Genel Sekreterlik: Anayasa Mahkemesi Genel Sekreterliğini,
ç) Genel Sekreter yardımcısı: Yargısal işlerden sorumlu genel sekreter yardımcısını,
d) İçtüzük: Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünü,
e) Kanun: 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargı-

lama Usulleri Hakkında Kanunu,
f) Kurul: Raportör yardımcılarının hazırlayacakları mesleki nitelikteki tezleri değerlen-

diren Tez Değerlendirme Kurulunu,
g) Mahkeme: Anayasa Mahkemesini,
ğ) Raportör: Anayasa Mahkemesi raportörünü,
h) Raportör yardımcısı: Anayasa Mahkemesi raportör yardımcısını,
ı) Tez: Raportör yardımcılarının hazırlayacakları mesleki nitelikteki tezi,
i) Üye: Anayasa Mahkemesi üyesini 
ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM
Mesleki Nitelikteki Tez

Tez çalışmasına başlama
MADDE 4 – (1) Raportör yardımcıları, raportör yardımcılığında üç yılı tamamlamaları

hâlinde mesleki nitelikteki tez çalışmalarına başlarlar.
Tez konusu ve danışmanının belirlenmesi
MADDE 5 – (1) Genel sekreter yardımcısı, Mahkemenin ihtiyaç ve öncelikleri ile ra-

portör yardımcısının görüşünü dikkate alarak her bir raportör yardımcısı için, raportörler ara-
sından belirleyeceği bir tez danışmanı ile tez konusu önerilerini Genel Sekretere bildirir. 

(2) Önerilen tez konuları ve tez danışmanları Genel Sekreter tarafından onaylanır ve
raportör yardımcılarına tebliğ edilir. 

(3) Tez konuları kabul edilmeyen raportör yardımcıları için yeni tez konusu belirlen-
mesinde bu madde hükümleri uygulanır.

(4) Tez konusu ve tez danışmanının raportör yardımcısına tebliğ tarihi, tez konusunun
kesinleştiği tarih olarak kabul edilir. 

(5) Tez konusu veya tez danışmanı, zorunlu durumlarda raportör yardımcısının talebi
ve Genel Sekreter yardımcısının uygun görüşü üzerine Genel Sekreter tarafından bir defaya
mahsus değiştirilebilir. Tez konusunun veya tez danışmanının değiştirilmesi tezin teslim süre-
sini uzatmaz.

Tez hazırlanmasına ilişkin esaslar
MADDE 6 – (1) Tez, tez danışmanının gözetiminde bilimsel esaslara uygun olarak ha-

zırlanır.
(2) Tezin, bilimsel çalışma etiğine uygun olarak raportör yardımcısının görüş, değer-

lendirme ve önerilerini içeren özgün bir eser olması gerekir. Tez başka bir kurum ve kuruluşta
uzmanlık, yüksek lisans, doktora tezi veya başka bir ad altında içerik ve sonuçları açısından
aynı şekilde incelenip savunulmamış olmalıdır. Aksi durumun tespiti hâlinde tez geçersiz sa-
yılır.
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(3) Tezde yer alan görüş, değerlendirme ve önerilerin içeriği ve özgünlüğü tezi hazır-
layan raportör yardımcısına aittir. Tezler, Anayasa Mahkemesinin kurumsal görüşünü yansıtmaz.

(4) Tez danışmanları, ilki altı ayı geçmemek üzere bir tez dönemi içinde, rehberlik et-
tikleri tez hakkındaki görüşlerini içeren iki raporu Genel Sekreterliğe sunarlar. Genel Sekre-
terlik tarafından bu raporlar Kurula gönderilir.

(5) Tez hazırlanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar yönergeyle düzenlenebilir.
Tez hazırlama süresi ve tezin teslimi
MADDE 7 – (1) Raportör yardımcıları, tez konularının kesinleşmesini takip eden en

geç bir yıl içinde hazırlamış oldukları tezlerini Genel Sekreterliğe teslim ederler. Analık izni,
doğum ve askerlik sebebiyle alınan aylıksız izinler ile toplamda üç ayı aşan hastalık, refakat
ve diğer mazeret izinleri dışındaki haller bu süreyi uzatmaz.

(2) Raportör yardımcılarının hazırlamış olduğu tezler fiziki olarak ve elektronik ortamda
Genel Sekreterliğe teslim edilir. Fiziki olarak ve elektronik ortamda verilen tezler Genel
Sekreterlik tarafından bir hafta içinde Kurula teslim edilir.

(3) Süresi içinde tezlerini sunmayan raportör yardımcılarına altı ayı aşmamak üzere
ilave süre verilir. Bu durum Genel Sekreterlik tarafından raportör yardımcısına bildirilir.

Tez Değerlendirme Kurulunun oluşumu ve görevleri
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında hazırlanacak tezleri değerlendirmek üzere

üç asıl, iki yedek üyeden oluşan bir kurul oluşturulur.
(2) Kurulun Başkan ve üyeleri, Başkan tarafından üye ve/veya raportörler arasından

belirlenir.
(3) Kurul asıl üyelerinin tamamının katılımı ile toplanır ve çoğunlukla karar verir. Kurula

asıl üyelerin mazeretleri nedeniyle katılamaması durumunda yerlerine yedek üyeler katılır.
(4) Kurul raportör yardımcıları tarafından hazırlanan tezlerin kabulüne ya da reddine

karar verir. Bir tez hakkında ret kararı verilmesi hâlinde bu karara yapılacak itirazı inceler ve
sonuçlandırır.

(5) Kurulun sekretarya hizmetleri Genel Sekreterlikçe yürütülür.
Tezin değerlendirilmesi ve kabulü
MADDE 9 – (1) Kurul, raportör yardımcıları tarafından hazırlanan tezleri, teslim aldığı

tarihten itibaren bir ay içinde tez danışmanlarının raporları ile birlikte bilimsel esaslara uygun-
luk bakımından inceler ve raportör yardımcılarını tez savunmasına çağırır.    

(2) Raportör yardımcısı, Kurul önünde tezini sözlü olarak savunur ve tez konusu ile il-
gili soruları cevaplandırır.

(3) Raportör yardımcısının tez savunmasından sonra Kurul üyeleri hazırlanan tez hak-
kındaki oylarını başarılı veya başarısız şeklinde kullanır.

(4) Tezini teslim ettiği hâlde, geçerli bir mazereti nedeniyle tez savunmasına girememiş
olan raportör yardımcısı için Kurul tarafından ayrı bir savunma tarihi belirlenir. Geçerli bir
mazereti olmaksızın tez savunmasına girmeyen raportör yardımcısı başarısız tez vermiş sayılır.

(5) Kurul tarafından tezi başarısız görülen raportör yardımcısına tezini düzeltmesi veya
yeni bir tez hazırlaması için dokuz ayı aşmamak üzere ilave süre verilir. 

(6) Kurul, değerlendirmelerini tamamlamasının ardından kararını Genel Sekreterliğe
iletir.

(7) Genel Sekreterlik kendisine iletilen kararları ilgililerine tebliğ eder.
İtiraz
MADDE 10 – (1) Kurulun tezlere ilişkin ret kararlarına tebliğ tarihinden itibaren yedi

gün içinde itiraz edilebilir. İtirazlar, Kurul tarafından itiraz süresinin bitiminden itibaren yedi
gün içinde sonuçlandırılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.
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Kişisel Verileri Koruma Kurumundan:
VERİ SORUMLULARI SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Ve-

rilerin Korunması Kanunu uyarınca Kurulun gözetiminde, Başkanlık tarafından kamuya açık
olarak tutulacak olan Veri Sorumluları Sicilinin oluşturulması, idaresi ile Veri Sorumluları Si-
ciline yapılması öngörülen kayıtlara ilişkin usul ve esasları belirlemek ve uygulanmasını sağ-
lamaktır.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını be-

lirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek ve tüzel
kişileri kapsar. 

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 6698 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin beşinci fıkrası

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

kişi kategorisini,
b) Başkan: Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanını,
c) Başkanlık: Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığını, 
ç) İrtibat kişisi: Türkiye’de yerleşik olan tüzel kişiler ile Türkiye’de yerleşik olmayan

tüzel kişi veri sorumlusu temsilcisinin Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılacak ikincil
düzenlemeler kapsamındaki yükümlülükleriyle ilgili olarak, Kurum ile kurulacak iletişim için
veri sorumlusu tarafından Sicile kayıt esnasında bildirilen gerçek kişiyi, 

d) Kanun: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu,
e) Kayıt: Kayıt yükümlülüğü altında bulunan veri sorumlularının Yönetmelik ile belir-

lenen usul ve esaslara uygun olarak yaptığı bildirimi,
f) Kayıt yükümlülüğü: Yönetmelik uyarınca gerçekleştirilmesi gereken kayıt ile ilgili

yükümlülüğü,
g) Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi: Elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı

da dâhil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukuki delil sağlayan, elektronik postanın ni-
telikli şeklini,

ğ) Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, 
h) Kişisel veri işleme envanteri: Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçek-

leştirmekte oldukları kişisel veri işleme faaliyetlerini; kişisel veri işleme amaçları, veri kate-
gorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve ki-
şisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami süreyi, yabancı ülkelere aktarımı ön-
görülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları
envanteri,

ı) 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,

i) Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya
da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde
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edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi,
açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da
kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

j) Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,
k) Kurum: Kurul ve Başkanlıktan oluşan Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,
l) Sicil: Başkanlık tarafından tutulan Veri Sorumluları Sicilini,
m) Veri kategorisi: Kişisel verilerin ortak özelliklerine göre gruplandırıldığı veri konusu

kişi grubu veya gruplarına ait kişisel veri sınıfını,
n) Veri konusu kişi grubu: Veri sorumlularının kişisel verilerini işledikleri ilgili kişi ka-

tegorisini,
o) Veri sorumluları sicil bilgi sistemi (VERBİS): Veri sorumlularının Sicile başvuruda

ve Sicile ilişkin ilgili diğer işlemlerde kullanacakları, internet üzerinden erişilebilen, Başkanlık
tarafından oluşturulan ve yönetilen bilişim sistemini, 

ö) Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri
kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

p) Veri sorumlusu temsilcisi: Türkiye’de yerleşik olmayan veri sorumlularını bu Yö-
netmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen konularda asgari temsile yetkili Tür-
kiye’de yerleşik tüzel kişi ya da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiyi, 

ifade eder. 
(2) Bu Yönetmelikte yer almayan tanımlar için Kanundaki tanımlar uygulanır.

İKİNCİ BÖLÜM
Sicilin Oluşturulması, İdaresi, Gözetimi ve Sicile Erişim

İlke, usul ve esaslar
MADDE 5 – (1) Sicilin oluşturulması, idaresi ve gözetimi hususunda aşağıdaki ilke,

usul ve esaslara uyulur:
a) Veri sorumluları, kişisel veri işlemeye başlamadan önce Sicile kaydolmak zorunda-

dır.
b) Türkiye’de yerleşik olmayan veri sorumluları, veri işlemeye başlamadan önce veri

sorumlusu temsilcisi marifetiyle Sicile kaydolmak zorundadır.
c) Sicil kamuya açık biçimde tutulur. Kurul, kamuya açıklık ilkesinin sağlanması şar-

tıyla, bu ilkenin kapsamı ve istisnalarını belirleme yetkisini haizdir. 
ç) Sicil başvurularında Sicile açıklanacak bilgiler Kişisel Veri İşleme Envanterine dayalı

olarak hazırlanır. 
d) Kanunun 10 uncu maddesinde veri sorumluları için belirtilen aydınlatma yükümlü-

lüğünde, Kanunun 13 üncü maddesinde belirtilen ilgili kişi başvurularının yanıtlanmasında ve
ilgili kişiler tarafından açıklanacak açık rızanın kapsamının belirlenmesinde kişisel veri işleme
envanterine dayalı olarak Sicile sunulan ve Sicilde yayınlanan bilgiler esas alınır.

e) Veri sorumluları, Sicile sunulan ve Sicilde yayınlanan bilgilerin eksiksiz, doğru, gün-
cel ve hukuka uygun olmasından sorumludur. Veri sorumlularının Sicile kaydolması Kanun
kapsamındaki diğer yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. 

f) Kanunun 28 inci maddesinde belirtilen durumlar saklı kalmak kaydıyla Yönetmeliğin
16 ncı maddesinde belirtilen objektif kriterlere dayalı olarak belirli şartları taşıyan veri sorum-
lularının Kurul tarafından Sicile kayıtla yükümlü tutulmaması; bu veri sorumlularının Kanun
kapsamındaki yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. 

g) Sicile ilişkin işlemler, veri sorumluları tarafından VERBİS üzerinden gerçekleştirilir. 
ğ) Veri sorumluları tarafından Sicile sunulan ve Sicilde yayınlanan kişisel verilerin iş-

lendikleri amaç için gerekli olan azami süre; Kanunun 7 nci maddesinde belirtilen veri sorum-
lularının silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde
esas alınır.
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Sicilin oluşturulması, idaresi ve gözetimi
MADDE 6 – (1) Sicil, Başkanlık tarafından oluşturulur. Başkanlık, Sicilin oluşturul-

ması, idaresi, güncel biçimde tutulması ve muhafaza edilmesi amacıyla; VERBİS’in kurulması
ve işletilmesi için gerekli teknik ve idari tedbirleri alır. 

(2) Sicilin oluşturulmasından ve idaresinden sorumlu hizmet birimi, Veri Yönetimi Dai-
resi Başkanlığıdır.

(3) Sicilin gözetimi Kurul tarafından gerçekleştirilir. Veri Yönetimi Dairesi Başkanlığı
tarafından üç aylık dönemler halinde hazırlanan ve kapsamı Kurul tarafından belirlenecek olan
faaliyet raporu Kurula sunulur.

Sicile erişim 
MADDE 7 – (1) Başkanlık, Sicilde yer alan güncel bilgileri Kurul kararları uyarınca

belirlenecek uygun yöntemlerle kamuya açıklar.
(2) Veri sorumluları sicilinde yer alan bilgilerden aşağıdakiler kamuya açıklanır:
a) Veri sorumlusu, varsa veri sorumlusu temsilcisi ve irtibat kişisinin adı, adresi ve alın-

mış olması halinde KEP adresi,
b) Kişisel verilerin hangi amaçlarla işlenebileceği,
c) Veri konusu kişi grubu ve grupları ile bu kişilere ait veri kategorileri,
ç) Kişisel verilerin aktarılabileceği alıcı ve alıcı grupları,
d) Yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel veriler,
e) Sicile kayıt tarihi ile kaydın sona erdiği tarih,
f) Kişisel veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirler,
g) Kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kayıt Yükümlülüğünün Başlangıcı, VERBİS’e Girilecek Bilgiler, Kayıt Başvurusu,

Kaydın Yenilenmesi ve Silinmesi

Kayıt yükümlülüğünün başlangıcı 
MADDE 8 – (1) Veri sorumluları, kişisel veri işlemeye başlamadan önce Sicile kayıt

yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. 
(2) Kayıt yükümlülüğü altında bulunmayan, sonradan kayıt yükümlüsü haline gelen

veri sorumluları, yükümlülük altına girmelerini müteakip otuz gün içerisinde Sicile kaydolurlar. 
(3) Kayıt yükümlülüğü altında bulunan veri sorumluları, herhangi bir fiili, teknik ya da

hukuki imkânsızlık nedeniyle kayıt yükümlülüklerinin yerine getirilememesi halinde, bu im-
kânsızlığın ortaya çıktığı tarihten itibaren en geç 7 iş günü içerisinde Kuruma yazılı olarak baş-
vurmak ve gerekçesini belirtmek şartıyla, kayıt yükümlülüklerini yerine getirmek için Kurum-
dan ek süre talep edebilirler. Kurum, bir defaya mahsus olmak ve her halde otuz günü geçme-
mek üzere ek süre verebilir.

Kayıt yükümlülüğü kapsamında iletilecek bilgiler
MADDE 9 – (1) Sicile yapılan kayıt başvurusu aşağıdaki bilgileri içerir: 
a) Veri sorumlusu, varsa veri sorumlusu temsilcisi ve irtibat kişisine ait kimlik ve adres

bilgilerine ilişkin Kurul tarafından belirlenecek başvuru formunda yer alan bilgiler,
b) Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
c) Veri konusu kişi grubu ve grupları ile bu kişilere ait veri kategorileri hakkındaki açık-

lamalar,
ç) Kişisel verilerin aktarılabileceği alıcı veya alıcı grupları,
d) Yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel veriler,
e) Kanunun 12 nci maddesinde öngörülen ve Kurul tarafından belirlenen kriterlere göre

alınan tedbirler,
f) Kişisel verilerin mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami

muhafaza edilme süresi.
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(2) Veri sorumluları tarafından birinci fıkranın (b), (c), (ç) ve (d) bentleri uyarınca Sicile
açıklanacak bilgiler; Kişisel Veri İşleme Envanterine dayalı olarak VERBİS’te belirtilen baş-
lıklar kullanılarak VERBİS üzerinden Sicile iletilir. 

(3) Veri sorumluları tarafından birinci fıkranın (e) bendi uyarınca Sicile açıklanacak
bilgiler; Kanunun 12 nci maddesinde belirtilen hususları kapsayacak şekilde VERBİS’te be-
lirtilen başlıklar kullanılarak VERBİS üzerinden Sicile iletilir. 

(4) Veri sorumluları tarafından birinci fıkranın (f) bendi uyarınca Sicile açıklanacak ki-
şisel verilerin mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami muhafaza
edilme süresine ilişkin bilgiler veri kategorileri ile eşleştirilerek Sicile bildirilir. Veri sorumlusu
tarafından Sicile bildirilen veri kategorilerinin işleme amaçları ve bu amaçlara dayalı olarak
işlenmeleri için gerekli olan azami muhafaza edilme süreleri ile mevzuatta öngörülen süreler
farklı olabilir. Bu durumda mevzuatta azami muhafaza edilme süresi öngörülmüşse öngörülen
bu süre yoksa bunlardan en uzun süre esas alınarak bu veri kategorisi için Sicile bildirim yapılır.
Kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami muhafaza edilme süresi belirlenirken; 

a) İlgili veri kategorisinin işlenme amacı kapsamında veri sorumlusunun faaliyet gös-
terdiği sektörde genel teamül gereği kabul edilen süre, 

b) İlgili veri kategorisinde yer alan kişisel verinin işlenmesini gerekli kılan ve ilgili ki-
şiyle tesis edilen hukuki ilişkinin devam edeceği süre,

c) İlgili veri kategorisinin işlenme amacına bağlı olarak veri sorumlusunun elde edeceği
meşru menfaatin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak geçerli olacağı süre,

ç) İlgili veri kategorisinin işlenme amacına bağlı olarak saklanmasının yaratacağı risk,
maliyet ve sorumlulukların hukuken devam edeceği süre, 

d) Belirlenecek azami sürenin ilgili veri kategorisinin doğru ve gerektiğinde güncel tu-
tulmasına elverişli olup olmadığı,

e) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü gereği ilgili veri kategorisinde yer alan ki-
şisel verileri saklamak zorunda olduğu süre,

f) Veri sorumlusu tarafından, ilgili veri kategorisinde yer alan kişisel veriye bağlı bir
hakkın ileri sürülmesi için belirlenen zamanaşımı süresi,

dikkate alınır. 
(5) Veri sorumluları, kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami sürenin

belirlenmesi, bu sürelerin kişisel veri işleme envanterinde belirtilen bilgilerle uyumu ve azami
sürenin aşılıp aşılmadığının takibi için kişisel veri saklama ve imha politikası hazırlayarak, bu
politikanın uygulanmasını temin ederler.

(6) VERBİS içerisinde belirtilen başlıkların ve içeriklerinin, veri sorumlusunun ger-
çekleştirdiği faaliyetleri ve Sicile iletmesi gereken bilgileri tam olarak kapsamaması durumun-
da; veri sorumlusu bu bilgileri ayrıca VERBİS içerisinde bu amaca ilişkin ayrılan “Diğer” baş-
lıklı bölümlere girerek Sicile bildirimini tamamlar. 

Kayıt başvurusu 
MADDE 10 – (1) Veri sorumluları, 9 uncu maddede belirtilen bilgileri VERBİS’e yük-

lemek suretiyle kayıt yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılır.  
(2) Kurum tarafından 8 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtildiği üzere kendilerine

ek süre verilmiş olan veri sorumluları, bu süre tamamlanmadan kayıt başvurusunu tamamlamak
zorundadır. 

Veri sorumlusu, veri sorumlusu temsilcisi ve irtibat kişisinin yükümlülükleri 
MADDE 11 – (1) Tüzel kişilerde veri sorumlusu tüzel kişiliğin kendisidir. Türkiye’de

yerleşik olan tüzel kişilerin Kanun kapsamındaki veri sorumlusu yükümlülükleri, ilgili mevzuat
hükümlerine göre tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili organ veya ilgili mevzuatta belirtilen
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kişi veya kişiler marifetiyle yerine getirilir. Tüzel kişiliği temsile yetkili organ, Kanunun uy-
gulanması bakımından yerine getirilecek yükümlülükler ile ilgili olarak bir veya birden fazla
kişiyi görevlendirebilir. Bu görevlendirme Kanun hükümleri uyarınca tüzel kişiliğin sorumlu-
luğunu ortadan kaldırmaz. 

(2) Türkiye’de yerleşik olmayan veri sorumlusunun, veri sorumlusu temsilcisi atanma-
sına ilişkin yetkili organı veya kişisi tarafından alınacak kararın tasdikli örneği, kayıt başvurusu
sırasında veri sorumlusu temsilcisi tarafından Kuruma sunulur.    

(3) Veri sorumlusu temsilcisi atama kararı, asgari olarak aşağıda belirtilen hususları
kapsayacak şekilde düzenlenir:

a) Kurum tarafından yapılan tebligat veya yazışmaları veri sorumlusu adına tebellüğ veya
kabul etme,

b) Kurum tarafından veri sorumlusuna yöneltilen talepleri veri sorumlusuna iletme, veri
sorumlusundan gelecek cevabı Kuruma iletme,

c) Kurul tarafından başkaca bir esasın belirlenmemiş olması halinde; ilgili kişilerin Ka-
nunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca veri sorumlusuna yönelteceği başvuruları
veri sorumlusu adına alma ve veri sorumlusuna iletme, 

ç) Kurul tarafından başkaca bir esasın belirlenmemiş olması halinde; ilgili kişilere Ka-
nunun 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca veri sorumlusunun cevabını iletme,

d) Veri sorumlusu adına Sicile ilişkin iş ve işlemleri yapma.
(4) Türkiye’de yerleşik olan tüzel kişiler Sicile kayıt sırasında irtibat kişisi bilgilerini

Sicile işlerler. İrtibat kişisi veri sorumlusunu Kanun ve Yönetmelik hükümlerine göre temsile
yetkili değildir. İrtibat kişisi, ilgili kişilerin veri sorumlusuna yönelteceği taleplerin cevaplan-
dırılması konusunda iletişimi sağlar. 

(5) Kamu kurum ve kuruluşlarında irtibat kişisi, üst düzey yönetici tarafından Kurum
ile iletişimi sağlamak amacıyla belirlenerek Sicile kaydı yapılan daire başkanı veya üstü yö-
neticidir.

İletişimin sağlanması
MADDE 12 – (1) Kanunun uygulanmasıyla ilgili olarak Kurum tarafından veri sorum-

lusuyla kurulacak her türlü iletişim;
a) Türkiye’de yerleşik tüzel kişiler için, Sicile bildirilen kimlik, adres veya KEP adresi

bilgileri üzerinden ilgili tüzel kişi,
b) Türkiye’de yerleşik gerçek kişiler için, Sicile bildirilen kimlik, adres veya KEP adresi

bilgileri üzerinden ilgili gerçek kişi,
c) Türkiye’de yerleşik olmayan veri sorumluları için, Sicile bildirilen veri sorumlusu

temsilcisi,
vasıtasıyla gerçekleştirilir. 
Kayıt bilgilerinde değişiklikler 
MADDE 13 – (1) Veri sorumluları, sicilde kayıtlı bilgilerde değişiklik olması halinde

meydana gelen değişiklikleri, VERBİS üzerinden yedi gün içerisinde Kuruma bildirir.
Sicil kaydının silinmesi
MADDE 14 – (1) Veri sorumlusu, sicil kaydının silinmesine ilişkin olarak VERBİS

üzerinden Kuruma başvurur.
(2) Kayıt yükümlüğünü gerektiren faaliyet sona erer ya da ortadan kalkarsa, sicil kaydı

silinir. Bu kayıtlar, istendiğinde erişilebilir olmakla birlikte üzerinde herhangi bir değişiklik
yapılamayacak şekilde tutulur. 

(3) Sicil kaydının silinmesi veri sorumlusunun Sicile kayıtlı olduğu dönemdeki yüküm-
lülüklerini ortadan kaldırmaz.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kayıt Yükümlülüğünün İstisnaları

İstisna uygulanacak haller
MADDE 15 – (1) Aşağıda belirtilen kişisel veri işleme faaliyetleri bakımından veri so-

rumlusunun bu faaliyetleri Sicile kayıt etmesi ve bildirmesi yükümlülüğü yoktur:
a) Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli

olması.
b) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
c) Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu

kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya
düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli ol-
ması.

ç) Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik
ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması. 

İstisna kriterleri
MADDE 16 – (1) Kurul, aşağıdaki kriterleri göz önünde bulundurarak kayıt yükümlü-

lüğüne istisna getirebilir: 
a) Kişisel verinin niteliği.
b) Kişisel verinin sayısı.
c) Kişisel verinin işlenme amacı.
ç) Kişisel verinin işlendiği faaliyet alanı.
d) Kişisel verinin üçüncü kişilere aktarılma durumu.
e) Kişisel veri işleme faaliyetinin kanunlardan kaynaklanması.
f) Kişisel verilerin muhafaza edilmesi süresi.
g) Veri konusu kişi grubu veya veri kategorileri. 
(2) Kurul, birinci fıkrada sayılan kriterler çerçevesinde belirlenen istisnaların kapsamı

ile uygulama usul ve esaslarını belirlemek amacıyla karar alma yetkisini haizdir. Kurul bu ka-
rarlarını uygun yöntemlerle yayımlayarak kamuya duyurur. 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

İdari yaptırım
MADDE 17 – (1) Veri sorumluları siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı ha-

reket edenler hakkında Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan
idari para cezası uygulanır. 

(2) Veri sorumluları siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edilmesi
eyleminin, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları bün-
yesinde işlenmesi hâlinde, Kurulun yapacağı bildirim üzerine, ilgili kamu kurum ve kurulu-
şunda görev yapan memurlar ve diğer kamu görevlileri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşlarında görev yapanlar hakkında disiplin hükümlerine göre işlem yapılır ve sonucu Ku-
rula bildirilir.

Tereddütlerin giderilmesi
MADDE 18 – (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 19 – (1) Bu Yönetmelik 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.
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Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan: 
BAKANLAR KURULUNCA VERGİ MUAFİYETİ TANINAN VAKIF VE KAMU 

YARARINA ÇALIŞAN DERNEKLERE AİT YÜKSEKÖĞRENİM YURTLARINDA
BARINAN ÖĞRENCİLERE YAPILACAK BESLENME VE BARINMA 

YARDIMINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 8/11/2017 tarihli ve 30234 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bakanlar
Kurulunca Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıf ve Kamu Yararına Çalışan Derneklere Ait Yüksek-
öğrenim Yurtlarında Barınan Öğrencilere Yapılacak Beslenme ve Barınma Yardımına Dair Yö-
netmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli gü-
venliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı
veya bunlarla irtibatı olan, yetkili kişi/kişiler/yöneticileri çalıştıran vakıf ve derneklere beslenme
ve barınma yardımı verilmez.

(2) Vakıf ve dernek yurtlarında barınan öğrencilerin eğitim ve öğretim dönemi başında
adli sicil sorgulamasının yapılması zorunludur.

(3) Birinci fıkra ile ikinci fıkrada belirtilen durumların araştırılması Kurumca yapılır.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiş olup Ek-2, Ek-3, Ek-4, Ek-5 ve Ek-6 yürürlükten kaldırılmıştır.
“(6)  Vakıf ve dernek tarafından beslenme yardımı ve barınma yardımı için ayrı ayrı

olmak üzere aylık dönem halinde matbu dilekçe (Ek-1) ekinde;
a) Fatura,
b) Ödenecek barınma yardımının vakıf ve dernek hesabına yatırılabilmesi için öğrenci

tarafından imzalanan mutemetlik dilekçesi,
c) Ödenecek beslenme yardımının vakıf ve dernek hesabına yatırılabilmesi için öğrenci

tarafından imzalanan mutemetlik dilekçesi.”
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu

Genel Müdürü yürütür.
—— • ——
TEBLİĞLER

Adalet Bakanlığından:
2018 YILI ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

Amaç, konu ve kapsam
MADDE 1 – (1) Özel hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesin-

de, arabulucu ile uyuşmazlığın tarafları arasında geçerli bir ücret sözleşmesi yapılmamış olan
veya ücret miktarı konusunda arabulucu ile taraflar arasında ihtilaf bulunan durumlarda,
7/6/2012 tarihli ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu, 26/1/2013 ta-
rihli ve 28540 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk
Kanunu Yönetmeliği ve bu Tarife hükümleri uygulanır.

(2) Bu Tarifede belirlenen ücretlerin altında arabuluculuk ücreti kararlaştırılamaz. Ak-
sine yapılan sözleşmelerin ücrete ilişkin hükümleri geçersiz olup, ücrete ilişkin olarak bu Tarife
hükümleri uygulanır.

Arabuluculuk ücretinin kapsadığı işler
MADDE 2 – (1) Bu Tarifede yazılı arabuluculuk ücreti, uyuşmazlığın arabuluculuk

yoluyla çözüme kavuşturulmasını sağlamak amacıyla, arabuluculuk faaliyetini yürüten arabu-
lucular siciline kayıtlı kişiye, sarf ettiği emek ve mesainin karşılığında, uyuşmazlığın tarafla-
rınca yapılan parasal ödemenin karşılığıdır.

(2) Arabuluculuk faaliyeti süresince arabulucu tarafından düzenlenen evrak ve yapılan
diğer işlemler ayrı ücreti gerektirmez.
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(3) Arabulucu, arabuluculuk süreci başlamadan önce arabuluculuk teklifinde bulunan
taraf veya taraflardan ücret ve masraf isteyebilir. Bu fıkra uyarınca alınan ücret arabuluculuk
süreci sonunda arabuluculuk ücretinden mahsup edilir. Arabuluculuk sürecinin başlamaması
halinde bu ücret ve masraf iade edilmez.

(4) Arabulucu, arabuluculuk sürecine ilişkin olarak belirli kişiler için aracılık yapma
veya belirli kişileri tavsiye etmenin karşılığı olarak herhangi bir ücret talep edemez. Bu yasağa
aykırı olarak tesis edilen işlemler hükümsüzdür.

Arabuluculuk ücretinin sınırları
MADDE 3 – (1) Aksi kararlaştırılmadıkça arabuluculuk ücreti taraflarca eşit ödenir.
(2) Aynı uyuşmazlığın çözümüne ilişkin bu Tarifenin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin

birinci kısmında belirtilen hallerde arabuluculuk faaliyetinin birden çok arabulucu tarafından
yürütülmesi durumunda, her bir arabulucuya bu Tarifede belirtilen ücret ayrı ayrı ödenir.

(3) Aynı uyuşmazlığın çözümüne ilişkin bu Tarifenin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin
ikinci kısmında belirtilen hallerde arabuluculuk faaliyetinin birden çok arabulucu tarafından
yürütülmesi durumunda, bu Tarifede birden fazla arabulucu için belirtilen orandaki ücret her
bir arabulucuya eşit bölünerek ödenir.

Ücretin tümünü hak etme
MADDE 4 – (1) Arabuluculuk faaliyetinin, gerek tarafların uyuşmazlık konusu üze-

rinde anlaşmaya varmış olması, gerek taraflara danışıldıktan sonra arabuluculuk için daha fazla
çaba sarf edilmesinin gereksiz olduğunun arabulucu tarafından tespit edilmesi, gerekse taraf-
lardan birinin karşı tarafa veya arabulucuya, arabuluculuk faaliyetinden çekildiğini bildirmesi
veya taraflardan birinin ölümü ya da iflası halinde veya tarafların anlaşarak arabuluculuk faa-
liyetini sona erdirmesi sebepleriyle sona ermesi hallerinde, arabuluculuk faaliyetini yürütme
görevini kabul eden arabulucu, bu Tarife hükümleri ile belirlenen ücretin tamamına hak kazanır.

(2) Arabuluculuk faaliyetine başlandıktan sonra, uyuşmazlığın arabuluculuğa elverişli
olmadığı hususu ortaya çıkar ve bu sebeple arabuluculuk faaliyeti sona erdirilir ise, sonradan
ortaya çıkan bu durumla ilgili olarak eğer arabulucunun herhangi bir kusuru yoksa, arabulucu-
luk faaliyetini yürütme görevini kabul eden arabulucu, bu Tarife hükümleri ile belirlenen ücretin
tamamına hak kazanır.

Arabuluculuk faaliyetinin konusuz kalması, feragat, kabul ve sulhte ücret
MADDE 5 – (1) Uyuşmazlık, arabuluculuk faaliyeti devam ederken, arabuluculuk faa-

liyetinin konusuz kalması, feragat, kabul veya sulh gibi arabuluculuk yolu dışındaki yöntem
ve nedenlerle giderilirse ücretin tamamına hak kazanılır.

Yeni bir uyuşmazlık konusunun ortaya çıkmasında ücret
MADDE 6 – (1) Somut bir uyuşmazlıkla ilgili arabuluculuk faaliyetinin yürütülmesi

sırasında, yeni uyuşmazlık konularının ortaya çıkması halinde, her bir uyuşmazlık için ayrı üc-
rete hak kazanılır.

Arabuluculuk Ücret Tarifesine göre ücret
MADDE 7 – (1) Konusu para olmayan veya para ile değerlendirilemeyen hukuki uyuş-

mazlıklarda; arabuluculuk ücreti bu Tarifenin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin birinci kıs-
mına göre belirlenir.

(2) Konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen hukuki uyuşmazlıklarda; arabu-
luculuk ücreti bu Tarifenin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin ikinci kısmına göre belirlenir.

(3) Arabuluculuk sürecinin sonunda anlaşma sağlanamaması halinde, arabuluculuğun
konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen hukuki uyuşmazlık olsa bile arabulucu, ara-
buluculuk ücretini bu Tarifenin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin birinci kısmına göre iste-
yebilir.

Arabuluculuk Ücret Tarifesinde yazılı olmayan hallerde ücret
MADDE 8 – (1) Arabuluculuk Ücret Tarifesinde yazılı olmayan haller için, söz konusu

Tarifenin birinci kısmındaki diğer tür uyuşmazlıklar için belirlenen ücret ödenir.
Uygulanacak tarife
MADDE 9 – (1) Arabuluculuk ücretinin takdirinde, arabuluculuk faaliyetinin sona er-

diği tarihte yürürlükte olan tarife esas alınır.
Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Tarife 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
DOĞAL ÇİÇEK SOĞANLARININ 2018 YILI İHRACAT

LİSTESİ HAKKINDA TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2017/49)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 2018 yılı için doğadan toplanarak ihracatı yasak

olan çiçek soğanlarının familyalarını, cinslerini ve türlerini; doğa ve üretim olarak kotayla sı-
nırlandırılan çiçek soğanlarının familyalarını, cinslerini ve türlerini; ihracat miktarları ve çevre
ölçüleri ile ihracatı üretimden serbest olan çiçek soğanlarının familyalarını, cinslerini ve türle-
rini belirlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 21/3/2017 tarihli ve 30014 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan Doğal Çiçek Soğanlarının Doğadan Toplanması, Üretimi ve İhracatına İlişkin Yönetme-
liğin 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
b) BÜGEM: Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünü,
c) CITES: 27/4/1996 tarihli ve 96/8125 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe ko-

nulan Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin
Sözleşmeyi,

ç) Danışma Komitesi: Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen kuruluş temsilcile-
rinden oluşan komiteyi,

d) Doğal çiçek soğanı: Herhangi bir ıslah yöntemiyle ıslah edilmiş ve doğal türlerinden
farklılaştırılmış olan çiçek soğanları hariç, doğada bulunan ve yılın büyük bir kısmını toprak
altında geçiren soğan, yumru, rizom ve kormları,

e) Doğal Çiçek Soğanları Uzman Komisyonu: Konu ile ilgili araştırmacı ve bilim adam-
larından Bakanlıkça oluşturulan komisyonu,

f) Firma: Bakanlığa müracaat eden, ilgili komisyon tarafından tespit edilen, Doğal Çiçek
Soğanları Teknik Komitesi tarafından değerlendirilen ve Bakanlık tarafından onaylanan doğal
çiçek soğanı türlerini doğadan toplayarak ve/veya üreterek yurtdışında pazarlayan kuruluşu,

g) GTİP numarası: Gümrük tarife ve istatistik pozisyonu numarasını,
ğ) İl müdürlüğü: Bakanlık il müdürlüklerini,
h) Kontenjan: Bakanlıkça ilan edilen türler için belirlenen toplam kotanın, ihracat ye-

terliliği almış firmalara kilogram veya adet olarak tahsis edilen miktarlarını,
ı) Kota: Bakanlıkça ilan edilen, Türkiye’den yıllık olarak ihraç edilebilecek türlere ait

doğal çiçek soğanlarının kilogram veya adet olarak azami miktarlarını,
i) Tablo: Ek-1’de yer alan 2018 Yılı Doğal Çiçek Soğanlarının İhracat Listesi Tablosu-

nu,
j) Teknik Komite: Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen kuruluş temsilcilerinden

oluşan komiteyi,
k) Yönetmelik: 21/3/2017 tarihli ve 30014 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal

Çiçek Soğanlarının Doğadan Toplanması, Üretimi ve İhracatına İlişkin Yönetmeliği,
ifade eder.
Uygulama
MADDE 4 – (1) 2018 yılında doğadan toplanarak ihracatı yasak olan çiçek soğanlarının

familyaları, cinsleri ve türleri, doğa ve üretim olarak kotayla sınırlandırılan çiçek soğanlarının
familyaları, cinsleri ve türleri, ihracat miktarları ve çevre ölçüleri ile ihracatı üretimden serbest
olan çiçek soğanlarının familyaları, cinsleri ve türleri Ek-1’de yer alan tabloda gösterilmiştir.

a) Tablonun (I) numaralı sütununda yer alan türlerin ihracatı yapılamaz. 19/9/1996 ta-
rihli ve 22762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin
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Tebliğ (İhracat 96/31) gereğince GTİP numarası “0714 90120012”, “0714 90180012” ve “1106
20900011” olan Orchidaceae (salep) familyası türlerinin yumru ve droglarının da (toz, tablet
ve her türlü formda) ihracatı yapılamaz.

b) Tablonun (II) numaralı sütununda yer alan türlerin firmalar bazında ihracat konten-
janı, Teknik Komite tarafından tespit edilir ve Bakanlıkça uygun görüldüğü takdirde yürürlüğe
konulur. Tespit edilen ihracat kontenjanları Bakanlık tarafından firmalara bildirilir. Bu Tebliğ
kapsamındaki tüm türlerin firmalar arasında kontenjan devri yapılamaz.

c) Firmalar, Tablonun (II) numaralı sütununda yer alan türlere ait doğa kontenjanlarını,
Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı ve/veya il müdürlüğünce
düzenlenecek Menşei Belgesi karşılığında doğadan; üretim kontenjanlarını ise il müdürlüğünce
verilen Hasat Belgesi karşılığında, kendilerine kayıtlı tarlalardan veya kendi adlarına sözleşme
yapılmış çiftçilere ait tarlalardan temin eder.

ç) Tablonun her üç sütununda yer alan türlerin aksamlarının (yaprak, tohum, çiçek,
yumru ve benzeri) ihraç edilebilmesi için Bakanlıktan ihraç müsaadesi alınması gerekir.

d) Tablonun (III) numaralı sütunundaki kültüre alınan türlere, il müdürlüğünden alınan
Hasat Belgesine istinaden, Lilium candidum (Miszambağı), Lilium martagon (Türk Zambağı),
Iris tuberosum (Süsen), Calla aethiopica (Kalla), Polyanthes tuberosa (Sümbülteber), Fritillaria
persica (Adıyaman lalesi), Fritillaria imperialis (Terslale), Anemone blanda (Yoğurtçiçeği),
Geranium tuberosum (Devetabanı), Sternbergia lutea (Karaçiğdem), Dracunculus vulgaris (Yı-
lanbıçağı), Arum italicum (Yılanyastığı), Arum dioscorides ve Urginea maritima (Adasoğanı)
türleri için il müdürlüğünce ihraç izni verilir.

e) Bu Tebliğ kapsamındaki türlerin soğanları ve yeşil aksamı; karayolu açılan, yeni
baraj gölü tesis edilecek olan, maden işletme sahaları, yeni iskâna açılan alanlar ve benzeri ile
tapulu arazilerden sökülebilir veya biçilebilir. Bunun için sahanın bu türlü bir alan olduğunun
ilgili Devlet kuruluşlarınca kanıtlanması, sökülecek veya biçilecek miktar ile saha tayininin
ise il müdürlüğünce yapılması ve bunların resmî belgelerle tespit edilmesi gerekir. İl müdürlüğü
tarafından belgelenen bu soğanlar yurt içinde üretim için anaç materyali olarak kullanılabilir.

(2) Kültürü yapılan ve herhangi bir ıslah metoduyla ıslah edilmiş ve doğal türlerinden
farklılaştırılmış tür ve çeşitler hariç olmak üzere bu Tebliğ kapsamında yer alan doğal çiçek
soğanlarının yeniden ihracat (re-eksport) amaçlı ithalat ve ihracat izinleri BÜGEM’in yetki-
sindedir.

Doğal çiçek soğanlarının GTİP numarası
MADDE 5 – (1) Doğal çiçek soğanlarının GTİP numarası “0601 10901000”’dır.
Kısıtlamalar
MADDE 6 – (1) Popülasyonların durumu ve nöbetleşme (münavebe) esaslarına göre

belirlenen yerlerde ve türlerde söküm yapılamaz. Buna göre;
a) Konya ili Derebucak ilçesi ve Antalya ili Akseki ve Alanya ilçelerinde Galanthus el-

wesii (Toros kardeleni),
b) Giresun ili sınırları içerisinde Galanthus woronowii (Karadeniz kardeleni),
türleri toplanamaz.
İdari yaptırımlar
MADDE 7 – (1) Doğadan izinsiz ve kaçak toplama yapan kişi veya kuruluşlara,

9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca işlem yapılır.
(2) İhracat aşamasında gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında 31/10/2006 tarihli

ve 5553 sayılı Tohumculuk Kanununun 12 nci maddesi ve 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Ka-
çakçılıkla Mücadele Kanununun 3 üncü maddesi gereğince işlem yapılır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 8 – (1) 17/12/2016 tarihli ve 29921 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal

Çiçek Soğanlarının 2017 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/52) yürürlükten
kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür. 
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Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 81)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Konsolosluk harçları ile Türkiye Cumhuriyeti Mu-

vazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yaptıkları her türlü işlemlere ait harçların döviz cinsinden

hesaplanmasına esas olacak ABD Doları cinsinden döviz kuru ve bu işlemlerle ilgili tarifelere

ayrı ayrı veya birlikte uygulanacak emsallerin tespit ve ilan edilmesidir. 

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 79 uncu

ve mükerrer 138 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru ve emsaller

MADDE 3 – (1) 492 sayılı Kanuna bağlı tarifelerdeki maktu harçlar ile maktu ve nispi

harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler, anılan Kanunun mükerrer 138 inci

maddesi hükmü gereğince, 1/1/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiştir.

(2) Bu çerçevede, Türkiye Cumhuriyeti  Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yapa-

cağı işlemlerden alınacak harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru 1 ABD

Doları = 3,77 TL olarak; bu işlemlere uygulanacak emsal sayılar ise aşağıdaki tabloda göste-

rildiği şekilde yeniden belirlenmiştir.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
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Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:
AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

GENEL HÜKÜMLER

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Mahkemelerde, tüm hukuki yardımlarda, taraflar arasındaki uyuşmaz-

lığı sonlandıran her türlü merci kararlarında ve ayrıca kanun gereği mahkemelerce karşı tarafa
yükletilmesi gereken avukatlık ücretinin tayin ve takdirinde, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı
Avukatlık Kanunu ve bu Tarife hükümleri uygulanır.

(2) Taraflar arasında akdi avukatlık ücreti kararlaştırılmamış veya kararlaştırılan akdi
avukatlık ücretinin geçersiz sayılması halinde; mahkemelerce, dava konusu edilen tutar üze-
rinden bu Tarife gereğince hesaplanacak avukatlık ücretinin altında bir ücrete hükmedilemez.
Bu Tarife Avukatlık Kanununun 164 üncü maddesinin dördüncü fıkrası doğrultusunda gerçek-
leştirilecek olan akdi avukatlık ücreti belirlenmesinde sadece asgari değerin hesaplanmasında
dikkate alınır. Diğer hususlar Avukatlık Kanunundaki hükümlere tabidir.

(3) Bu Tarife hükümleri altında kararlaştırılan akdi avukatlık ücretleri, Tarife hükümleri
üzerinden yapılmış olarak kabul edilir.

Avukatlık ücretinin kapsadığı işler
MADDE 2 – (1) Bu Tarifede yazılı avukatlık ücreti, kesin hüküm elde edilinceye kadar

olan dava, iş ve işlemler ücreti karşılığıdır. Avukat tarafından takip edilen dava veya işle ilgili
olarak düzenlenen dilekçe ve yapılan diğer işlemler ayrı ücreti gerektirmez. Hükümlerin tav-
zihine ilişkin istemlerin ret veya kabulü halinde de avukatlık ücretine hükmedilemez.

(2) Buna karşılık, icra takipleriyle, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştayda temyizen ve bölge
idare ve bölge adliye mahkemelerinde istinaf başvurusu üzerine görülen işlerin duruşmaları
ayrı ücreti gerektirir.

Avukatlık ücretinin aidiyeti, sınırları ve ortak veya değişik sebeple davanın reddinde
davalıların avukatlık ücreti

MADDE 3 – (1) Yargı yerlerince avukata ait olmak üzere karşı tarafa yükletilecek avu-
katlık ücreti, ekli Tarifede yazılı miktardan az ve üç katından çok olamaz. Bu ücretin belirlen-
mesinde, avukatın emeği, çabası, işin önemi, niteliği ve davanın süresi göz önünde tutulur.

(2) Müteselsil sorumluluk da dahil olmak üzere, birden fazla davalı aleyhine açılan da-
vanın reddinde, ret sebebi ortak olan davalılar vekili lehine tek, ret sebebi ayrı olan davalılar
vekili lehine ise her ret sebebi için ayrı ayrı avukatlık ücretine hükmolunur.

Birden çok avukat ile temsil
MADDE 4 – (1) Aynı hukuki yardımın birden çok avukat tarafından yapılması duru-

munda, karşı tarafa bir avukatlık ücretinden fazlası yükletilemez.
Ücretin tümünü hak etme
MADDE 5 – (1) Hangi aşamada olursa olsun, dava ve icra takibini kabul eden avukat,

Tarife hükümleri ile belirlenen ücretin tamamına hak kazanır.
(2) Gerek kısmi dava gerekse belirsiz alacak ve tespit davasında mahkemece dava de-

ğerinin belirlenmesinden sonra davacı davasını belirlenmiş değere göre takip etmese dahi, yasal
avukatlık ücreti, belirlenmiş dava değerine göre hesaplanır.

Davanın konusuz kalması, feragat, kabul ve sulhte ücret
MADDE 6 – (1) Anlaşmazlık, davanın konusuz kalması, feragat, kabul, sulh veya her-

hangi bir nedenle; ön inceleme tutanağı imzalanıncaya kadar giderilirse, Tarife hükümleriyle
belirlenen ücretlerin yarısına, ön inceleme tutanağı imzalandıktan sonra giderilirse tamamına
hükmolunur. Bu madde yargı mercileri tarafından hesaplanan akdi avukatlık ücreti sözleşme-
lerinde uygulanmaz.
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Görevsizlik, yetkisizlik, dava ön şartlarının yokluğu veya husumet nedeniyle davanın

reddinde, davanın nakli ve açılmamış sayılmasında ücret

MADDE 7 – (1) Görevsizlik veya yetkisizlik nedeniyle dava dilekçesinin reddine, da-

vanın nakline veya davanın açılmamış sayılmasına ön inceleme tutanağı imzalanıncaya kadar

karar verilmesi durumunda Tarifede yazılı ücretin yarısına, ön inceleme tutanağı imzalandıktan

sonra karar verilmesi durumunda tamamına hükmolunur. Şu kadar ki, davanın görüldüğü mah-

kemeye göre hükmolunacak avukatlık ücreti, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde yazılı

miktarları geçemez.

(2) Davanın dinlenebilmesi için kanunlarda öngörülen ön şartın yerine getirilmemiş ol-

ması ve husumet nedeniyle davanın reddine karar verilmesinde, davanın görüldüğü mahkemeye

göre Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde yazılı miktarları geçmemek üzere üçüncü kı-

sımda yazılı avukatlık ücretine hükmolunur.

(3) Kanunlar gereği gönderme, yeni mahkemeler kurulması, iş bölümü itirazı nedeniyle

verilen tüm gönderme kararları nedeniyle görevsizlik, gönderme veya yetkisizlik kararı veril-

mesi durumunda avukatlık ücretine hükmedilmez.

Karşılık davada, davaların birleştirilmesinde ve ayrılmasında ücret

MADDE 8 – (1) Bir davanın takibi sırasında karşılık dava açılması, başka bir davanın bu

davayla birleştirilmesi veya davaların ayrılması durumunda, her dava için ayrı ücrete hükmolunur.

Nafaka, kira tespiti ve tahliye davalarında ücret

MADDE 9 – (1) Tahliye davalarında bir yıllık kira bedeli tutarı, kira tespiti ve nafaka

davalarında tespit olunan kira bedeli farkının veya hükmolunan nafakanın bir yıllık tutarı üze-

rinden Tarifenin üçüncü kısmı gereğince hesaplanacak miktarın tamamı, avukatlık ücreti olarak

hükmolunur. Bu miktarlar, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde davanın görüldüğü mah-

kemeye göre belirlenmiş bulunan ücretten az olamaz.

(2) Nafaka davalarında reddedilen kısım için avukatlık ücretine hükmedilemez.

Manevi tazminat davalarında ücret

MADDE 10 – (1) Manevi tazminat davalarında avukatlık ücreti, hüküm altına alınan

miktar üzerinden Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir.

(2) Davanın kısmen reddi durumunda, karşı taraf vekili yararına Tarifenin üçüncü kıs-

mına göre hükmedilecek ücret, davacı vekili lehine belirlenen ücreti geçemez.

(3) Bu davaların tamamının reddi durumunda avukatlık ücreti, Tarifenin ikinci kısmının

ikinci bölümüne göre hükmolunur.

(4) Manevi tazminat davasının, maddi tazminat veya parayla değerlendirilmesi mümkün

diğer taleplerle birlikte açılması durumunda; manevi tazminat açısından avukatlık ücreti ayrı

bir kalem olarak hükmedilir.

İcra ve iflas müdürlükleri ile icra mahkemelerinde ücret

MADDE 11 – (1) İcra ve İflas Müdürlüklerindeki hukuki yardımlara ilişkin avukatlık

ücreti, takip sonuçlanıncaya kadar yapılan bütün işlemlerin karşılığıdır. Konusu para veya para

ile değerlendirilebiliyor ise avukatlık ücreti, bu Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir. Şu

kadar ki takip miktarı 3.000,00 TL’ye kadar olan icra takiplerinde avukatlık ücreti, Tarifenin

ikinci kısmının ikinci bölümünde, icra dairelerindeki takipler için öngörülen maktu ücrettir.

Ancak, bu ücret asıl alacağı geçemez.

30 Aralık 2017 – Sayı : 30286                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 27



(2) Aciz belgesi alınması, takibi sonuçlandıran işlemlerden sayılır. Bu durumda avukata

tam ücret ödenir.
(3) İcra mahkemelerinde duruşma yapılırsa Tarife gereğince ayrıca avukatlık ücretine

hükmedilir. Şu kadar ki bu ücret, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünün iki ve üç sıra nu-
maralarında gösterilen iş ve davalarla ilgili hukuki yardımlara ilişkin olup, Tarifenin üçüncü
kısmına göre belirlenecek avukatlık ücreti bu sıra numaralarında yazılı miktarları geçemez.
Ancak icra mahkemelerinde açılan istihkak davalarında, üçüncü kısım gereğince hesaplanacak
avukatlık ücretine hükmolunur.

(4) Borçlu ödeme süresi içerisinde borcunu öderse Tarifeye göre belirlenecek ücretin
dörtte üçü takdir edilir. Maktu ücreti gerektiren işlerde de bu hüküm uygulanır.

(5) Tahliyeye ilişkin icra takiplerinde Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde be-
lirtilen maktu ücrete hükmedilir. Borçlu ödeme süresi içerisinde borcunu öderse Tarifeye göre
belirlenecek ücretin dörtte üçü takdir edilir.

(6) Çocukla şahsi münasebetlerin düzenlenmesine dair ilamın icra müdürlüğü aracılı-
ğıyla yerine getirilmesi halinde alacaklı lehine Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünün bi-
rinci sırasındaki maktu avukatlık ücretine hükmolunur. 

(7) İcra dairelerinde borçlu vekili olarak takip edilen işlerde taraflar arasında akdi avu-
katlık ücreti kararlaştırılmamış veya kararlaştırılan akdi avukatlık ücretinin geçersiz sayıldığı
hallerde; çıkabilecek uyuşmazlıkların Avukatlık Kanununun 164 üncü maddesinin dördüncü
fıkrası uyarınca çözülmesinde avukatlık ücreti, Tarifenin ikinci kısım ikinci bölümünde icra
dairelerinde yapılan takipler için belirlenen maktu ücrettir. Ancak belirlenen ücret asıl alacağı
geçemez.

Tüketici mahkemeleri ve tüketici hakem heyetlerinde ücret
MADDE 12 – (1) Tüketici hakem heyetlerinin tüketici lehine verdiği kararlara karşı

açılan itiraz davalarında, kararın iptali durumunda tüketici aleyhine, avukatlık asgari ücret ta-
rifesine göre nisbi tarife üzerinden vekâlet ücretine hükmedilir. 

(2) Tüketici hakem heyetlerinde avukat aracılığı ile takip edilen işlerde, avukat ile mü-
vekkili arasında çıkabilecek uyuşmazlıklarda bu Tarifenin birinci kısım ikinci bölümünün tü-
ketici hakem heyetlerine ilişkin kuralı uygulanır.

Tarifelerin üçüncü kısmına göre ücret
MADDE 13 – (1) Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde gösterilen hukuki yar-

dımların konusu para veya para ile değerlendirilebiliyor ise avukatlık ücreti, davanın görüldüğü
mahkeme için Tarifenin ikinci kısmında belirtilen maktu ücretlerin altında kalmamak kaydıyla
(7 nci maddenin ikinci fıkrası, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının son cümlesi ile 10 uncu mad-
denin üçüncü fıkrası ile 12 nci maddenin birinci fıkrası, 16 ncı maddenin ikinci fıkrası hüküm-
leri saklı kalmak kaydıyla) Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir.

(2) Ancak, hükmedilen ücret kabul veya reddedilen miktarı geçemez.
Ceza davalarında ücret
MADDE 14 – (1) Kamu davasına katılma üzerine, mahkumiyete ya da hükmün açık-

lanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş ise vekili bulunan katılan lehine Tarifenin ikinci
kısmının ikinci bölümünde belirlenen avukatlık ücreti sanığa yükletilir.

(2) Ceza hükmü taşıyan özel kanun, tüzük ve kararnamelere göre yalnız para cezasına
hükmolunan davalarda Tarifeye göre belirlenecek avukatlık ücreti hükmolunan para cezası tu-
tarını geçemez.
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(3) 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 141 ve devamı mad-
delerine göre tazminat için Ağır Ceza Mahkemelerine yapılan başvurularda, Tarifenin üçüncü
kısmı gereğince avukatlık ücretine hükmedilir. Şu kadar ki, hükmedilecek bu ücret ikinci kısmın
ikinci bölümünün onikinci sıra numarasındaki ücretten az olamaz.

(4) Beraat eden ve kendisini vekil ile temsil ettiren sanık yararına Hazine aleyhine mak-
tu avukatlık ücretine hükmedilir. 

(5) Ceza mahkemelerinde görülen tekzip, internet yayın içeriğinden çıkarma, idari para
cezalarına itiraz gibi başvuruların kabulü veya ilk derece mahkemesinin kararına yapılan itiraz
üzerine, ilk derece mahkemesi kararının kaldırılması halinde işin duruşmasız veya duruşmalı
oluşuna göre ikinci kısım birinci bölüm 1. sıradaki iş için öngörüldüğü şekilde avukatlık ücre-
tine hükmedilir. Ancak başvuruya konu idari para cezasının miktarı Tarifenin ikinci kısım bi-
rinci bölüm 1. sıradaki iş için öngörülen maktu ücretin altında ise idari para cezası kadar avu-
katlık ücretine hükmedilir.

Danıştayda, bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde görülen dava ve işlerde
ücret

MADDE 15 – (1) Danıştayda ilk derecede veya duruşmalı olarak temyiz yoluyla gö-
rülen dava ve işlerde, idari ve vergi dava daireleri genel kurulları ile dava dairelerinde, bölge
idare, idare ve vergi mahkemelerinde birinci savunma dilekçesi süresinin bitimine kadar an-
laşmazlığın feragat ya da kabul nedenleriyle ortadan kalkması veya bu nedenlerle davanın red-
dine karar verilmesi durumunda Tarifede yazılı ücretin yarısına, diğer durumlarda tamamına
hükmedilir.

(2) Şu kadar ki, dilekçelerin görevli mercie gönderilmesine veya dilekçenin reddine
karar verilmesi durumunda avukatlık ücretine hükmolunmaz.

Arabuluculuk, uzlaşma ve her türlü sulh anlaşmasında ücret
MADDE 16 – (1) Avukatlık Kanununun 35/A maddesinde uzlaşma sağlama, arabulu-

culuk, uzlaşma ve her türlü sulh anlaşmalarından doğacak avukatlık ücreti uyuşmazlıklarında
bu Tarifede yer alan hükümler uyarınca hesaplanacak miktarlar, akdi avukatlık ücretinin asgari
değerlerini oluşturur.

(2) Ancak, arabuluculuğun dava şartı olması halinde, arabuluculuk aşamasında avukat
aracılığı ile takip edilen işlerde aşağıdaki hükümler uygulanır:

a) Konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen işlerde avukatlık ücreti; arabulu-
culuk sonucunda arabuluculuk anlaşma belgesinin imzalanması halinde, bu Tarifenin üçüncü
kısmına göre hesaplanır. Şu kadar ki miktarı 5.000,00 TL’ye kadar olan arabuluculuk faaliyet-
lerinde avukatlık ücreti, 600,00 TL. maktu ücrettir. Ancak, bu ücret asıl alacağı geçemez.

b) Konusu para olmayan veya para ile değerlendirilemeyen işlerde avukatlık ücreti;
arabuluculuk sonucunda arabuluculuk anlaşma belgesinin imzalanması halinde, Tarifenin ikinci
kısmının ikinci bölümünde davanın görüldüğü mahkemeye göre öngörülen maktu ücrettir. 

c) Arabuluculuk faaliyetinin anlaşmazlık ile sonuçlanması halinde, avukat, 600,00 TL.
maktu ücrete hak kazanır. Ancak, bu ücret asıl alacağı geçemez.

ç) Arabuluculuk faaliyetinin anlaşmazlık ile sonuçlanması halinde, tarafın aynı vekille
dava yoluna gitmesi durumunda müvekkilin avukatına ödeyeceği asgari ücret,  (c) bendine
göre ödediği maktu ücret mahsup edilerek, bu Tarifeye göre belirlenir.

Tahkimde ve Sigorta Tahkim Komisyonunda ücret
MADDE 17 – (1) Hakem önünde yapılan her türlü hukuki yardımlarda bu Tarife hü-

kümleri uygulanır.
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(2) Sigorta Tahkim Komisyonları, vekalet ücretine hükmederken, Tarifenin ikinci kıs-
mının ikinci bölümünde asliye mahkemeleri için öngörülen ücretin altında kalmamak kaydıyla
Tarifenin üçüncü kısmına göre avukatlık ücretine hükmeder. Tarifenin üçüncü kısmına göre
nisbi avukatlık ücretine hükmedilen durumlarda da talebi kısmen ya da tamamen reddedilenler
aleyhine tarifeye göre hesaplanan nisbi ücretin beşte birine hükmedilir. Ancak hesaplanan mik-
tarın maktu ücretin altında kalması halinde maktu ücrete hükmedilir. Konusu para ile ölçüle-
meyen işlerde, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde asliye mahkemeleri için öngörülen
maktu ücrete hükmedilir. Sigorta Tahkim Komisyonlarınca hükmedilen vekalet ücreti, kabul
veya reddedilen miktarı geçemez.

(3) 28/1/2012 tarihli ve 28187 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Spor Genel Müdür-
lüğü Tahkim Kurulu Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, Tahkim Ku-
rulu, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde Danıştay ilk derecede görülen davalar için
öngörülen avukatlık ücretine hükmeder.

İş takibinde ücret
MADDE 18 – (1) Bu Tarifeye göre iş takibi; yargı yetkisinin kullanılması ile ilgisi bu-

lunmayan iş ve işlemlerin yapılabilmesi için, iş sahibi veya temsilci tarafından yerine getiril-
mesi kanunlara göre zorunlu olan iş ve işlemlerdir.

(2) Tarifede yazılı iş takibi ücreti bir veya birden çok resmi daire, kurum veya kuruluşça
yapılan çeşitli işlemleri içine alsa bile, o işin sonuçlanmasına kadar yapılan bütün hukuki yar-
dımların karşılığıdır.

Dava vekili ve dava takipçileri eliyle takip olunan işlerde ücret
MADDE 19 – (1) Dava vekilleri tarafından takip olunan dava ve işlerde de bu Tarife

uygulanır.
(2) Dava takipçileri tarafından takip olunan dava ve işlerde bu Tarifede belirtilen ücretin

1/4’ü uygulanır.
Tarifede yazılı olmayan işlerde ücret
MADDE 20 – (1) Tarifede yazılı olmayan hukuki yardımlar için, işin niteliği göz önün-

de tutularak, Tarifedeki benzeri işlere göre ücret belirlenir.
Uygulanacak tarife
MADDE 21 – (1) Avukatlık ücretinin takdirinde, hukuki yardımın tamamlandığı veya

dava sonunda hüküm verildiği tarihte yürürlükte olan Tarife esas alınır.
Seri davalarda ücret
MADDE 22 – (1) İhtiyari dava arkadaşlığının bir türü olan seri davalar ister ayrı dava

konusu yapılsın ister bir davada birleştirilsin toplamda onbeş dosyaya kadar açılan seri dava-
larda her bir dosya için ayrı ayrı tam avukatlık ücretine, toplamda altmış dosyaya kadar açılan
seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %60’ı oranında avukatlık ücretine, top-
lamda yüzelli dosyaya kadar açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %50’si
oranında avukatlık ücretine, toplamda yüzelliden fazla açılan seri davalarda her bir dosya için
ayrı ayrı tam ücretin %30’u oranında avukatlık ücretine hükmedilir. Duruşmalı işlerde bu şe-
kilde avukatlık ücretine hükmedilmesi için dosyaya ilişkin tüm duruşmaların aynı gün aynı
mahkemede yapılması gerekir.

Kötü niyetli veya haksız dava açılmasında ücret
MADDE 23 – (1) Kötü niyetli davalı veya hiçbir hakkı olmadığı hâlde dava açan taraf,

yargılama giderlerinden başka, diğer tarafın vekiliyle aralarında kararlaştırılan vekâlet ücretinin
tamamı veya bir kısmını ödemeye mahkûm edilebilir. Vekâlet ücretinin miktarı hakkında uyuş-
mazlık çıkması veya mahkemece miktarının fahiş bulunması hâlinde, bu miktar doğrudan mah-
kemece Avukatlık Kanunu ve bu Tarife esas alınarak takdir olunur.

Yürürlük
MADDE 24 – (1) Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
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—— • ——
KURUL KARARLARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 7646 Karar Tarihi: 21.12.2017

Kurul Başkanlığının 20.12.2017 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 20.12.2017

tarih ve 12509071-110.01.01-E.23290 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

- Kurulun 30.12.2016 tarih ve 7162 sayılı Kararı ile varlık yönetim şirketine dönüşme-

sine izin verilen Met-Ay Varlık Yönetim A.Ş.’ye 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 143 üncü

maddesi ve Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin

6 ncı maddesinin (4) ve (6) numaralı fıkraları çerçevesinde faaliyet izni verilmesine,

- Anılan Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (6) numaralı fıkrası uyarınca işbu Kararın Resmî

Gazete’de yayımlanmasına

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

YARGI İLÂNLARI 

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 15. Ceza Dairesinden: 

Esas No : 2017/1258 

Karar No : 2017/1243 

Sivas 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 02/03/2017 tarih ve 2016/172 esas, 2017/65 sayılı 

kararı ile hırsızlık suçundan TCK'nun 142/2-f-h, 53/1 maddeleri uyarınca 6 yıl hapis cezası ile 

cezalandırılmasına ve hakkında ikinci kez mükerrirlere özgü infaz rejimi uygulanmasına karar 

verilen ve yapılan istinaf baĢvurusu üzerine Dairemizce incelenerek yukarıda esas ve karar 

numarası yazılı dosya üzerinden; hükümden, uygulanma koĢulları bulunmayan "142/2-f‖ 

maddesinin çıkartılması ve "adli emanetin 2015/1488 sırasında kayıtlı 1 adet mont ile 2015/1509 

sırasında kayıtlı 1 adet siyah deri el çantasının 1 adet özder deri cüzdanın, 1 adet poĢetin, 1 adet 

iddia ibareli kağıdın ve 1 adet tabanca görünümlü çakmağın karar kesinleĢtiğinde sahibi sanığa 

iadesine" cümlesinin eklenmek suretiyle düzeltilerek istinaf baĢvurusunun esastan reddine karar 

verilen Vehbi ve Serpil oğlu 27/09/1976 Yumurtalık doğumlu. Adana, Yumurtalık, Kırmızıdam 

nüfusuna kayıtlı 10327443374 T.C. Kimlik numaralı Volkan Kaya tüm aramalara rağmen 

bulunamamıĢ ve gerekçeli karar kendisine tebliğ edilememiĢtir. 

1 - 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Resmi 

Gazete’de ilanen tebliğine, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağı ve 

tebliğin yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde hükmü veren Dairemize bir dilekçe verilmesi 

veya zabıt katibine yapılacak bir beyanla, beyanının tutanağa geçirilip hakime onaylatılmak 

suretiyle Yargıtay nezdinde temyiz yolu açık olduğu, temyiz edilmediği takdirde kararın 

kesinleĢmiĢ sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 10077 

—— •• —— 
Posof Sulh Hukuk Mahkemesinden: 

Esas No : 2014/39 

Karar No : 2017/68 

Mahkememizin 2014/39 esas sayılı Tapu Ġptali ve Tescil davasına iliĢkin dosyası 

kapsamında davalı olarak bulunan Mehti ve Sümbüle oğlu, 21/01/1974 doğumlu Yavuz ALKILIÇ 

ile Mehti ve Sümbüle oğlu, 04/02/1975 doğumlu Mustafa ALKILIÇ'ın Hollanda ülkesinde 

yaĢadıkları, adlarına gönderilen doğrudan tebligatların çeĢitli nedenlerle mahkememize iade 

edildiği görülmüĢtür. 

Söz konusu dosyanın yapılan açık yargılaması sonunda 17/05/2017 tarih 2014/39 Esas 

2017/68 Karar sayılı kararı ile; 

1 - Mahkememizin GÖREVSĠZLĠĞĠNE, 

2 - Görevsizlik kararının kesinleĢmesinden itibaren iki hafta içinde baĢvurulması ve talep 

edilmesi halinde dosyanın görevli ve yetkili mahkeme olan Posof Asliye Hukuk Mahkemesi’ne 

gönderilmesine, 

3 - Süresi içerisinde gönderme talebinde bulunulmaması halinde davanın hiç açılmamıĢ 

sayılacağına karar verileceğinin ve yargılama giderlerine hükmedileceğinin bildirilmesine, 

(Bildirimin gerekçeli kararın tebliği ile yapılmıĢ sayılmasına) 

4 - Yargılama ve harç giderlerinin görevli mahkemece karar altına alınmasına, Karar 

verilmiĢ olup, 

ĠĢ bu hüküm özünün ilanen tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Erzurum Bölge Adliye 

Mahkemesi ilgili hukuk dairesi nezdinde istinaf yasa yoluna gidilebileceği, istinaf yoluna 

gidilmediği takdirde kararın KESĠNLEġECEĞĠ hususu, 

Tebligat yerine geçerli olmak üzere 15 gün süreyle ilanen tebliğ olunur. 

 10015 
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Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosundan: 

Mala Zarar Verme Suçundan hükümlü Muhammed ve Fatma'dan olma 01/01/1988 Suriye 

doğumlu Halep/Suriye adresinde ikamet ettiği bildirilen ĠBRAHĠM MAZI hakkında Aksaray 4. 

Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2017/413 Esas ve 2017/956 karar sayılı dosyasından 2000 TL adli 

para cezası verildiği, ilamın kesinleĢerek infaz için Cumhuriyet BaĢsavcılığımıza gönderildiği 

ancak hükümlünün adli para cezasını süresinde ödemek için Cumhuriyet BaĢsavcılığına müracaat 

etmemeniz nedeniyle adli para cezası 5275 sayılı Yasanın 106/3 maddesi uyarınca kamuya yararlı 

iĢte çalıĢtırma tedbirine dönüĢtürülmüĢ ve akabinde çağrı kağıdı tanzim edilmiĢtir. 

Hükümlüye hakkındaki ilamın infazı için (10 gün) zarfında Cumhuriyet BaĢsavcılığımıza 

veya herhangi bir baĢka Cumhuriyet BaĢsavcılığına müracaat etmesi ve müracaat etmediği 

taktirde hakkında 5275 sayılı Yasanın 19/1 maddesi uyarınca yakalama emri düzenleneceği ve 

cezasını infaz edeceği hususları tebligat ve yazıĢmalara rağmen hükümlü ĠBRAHĠM MAZI'ya 

tebliğ edilmediği anlaĢılmakla; 

1 - 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 29 maddesi gereğince davetnamenin RESMĠ 

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hükümlü hakkında tanzim edilen çağrı kağıdının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra 

hükümlüye tebliğ edilmiĢ sayılacağına, 

3 - Ġlanın bir suretinin Cumhuriyet BaĢsavcılığı ilan tahtasında 1 ay süre ile ilan 

edilmesine dair verilen karar, 

Ġlan olunur. 11459/1-1 

————— 

Dolandırıcılık Suçundan Hükümlü Ziyad ve Amina'dan olma 01/01/1995 Halep doğumlu 

Cumhuriyet Sokak Özleri Evleri Bina 14 Merkez / Gaziantep adresinde ikamet ettiği bildirilen 

LĠNA ASAD hakkında Aksaray 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2017/197 Esas ve 2017/755 karar 

sayılı dosyasından 80,00 TL adli para cezası verildiği, ilamın kesinleĢerek infaz için Cumhuriyet 

BaĢsavcılığımıza gönderildiği ancak hükümlünün adli para cezasını süresinde ödemek için 

Cumhuriyet BaĢsavcılığına müracaat etmemeniz nedeniyle adli para cezası 5275 sayılı yasanın 

106/3 maddesi uyarınca kamuya yararlı iĢte çalıĢtırma tedbirine dönüĢtürülmüĢ ve akabinde çağrı 

kağıdı tanzim edilmiĢtir. Hükümlüye hakkındaki ilamın infazı için (10 gün) zarfında Cumhuriyet 

BaĢsavcılığımıza veya herhangi bir baĢka Cumhuriyet BaĢsavcılığına müracaat etmesi ve 

müracaat etmediği taktirde hakkında 5275 sayılı yasanın 19/1 maddesi uyarınca yakalama emri 

düzenleneceği ve cezasını infaz edeceği hususları tebligat ve yazıĢmalara rağmen hükümlü LĠNA 

ASAD'a tebliğ edilmediği anlaĢılmakla; 

1 - 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 29 maddesi gereğince davetnamenin RESMĠ 

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hükümlü hakkında tanzim edilen çağrı kağıdının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra 

hükümlüye tebliğ edilmiĢ sayılacağına, 

3 - Ġlanın bir suretinin Cumhuriyet BaĢsavcılığı ilan tahtasında 1 ay süre ile ilan 

edilmesine dair verilen karar,  

Ġlan olunur. 11458/1-1 
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Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

ESAS NO : 2017/1884 

SUÇ  : Vergi Usul Kanuna Muhalefet 

SUÇ T.  : 01/01/2010 

SANIK  : Mahmut ZENGĠ: (Ümit oğlu Hadice'den olma 05/06/1982 doğumlu) 

AkĢemsettin Mahallesi GüneĢ Sokak No: 58/8 Eyüp/ĠSTANBUL adresinde ikamet etmektedir. 

Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında Küçükçekmece 13. Asliye Ceza Mahkemesinden 

verilen 03/06/2014 gün ve 2014/295 E. 2014/380 K. sayılı hükmün hazine vekili ve katılan Özkan 

KURT tarafından temyiz edilmesi üzerine 4778 Sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK. nun 316. 

maddesine eklenen son fıkrası hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı 

tebliğnamesinin sanığın tebliği gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat 

Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra 

Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığının BOZMA isteyen 24/02/2017 gün ve 2015/95272 sayılı 

tebliğnamesinin tebliğ edilmiĢ sayılacağı, Ġlan olunur. 11426/1-1 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

KENT MOBĠLYALARININ 10 YIL SÜREYLE KĠRAYA  

VERĠLMESĠ ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

- Adana BüyükĢehir Belediyesi sınırları içerisinde Mevcut ve yapılacak Kent 

Mobilyalarının 10 yıl süreyle kiraya verilmesi 

- Adana BüyükĢehir Belediyesi sınırları içerisinde Belediyemizin yetki ve sorumluluğu 

altında bulunan 29 adreste yüklenici tarafından kurulacak çoklu ATM kabin yerlerinin 10 yıl 

süreyle kiraya verilmesi 

1 - A - Ġhale Konusu Olan ĠĢin Niteliği, Yeri ve Miktarı Tahmini bedeli, geçici ve kesin 

teminatı 

Adana BüyükĢehir Belediyesi sınırları içinde Belediyeye ait aĢağıda belirtilen Mevcut 

Kent Mobilyaları reklam amaçlı kullanılmak üzere, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanun'unun 35. 

maddesinin (a) fıkrasına göre Kapalı Teklif Usulü ile 10 Yıl süreyle kiraya verilecektir. 

Mevcut Kent Mobilyaları; 

1.1. 111 (yüzonbir) adet CLP (Raket) 

1.2. 60 (altmıĢ) adet Megalight, 

1.3. 400 (dörtyüz) adet IĢıklı Billboard, 

1.4. 14 (ondört) adet Megaboard (10 tanesinin üzerinde ıĢıklı pano sistemi mevcut) 

1.5. 408 (dörtyüzsekiz) adet otobüs durağı 

Adresleri ġartnameye ekli listede (EK-1) gösterilmiĢtir. 

Yapılacak Kent Mobilyaları 

90 adet Billboard 

Adresleri ġartnameye ekli listede (EK-2) gösterilmiĢtir 

1.6. ĠĢin 1 (bir) yıllık tahmini bedeli 7.996.600,00 TL (KDV hariç) olup, geçici teminat 

tahmini bedelin %3'ü olan 239.898,00 TL'dir. Kat-i Teminat ise ihale bedelinin %6'sıdır. 

1 - B - Ġhale Konusu Olan ĠĢin Niteliği, Yeri ve Miktarı Tahmini bedeli, geçici ve kesin 

teminatı 
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Adana BüyükĢehir Belediyesi sınırları içinde Yetki ve Sorumluluğu BüyükĢehir 

Belediyesi’ne ait Ģehrin muhtelif yerlerinde ekli listede detay bilgileri verilen (adresleri 

Ģartnameye ekli listede gösterilmiĢtir.) 29 noktaya toplam 172 adet Kiracı tarafından çoklu ATM 

platformu kurarak buraları alt kiracılarına kullandırma iĢi. 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanun'unun 

35. maddesinin (a) fıkrasına göre Kapalı Teklif Usulü ile 10 Yıl süreyle kiraya verilecektir. 

ĠĢin 1 (bir) yıllık tahmini bedeli 2.000.000,00 TL (KDV hariç) olup, geçici teminat 

tahmini bedelin %3'ü olan 60.000,00 TL'dir. Kat-i Teminat ise ihale bedelinin %6'sıdır. 

2 - Ġhale Usulü, Ġhale Tarihi ve Saati, Ġhalenin Yapılacağı Adres: 

Ġhale, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 35'inci maddesinin (a) fıkrasına göre Kapalı 

Teklif Usulü ile 10/01/2018 ÇarĢamba günü saat 14.00'de Adana BüyükĢehir Belediyesi Hizmet 

Binasının 9. Katında bulunan Encümen salonunda Belediye Encümeni tarafından yapılacaktır. 

3 - ĠĢin Süresi: 

Ġdarece yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren 10 yıldır. (ġartnamede belirtildiği gibi) 

4 - Tekliflerin verileceği yer ve saat: 

Ġstekliler, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunun 37. Maddesine göre hazırlayacakları teklif 

zarflarını Seyhan Ġlçesi, ReĢatbey Mahallesinde bulunan Adana BüyükĢehir Belediyesi hizmet 

binasının 2. Katında bulunan Yazı ĠĢleri ve Kararlar Daire BaĢkanlığına alındı belgesi karĢılığında 

ihale günü saat 12:00’ye kadar vermeleri gerekmektedir. 

5 - ġartname ve ekleri: Ġhaleye teklif verecek istekliler ve postayla teklif verecek istekliler 

Ġdarece onaylı ihale dokümanını (Kent mobilyaları ile ilgili Ġdari ġartname ve kent mobilyaları 

adres listesi, teknik Ģartname, çoklu ATM kabin yerleri ile ilgili idari Ģartname, teknik Ģartname, 

adres listesi, ATM görseli) Adana BüyükĢehir Belediyesi Emlak ve Ġstimlak Daire BaĢkanlığı 

(Kira ve Tahsis ġube Müdürlüğü 5. Kat)’nda görebilir veya 2.000,00 TL (ĠkibinTürkLirası) 

karĢılığında alabilirler. 

6 - Ġhaleye Katılacak Olanlardan Ġstenecek Belgeler; 

6.1. Kanuni ikametgâh belgesi 

6.2. Türkiye’de tebligat için adres beyanı 

6.3. Ġhaleye katılacak kiĢilerin Nüfus Cüzdan Sureti, ve Adli Sicil sabıkasızlık kaydı 

6.4. Gerçek kiĢi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkâr 

siciline kayıtlı olduğunu gösterir (2018 yılı içinde alınmıĢ) belge, 

6.5. Tüzel kiĢi olması halinde tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair (2018 yılı içinde 

alınmıĢ) belge 

6.6. Ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢimi oluĢturan gerçek ve tüzel kiĢilerin her 

birinin (6.4.) ve (6.5.)’deki esaslara göre temin edecekleri belge 

6.7. Geçici teminat Makbuzu veya 2886 Sayılı Kanuna göre (mevduat veya katılım 

bankalarından alacakları) Süresiz Geçici Teminat Mektubu (Teminat mektubunda; Ġhale tarihinin 

ve hangi ihale için verildiğini içeren bilgilerin ve ilgili banka Ģubesince verilen teminat mektupları 

toplamı ile aynı Ģubenin limitlerinin de yazılması zorunludur.) 

6.8. ġartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz. 

6.8.1. Gerçek kiĢilerin vekaleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekaletname, 

6.8.2. Tüzel kiĢilerin vekaleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekaletname ile imza 

sirküleri 

6.8.3. Ortak giriĢim olması halinde, ortak giriĢimi oluĢturan gerçek kiĢi veya tüzel 

kiĢilerin her birinin (6.8.1) ve (6.8.2) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge 

6.9. Ticaret ve Sanayi Odası’ndan Ġhale konusu iĢi yaptıklarına dair belge (2018 yılı 

içinde alınmıĢ olacak) 
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6.10. Kent Mobilyası kiralama iĢi ile ilgili Ġhale konusu iĢi en az bir Ģehir sınırları 

içerisinde aralıksız en az son Ġki (2) yıl yaptığına dair iĢ bitirme durum belgesi 

6.11. Ġstekliler adına vekâleten iĢtirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iĢtirak edenin noter tasdikli imza sirküleri. 

6.12. ĠĢtirakçilerin bağlı bulunduğu Vergi Dairesi ve SGK’den alınmıĢ olan mükellefiyet 

kayıt yazısı ve ihalenin yapıldığı tarihte vadesi geçmiĢ vergi borcu ve SGK borcu olmadığına 

daire belge, Ayrıca Belediyemiz Mali Hizmetler Daire BaĢkanlığından alınacak borcu yoktur 

belgesi (borcu olmadığına dair ilgili kurumlardan alınacak belgelerin 08.01.2018 - 10.01.2018 

tarihleri arasında alınması ) 

6.13. Ġhaleye teklif verenler, 2886 sayılı Yasaya göre cezalı (yasaklı) olmadıklarına daire 

yazılı beyanı, 

6.14. Kent Mobilyalarının kiralama iĢi ile ilgili Ġhaleye katılacak olan isteklinin en az 

4.000.000,00 TL kullanılmamıĢ nakit kredisi ile en az 4.000.000,00 TL KullanılmamıĢ gayri nakit 

(teminat) kredisi bulunduğuna dair banka referans mektubu ibraz etmesi zorunludur. 

6.15. Kent Mobilyalarının kiralama iĢi ile ilgili (CLP-(Raket-çift yüzlü reklam vitrini, 

AfiĢ değiĢtiricili Megalight IĢıklı billboard, Megaboard, otobüs durakları gibi) Açıkhava 

reklamcılığı iĢleriyle ilgili ihale tarihinden itibaren geriye doğru son beĢ yıl içerisinde (her hangi 

bir yılda) yıllık en az 5.000.000,00 TL lik kiralama veya iĢletme iĢleriyle ilgili iĢ deneyimini 

gösterir belgeyi ibraz edecektir. (ĠĢ bitirme, iĢ deneyim, iĢ durum vb.). Ortak giriĢim olması 

halinde ortaklardan en az birisinin son beĢ yıl içerisinde (her hangi bir yılda) yıllık en az 

5.000.000,00 Türk Lirasına kadar, diğer ortak/ortakların ise en az 2.500.000,00 Türk Lirasına 

kadar kiralama veya iĢletme iĢleriyle ilgili iĢ deneyimini gösterir belgeyi ibraz etmeleri gerekir. 

6.16. Usulüne uygun olarak hazırlanmıĢ teklif mektubunu içeren iç zarf, 

6.17. Tüm bu belgeler, eksiksiz olarak hazırlanarak teklif zarfına konulacak ve iĢ bu ilanın 

5. Maddesinde belirtildiği üzere teslim edilecektir. 

6.18. Kiralama iĢi ile ilgili istekliler ihale saatine kadar ihale komisyonuna (Belediyemiz 

Yazı ĠĢleri ve Kararlar Daire BaĢkanlığına bağlı Encümen Müdürlüğüne) ulaĢmıĢ olması kaydıyla 

yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunun 37. Maddesine göre 

hazırlayacakları Teklif Mektuplarını aynı kanunun 46. Maddesine göre posta ile iadeli taahhütlü 

olarak gönderebilirler. Postada doğacak gecikmeler kabul edilmez. 

6.19. Ġstenen tüm belgeler asıl veya noter tasdikli olmalıdır. 

6.20. Ġdare Ġhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

Ġlan olunur. 11258/1-1 

—— • —— 

ÇAY OCAĞI KĠRALAMA ĠġĠ YAPILACAKTIR 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

1 - Fabrikamızın Çay Ocağı (2 Adet) kapalı zarf ile teklif alma yoluyla kiraya verilecektir. 

2 - ġartname bedelsiz olarak Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir. 

3 - Nihai teklifler en geç 05.01.2018 Cuma günü saat 15.00’a kadar Fabrikamız Ticaret 

Müdürlüğü’ne verilmiĢ olması gerekmektedir. 

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

ADRES : ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRĠKASI A.ġ 

  Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy/ANKARA 

  Tel: 397 33 65 - 66   Faks: 397 33 71 - 74 11513/1-1 
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TAġINMAZ MALLAR SATILACAKTIR 

Düzce Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait aĢağıdaki listelerde belirtilen asra niteliğindeki taĢınmazlar, 

2886 Devlet Ġhale Yasasının 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü Arttırmayla satılacaktır. 

Ġhale 9 Ocak 2018 Salı günü aĢağıda belirtilen saatlerde Düzce Belediyesi Encümen Toplantı 

Salonunda, Encümen huzurunda yapılacaktır. 

Ġhale edilecek mülklere ait geçici teminat tutarları %3 oranında olup, Katma Değer 

Vergisi Kanunun 17/4-p maddesi uyarınca (K.D.V.’den istisna) K.D.V. muaf olup tahmini satıĢ 

bedelleri ve ihale teminat tutarları, aĢağıda olduğu gibidir. 

 

5 ADET ARSA SATIġ LĠSTESĠ 

No Mahalle Ada Parsel 

Alan 

m
2
 Cinsi 

Muhammen 

Bedel (TL) 

Geçici Teminat 

Tutarı (TL) 

Ġhale 

Saati 

1 KörpeĢler  534 430.21 Arsa 172,084.00 5,162.52 14:30 

2 Kiremitocağı 342 7 1,061.64 Arsa 796,230.00 23,886.90 14:45 

3 Aziziye  2396 813.9 Arsa 569,730.00 17,091.90 15:00 

4 Uzunmustafa  2057 931.53 Arsa 931,530.00 27,945,90 15:15 

5 Uzunmustafa  2060 1656.93 Arsa 1,656,930.00 49,707.90 15:30 

 

Ġhaleye Katılmak Ġçin Ġstenen Belgeler: 

* Kanuni ikametgâh belgesi (ġirketlerde aranmaz) 

* Ġsteklinin tüzel kiĢi olması halinde tüzel kiĢiliği temsilen noter tasdikli yetki belgesinin 

ve imza sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi, Vergi Levhası, Ticaret Odası Kaydı ibraz edilmesi. 

* Ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢim beyannamesi ve ortaklarca imzalanmıĢ 

ortaklık sözleĢmesi. 

* Ġstekli adına vekâleten iĢtirak ediliyor ise, asıl isteklinin adına baĢvurmaya yetkili 

olduğuna dair noter onaylı vekâletname ve noter onaylı imza beyannamesi vermesi. 

* 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen değerlerde yukarıda 

yazılı teminat tutarlarının verilmesi. 

* Ġsteklinin 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunu gereğince ihalelerden yasaklı olmadığına 

dair yazılı beyanı ve idareye borcu olmadığına dair borcu yoktur yazısı. 

Ġhaleye katılmak isteyenler teminatlarını ve yukarıda belirtilen belgelerini ―Alındı 

Belgesi‖ karĢılığında ihale günü ve saatine kadar Yazı ĠĢleri Müdürlüğü’ ne teslim edebilirler.  

Ġstekliler bu iĢe ait Ģartnameyi ihale günü ve saatine kadar her gün mesai saatleri 

içerisinde Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü’nde görebilir ve temin edebilirler. 

Ġlan olunur. 11449/1-1 
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HĠZMET SATIN ALINACAKTIR 

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

―Karapınar-Ayrancı Termik Santralı Kömür Ocağı, Kırma Eleme Tesisi ve Düzenli Atık 

Depolama Alanı Projesi Ġçin ÇED Raporu Hazırlanması ve ÇED Olumlu Kararının Alınması 

Hizmet Alımı ĠĢi‖ açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası : 2017/701569 

Dosya No : 2017/59-HĠZ-701569 

1 - Ġdarenin 

a) Adı : EÜAġ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Malzeme 

Yönetimi Daire BaĢkanlığı 

b) Adresi : EÜAġ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Malzeme 

Yönetimi Daire BaĢkanlığı Nasuh Akar Mah. 

Türkocağı Cad. No: 2/13 Çankaya /ANKARA 

c) Telefon numarası : 0 312 212 69 00 - 2682 

d) Faks numarası : 0 312 212 17 48 

e) Elektronik posta adresi : - 

2 - Ġhale konusu iĢin adı, 

     niteliği, türü ve miktarı : Karapınar-Ayrancı Termik Santralı Kömür Ocağı, 

Kırma Eleme Tesisi ve Düzenli Atık Depolama Alanı 

Projesi Ġçin ÇED Raporu Hazırlanması ve ÇED 

Olumlu Kararının Alınması Hizmet Alımı ĠĢi 

3 - Ġhale konusu iĢin 

a) Teslim yeri/iĢin yapılacağı yer : Konya ili Karapınar ilçesi ve Karaman ili Ayrancı 

ilçesi 

b) Teslim tarihi/iĢin süresi : SözleĢme imza tarihinden itibaren 1 yıldır. 

4 - Ġhale ile ilgili bilgiler 

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

b) Dokümanın görülebileceği / 

    satın alınabileceği yer : EÜAġ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Malzeme 

Yönetimi Daire BaĢkanlığı Nasuh Akar Mah. 

Türkocağı Cad. No: 2/13 Oda No:23 Çankaya / 

ANKARA 

c) Ġhale Usulü : Açık ihale usulü 

d) Ġhale tarih ve saati : 16.01.2018, saat 11:00 

e) Tekliflerin verileceği yer : Teklifler 16.01.2018 saat 11:00’a kadar;  

  EÜAġ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Malzeme 

Yönetimi Daire BaĢkanlığı Nasuh Akar Mah. 

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

ANKARA adresine verilebileceği gibi, iadeli 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

Yönetimi Daire BaĢkanlığı Nasuh Akar Mah. 

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

ANKARA 

g) Ġhale dokümanına ulaĢılabilecek  

    internet adresi : www.euas.gov.tr 

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

Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 11437/1-1 
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KURUMUMUZ ARMUTÇUK TAġKÖMÜRÜ ĠġLETME MÜESSESESĠNDE ÜRETĠLEN 

KÖMÜRLERĠN ARMUTÇUK MÜESSESESĠ - ÇATES ARASI KÖMÜR NAKLĠ 

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 

Satınalma Daire BaĢkanlığı ZONGULDAK  

b) Telefon ve faks numarası : Tel : 0 372 259 47 78 

  Fax: 0 372 253 12 73/251 19 00 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr.  
 

S. No: 2 - Ġhale konusu iĢin adı Birimi: Miktarı: 

1 
TTK Armutçuk TaĢkömürü ĠĢletme Müessesesinde üretilen 

kömürlerin Armutçuk Müessesesi - ÇATES arası kömür nakli. 
Ton 24.000 

 

ĠĢin BaĢlama ve bitiĢ tarihi  : 01.04.2018 tarihinde baĢlayacak olup 31.03.2019 

tarihinde sona erecektir. 

3 - Ġhalenin   

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire BaĢkanlığı ZONGULDAK  

b) Tarihi ve saati : 22.01.2018 saat 15:00 

c) Dosya no : 1713835 

d) Ġhale kayıt no : 2017/692229 

4 - Ġhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri. 

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) Bu Ģartnamede belirlenen geçici teminat, 

f) Bu Ģartnamenin 55’inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  
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i) Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde Ģekli ve içeriği bu ġartnamede belirlenen iĢ 

ortaklığı beyannamesi ile 15’inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüĢ 

ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde Ģekli ve içeriği bu Ģartnamede belirlenen konsorsiyum 

beyannamesi,  

j) ihale Ģartnamenin 16’ncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düĢündükleri iĢlere ait önerileri ve iĢlerin listesi, 

k) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde (b) (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı 

ayrı verilmesi zorunludur. 

Yabancı istekliler, bu Ģartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan 

durumlarda olunmadığına iliĢkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca 

kesinleĢmiĢ sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.  

5 - Ekonomik, mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin 

taĢıması gereken kriterler ile benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢlere ait kriterler ihale idari 

Ģartnamesinin 55. maddesinde ayrıntılı olarak gösterilmiĢtir. 

6 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

7 - Ġstekliler tekliflerini Türk lirası olarak vereceklerdir. 

8 - 3- Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır. 

9 - Ġhale, ġartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır. 

10 - Ġhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 

Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (AĢkaabat Cad.) 19. Sokak No 22 

Bahçelievler/Ankara görülebilir ve Ģartnameler 200,00 TL karĢılığı aynı adreslerden temin 

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

11 - Teklifler en geç 22.01.2018 Pazartesi Günü–saat 15:00’e kadar Türkiye TaĢkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmelerden idaremiz 

sorumlu değildir. 

12 - 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 istekli ile her bir iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme düzenlenecektir. 

13 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dıĢı bırakılacaktır.  

14 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

15 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

16 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aĢağıdaki 

maddeler uygulanır. 

16.1.1- Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

16.1.2- SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım ĠĢleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

 11401/1-1 
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T.T.K. ĠHTĠYACI OLARAK (40 BOY) 320 METRE KALIN ETLĠ DĠKDÖRTGEN KUTU 

PROFĠL ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESĠ KAPSAMINDA  

AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale kayıt numarası : 2017/690265 

1 - Ġdarenin  

a) Adresi : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi BaĢkanlığı ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : Tel:0-372 259 47 94  

  Fax: 0 372-251 19 00 - 253 12 73 

c) Elektronik posta adresi  : satinalma@taskomuru.gov.tr. 

2 - Ġhale konusu iĢin nev’i 

a) Niteliği, türü ve miktarı 

Malzemenin Cinsi Miktarı 

Kalın Etli Dikdörtgen Kutu Profil (40 boy) 320 Metre 

b) Teslim yeri : Bülent Ecevit Caddesi’ndeki TTK Genel Müdürlüğü 

Makine ve Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı Muayene ve 

Tesellüm ĠĢleri ġube Müdürlüğü Tesellüm ġefliği 

Ambarıdır. Malzemelerin boĢaltılması firmaya ait 

olacaktır.  

c) Teslim süresi : Firmalar sipariĢi takiben (40 boy) 320 Metre Kalın Etli 

Dikdörtgen Kutu Profili 45 gün içerisinde teslim 

edeceklerdir. 

3 - Ġhalenin  

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Dairesi BaĢkanlığı ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 17/01/2018 ÇarĢamba – Saat 15:00 

c) Dosya no : 1712055 

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, 
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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) Ġhale Ġdari Ģartnamesinde belirlenen geçici teminat, 

f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

g) Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde Ģekli ve içeriği bu ġartnamede belirlenen iĢ 

ortaklığı beyannamesi  

h) Ġsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düĢündükleri iĢlere ait önerileri ve iĢlerin 

listesi, 

ı) 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. 

2.1.2- Dikdörtgen Kutu Profil 150 mm x 250 mm ebatlarında, et kalınlığı 10 mm ve boyu 

8 metre olacaktır. 

2.1.3- Dikdörtgen Kutu Profil, korozyona karĢı astar boya ile boyalı ve TS EN 10219 ve 

TS EN 10210 için CE belgeli olacaktır. 

2.1.4- Dikdörtgen Kutu Profil üretim spesifikasyonları, TS EN 10305-5, TS EN 10219, 

ASTM A 500, ASTM A 510, DIN 59411, TS EN 10210 (BS 4848) Normlarına uygun olarak 

üretilmiĢ olacaktır. 

3- KONTROL MUAYENE VE KABUL: 

3.1- Gerekli görülecek kontrol, muayene ve kabul TTK Genel Müdürlüğü Makine ve 

Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı Muayene ve Tesellüm ĠĢleri ġube Müdürlüğünce yapılacaktır. 

4.2- Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması 

gereken kriterler. 

4.2.1- Dikdörtgen Kutu Profil malzemesi S355 JRH olacaktır. 

4.2- Malzemede çapak, çizik, tufal ve katmer gibi kusurlar ve iç çatlaklar bulunmamalıdır. 

Kontrol ve muayeneler esnasında tespit edilemeyen ancak kullanma esnasında tespit edilen imalat 

hatalı malzemeler uygun olan yenileri ile firmaca ücretsiz olarak değiĢtirilecektir. Ġmalat, 

malzeme ve iĢçilik hatalarına karĢı 1 yıl firma garantisi altında olacaktır. 

4.3- Firmalar Ģayet var ise teklifleri ile birlikte TSE uygunluk belgelerini ve ISO Kalite 

Sistem Belgelerini vereceklerdir. Firmalar bu Ģartnamede belirtilen malzemeden yapılmıĢ 

ürünlerine ait mekanik özellikleri ve kimyasal bileĢimleri gösteren (EN 10204:2004 Tip 3.1’e 

göre) test raporlarını teklif ile birlikte vereceklerdir. 

4.4- Kısmi teslimat yapılabilecektir. Firma teslimatla birlikte ürüne ait test sertifikalarını 

(EN 10204:2004 Tip 3.1’e göre Mekanik özellikler ve kimyasal bileĢim) vereceklerdir. 

4.5- Fatura kesimi ekli dağılım tablosuna uygun olarak Ġdari ġartnamedeki fatura 

bilgilerine göre yapılacaktır. 

4.6- Malzemenin teslimatı ile birlikte muayene ve kabul iĢlemlerine baĢlanabilmesi için 

firmalar ekli Muayene Ġstek Formu’nu doldurarak TTK Makine ve Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı 

Muayene ve Tesellüm ĠĢleri ġube Müdürlüğü’ne, faturaların teslimi için ise Satınalma Dairesi 

BaĢkanlığına müracaat edeceklerdir. Firmaların faturaları kestiği tarihte malzemeleri, faturaları ve 

muayene formunu TTK’ya teslim etmeleri gerekmektedir. 
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5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi: 

5.1- En düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir. Tekliflerin eĢit olması durumunda Ġstekli 

tarafından sunulan iĢ deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına (yüksek olan) göre 

belirlenecektir. 

5.2- Ġstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir.  

6 - Ġhale, Ġdari ġartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

7 - Ġhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 

Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (AĢkaabat Cad.) 19. Sokak No 22 

Bahçelievler/Ankara görülebilir ve Ģartnameler 30,00 TL. karĢılığı aynı adreslerden temin 

edilebilir. 

―Ġhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale 

dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 30,00 TL. Ġhale 

dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak ġubesindeki TR91 0001 5001 5800 7292 5642 28 no’lu 

hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, Ġhale dokümanı 

bedeline iliĢkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale 

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

tarihinden sonra en az beĢ gün önce göndermek zorundadır. Ġhale dokümanının kargo yoluyla 

gönderilmesi halinde, kargonun ulaĢmamasından veya geç ulaĢmasından yada dokümanın eksik 

olmasından dolayı idaremiz hiçbir Ģekilde sorumlu tutulamaz. Ġhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 17/01/2018 ÇarĢamba saat 15.00’a kadar Türkiye TaĢkömürü Kurumu 

Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu 

değildir. 

9 - Ġhale konusu iĢe iliĢkin kısmi teklif verilemeyecektir.  

10 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dıĢı bırakılacaktır.  

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve halelerden yasaklama hükümleri için aĢağıdaki 

maddeler uygulanır.  

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/Ave 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.  

Ġlan olunur. 11400/1-1 
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KAROTLU KIRINTILI SONDAJ HĠZMETĠ ALINACAKTIR 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 

Karotlu Kırıntılı Sondaj hizmet alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren ―Esaslar‖ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır: 

Ġhale kayıt numarası : 2017/709504 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : MTA Genel Müdürlüğü Makine Ġkmal Daire 

BaĢkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı 

No: 139 Çankaya/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 201 20 41 - 0 312 285 58 14 

c) Elektronik posta adresi : 

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : 

2 - Ġhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Hizmet Alımı, 

1. BÖLGE 

22.000 m Çorum-Samsun’da Karotlu Sondaj, 

  3.000 m Çorum-Samsun’da Kırıntılı Sondaj, 

 (Metrajlar birden fazla lokasyonda gerçekleĢtirilecektir) 

2. BÖLGE 

22.000 m Elazığ’da Karotlu Sondaj, 

  3.000 m Elazığ’da Kırıntılı Sondaj, 

 (Metrajlar birden fazla lokasyonda gerçekleĢtirilecektir) 

3. BÖLGE 

88.000 m MuĢ’da Karotlu Sondaj, 

12.000 m MuĢ’da Kırıntılı Sondaj, 

 (Metrajlar birden fazla lokasyonda gerçekleĢtirilecektir) 

4. BÖLGE 

34.000 m Kütahya-Bursa’da Karotlu Sondaj, 

  6.000 m Kütahya-Bursa’da Kırıntılı Sondaj, 

 (Metrajlar birden fazla lokasyonda gerçekleĢtirilecektir) 

5. BÖLGE 

70.000 m Ġstanbul-Kırklareli’nde Karotlu Sondaj, 

30.000 m Ġstanbul-Kırklareli’nde Kırıntılı Sondaj, 

 (Metrajlar birden fazla lokasyonda gerçekleĢtirilecektir) 

olmak üzere toplam 290.000 m 

b) Yapılacağı yer : (a) bendinde belirtilen 5 (beĢ) bölgede yapılacaktır. 

c) ĠĢin süresi : 1, 2, 3, 4 ve 5. Bölgeler; 

SözleĢmenin tebliğ tarihten itibaren 15 (onbeĢ) takvim günü içinde iĢyeri teslimi yapılarak 

iĢe baĢlanacaktır. Ġlk sondajın fiili olarak dönmesi ile yüklenici iĢe baĢlamıĢ kabul edilir. ĠĢin 

süresi iĢe baĢlama tarihinden itibaren 

1. Bölge 180 (yüzseksen) takvim günü, 

2. Bölge 180 (yüzseksen) takvim günü, 
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3. Bölge 365 (üçyüzaltmıĢbeĢ) takvim günü, 

4. Bölge 300 (üçyüz) takvim günü, 

5. Bölge 365 (üçyüzaltmıĢbeĢ) takvim günü 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer  : MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları. 

b) Tarihi ve saati  : 11/01/2018 - 10:30 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik 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; 

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

ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge, 

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

sanayi odasından, 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; 

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

4.1.2.2. 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 ġartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif 

mektubu, 

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminata iliĢkin standart forma 

uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki teminatların Ġlgili Mali 

Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. Ġhale konusu iĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz, 

4.1.6. Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

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

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müĢavir ya da serbest 

muhasebeci mali müĢavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

Ġdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin kriter öngörülmemiĢtir. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. Ġdaremizce Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin kriter öngörülmemiĢtir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
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6 - Ġhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine %15 oranında 

fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00.- Türk Lirası karĢılığı aynı 

adresten (Makine Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı Alım Satım ġube Müdürlüğü 213 nolu oda) satın 

alınabilir. 

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel HaberleĢme ġube 

Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 

da gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu üzerine ihale 

yapılan istekliyle, her bir iĢ kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır. Bu ihalede 

kısmi teklif verilebilir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Ġhale konusu iĢ ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 11500/1-1 

—— • —— 

TAġINMAZ MALLAR SATILACAKTIR 

Kızılcahamam Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait ĠsmetpaĢa Mahallesinde bulunan aĢağıda ada, parsel ve 

miktarı belirtilen taĢınmaz mal 21.12.2017 tarih ve 243 sayılı Encümen kararı ile 2886 S.K’nun 

45. maddesine göre 11.01.2018 tarihinde saat: 14:30 ile 16:15’de Belediye Encümen Toplantı 

Salonunda Belediye Encümeni huzurunda ihalesi yapılacak olup, ihaleye ait Ģartname bedeli 

mukabilinde Tahakkuk Tahsilat ġefliğinden alınabilir  

Ġlgililere ilan olunur.   

KIZILCAHAMAM BELEDĠYESĠNCE SATIġA SUNULAN ARSALAR 
 

ADA PARSEL m2 YÜZÖLÇÜM MUH. BEDEL ĠHALE TARĠHĠ SAATĠ 

GEÇĠCĠ 

TEMĠNAT 

731 8 1499,16 105.00.TL 11 Ocak 2018 14.30 4.722.00 TL 

731 9 1490,31 105.00.TL 11 Ocak 2018 14.45 4.694.00 TL 

731 10 1534,56 105.00.TL 11 Ocak 2018 15.00 4.834.00 TL 

731 11 1445,94 105.00.TL 11 Ocak 2018 15.15 4.555.00 TL 

731 12 1438,15 105.00.TL 11 Ocak 2018 15.30 4.530.00 TL 

731 13 1357,43 105.00.TL 11 Ocak 2018 15.45 4.276.00 TL 

731 14 1350,21 105.00.TL 11 Ocak 2018 16.00 4.253.00 TL 

731 15 1493,59 105.00.TL 11 Ocak 2018 16.15 4.705.00 TL 

 11477/1-1 
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DERĠ, SAKATAT VE BAĞIRSAK ĠHALESĠ YAPILACAKTIR 

Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğünden: 

Sakatat, Deri ve Bağırsak Ġhaleleri 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunun ilgili hükümlerine 

göre 10/01/2018 tarihinde saat 14:00'da açık artırma usulü teklif alınarak yapılacaktır. 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Adana Yolu Üzeri 7. Km. 51270 NĠĞDE 

MERKEZ/NĠĞDE 

b) Telefon ve faks numarası : 3882323377 - 3882326234 

c) Elektronik Posta Adresi : nigdeacik@gmail.com 

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği : Niğde Açık Ceza Ġnfaz Kurumu Satınalma Birimi 

SATIġI YAPILACAK ÜRÜNLER 

Sıra 

No Ürün Adı Miktarı 

YaklaĢık 

Birim 

Fiyatı 

Tahmini 

Bedel 

(TL) 

Geçici 

Teminat 

(TL) 

1 BüyükbaĢ Sakatat 5.000.000 Kg 1,21 6.050.000 TL 185.000 TL 

2 KüçükbaĢ Sakatat        4.500 Takım 32,75 147.375 TL     5.000 TL 

3 BüyükbaĢ Deri    700.000 Kg 3,88 2.716.000 TL   85.000 TL 

4 KüçükbaĢ Deri        5.000 Adet 6,56 32.800 TL     1.000 TL 

5 BüyükbaĢ Bağırsak      16.500 Adet 23,50 387.750 TL   15.000 TL 

6 KüçükbaĢ Bağırsak        5.000 Adet 7,25 36.250 TL     1.500 TL 

 

Yukarıda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminatları belirtilen 6 kalem ürün için, 

2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun ilgili hükümleri gereğince Açık Teklif Usulü ile 10/01/2018 

tarihinde saat 14:00’da Niğde Açık Ceza Ġnfaz Kurumu ĠĢyurdu Müdürlüğü’nün Ġhale Komisyonu 

huzurunda yapılacaktır. 

1 - Ġhale ile ilgili dosyalar ve Ģartnameler mesai saatleri dâhilinde Niğde Açık Ceza Ġnfaz 

Kurumu Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir. 

2 - Ġhaleye iĢtirak edeceklerden istenen belgeler (asıl olacaktır); 

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

b) ġirketler için ticari gazete ve imza sirküleri, Ģahıslar için noter tasdikli imza 

beyannamesi. 

3 - Geçici Teminat mektubunu yukarıda belirlenen miktarda ve Ģartnameye uygun olarak 

Banka Teyit Yazısı ile birlikte getireceklerdir. Geçici Teminat mektuplarının son geçerlilik 

tarihleri Ģartnamede belirtildiği gibi 10/02/2018 tarihli olacaktır. Teminatların yatırılacağı yer 

Ziraat Bankası Niğde ġubesi nezdindeki TR950001000214379745445002 numaralı hesabına veya 

Niğde Açık Ceza Ġnfaz Kurumu ĠĢyurdu Müdürlüğü Veznesine yatırabilirler. 

4 - Komisyon gerekçesini belirtmek Ģartıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

5 - Ġstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. 

6 - Ġstekliler ihale saatine kadar Ġhale komisyonuna ulaĢması kaydıyla 2886 Sayılı Devlet 

Ġhale Kanununun 37. Maddesi hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli 

taahhütlü posta ile gönderebilirler, postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

 11519/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Adalet Bakanlığından: 
MÜNHAL NOTERLĠKLER 

AĢağıda 2016 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan ÜÇÜNCÜ SINIF 
NOTERLĠKLER münhaldir. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BĠRĠNCĠ SINIF, 
ĠKĠNCĠ SINIF, ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLERDEN VE NOTERLĠK BELGESĠ SAHĠPLERĠNDEN 
bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza 
www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan baĢvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-
devlet Ģifresi veya mobil imza ile baĢvurmaları gerekmektedir. 

Atamalar, baĢvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme iĢlenmesi 
sonucu elektronik ortamda gerçekleĢtirileceğinden fiziken yapılan baĢvurular kabul 
edilmeyecektir. Elektronik ortamda baĢvuru için baĢvuru klavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr 
adresinden ulaĢılabilecektir. BaĢvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.  

BaĢvuruda bulunan ve belge numarası 9000’in altında olan belge sahiplerinin 
baĢvurularına 1512 sayılı Noterlik Kanununun 23 üncü maddesi gereğince sağlık raporu, mal 
bildirimi, kayıtlı olunan barodan ve/veya çalıĢılan kurumdan hakkında soruĢturma ya da disiplin 
cezası olup olmadığına iliĢkin belge ve Noterlik Kanununun 7 nci maddesinin 6,7,8,9,10 ve 11 
inci bentlerindeki yasakların kendisinde bulunmadığına dair beyannameyi elektronik ortamda 
eklemeleri gerekmektedir. Eksik belgelerini ilan tarihinden itibaren bir ay içinde tamamlamayan 
kiĢilerin istemi dikkate alınmaz.  

Aynı Kanunun değiĢik 30 uncu maddesi uyarınca, atanma emrinin tebellüğünden sonra 
vazgeçme halinde noterlik belgesi sahipleri de noterler gibi istifa etmiĢ sayılacaktır. 

Ġlan olunur.  

S. NO NOTERLĠK ADI ĠLĠ 
2016 YILI GAYRĠ 

SAFĠ GELĠRĠ 
1 DARENDE NOTERLĠĞĠ MALATYA 149.913.82 TL 
2 EMĠRDAĞ BĠRĠNCĠ NOTERLĠĞĠ AFYONKARAHĠSAR 198.976.58 TL 
3 HARMANCIK NOTERLĠĞĠ BURSA 48.015,27 TL 
4 ġARKÖY NOTERLĠĞĠ TEKĠRDAĞ 349.845,26 TL 

 11439/1-1 
————— 

MÜNHAL NOTERLĠKLER 
AĢağıda 2016 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan ĠKĠNCĠ SINIF 

NOTERLĠKLER münhaldir. 
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BĠRĠNCĠ SINIF VE 

ĠKĠNCĠ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden 
itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan baĢvuru 
ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet Ģifresi veya mobil imza ile baĢvurmaları 
gerekmektedir. 

Atamalar, baĢvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme iĢlenmesi 
sonucu elektronik ortamda gerçekleĢtirileceğinden fiziken yapılan baĢvurular kabul 
edilmeyecektir. Elektronik ortamda baĢvuru için baĢvuru klavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr 
adresinden ulaĢılabilecektir. BaĢvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.  

Ġlan olunur.  

S. NO NOTERLĠK ADI 
2016 YILI GAYRĠ 

SAFĠ GELĠRĠ 
1 AKSARAY BEġĠNCĠ NOTERLĠĞĠ 397.994,12 TL 
2 BUCAK BĠRĠNCĠ NOTERLĠĞĠ 740.672,39 TL 
3 KIRKLARELĠ BĠRĠNCĠ NOTERLĠĞĠ 716.315,39 TL 
4 KIRġEHĠR ĠKĠNCĠ NOTERLĠĞĠ 618.193,00 TL 

 11440/1-1 
————— 

MÜNHAL NOTERLĠKLER 
AĢağıda 2016 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan BĠRĠNCĠ SINIF 

NOTERLĠKLER münhaldir. 
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BĠRĠNCĠ SINIF 

NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilân tarihinden itibaren bir ay içinde 
Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan baĢvuru ekranından güvenli 
elektronik imza, e-devlet Ģifresi veya mobil imza ile baĢvurmaları gerekmektedir. 
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Atamalar, baĢvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme iĢlenmesi 

sonucu elektronik ortamda gerçekleĢtirileceğinden fiziken yapılan baĢvurular kabul 

edilmeyecektir. Elektronik ortamda baĢvuru için baĢvuru klavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr 

adresinden ulaĢılabilecektir. BaĢvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.  

Ġlan olunur. 

S. NO NOTERLĠK ADI 

2016 YILI GAYRĠ 

SAFĠ GELĠRĠ 

1 ANTALYA ÜÇÜNCÜ NOTERLĠĞĠ 1.269.720,99 TL 

2 BAKIRKÖY ALTINCI NOTERLĠĞĠ 1.114.851,11 TL   

3 ĠSTANBUL ĠKĠNCĠ NOTERLĠĞĠ 1.037.611,01 TL 

4 KAHRAMANMARAġ BĠRĠNCĠ NOTERLĠĞĠ 1.457.470,63 TL 

 11441/1-1 

————— 

MÜNHAL NOTERLĠK 

AĢağıda 2016 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan noterliklerden birinci sınıf 

Kadıköy BeĢinci Noterliği 01.03.2018 ve Ġstanbul YirmibeĢinci Noterliği 04.03.2018 tarihlerinde 

yaĢ tahdidi nedeniyle boĢalacaktır. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BĠRĠNCĠ SINIF 

NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde 

Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan baĢvuru ekranından güvenli 

elektronik imza, e-devlet Ģifresi veya mobil imza ile baĢvurmaları gerekmektedir. 

Atamalar, baĢvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme iĢlenmesi 

sonucu elektronik ortamda gerçekleĢtirileceğinden fiziken yapılan baĢvurular kabul 

edilmeyecektir. Elektronik ortamda baĢvuru için baĢvuru klavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr 

adresinden ulaĢılabilecektir. BaĢvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.  

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur. 

S. NO NOTERLĠĞĠN ADI 

2016 YILI GAYRĠ 

SAFĠ GELĠRĠ 

1 KADIKÖY BEġĠNCĠ NOTERLĠĞĠ     1.038.488,17.-TL. 

2 ĠSTANBUL YĠRMĠBEġĠNCĠ NOTERLĠĞĠ 2.187.025,00.-TL. 

 11443/1-1 

————— 

MÜNHAL NOTERLĠK 

AĢağıda 2016 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan ikinci sınıf, Niğde Üçüncü 

Noterliği ve Tarsus Dördüncü Noterliği 03.03.2018 tarihinde yaĢ tahdidi nedeniyle boĢalacaktır. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BĠRĠNCĠ VE 

ĠKĠNCĠ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden 

itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan baĢvuru 

ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet Ģifresi veya mobil imza ile baĢvurmaları 

gerekmektedir. 

Atamalar, baĢvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme iĢlenmesi 

sonucu elektronik ortamda gerçekleĢtirileceğinden fiziken yapılan baĢvurular kabul 

edilmeyecektir. Elektronik ortamda baĢvuru için baĢvuru klavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr 

adresinden ulaĢılabilecektir. BaĢvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.  

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur. 

S. NO NOTERLĠĞĠN ADI 

2016 YILI GAYRĠ 

SAFĠ GELĠRĠ 

1 NĠĞDE ÜÇÜNCÜ NOTERLĠĞĠ 850.999,23.-TL. 

2 TARSUS DÖRDÜNCÜ NOTERLĠĞĠ 665.879,13.-TL. 

 11442/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) AlınmamıĢtır. (2886 DĠK) 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
ĠçiĢleri Bakanlığı 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
Manisa BüyükĢehir Belediye 

BaĢkanlığı 
Ġl/Ġlçe Merkez 

Adresi 
Merkezefendi Mah. 3819 Sokak 

No: 80/B Yunusemre/MANĠSA 
Tel-Faks 

0 236 237 41 33 - 7028 

0 236 237 09 01 

Posta Kodu 45120 E-Mail ihale@manisa.bel.tr 

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

Adı/Unvanı 
Temel Gıda ve Toprak Ürünleri Sanayi 

ve Ticaret Limited ġirketi 
 

Adresi 
Nuriye Mah. 7 Eylül Cd. No: 114 

Saruhanlı/MANĠSA 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
8370059482  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Manisa Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
667/13623  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (X) 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. 

 11503/1-1 
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İller Bankası Anonim Şirketinden: 

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. 

 11502/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
Osmangazi Ġlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü 
Ġl/Ġlçe BURSA/OSMANGAZĠ 

Adresi 
Doğanbey Mah. HaĢim ĠĢcan Cad. 

No: 3  Osmangazi/BURSA 
Tel-Faks 

(0224) 4451902 

(0224) 4452000 

Posta Kodu 16010 E-Mail osmangazi16_arge@meb.gov.tr 

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

Adı/Unvanı Nazik SOYLU  

Adresi 
75. Yıl Mah. Yazıcı Cad. A Blok 45/6 

Yıldırım/BURSA 
 

T.C. Kimlik No. 34687521534  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Yıldırım Vergi Dairesi 7760335965  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Bursa Kantinciler Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
16-239141  

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. 

 11523/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
Adalar Ġlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü  
Ġl/Ġlçe ĠSTANBUL/ADALAR 

Adresi 
Nizam Mahallesi Lalahatun Sokak 

No: 53 Büyükada Adalar/Ġstanbul 
Tel-Faks 

(0212) 382 40 09 

(0212) 382 65 01 

Posta Kodu 34972 E-Mail adalar34@meb.gov.tr 

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

Adı/Unvanı Kader ÖZÇELĠK  

Adresi 
Maden Mahallesi Oltacı Sokağı No: 12/2 

Büyükada Adalar/Ġstanbul 
 

T.C. Kimlik No. 29726382122  

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. 

 11524/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
PENDĠK ĠLÇE MĠLLĠ EĞĠTĠM 

MÜDÜRLÜĞÜ  
Ġl/Ġlçe ĠSTANBUL/PENDĠK 

Adresi 
YENĠMAHALLE MAH. ġEHĠT 

FETHĠ CAD. NO:83 
Tel-Faks 

(0216) 6570162 

(0216) 6570143 

Posta Kodu 34899 E-Mail pendik34@meb.gov.tr 

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

Adı/Unvanı ĠLYAS KURĠ  

Adresi 
ÇIRÇIR MAH. BETÜL SOK. NO:35/2    

EYÜP/ĠSTANBUL 
 

T.C. Kimlik No. 13646842576  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
-  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ġstanbul Kantinciler 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. 

 11525/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 11526/1-1 
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Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Sarbak Kayra ve Eğitim Vakfı (Sarbak Vakfı) 

VAKFEDENLER: Andon Arakelyan, Meliha Halıgür 

VAKFIN ĠKAMETGAHI: ĠSTANBUL 

VAKFIN TESCĠL KARARINI VEREN MAHKEMENĠN ADI, KARAR TARĠHĠ VE NO’SU: 

Ġstanbul Anadolu 15. Asliye Hukuk Mahkemesinin 14/12/2017 tarihli tavzih kararlı, 19/09/2017 

tarihli ve E: 2017/152, K: 2017/293 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Atatürk Ġlke ve inkılapları doğrultusunda yetiĢen yenilikçi ve çağdaĢ 

nesillere destek amacıyla, Ortaöğretim ve Yükseköğretimde eğitim gören ve baĢarı sağlamıĢ 

öğrencilere burs vermek ve senette yazılı diğer amaçları gerçekleĢtirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000,00 TL (Yüz Bin Türk Lirası) 

YÖNETĠM KURULU: Andon Arakelyan, Arzu Kantay, Ahmet Tuğhan Özçamsırtı 

VAKFIN SONA ERMESĠ HALĠNDE MAL VE HAKLARIN DEVRĠ:  

Tasfiye sonucu kalan mal ve hakları; Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), DaruĢĢafaka 

Cemiyeti Derneği, Atatürkçü DüĢünce Derneği ve ÇağdaĢ YaĢamı Destekleme Derneği’ne eĢit 

Ģekilde paylaĢtırılarak devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 11496/1-1 

—— • —— 

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz Tıp Fakültesine aĢağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dalına 2547 sayılı 

Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, 

Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamıĢ olmak koĢuluyla 

Profesör alınacaktır. 

Profesör kadrosu Daimi statüde olup, baĢvuracak adayların Anabilim Dalı ile ―BaĢlıca 

AraĢtırma Eserini‖ belirttiği dilekçesine özgeçmiĢini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, ilgili 

yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmıĢ 6 takım baĢvuru dosyasını ekleyerek ilanın yayım 

tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat baĢvurmaları gerekmektedir. 

Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında 

Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara ĠliĢkin 

Yönetmelik uygulanmaktadır. YurtdıĢından alınmıĢ diplomaların Üniversitelerarası Kurulca 

denkliğinin onaylanmıĢ olması gerekmektedir. Belirtilen Ģartları taĢımayan ve süresi içerisinde 

baĢvurmayan adayların baĢvuruları ile postayla yapılan baĢvurular dikkate alınmayacaktır. 

Ġlan olunur. 
 

Birim Adı Bölümü 

Anabilim Dalı/ 

Anasanat Dalı 

Kadro 

Unvanı Adedi Aranan ġartlar 

Tıp 

Fakültesi 

Cerrahi Tıp 

Bilimleri 

Beyin ve Sinir 

Cerrahisi 
Profesör 1 

NöroĢirürji doçenti olmak, 

Pediatrik NöroĢirürji alanında 

çalıĢmaları olmak, nöroendoskopi, 

spastisite, selektif dorsal rizotomi 

ve santral sinir sistemi anomalilerin 

genetik sebepleri konusunda 

araĢtırma deneyimi olmak. 

 11511/1-1 



Sayfa : 66 RESMÎ GAZETE 30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: 

ENERJĠ VE TABĠĠ KAYNAKLAR UZMAN YARDIMCILIĞI 

GĠRĠġ SINAVI DUYURUSU 

I - SINAVA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER 

- Bakanlığımız merkez teĢkilatında (ANKARA) görevlendirilmek amacıyla; 
 

Grup 

No Puan Türü Öğrenim Dalları 

Kontenjan 

Sayısı 

Sınava 

Katılacak 

Aday Sayısı 

1.Grup KPSSP 1 Endüstri Mühendisliği 4 16 

2.Grup KPSSP 2 ĠĢletme 4 16 

3.Grup KPSSP 1 Nükleer Enerji Mühendisliği 3 12 

4.Grup KPSSP 1 

Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik 

Mühendisliği 

3 12 

5.Grup KPSSP 1 Enerji Sistemleri Mühendisliği 2 8 

6.Grup KPSSP 7 

Uluslararası ĠliĢkiler, Uluslararası ĠliĢkiler 

ve Avrupa Birliği, Küresel ve Uluslararası 

iliĢkiler, Küresel Siyaset ve Uluslararası 

iliĢkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası 

ĠliĢkiler, Uluslararası iliĢkiler ve Avrupa 

ÇalıĢmaları, 

2 8 

7.Grup KPSSP 1 

Harita Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık 

Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri 

Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği, 

1 4 

8.Grup KPSSP 1 Makine Mühendisliği 1 4 
 

Olmak üzere 8 ve 9. dereceden toplam 20 adet Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzman Yardımcısı 

alınacaktır. 

- GiriĢ sınavına, öğrenim dalları itibarıyla alınacak uzman yardımcısı sayısı kadar 

baĢvurunun olmaması hâlinde kadro ve ihtiyaç durumuna göre öğrenim dalları arasında sayısal 

belirleme ve değiĢiklik yapma yetkisi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına aittir. 

- Sınava katılma Ģartlarını taĢıyan ve usulüne uygun olarak baĢvuranların tabloda 

belirtilen sınava katılacak aday sayısından fazla olması halinde, KPSS puanı en yüksek olan 

adaydan baĢlamak üzere yukarıda belirtilen sayıda aday giriĢ sınavına alınacaktır. EĢit puan almıĢ 

olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü 

sınava çağrılacaktır. 

II - SINAV BAġVURU ġARTLARI 

- ÖSYM tarafından (A) grubu kadrolar için 2017 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme 

Sınavında tabloda belirtilen puan türlerinden 75 ve üzeri puan almıĢ olmak, 

- En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, tabloda belirtilen bölümlerini veya bunlara 

denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen 4 yıllık fakültelerin birinden son baĢvuru tarihi 

itibariyle mezun olmak,  

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) 

bendinde belirtilen genel Ģartlara sahip olmak, 

- GiriĢ sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beĢ yaĢını 

doldurmamıĢ olmak (1 Ocak 1983 ve bu tarihten sonra doğmuĢ olanlar), 
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- Erkek adaylar için askerlikle iliĢiği olmamak,  

- Görevini devamlı olarak yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmamak, 

- Süresi içinde baĢvurmuĢ bulunmak.  

III - SINAV BAġVURUSU 

BaĢvurular, 22/01/2018 tarihinde baĢlayıp 02/02/2018 tarihinde saat 16.00’da sona erecektir.  

Adayların, 

a) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın ―www.enerji.gov.tr‖ internet adresinde yer 

alan baĢvuru formu, 

b) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı, 

c) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (Belgenin aslı ile baĢvuruda 

bulunulması halinde Bakanlıkça bir örneği tasdik edilerek aslı iade edilecektir.) (eğitimini yurt 

dıĢında tamamlamıĢ olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği),  

d) Ġki adet vesikalık fotoğraf, 

e) Adayın özgeçmiĢi (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın ―www.enerji.gov.tr‖ 

internet adresinde yer alan örneğe uygun olarak düzenlenecektir.) 

Ġle birlikte Ģahsen veya posta yoluyla ETKB Personel Dairesi BaĢkanlığına baĢvurmaları 

gerekmektedir. 

- Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan baĢvurular ile eksik 

belge içeren ya da imzasız baĢvuru formları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

IV - SINAV TARĠHĠ VE YERĠ  

- GiriĢ sınavı, 19 ġubat - 23 ġubat 2018 tarihleri arasında Nasuh Akar Mahallesi Türk 

Ocağı Caddesi No: 2 Bahçelievler/Çankaya/ ANKARA adresinde yer alan Bakanlığımız merkez 

binası 1. Kat A Blok Personel Dairesi BaĢkanlığında yapılacaktır. 

- GiriĢ sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı’nın ―www.enerji.gov.tr‖ internet adresinde yayınlanacaktır. 

V - SINAV ġEKLĠ - KONULARI VE DEĞERLENDĠRME 

- GiriĢ sınavı sözlü olarak yapılacaktır. 

- Sözlü sınav adayların; 

a - Adayların mesleki konulara dair bilgi düzeyleri ile Bakanlığın görev alanına iliĢkin; 

3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı TeĢkilat ve Görevler Hakkında Kanun ve 3213 

sayılı Maden Kanunu, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası 

Kanunu (Elektrik Piyasası Kanununda DeğiĢiklik Yapılması ve Doğal Gaz Piyasası Hakkında 

Kanun), 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu, 5307 sayılı SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) 

Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun ve bunlarla 

ilgili diğer ikincil mevzuat,  

b - Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 

c - Liyakati, temsil kabiliyeti, davranıĢ ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 

ç - Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 

d - Genel yetenek ve genel kültürü, 

e - Bilimsel ve teknolojik geliĢmelere açıklığı, 

yönlerinden (a) bendi için elli puan, (b) ile (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 

onar puan üzerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleĢtirilir. 

Sözlü sınavda baĢarılı sayılmak için, kurul baĢkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden 

verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiĢ olması Ģarttır. 

VI - SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI 

- Sınav kurulu, nihai baĢarı sıralamasını ilan edilen kontenjanlar çerçevesinde mezuniyet 

alanlarına göre ayrı ayrı yapar. 
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- BaĢarı puanı en yüksek olan adaydan baĢlanmak suretiyle ilanda belirtilen kadro sayısı 

kadar asil aday belirlenir. Alınacak uzman yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek kaydıyla 

yedek liste belirlenir. 

- Sınav sonucunda, ilan edilen kontenjanda belirtilen sayıda baĢarılı aday bulunmadığı 

takdirde baĢarılı aday sayısı kadar aday alınabilir veya yukarıda belirtilen fakülte veya bölümlere 

iliĢkin kontenjan sayıları arasında değiĢiklik yapılabilir. 

- Yedek listede yer alan adayların hakları müteakip sınav tarihine kadar (en geç iki yıl) 

geçerli olup daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teĢkil etmez. 

- GiriĢ sınavından 70 ve üzerinde puan almıĢ olmak, asil ve yedek listedeki sıralamaya 

giremeyen adaylar için müktesep hak teĢkil etmez. 

- GiriĢ sınavında baĢarılı olan adayların ad ve soyadları ile aday numaralarının yer aldığı 

asil ve yedek listeler Bakanlığın merkez hizmet binasının ilan tahtası ve ―http://www.enerji.gov.tr‖ 

internet adresinde duyurulacaktır.  

VII - DĠĞER HUSUSLAR 

- Asil listede yer alanlardan atama iĢlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre 

içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde baĢvurmayalar ile gerekli Ģartları taĢımadığı sonradan 

anlaĢılanların atama iĢlemleri yapılmayacaktır. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre 

içinde mazeretsiz olarak baĢvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve 

baĢlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmıĢ hak sayılmaz.  

- Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde baĢvuruda bulunmayanlar, atama 

iĢleminden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa alınma Ģartlarından 

herhangi birini taĢımadığının anlaĢılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek 

listeden atama yapılacaktır. 

- BaĢvurusu kabul edilip, isimleri giriĢ sınavına katılabilecekler arasında yer alanlardan, 

gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları 

yapılmaz. Bunların atamaları yapılmıĢ olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez ve 

haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak 

üzere Cumhuriyet BaĢsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu Ģekilde Bakanlığı yanıltanlar 

kamu görevlisi ise durumları çalıĢtıkları kurumlara bildirilir. 

- Adayların, özel kimlik belgelerinden herhangi birini (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya 

pasaport) sınava girerken yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. 

VIII - ĠTĠRAZ 

- Adaylar, sınav sonucuna iliĢkin itirazlarını sonucun Bakanlığın ―http://www.enerji.gov.tr‖ 

internet adresinde duyurulmasından itibaren en geç 5 (beĢ) iĢ günü içerisinde ETKB’ye yapacaklardır. 

- T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe veya süresi geçtikten 

sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. 

IX - BĠLGĠ ALMA 

Sınavla ilgili her türlü bilgi aĢağıdaki telefon numaralarından, Bakanlık web sayfasından 

(http://www.enerji.gov.tr) veya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Personel Dairesi  

BaĢkanlığından (Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2 Bahçelievler - Çankaya/ANKARA) temin 

edilebilir. 

Bilgi Alınacak Telefon Numaraları: 

(0312) 222 41 59 - (0312) 212 64 20 / 7232-7306 -7501 

Ġlan olunur. 11490/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: 

ENERJĠ VE TABĠĠ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

AVUKATLIK GĠRĠġ SINAVI DUYURUSU 

SINAVA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER: 

Bakanlığımız merkez teĢkilatında (Ankara) istihdam edilmek üzere, 17/10/2015 tarihli 

29505 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ―Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Hukuk 

MüĢavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği‖ hükümlerine göre, Bakanlığımızda boĢ 

bulunan 6. dereceli 10 (on) adet Avukat kadrosuna sözlü sınavla Avukat alımı yapılacaktır. 

Atama yapılacak kadro sayısının 5 (beĢ) katı kadar aday giriĢ sınavına çağrılacaktır. 

Sınava katılabileceklere iliĢkin liste, sınava katılma Ģartlarını taĢıyan ve usulüne uygun olarak 

baĢvuranlardan KPSS P3 puanı en yüksek olan adaydan baĢlamak üzere düzenlenecektir. EĢit 

puan almıĢ olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde bu 

adayların tümü sınava çağrılacaktır. 

1) SINAVA BAġVURU ġARTLARI 

GiriĢ sınavına katılmak isteyen adaylarda son baĢvuru tarihi itibariyle aĢağıdaki Ģartlar 

aranacaktır: 

a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde 

belirtilen genel Ģartları taĢımak, 

b) Hukuk Fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiĢ 

yurt dıĢındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

c) BaĢvuru tarihinin son günü itibariyle Avukatlık Ruhsatnamesine sahip olmak, 

d) KPSS (B) Grubu kadrolar için 2016 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından 

KPSSP3 puan türünden en az 75 puan almıĢ olmak. 

2) BAġVURU TARĠHĠ, ġEKLĠ VE YERĠ 

GiriĢ sınavı baĢvuruları 22/01/2018 tarihinde baĢlayıp 02/02/2018 tarihinde saat 16:00’da 

sona erecektir. 

BaĢvurular, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının internet sayfasından (www.enerji.gov.tr) 

veya doğrudan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Personel Dairesi BaĢkanlığından (Nasuh 

Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2 Bahçelievler - Çankaya/ANKARA) temin edilecek baĢvuru 

formu doldurularak, istenilen belgeler ile birlikte Ģahsen, elden veya posta yoluyla Personel Daire 

BaĢkanlığına yapılacaktır. 

Posta ile yapılan baĢvurularda üçüncü maddede belirtilen belgelerin son baĢvuru tarihine 

kadar Personel Dairesi BaĢkanlığına ulaĢması Ģarttır. Postadaki gecikmeler veya süresi içerisinde 

yapılmayan baĢvurular ile eksik belge içeren ya da imzasız baĢvuru formları değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 
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BaĢvuru formu ve ekli belgelerin incelenmesi sonucu 1. maddede belirtilen Ģartlara haiz 

olup, sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 

―www.enerji.gov.tr‖ internet sayfasında ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

GiriĢ sınavına katılacakların listesine, isim listesinin ilanından itibaren 5 gün içerisinde yazılı olarak 

itiraz edilebilir. 

3) BAġVURUDA ĠSTENECEK BELGELER 

a) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının internet sayfasından (www.enerji.gov.tr) veya 

doğrudan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Personel Dairesi BaĢkanlığından temin edilerek 

baĢvuru sahibi tarafından eksiksiz doldurulmuĢ ve imzalanmıĢ Sınav BaĢvuru Formu, 

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (Belgenin aslı ile 

baĢvuruda bulunulması halinde Bakanlıkça bir örneği tasdik edilerek aslı iade edilecektir.) 

(eğitimini yurt dıĢında tamamlamıĢ olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği),  

c) Avukatlık Ruhsatnamesinin aslı veya onaylı örneği, (Belgenin aslı ile baĢvuruda 

bulunulması halinde Bakanlıkça bir örneği tasdik edilerek aslı iade edilecektir.) 

d) 2 adet renkli vesikalık fotoğraf, 

e) KPSSP3 sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı, 

f) ÖzgeçmiĢ, (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın ―www.enerji.gov.tr‖ internet 

sayfasında yer alan örneğe uygun olarak düzenlenecektir.)  

Yukarıda listelenen belgelerin son baĢvuru süresine kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı Personel Dairesi BaĢkanlığına teslim edilmesi Ģarttır. (b) ve (c) bentlerinde istenilen 

belgeler, asılları ibraz edilmek kaydıyla Personel Dairesi BaĢkanlığı tarafından da onaylanabilir. 

4) SINAVIN TARĠHĠ, YERĠ, ġEKLĠ VE KONULARI 

GiriĢ sınavı, 26-27 ġubat 2018 tarihlerinde Nasuh Akar Mahallesi Türk Ocağı Caddesi 

No: 2 Bahçelievler/Çankaya/ ANKARA adresinde yer alan Bakanlığımız merkez binası 1. Kat 

A Blok Personel Dairesi BaĢkanlığında yapılacaktır. 

Sözlü sınav konuları Ģunlardır; 

a) Anayasa Hukuku, Ġdare Hukuku, Vergi Hukuku, Ġdari Yargılama Hukuku, Ceza 

Hukuku, Ceza Usul Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, ĠĢ ve Sosyal 

Güvenlik Hukuku, Medeni Usul Hukuku, Ġcra ve Ġflas Hukuku, Ġnsan Hakları Hukuku, 

Uluslararası Hukuk, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Bakanlığın görev alanına iliĢkin; 3154 

sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı TeĢkilat ve Görevler Hakkında Kanun ve 3213 sayılı 

Maden Kanunu, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu 

(Elektrik Piyasası Kanununda DeğiĢiklik Yapılması ve Doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanun), 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu, 5307 sayılı SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) Piyasası 

Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun ve bunlarla ilgili 

diğer ikincil mevzuata iliĢkin bilgi düzeyi, 
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b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranıĢ ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 

d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 

e) Genel yetenek ve genel kültürü, 

f) Bilimsel ve teknolojik geliĢmelere açıklığı,  

5) DEĞERLENDĠRME VE SONUÇ 

Adaylar giriĢ sınavı komisyonu tarafından 4’üncü maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi 

için 50 (elli) puan, (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10 (on) puan 

üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda baĢarılı 

sayılmak için giriĢ sınavı komisyon baĢkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri 

puanların aritmetik ortalaması en az 70 (yetmiĢ) olması Ģarttır. 

Sözlü sınavda en yüksek not alan adaydan baĢlanılarak baĢarı puanı tespit edilir ve nihai 

baĢarı sıralaması yapılır. GiriĢ sınavı puanlarının eĢit olması halinde KPSSP3 puanı yüksek olan 

aday sıralamada üstte yer alır. 

Bu sıralama sonucunda, 10 (on) asıl aday ile 5 (beĢ) yedek aday belirlenir. 

GiriĢ sınavında 70 (yetmiĢ) ve üzerinde puan almıĢ olmak, asıl sıralamaya giremeyen 

adaylar için müktesep hak teĢkil etmez. 

GiriĢ sınavı sonuçları, Bakanlığın ―www.enerji.gov.tr‖ internet sayfasından ilan edilmek 

suretiyle duyurulur. Sınavı kazanan adaylara ayrıca tebligat yapılmaz. 

Adaylar sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren 5 (beĢ) iĢ günü içinde sınav sonuçlarına 

yazılı olarak itiraz edebilirler. Ġtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç 7 (yedi) iĢ günü 

içerisinde Sınav Komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak 

bildirilir. 

GiriĢ sınavını kazananlardan sınav baĢvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu 

veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. 

Atamaları yapılmıĢ olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez. Ayrıca, gerçeğe aykırı 

beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet BaĢsavcılığına suç 

duyurusunda bulunulur. 

GiriĢ sınavına iliĢkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Bakanlığın ―www.enerji.gov.tr‖ 

internet sayfasından yapılacaktır. 

ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ 

Adres: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Personel Dairesi BaĢkanlığı Nasuh Akar 

Mahallesi Türkocağı Cad. No: 2 Bahçelievler - Çankaya/ANKARA 

Bilgi Alınacak Telefon Numaraları: 

(0312) 222 41 59 - (0312) 212 64 20/7232 - 7306 - 7501 

Ġlan olunur. 11491/1-1 
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Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

AVUKATLIK GĠRĠġ SINAVI DUYURUSU 

Kurumumuz merkez ve taĢra teĢkilatında istihdam edilmek üzere, 16/2/2015 tarihli 29269 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye ĠĢ Kurumu Genel Müdürlüğü Hukuk MüĢavirliği ile 

Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre, münhal bulunan 20 (yirmi) adet 

Avukat kadrosuna atama yapılmak üzere sözlü sınavla Avukat alımı yapılacaktır. 

 

Sıra 

No Atama Yapılacak Birimler Unvanı Sınıfı 

Kadro 

Derecesi Adet 

1 Ankara ÇalıĢma ve ĠĢ Kurumu Ġl Müdürlüğü Avukat AH 6 8 

2 Ġstanbul ÇalıĢma ve ĠĢ Kurumu Ġl Müdürlüğü Avukat AH 6 3 

3 Antalya ÇalıĢma ve ĠĢ Kurumu Ġl Müdürlüğü Avukat AH 6 2 

4 Balıkesir ÇalıĢma ve ĠĢ Kurumu Ġl Müdürlüğü Avukat AH 6 1 

5 Denizli ÇalıĢma ve ĠĢ Kurumu Ġl Müdürlüğü Avukat AH 6 1 

6 Kayseri ÇalıĢma ve ĠĢ Kurumu Ġl Müdürlüğü Avukat AH 6 1 

7 Kocaeli ÇalıĢma ve ĠĢ Kurumu Ġl Müdürlüğü Avukat AH 6 1 

8 Samsun ÇalıĢma ve ĠĢ Kurumu Ġl Müdürlüğü Avukat AH 6 1 

9 Konya ÇalıĢma ve ĠĢ Kurumu Ġl Müdürlüğü Avukat AH 6 1 

10 Gaziantep ÇalıĢma ve ĠĢ Kurumu Ġl Müdürlüğü Avukat AH 6 1 

Toplam 20 

 

1) BaĢvuru ve Sınav Tarihi, Yeri 

Sınav BaĢvuru Tarihleri : 04 - 12 Ocak 2018 

Sınav Tarih ve Yeri : 05 - 09 ġubat 2018 / Ankara 

Sınav BaĢvuru Adresi : www.iskur.gov.tr (Duyurular Bölümü) 

▪ Sınav 5 ġubat 2018 tarihinde Saat 09:00’da baĢlayıp 9 ġubat 2018 tarihinde tarihi 

17:30’da sona erecektir. Sınavın belirtilen tarihlerde bitmemesi halinde takip eden günlerde 

sınava devam edilecektir. Sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile sınav yeri ve tarihi 

Kurumumuz internet sitesinde (www.iskur.gov.tr) ilan edilecektir. Adaylar için ayrıca sınava giriĢ 

belgesi düzenlenmeyecektir. 

▪ Adayların, sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır 

bulunmaları ve yanlarında, fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı, Avukatlık Kimlik 

Belgesi, Sürücü Belgesi veya Pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. 

2) GiriĢ Sınavına BaĢvuru ġartları 

▪ Avukatlık giriĢ sınavına baĢvuracak adaylarda son baĢvuru tarihi (12 Ocak 2018) 

itibariyle aĢağıda sayılan Ģartlar aranacaktır: 

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel Ģartları 

taĢımak, 

2. Üniversitelerin Hukuk Fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim 

Kurulunca kabul edilmiĢ yurt dıĢındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

3. Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak, 

4. T.C Yüksek Öğretim Kurulu Ölçme, Seçme ve YerleĢtirme Merkezi (ÖSYM) 

tarafından 2016 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (B Grubu) KPSSP3 puan türünden 

en az 70 (yetmiĢ) puan almıĢ olmak. 
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3) BaĢvuru ġekli 

▪ BaĢvurular; 4 Ocak 2018 PerĢembe ile 12 Ocak 2018 Cuma günleri arası (dahil), 

Kurumumuz internet sitesinin (www.iskur.gov.tr) ―Duyurular‖ bölümünden online yapılacaktır. 

Posta, kargo, elden vb. yollarla baĢvuru alınmayacaktır. Adayların elektronik ortamda meydana 

gelebilecek diğer aksaklıkları göz önüne alarak, baĢvurularını son güne bırakmamaları tavsiye 

edilir. 

▪ Her aday, bu ilanda atama yapılacağı belirtilen birimlerden sadece birisi için 

baĢvurabilir. Her birim için baĢvuranların sıralaması kendi içinde yapılacaktır. Gerekli Ģartları 

taĢıyanlardan KPSSP3 puanı en yüksek adaydan baĢlamak üzere atama yapılacak kadro sayısının 

5 (beĢ) katı aday (son sıradaki aday ile eĢit puana sahip adaylar dâhil) sözlü sınava çağrılacaktır. 

Sınava girmeye hak kazananların listesi 15 Ocak 2018 tarihinde Kurum internet sayfasında ilan 

edilecektir.  

4) Sınava Gireceklerden Ġstenilecek Belgeler 

▪ Sınava girmeye hak kazandıkları ilan edilen adaylardan sınava girmek isteyenlerin 

aĢağıdaki belgeleri dilekçe ekinde, ilanda belirtilen baĢvuru adresine,  22 Ocak 2018 tarihi saat 

17:30’a kadar Ģahsen, elden veya posta yoluyla ulaĢtırmaları zorunludur. Postadaki gecikmelerden 

dolayı zamanında ulaĢmayan baĢvurular iĢleme konulmayacaktır. Belgeleri ulaĢtırmayan adaylar, 

sınava girme hakkını kaybedeceklerdir. 

1. Yükseköğrenim diplomasının veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği 

(eğitimini yurt dıĢında tamamlamıĢ olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği), 

2. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yazılı Nüfus Cüzdanı onaylı fotokopisi, 

3. KPSS (B) Grubu sonuç belgesinin aslı ya da onaylı örneği veya bilgisayar çıktısı, 

4. Avukatlık ruhsatnamesinin aslı veya onaylı örneği, 

5. Son altı ay içinde çekilmiĢ üç adet vesikalık fotoğraf, 

6. Adayın özgeçmiĢi, 

7. Erkek adayların, askerlik görevini yaptığını veya sınav tarihinde erteletmiĢ olduğunu ya 

da askerlikle iliĢkisi bulunmadığını belirtir yazılı beyanı, 

8. Adli sicil kaydı olup olmadığına dair yazılı beyanı, 

▪ Adaylardan istenilen belgelerden, diploma veya mezuniyet belgesi ya da denklik 

belgesi ile avukatlık ruhsatnamesinin asılları ibraz edilmek kaydıyla, fotokopileri Kurum 

yetkililerince tasdik edilecek olup belgelerin asılları ise adaylara iade edilecektir. 

▪ Sınava girmeye hak kazanan adayların nihai listesi ile sınavın yapılacağı yer, gün ve 

saat sınav tarihinden en az beĢ iĢ günü önce Kurum internet sayfasında ilan edilecektir. Adaylara 

ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacak, sınav giriĢ belgesi düzenlenmeyecektir. 

5) Sınav ġekli ve Konuları 

▪ GiriĢ sınavı, sözlü sınav Ģeklinde yapılacaktır. Sözlü sınavda adaylar Sınav Komisyonu 

Üyeleri tarafından; 

a) Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Medeni Usul Hukuku, Uluslararası 

Hukuk, Ġdare Hukuku, Ġdari Yargılama Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Usul Hukuku, Ġcra ve Ġflas 

Hukuku, ĠĢ ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Ġnsan Hakları Hukuku, Ticaret Hukuku konularına 

iliĢkin bilgi düzeyi, 
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b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranıĢ ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 

d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 

e) Genel yetenek ve genel kültürü, 

f) Bilimsel ve teknolojik geliĢmelere açıklığı, 

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir. 

▪ Adaylar, sınav öncesinde kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve 

geçerli bir kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı, Avukatlık Kimlik Belgesi, Sürücü Belgesi, Pasaport, 

vb.) bulunduracaklardır.  

6) Sınavın Değerlendirilmesi ve Sonuçların Ġlanı 

▪ Sınav Komisyonu Üyelerinin her biri tarafından; Sınav ġekli ve Konuları baĢlığı 

altındaki (a) bendi için elli puan, diğer bentler için ise onar puan üzerinden değerlendirilerek 

adaylara puan verilir. Verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dıĢında sınav ile ilgili 

herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. 

▪ Sınavda baĢarılı sayılmak için, Sınav Komisyonu baĢkan ve üyelerinin yüz tam puan 

üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiĢ) olması Ģarttır. 

▪ Sınavda en yüksek puan alan adaydan baĢlanmak suretiyle baĢarı sırası tespit edilir. 

Sınav puanlarının eĢit olması durumunda KPSSP3 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. BaĢarı 

sırasına göre, atama yapılacak her bir birim için kadro sayısı kadar asıl aday ile bunların yarısı 

kadar yedek aday (yarımlar tama iblağ edilir) listesi belirlenir.  

▪ GiriĢ sınavı sonuçları, sınavın son gününü takip eden 5 (beĢ) iĢ günü içinde Kurum 

internet sayfasında yayınlanmak suretiyle ilgililere duyurulur. Sınavı asıl olarak kazanan adaylara 

ve atama sırası gelen yedek adaylara ayrıca yazılı bildirim yapılır. 

▪ GiriĢ sınavında yetmiĢ ve üzerinde puan almıĢ olmak, asıl ve yedek listedeki sıralamaya 

giremeyen adaylar için müktesep hak teĢkil etmez. Sınavda baĢarılı olanların sayısı ilan edilen 

kadro sayısından daha az ise sadece baĢarılı olanlar sınavı kazanmıĢ kabul edilir. Yedek listede 

yer almak, adaylar için daha sonra yapılacak sınavlar yönünden kazanılmıĢ bir hak veya herhangi 

bir öncelik hakkı teĢkil etmez. 

7) Sınav Sonuçlarına Ġtiraz 

▪ Adaylar sınav sonuçlarına, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren beĢ iĢ günü 

içinde yazılı olarak Türkiye ĠĢ Kurumu Genel Müdürlüğü giriĢ sınavı komisyonuna dilekçe ile 

itiraz edebilir. Ġtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren giriĢ sınavı komisyonunca en fazla 7 

(yedi) iĢ günü içerisinde incelenerek karara bağlanır. Ġtiraz sonucu adaya yazılı olarak bildirilir. 

8) Gerçeğe Aykırı Beyan 

▪ GiriĢ sınavını kazananlardan sınav baĢvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda 

bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları 

yapılmaz. Atamaları yapılmıĢ olsa dahi iptal edilir ve kendilerine bir bedel ödenmiĢ ise yasal faizi 

ile birlikte tazmin edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya 

belge verdiği tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, 

Cumhuriyet BaĢsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. 
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9) Atanma 

▪ Atanmaya hak kazananlar,  güvenlik soruĢturması iĢlemlerinin tamamlanmasını 

müteakip otuz gün içerisinde avukat olarak atanır. Asıl listeden avukatlığı kazanan adaylardan 

çeĢitli sebeplerle göreve baĢlamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevden 

ayrılanların yerine yedek aday listesinden baĢarı sırasına göre 6 (altı) ay içerisinde atama 

yapılabilir. 

▪ Atanmaya hak kazananların atanmaları için Kurum tarafından yazılı olarak bildirilen 

süre içinde aĢağıdaki belgelerle birlikte Ġnsan Kaynakları Dairesi BaĢkanlığına müracaat etmeleri 

gerekir. 

a) Erkek adayların, askerlikle iliĢiği olmadığına dair yazılı beyanı, 

b) Adli sicil kaydına iliĢkin yazılı beyan, 

c) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair sağlık raporu 

(Psikiyatri bölümünden tek hekim raporu yeterli), 

d) Dört adet vesikalık fotoğraf, 

e) Mal bildirimi, 

f) Atama tarihinden itibaren en az 3 yıl süreyle yer değiĢimi talebinde bulunulmayacağına 

dair taahhütname. 

▪ Gerekli belgeleri eksiksiz ve süresi içinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz. 

Ataması yapılanların sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosyalarında; baĢarısız olanlar ile 

baĢarılı olduğu halde herhangi bir nedenle atanamayanların sınav belgeleri ise dava açma 

süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar Ġnsan Kaynakları Dairesi BaĢkanlığınca 

saklanır. 

10) Diğer Hususlar 

▪ Avukatların iĢe alımı, yetiĢtirilmesi, avukatlığa atanması ve avukatların görev, yetki ve 

sorumluluklarına iliĢkin usul ve esaslar 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Türkiye ĠĢ Kurumu 

Kanunu'nun 15 inci maddesi ile 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla 

yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine Ġlk Defa Atanacaklar Ġçin Yapılacak Sınavlar Hakkında 

Genel Yönetmeliğin ek 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanan 16/2/2015 tarihli 29269 sayılı 

Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye ĠĢ Kurumu Genel Müdürlüğü Hukuk MüĢavirliği Ġle 

Avukatlık Sınav Ve Atama Yönetmeliği ve 27/10/2003 tarih ve 25272 sayılı Resmi Gazete'de 

yayımlanan Türkiye ĠĢ Kurumu Hukuk MüĢavirliği Yönetmeliğinde belirlenmiĢtir. 

▪ GiriĢ sınavına iliĢkin gerekli görülen ilave bilgilendirmeler, Kurumun internet 

sayfasından yapılacaktır. 

11) Adres ve ĠletiĢim Bilgileri 

Adres: Türkiye ĠĢ Kurumu Genel Müdürlüğü; Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı No: 42 

Yenimahalle / ANKARA 

Ġnternet adresi : www.iskur.gov.tr 

E-posta : sinavbasvuru@iskur.gov.tr 11528/1-1 
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Hakkari Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince 

aĢağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim üyesi alınacaktır. Ġlgililerin; 

a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen Ģartları taĢımaları, 

b) Adayların 2547 Sayılı Kanun'un 5772 sayılı Kanun'la değiĢtirilen 23. ve 25. maddelerinde 

belirlenen asgari koĢulları sağlamıĢ olmaları, 

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin 

onaylanmıĢ olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir. 

Yukarıda belirtilen Ģartları taĢıyan adayların; 

1) Doçent kadroları daimi statüde olup, baĢvuracak adayların baĢvuru dilekçelerine; 

özgeçmiĢlerini, Doçentlik belgesi, baĢlıca araĢtırma eserlerini ve bilimsel çalıĢma ile yayınlarını 

kapsayan 4 (Dört) takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğe, 

2) Yardımcı Doçent kadrosuna baĢvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini 

belirten dilekçelerine kısa özgeçmiĢlerini, doktora belgelerini, varsa Kamu Personeli Yabancı Dil 

Bilgisi Seviye Tespit Sınav Sonuç (KPDS) belgelerini, Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil 

Sınavı (ÜDS) belgelerini ve bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) nüsha dosyayı 

ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına baĢvurmaları gerekmektedir. 

3) Yardımcı Doçentler için, üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından adayların en 

az 70 (YetmiĢ ) puan almaları gerekmektedir. 

4) BaĢvurular, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeĢ) gün içerisinde yapılacaktır. 

5) Posta ile yapılan baĢvurular kabul edilmeyecektir. 
 

Sınav Programı Tarih Saat Yer 

Yardımcı Doçentler için Yabancı Dil Sınavı 17/01/2018 10:00 Ġlgili Birimlerde 
 

BĠRĠM/BÖLÜM 

Doçent 

Yardımcı 

Doçent AÇIKLAMALAR 

ANABĠLĠM/ANASANAT DALI/ 

PROGRAM 

MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ 

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği 1 

 

Malzemelerin elektronik, optik ve 

elastik özellikleri ve fotonik 

kristaller üzerine çalıĢmalar yapmıĢ 

olmak. 

EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ 

Fen Bilgisi Eğitimi 1 
 

Fen Bilimleri ve Matematik Temel 

alanında doçentlik unvanı almıĢ 

olmak. 

ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ 

Ġslam Hukuku 
 

1 
Ġslam hukuku alanında doktoralı 

olmak. 

 11506/1-1 
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İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETĠM ÜYELERĠ ALINACAKTIR 

Üniversitemizin aĢağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı 

Kanunun 25. ve 26. maddeleri ile ilgili yönetmelik ve ĠTÜ Akademik Yükseltme ve Atama 

Ölçütlerinde (2008 ve 2014) belirtilen kriterler uyarınca devamlı statüde çalıĢtırılmak üzere Öğretim 

Üyeleri alınacaktır. Müracaat süresi ilan tarihinden itibaren 15 gün olup, baĢvurular Ģahsen 

yapılacaktır. 

1 - Profesör ve Doçent kadroları devamlı statü için olup, yukarıda belirtilen Ģartları sağlayan 

adaylar, baĢvuracakları anabilim dalını ve niteliğini belirtir dilekçelerine ekleyecekleri özgeçmiĢleri, 

doçentlik belgesi, ĠTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Bilgi Formunu (Dekan onaylı), baĢlıca 

araĢtırma eserlerini, yayın listeleri ile bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı 

Profesörlük için 6 takım, Doçentlik için 4 takım olarak Rektörlüğe teslim etmeleri gerekmektedir. 

(Tercihen CD veya taĢınır bellek ile de baĢvuru yapılabilir.) 

2 - Yurt dıĢından alınmıĢ diplomaların Üniversitelerarası Kurul BaĢkanlığından denklik 

belgesinin alınmıĢ olması Ģarttır. 

3 - Ġlana baĢvuran adaylar ĠTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinden (2008 ve 

2014) hangisine göre baĢvuruda bulunacaklarını dilekçelerinde belirtmek zorundadırlar.  

4 - Ġlan ile ilgili diğer bilgiler Üniversitemiz Personel Daire BaĢkanlığının http://pdb.itu.edu.tr 

sayfasından temin edilebilir. 
 

Birim 

Profesör Doçent Alan/Özellik 

Adet Derece Adet Derece  

Bilgisayar ve BiliĢim Fak. 

Bilgisayar Müh. 1 1 
  

Sağlık biliĢimi alanında çalıĢmaları 

olmak 

Fen - Edebiyat Fak. 

Kimya 1 1 
  

Fiziksel kimya alanında çalıĢmaları 

olmak 

Ġnsan ve Toplum Bilimleri 
  

1 1 

YurtdıĢı doktoralı olup, erken 

modern dönemde Ģehir tarihi 

üzerine çalıĢmaları olmak 

Denizcilik Fakültesi 

Deniz UlaĢtırma ĠĢletme Müh. 1 1 
  

Deniz ulaĢtırma iĢletme 

mühendisliği alanında çalıĢmaları 

olmak 

Deniz UlaĢtırma ĠĢletme Müh. 
  

1 1 

Deniz ulaĢtırma iĢletme 

mühendisliği alanında çalıĢmaları 

olmak 

Deniz UlaĢtırma ĠĢletme Müh. 
  

1 1 

Deniz ulaĢtırma iĢletme 

mühendisliği alanında çalıĢmaları 

olmak 

Gemi ĠnĢaatı ve Deniz Bil. Fakültesi 

Gemi ĠnĢaatı ve Gemi Mak. Müh. 
  

1 1 

Hesaplamalı ve deneysel 

hidrodinamik ile sınır tabaka 

alanlarında çalıĢmaları bulunmak 
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Birim 

Profesör Doçent Alan/Özellik 

Adet Derece Adet Derece  

Gemi ve Deniz Teknolojisi Müh. 1 1 
  

Gemi kaynaklı atık ve balast 

suyu arıtımı ve yönetimi 

konularında çalıĢmaları bulunmak 

Gemi ve Deniz Teknolojisi Müh. 
  

1 1 

Sualtı akustiği ve beton deniz 

yapıları alanında çalıĢmaları 

olmak 

ĠnĢaat Fakültesi 

ĠnĢaat Mühendisliği 
  

1 1 

Çelik demiryolu köprülerinin 

arazi testleri konusunda çalıĢmaları 

olmak 

ĠĢletme Fakültesi 

Ekonomi ABD 
  

1 3 

YurtdıĢı doktoralı olup, doçentliğini 

mikroiktisat alanında almıĢ olup 

havayolu ve bankacılık sektörleri 

üzerine çalıĢmaları olmak 

Kimya - Metalurji Fakültesi 

Metalurji ve Malzeme Müh. 1 1 
  

Partikül esaslı malzemeler ve toz 

metalurjisi alanlarında çalıĢmaları 

olmak 

Metalurji ve Malzeme Müh. 
  

1 1 

Biyoseramikler ve ultra yüksek 

sıcaklık seramikleri alanlarında 

çalıĢmaları olmak 

Mimarlık Fakültesi 

Endüstri Ürünleri Tasarımı 1 1 
  

Tasarım ve maddi kültür alanında 

çalıĢmaları olmak 

Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi 

Meteoroloji Müh. 1 1 
  

Hava kirliliği ve modellemesi, 

iklim değiĢikliği, ĢehirleĢmenin 

iklim üzerine etkisi konularında 

çalıĢmıĢ olmak 

Uçak Müh. 
  

1 2 

Nanomalzeme ile ileri havacılık 

kompozitleri ve katmanlı üretim 

teknolojileri konusunda çalıĢmaları 

olmak 

Uzay Müh. 
  

1 2 

Türbülanslı sınır tabaka akıĢlarının 

doğrudan sayısal benzetimi (DNS) 

alanında çalıĢmaları olmak 

Avrasya Yer Bil. Enst. 

Evrim ve Ekosistem 
  

1 3 

Paleoiklim, jeoarkeoloji ve 

geçmiĢ insan - çevre iliĢkileri 

alanlarında çalıĢmaları olmak 

GENEL TOPLAM 7 
 

11 
  

 11499/1-1 



30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 RESMÎ GAZETE Sayfa : 79 

 

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 

Genel Cerrahi Profesör 1 1 
Karaciğer transplantasyonunda en 

az on yıl deneyime sahip olmak. 

Farmakoloji Doçent 1 1 Alanında doçentliğini almıĢ olmak. 

NöroĢirurji Doçent 1 1 Alanında doçentliğini almıĢ olmak. 

Göğüs Hastalıklar Doçent 1 2 Alanında doçentliğini almıĢ olmak. 

EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ 

Eğitim Programları ve 

Öğretim 
Profesör 1 1 

Anlamlı nedensel düĢünme ve 

allosterik öğrenme konularında 

çalıĢmaları olmak. 

ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ 

Siyasi Tarih  Profesör 1 1 

Rusya tarihi, Türkiye-Rusya 

iliĢkileri, Rus dıĢ politikaları ve 

Avrasya konularında çalıĢmaları 

olmak. 

MÜHENDĠSLĠK VE MĠMARLIK FAKÜLTESĠ 

Bilgisayar Yazılımı Profesör 1 1 
Yazılım tanımlı ağlar konusunda 

çalıĢmaları olmak. 

ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ 

Dinler Tarihi Doçent 1 1 
Halk inanıĢları konusunda çalıĢ-

maları olmak. 

Tefsir Doçent 1 1 
Kuranda bağlam ve hurufi yorum 

konularında çalıĢmaları olmak. 

ZĠRAAT FAKÜLTESĠ 

Tarımsal Biyoteknoloji Profesör 1 1 
Moleküler bakteri genetiği konu-

sunda çalıĢmaları olmak.  

Tarımsal Biyoteknoloji Docent 1 1 

Serin iklim tahıllarında tescilli çeĢit 

geliĢtirme konularında çalıĢmaları 

olmak. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

   

Toplantı Tarihi ve No : 14.12.2017 - 194 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 14.12.2017 - 2998 KAYSERĠ 

Yozgat ili, Boğazlıyan ilçesi, Yamaçlı Beldesi, YeĢil Mahallesi ile Yenifakılı ilçesi, 

BektaĢlı Köyü, Zafer Mahallesi tescil harici alanda yer alan  ―Yamaç YerleĢimi‖nin 2863 sayılı 

yasanın 6. maddesi kapsamına giren özellikler taĢıması nedeniyle raporumuz ekinde yer alan 

1/5000 ölçekli kadastral haritada gösterildiği ve 1/25000 ölçekli harita üzerinde koordinatlı olarak 

iĢaretlendiği Ģekliyle I. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, 

- Söz konusu sit alanının kadastro harici alanda kalması nedeniyle 13.03.2012 tarih ve 

28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ―Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür 

Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik‖ gereği bu alanlarda yeni bir 

sınırlandırma ve parsel ihdası yapılması durumunda Kurulumuzdan izin alınması gerektiğine,  

- Sit alanı için;  Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün 

ve 658 sayılı ilke kararının I. derece arkeolojik sit alanlarına iliĢkin belirlenen Koruma ve 

Kullanma KoĢullarının geçerli olduğuna 

- Sit alanı sınırları dikkate alınarak ve sit sınırları içinde hiçbir Ģekilde fiziki inĢai 

uygulamaya gidilmeden sit alanı ile sit alanı dıĢında kalan kısmın ayrı ayrı hazine adına parsel 

ihdası yapılması gerektiğine 

- Sit alanını kapsayan hazine adına ihdas edilen parselin tapu kütüğü beyanlar hanesine 

―1. Derece arkeolojik sit alanıdır‖ Ģerhinin verilmesine, bu parsel üzerinde ifraz, tevhit 

ağaçlandırma dahil hiçbir Ģekilde fiziki ve inĢai uygulamaya gidilmemesine, bu parselin alacağı 

parsel numarasının Bölge Kurul Müdürlüğüne iletilmesi gerektiğine 

- Sit sınırları dıĢında kalan ve Hazine adına ihdası yapılan parselde; olası hafriyat 

çalıĢmaları sırasında herhangi bir buluntu veya kalıntıya rastlanılması durumunda 2863 sayılı 

yasanın 4. Maddesi gereği çalıĢmaların durdurularak ―en yakın müze müdürlüğüne veya köyde 

muhtara veya diğer yerlerde mülki idare amirlerine‖ haber verilmesi Ģartıyla erozyon kontrolü 

amacıyla ağaçlandırmak üzere Orman Genel Müdürlüğü adına tahsisin yapılmasına 2863 sayılı 

Yasa kapsamında sakınca olmadığına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

   

Toplantı Tarihi ve No : 14.12.2017 - 194 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 14.12.2017 - 2984 KAYSERĠ 

Kayseri  ili, PınarbaĢı ilçesi, Dilciler Mahallesi, Hanboğazı mevkiinde bulunan, özel 

mülkiyete ait,  tapunun 101 ada, 69 numaralı parselinde  bulunan   ―Hanboğazı Mevkii YerleĢim 

Alanı‖nın ; 2863 sayılı Yasa kapsamına giren özellikler taĢıması nedeniyle kararımız eki 1/2000 

ölçekli harita üzerinde   gösterildiği ve 1/25000 ölçekli haritada koordinatlandırıldığı Ģekli ile ― II. 

Derece Arkeolojik Sit Alanı‖ olarak tescil edilmesine, hazırlanan sit fiĢinin uygun olduğuna, 

tapunun 101 ada, 69 numaralı parselinin  tapu kütüğü beyanlar hanesine ―tamamı II. Derece 

Arkeolojik sit alanındır‖ Ģerhinin verilmesine, kaçak kazılarla ilgili adli süreç PınarbaĢı Ġlçe 

Jandarma Komutanlığı tarafından  yürütüldüğünden  yeniden bir yasal iĢlem baĢlatılmasına gerek 

olmadığına, söz konusu alanda yapılan kaçak kazılar sonrası oluĢtuğu anlaĢılan çukurların adli 

makamlar tarafından uygun görülmesi halinde yerel yönetimler tarafından Kayseri Müze 

Müdürlüğü denetiminde kapatılmasına, gerekli güvenlik önlemlerinin ilgililerince ( Belediye ve 

Kaymakamlık ) alınmasına, daha fazla kaçak kazı tahribatının önüne geçilebilmesi için alanın 

kolluk kuvvetlerince belli aralıklarla kontrol edilmesine, sit alanında Koruma Yüksek Kurulu’nun 

05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararında belirtilen II. derece arkeolojik sitlere iliĢkin koruma 

ve kullanma koĢullarının geçerli olduğuna, alana iliĢkin ilgili kurumlar tarafından ivedilikle 

Koruma Amaçlı Ġmar Planı hazırlanması gerektiğine karar verildi.    
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

   

Toplantı Tarihi ve No : 14.12.2017 - 194 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 14.12.2017 - 2996 KAYSERĠ 

Yozgat Ġli, Sorgun Ġlçesi, BüyüktaĢlık Köyünde bulunan, özel mülkiyete ait 1530 parselin 

bir kısmında yeralan ―KuĢ Tepesi Düz YerleĢimi‖nin kararımız eki 1/25000 ölçekli haritada 

koordinatlandırıldığı ve 1/2000 ölçekli kadastral haritada gösterildiği Ģekli ile 3. Derece 

arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesinin uygun olduğuna;  1530 parselin tapu kütüğü beyanlar 

hanesine ―bir kısmı 3. derece arkeolojik sit alanıdır‖ Ģerhinin ilgililerince 13.03.2012 tarih ve 

28232 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ―Korunması Gerekli TaĢınmaz 

Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik‖ gereği verilmesine; 

BüyüktaĢlık Köyü Göleti Y5 ve Y5-1 sulama boru hattının uygun olduğuna; ancak BüyüktaĢlık 

Köyü Göleti  sulama hatlarına iliĢkin Kurulumuzun 03.02.2016 gün ve 1912 sayılı kararı gereği 

Yozgat Müze Müdürlüğü denetiminde yapılması gereken tüm çalıĢmaların müze denetiminde 

yapılmadığı ve sulama boru hattı kazı çalıĢmaları sırasında rastlanan Geç Osmanlı Dönemi 

mezarlığına zarar verilmesi sebebiyle sorumlular hakkında yasal iĢlem baĢlatılmasına, GeçiĢ 

Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma ġartlarının ise: 

III.(ÜÇÜNCÜ) DERECE ARKEOLOJĠK SĠT ALANI GEÇĠġ DÖNEMĠ KORUMA 

ESASLARI VE KULLANMA ġARTLARI 

1. Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla birleĢtirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) 

yapılabileceğine; 

2. Bu alanlarda belediyesince inĢaat izni verilmeden önce Müze Müdürlüğü uzmanları 

tarafından sondaj kazısı gerçekleĢtirilerek sondaj sonuçlarının bu alanlarla ilgili varsa kazı 

baĢkanının görüĢleriyle birlikte Müze Müdürlüğünce Kurulumuza iletilip Kurul kararı alındıktan 

sonra uygulamaya geçilebileceğine; 

3. Bu alanlarda taĢ, toprak, kum v.b. alınmamasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden 

v.b. ocaklarının açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı v.b. malzeme dökülmemesine, 

4. Yeni yapılanmalarda kazı yapılarak bodrum kat oluĢturulamayacağına;   

5. Bu alan içerisinde yapılacak bitkilendirme elemanlarının kültür varlıklarını 

etkilemeyecek Ģekilde seçilmesine ve veya buna göre projelendirilmesine, büyük köklü ağaçlar 

dikilmemesine, 

6. Alan içerisinde bulunan tescilli taĢınmazların yaĢamını sürdürmeyi amaçlayan, 

tasarımda, malzemede, strüktürde, mimari ögelerde, değiĢiklik gerektirmeyen müdahalelerin 

bakım kapsamında, yapıların, ahĢap, madeni, piĢmiĢ toprak, taĢ vb. çürüyen ya da bozularak 

eksilen mimari ögelerinin, özgün biçimlerine uygun olarak aynı malzeme ile değiĢtirilmesi, 

bozulan iç ve dıĢ sıvaların, kaplamaların, renk ve malzeme uyumu sağlanarak özgün biçimlerine 

uygun olarak yenilenmesine izin verilebileceğine 

7. Günümüz koĢullarının gerektirdiği alt yapı hizmetleri ve çevre düzenlemesinin  proje 

aĢamasından itibaren kültür katmanlarına zarar vermeyecek ve toprak kullanımını en alt düzeyde 

tutacak biçimde ele alınmasına; yol, su, kanalizasyon, elektrik, telefon gibi alt yapı projelerinin 

Kurulumuzca uygun görüldükten sonra uygulanabileceğine,  

8. Esaslı onarım kapsamına giren (ruhsata tabi) uygulamaların Koruma kurulundan izin 

alınarak yapılabileceğine, Ģeklinde belirlenmesine karar verildi. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   40 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2017/11164 İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar
2017/11171 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan

Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararda
Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Dışişleri Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent TÜFENKCİ’nin Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
— Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar

Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Anayasa Mahkemesi Raportör Yardımcılığı Tez Yönetmeliği
— Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik
— Bakanlar Kurulunca Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıf ve Kamu Yararına Çalışan

Derneklere Ait Yükseköğrenim Yurtlarında Barınan Öğrencilere Yapılacak
Beslenme ve Barınma Yardımına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin
Yönetmelik

TEBLİĞLER
— 2018 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi
— Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı
— Doğal Çiçek Soğanlarının 2018 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ (No: 2017/49)
— Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 81)
— Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 

KURUL KARARLARI
— Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 21/12/2017 Tarihli ve 7646 Sayılı

Kararı
— Sermaye Piyasası Kurulunun 2018 Yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret

Tarifesi ve Uygulama Esaslarına İlişkin Kararı

NOT: 29/12/2017 tarihli ve 30285 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Maliye Bakanlığı
(Gelir İdaresi Başkanlığı)’na ait Tebliğler yayımlanmıştır.

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

Senetlerinin Günlük Değerleri


