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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
TEK TIRNAKLI HAYVANLARIN TANIMLANMASI VE

İZLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tek tırnaklıların kayıt altına alınması, hare-

ketlerinin izlenmesi, tek tırnaklı hastalıklarının etkin kontrolünün sağlanması, ilgili birimlerce
sağlık, ıslah ve istatistik kayıtlarının daha düzenli tutulması amacıyla tek tırnaklı hayvancılık
işletmelerinin belirlenmesi ve bu işletmelerde bulunan tek tırnaklıların tanımlanmasını düzen-
lemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, her yaş grubunda bulunan tek tırnaklıların bireysel

olarak tanımlanmasını, tanımlamada kullanılacak yöntemi, malzeme tipi ve özelliklerini, nu-
maralama sistemine dair teknik özellikleri, tanımlanan hayvanlar ile bulundukları işletmelerin
ve hayvan sahiplerinin kayıt altına alınmasını, bilgisayar destekli veri tabanının kurulması ve
işletilmesini, tanımlanan hayvanlar ve bulundukları işletmelerle ilgili bilgi ve verilerin değişi-
mini, sistem içerisinde tek tırnaklıların hareketlerinin takip ve kontrollerinin sağlanmasını, tek
tırnaklıların sağlıklarına ilişkin bilgilerin kaydedilmesini, tanımlanan hayvanlar ve işletmelerin
kontrol ve denetimlerini kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri,

Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 7 nci, 8 inci ve 36 ncı maddelerine dayanılarak hazır-
lanmıştır.



Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Afrika At Vebasından ari AB üye ülkesi: Son 2 yılda bölgesinde Afrika At Vebasına

dair epidemiyolojik, serolojik (aşısız tek tırnaklılarda) veya klinik bulgu bulunmayan ve son
12 ayda hastalığa karşı aşılama yapılmayan herhangi AB üye ülkesini,

b) Akıllı kart: Veri depolayabilen, bu verileri bilgisayar sistemlerine elektronik olarak
iletebilen ve bir bilgisayar çipi iliştirilmiş plastik bir cihazı,

c) Atların Evrensel Yaşam Numarası (UELN) sistemi: Dünya çapında at yetiştiricileri
ve yarışmaları kuruluşları arasında kabul edilen ve kullanılan sistemi,

ç) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
d) Bakıcı: Mali kazancı olsun ya da olmasın, nakil de dâhil, pazarlar, yarışmalar, yarışlar

veya kültürel etkinlikler sırasında, tek tırnaklının sahibi veya ona geçici veya kalıcı olarak bak-
makla yükümlü olan kişiyi,

e) Damızlık ve üretim amaçlı tek tırnaklı: Bu fıkranın (l) ve (m) bentlerinde atıfta bu-
lunulanlar haricindeki tek tırnaklıları,

f) Düzenleme kuruluşu: İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü veya Yüksek
Komiserler Kurulunu,

g) Geçici belge: Bakıcının başvurusu veya Bakanlığın talebi üzerine düzenleme kuru-
luşu tarafından hazırlanan ve Ek-3’teki bilgileri içeren, tek tırnaklının ülke içinde 45 günden
fazla olmayacak şekilde hareketine veya nakline izin veren geçici belgeyi,

ğ) Geçici kabul: Yabancı ülkeden gelen ve 90 günden az bir süre için ülkeye kabul edi-
len kayıtlı atın durumunu,

h) Genel müdürlük: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,
ı) Hayvan sahibi: Tek tırnaklının sahibi olan gerçek veya tüzel kişiyi,
i) İşaret: Tek tırnaklının, doğuştan veya sonradan kazanılan, görünür veya görüntüle-

nebilir olan ve kimliklendirme amacıyla kayıt edilebilen herhangi ayırt edici bir özelliğini,
j) İşletme: Tek tırnaklının barındırıldığı, yetiştirildiği ahır, tesis, bina veya özgür olarak

yaşadığı doğal koruma alanını, tarımsal veya eğitim kurumunu,
k) İhbarı mecburi hayvan hastalıkları: 22/1/2011 tarihli ve 27823 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan İhbarı Mecburi Hayvan Hastalıkları ve Bildirimine İlişkin Yönetmeliğin Ek-1’inde
yer alan hastalıkları,

l) Kalıcı giriş: 90 gün veya daha fazla süre için ülkeye ithal edilen üçüncü ülke menşeli
tek tırnaklının durumunu,

m) Kayıtlı tek tırnaklı;
1) Soy kütüğüne giriş ve kayıt için belirlenen kriterlere uyumlu şekilde, bir soy kütü-

ğüne girmiş veya kayıtlı ve girmeye elverişli, tek tırnaklı kimlik belgesiyle kimliklendirilmiş
tek tırnaklıları,

2) At yarışı veya yarışması düzenleyen uluslararası birlik veya örgüt tarafından kayıtlı
ve bu birlik veya örgütün ulusal şubeleri tarafından kimliklendirilen, poniler de dâhil olmak
üzere atları,

n) Kimlik belgesi: Bakanlık, Yüksek Komiserler Kurulu ve düzenleme kuruluşlarınca
tanzim edilen Ek-1 Birinci Bölümünde yer alan belgeyi,

o) Özel yaşam numarası: Evrensel Tek Tırnaklı Yaşam Numarası (UELN) kodlama sis-
temine uygun olarak bilgilerin ilk kaydedildiği veri tabanı ile ülke ve merkezi veri tabanı için
altı haneli UELN ile uyumlu bir kimlik kodu, onu izleyen tek tırnaklıya tahsis edilen dokuz
haneli bireysel tanımlama numarasını kapsayan 15 haneli alfa numerik özel bir kodu,

ö) Resmi veteriner hekim: Bu Yönetmelik kapsamında verilen görevleri Bakanlık adına
yapan Bakanlık personeli veteriner hekimi,
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p) Soy kütüğü: Bakanlık tarafından resmi olarak tanınan bir örgüt, birlik veya resmi bir
kuruluş tarafından düzenlenen, tek tırnaklının bilinen tüm atalarının, Yüksek Komiserler Kurulu
tarafından Safkan Arap ve İngiliz atlarının girildiği veya kayıtlı olduğu ve girmeye elverişli
olduğu herhangi kitap, kayıt, dosya veya veri ortamını,

r) Tek tırnaklı: Atgiller familyasının Equus cinsine dâhil tüm türler (at, eşek ve benzer-
leri) ve bunların melezlerinden (katır, bardo ve benzerleri) vahşi veya evcil sert toynaklı me-
melileri,

s) Transponder: ISO 11784 standardıyla uyumlu, Full Duplex (FDX veya FDX-B) veya
Half Duplex (HDX) teknolojilerini uygulayan ve ISO 11785 standardıyla uyumlu bir okuma
cihazı tarafından asgari 12 cm uzaklıktan okunabilen, sadece okunabilir pasif radyo frekanslı
kimliklendirme aracını,

ş) Yüksek Komiserler Kurulu: 3/6/2011 tarihli ve 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 24 üncü mad-
desi ile 10/7/1953 tarihli ve 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanunun 8 inci maddesi hüküm-
lerine göre oluşturulan sürekli kurulu,

t) Zootekni otoritesi: Tek tırnaklıların ticaretini düzenleyen zooteknik ve kalıtımsal ko-
şulların uygulanması veya kayıtlı tek tırnaklıların soy kütüklerinin kurulması ve idaresini sağ-
layan birlik ve örgütleri tanıyan veya onaylayan Bakanlığı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Prensipler ve Tek Tırnaklı Kimliklendirme Zorunluluğu,

Tek Tırnaklıların Kimliklendirilmesi Sistemi

Genel prensipler ve tek tırnaklı kimliklendirme zorunluluğu
MADDE 5 – (1) Tek tırnaklıların bu Yönetmelik hükümlerine göre kimliklendirilmesi

zorunludur.
(2) Bakıcının tek tırnaklının sahibi veya sahiplerinden biri olmadığı durumlarda, bu

Yönetmelikle uyumlu olarak sahibinin adına ve sahibinin onayıyla hareket edilir.
(3) Bakanlık ve 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan düzen-

leme kuruluşları, hayvan sahibi tarafından bir kimlik belgesi edinmek veya mevcut kimlik bel-
gesindeki kimliklendirme detaylarının değiştirilmesi için bir düzenleme kuruluşuna başvurunun
yapılmasını talep eder.

(4) Bakanlık, resmi kontroller aracılığıyla tek tırnaklıların bakıcıları ve düzenleme ku-
ruluşlarının bu Yönetmelikteki yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlar.

Tek tırnaklıların kimliklendirilmesi sistemi ve sistemin unsurları
MADDE 6 – (1) Tek tırnaklıların kimliklendirme sistemi aşağıdaki unsurlardan oluşur:
a) Yaşam boyu geçerli olan tek tırnaklı kimlik belgesi, düzenleyen kuruluşa aittir ve

aşağıdaki bilgileri içerir:
1) Tek tırnaklıyı anlatan, eşkâl, işaret ve nişanelerinin kaydedildiği açıklama.
2) Açıklamada kaydedilen nişane ve işaretlerin çizildiği bir taslak şema.
3) Kimliklendirme detaylarına ilişkin onaylı değişiklikleri açıklayan boş alan.
b) Tek tırnaklı kimlik belgesi ve düzenlendiği tek tırnaklı arasında kesin bir bağ kuran

ve tek tırnaklının kimliklendirme sürecine girdiğini gösteren bir kimlik doğrulama metodu.
c) Kimlik belgesi düzenlenen tek tırnaklıya ilişkin bilgileri, kimlik belgesi başvurusu

yapan bakıcıya ait bilgileri ve hayvana tahsis edilen özel yaşam numarasını kaydeden, 37 nci
maddede açıklanan bir veri tabanı.

ç) 38 inci maddede açıklanan merkezi bir veri tabanı.
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(2) Tek tırnaklının bu Yönetmelikle uyumlu olarak kimliklendirilmesi aşağıdaki şart-
larda kabul edilir:

a) Tek tırnaklı aşağıdaki hükümlerden biriyle uyumlu olarak düzenlenen bir kimlik bel-
gesi taşır:

1) Ülkemizde doğan tek tırnaklılar için 11 inci madde hükümleri.
2) İthal edilen tek tırnaklılar için 16 ncı madde hükümleri.
3) Kimlik belgesi suretinin taşındığı durumda 30 uncu veya 31 inci madde hükümleri.
4) Yenilenen kimlik belgesi taşındığı durumda 32 nci madde hükümleri.
b) Tek tırnaklı aşağıdaki şartlara uyumlu olarak kimliklendirilir:
1) Geçici belge taşıyan tek tırnaklıların nakli veya hareketleri için istisnalar hakkında

26 ncı madde hükümleri.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kimlik Belgesinin Düzenlenmesi, İçeriği, Yetkili Kuruluşlar,

Kimliklendirme Süresi ve İstisnalar

Tek tırnaklılar için kimlik belgesi düzenlemeye yetkili kuruluşlar
MADDE 7 – (1) Tek tırnaklı kimlik belgesi;
a) Kayıtlı tek tırnaklılar için;
1) Tek tırnaklıların girdiği veya kayıtlı olduğu ve girmeye elverişli olduğu soy kütüğünü

düzenleyen, resmi olarak onaylanan veya tanınan bir birlik, örgüt veya Bakanlık.
2) Safkan Arap ve İngiliz atları için Yüksek Komiserler Kurulu.
b) Damızlık ve üretim amaçlı tek tırnaklılar için;
1) Tek tırnaklının bulunduğu işletmenin bağlı olduğu il/ilçe müdürlüğü veya yetki devri

yapılan ve Bakanlık tarafından denetlenen kurum/kuruluş,
2) Safkan Arap ve İngiliz atları için Yüksek Komiserler Kurulu,
3) Gerçek veya tüzel kişi,
tarafından düzenlenir.
(2) Bu Yönetmelik çerçevesinde, tek tırnaklıların kimliklendirilmesi ve kayıt altına alın-

ması ile ilgili işlemlerin yürütülmesinden Bakanlık yetkili ve sorumludur. Bakanlık gerektiğinde
bu yetkinin bir kısmını ve tamamını aşağıdaki şartları sağlayan ilgili kurum, kuruluş, gerçek
veya tüzel kişilere devredebilir:

a) Düzenleme kuruluşunun yürütmeyi talep ettiği görev ve sorumluluklar ile bunları
yürütmesine ilişkin şartlar hakkında açık ve anlaşılır tanımlamalar bulunur.

b) Düzenleme kuruluşu; kendisine devredilen görevleri yürütmek için gerekli uzmanlık,
ekipman ve altyapıya, uygun nitelikte ve deneyimli yeterli sayıda personele, bu Yönetmelikte
belirtilen kimlik belgesi modeline sahip ve devredilen görevlerin yürütülmesi konusunda ta-
rafsız olması gerekir.

c) Düzenleme kuruluşu, bu Yönetmelik gereklilikleriyle herhangi bir uyumsuzluğu ön-
lemek ve düzeltmek için Bakanlık ile işbirliği içerisinde çalışır.

ç) Bakanlık ve yetkilendirilmiş kurum/kuruluş gerçek veya tüzel kişi arasında etkin ko-
ordinasyonu sağlaması gerekir.

(3) Bakanlık, düzenleme kuruluşunun bu Yönetmelikte belirlenen hükümlere uymadı-
ğından şüphelendiği durumlarda, konuya ilişkin gerekli araştırmayı yapar. Bakanlık tarafından
yapılan araştırma sonlanana ve uyumsuzluk düzeltilene kadar düzenleme kuruluşu tarafından
kimlik belgesi düzenlenmez.

(4) Düzenleme kuruluşu bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere uyum sağlamazsa, Ba-
kanlık tek tırnaklı kimlik belgesi düzenleme iznini tek taraflı iptal eder. İznin iptal edilmesini
takiben Bakanlık, sorumluluğu altındaki tek tırnaklıları bu Yönetmelikle uyumlu olarak kim-
liklendirmeye devam eder. Düzenleme kuruluşu tarafından verilen kimlik belgesinin iade edil-
mesini sağlar. İade edilen kimlik belgelerinin il/ilçe müdürlüklerince veya bu görevini devrettiği
düzenleme kuruluşu tarafından muhafaza edilmesini sağlar.
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Kimlik belgesi düzenlemeye yetkili kuruluşlarla ilgili bilgiler
MADDE 8 – (1) Bakanlık, bu Yönetmelik çerçevesinde, tek tırnaklıların kimliklendi-

rilmesi ve kayıt altına alınması ile ilgili işlemlerin yürütülmesi için yetkilendirdiği düzenlen-
leme kuruluşlarının listesini tutar, günceller ve kuruluşların detaylı iletişim bilgilerini içeren
listeyi internet sitesinde yayımlar.

Tek tırnaklılar için düzenlenen belgelerin içeriği ve formatı
MADDE 9 – (1) Tek tırnaklılar, yaşam süreleri için düzenlenen tek bir kimlik belge-

siyle, Ek-1’in birinci bölümünde yer alan kimlik belgesi ve ikinci bölümündeki ek gerekliliklere
uygun olarak kimliklendirilir.

(2) Düzenleme kuruluşları kimlik belgesinde kayıtlı tek tırnaklılar için, 1’den 9’a kadar;
damızlık ve üretim amaçlı tek tırnaklılar için, 1’den 4’e kadar olan kısımları içerecek sayıda
yeterli sayfa sağlar.

(3) Düzenleme kuruluşları kimlik belgesindeki sıra ve numaralandırılmanın değiştiril-
meden kalmasını ve çoklu girişler için yer bırakılmasını sağlar.

(4) Düzenleme kuruluşları, boş ve tamamlanmış kimlik belgelerinin güvenli şekilde
muhafaza edilmesinden sorumludur.

(5) 6 ncı maddenin birinci fıkrası saklı kalmak koşuluyla, düzenleme kuruluşları tek
tırnaklının ölümü, veya kaybolması halinde kimlik belgesini, sahibine teslim etmeden önce hi-
leli kullanımını engelleyecek şekilde geçersiz hale getirir.

(6) Bakanlık, düzenleme kuruluşları tarafından düzenlenen kimlik belgelerinin bir ör-
nekliğini sağlamak için idari düzenlemeler yapar.

Kimlik belgelerinin düzenlenmesine ilişkin Bakanlığın yükümlülükleri
MADDE 10 – (1) Bakanlığın sorumluluğu altındaki düzenleme kuruluşlarının ve Yük-

sek Komiserler Kurulunun yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir:
a) 9 uncu maddede belirtilen formatla uyumlu kimlik belgesi düzenlemek.
b) Talep edildiğinde, kimlik belgesinin kendileri tarafından düzenlenip düzenlenmedi-

ğini doğrulamak için; varsa stoklarındaki, Ek-1’in birinci bölümde belirtilen boş kimlik bel-
gelerinin Kısım I, II ve III’ü içeren sayfalarında seri numaralarının basılı bir şekilde bulundu-
rulmasını sağlamak.

Tek tırnaklılar için kimlik belgelerinin düzenlenmesi
MADDE 11 – (1) Düzenleme kuruluşları tarafından 9 uncu maddede belirtilen formatla

uyumlu olarak düzenlenen Ek-1’in birinci bölümde belirtilen tek tırnaklı kimlik belgelerinin,
I. Kısım A Bölümünde yer alan kimlik bilgileri, IV.Kısım’da yer alan sahip bilgileri ve bu mad-
denin ikinci fıkrasıyla uyumlu olarak V. Kısım’da yer alan menşe sertifikası doldurulur.

(2) Soy kütüğü oluşturmaya yetkili düzenleme kuruluşu, soy kütüğüne girmiş veya gir-
meye elverişli kayıtlı tek tırnaklıları, soy kütüğü kurallarına uygun şekilde kimliklendirir ve
menşe sertifikasını doldurur.

(3) Kimlik belgesinin V. Kısmı, soy kütüğü oluşturan birlik veya örgüt kuralları gereği
tam pedigri bilgisini ve soy kütüğü sınıfını içerir.

(4) Yarış veya yarışma atlarını kimliklendiren düzenleme kuruluşu; birinci fıkraya uy-
gun bir kimlik belgesi düzenler veya kimlik belgesini tanır ve doğrular. Bir atın kayıtlı yarış
veya yarışma atına dönüştürüldüğü veya kaydedildiği durumda, kimlik belgesi mevcut duruma
uyarlanamıyorsa yeni bir kimlik belgesi düzenler.

(5) Safkan Arap ve İngiliz atlarının kimlik belgesinin kaybolması durumunda Yüksek
Komiserler Kurulu tarafından yenisi verilir.

Kimlik belgesinin Kısım I ve IV’teki belirli bilgilerin tamamlanmasına ilişkin
istisnalar

MADDE 12 – (1) Bakanlık yarış veya yarışma atlarını kimliklendiren ve kimlik bel-
gesini düzenleyen düzenleme kuruluşunun, transponder veya buna eş onaylanmış alternatif
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kimlik doğrulama metodu uygulanmış olması ve fotoğraf veya baskı yoluyla tek tırnaklıya iliş-
kin bilgilerin gösterilmesi şartlarıyla, Ek-1’in birinci bölümde belirtilen kimlik belgesinin Kısım
I Bölüm B’de yer alan taslak şemasının çizilerek doldurulmamasını kabul eder.

(2) Kayıtlı tek tırnaklılar için belirlenmiş düzenleme kuruluşları, birinci fıkrada belir-
tilen istisnaları kullandırmayabilir. Bu durumda bu Yönetmelikte belirtilen kimlik belgesi for-
matına uyarlar.

(3) Kimlik belgesindeki sahip bilgileri, düzenleme kuruluşunun veri tabanına sahiplik
sertifikası veya kayıtlı bir kart olarak kaydedilir. Söz konusu belgeler; kimlik doğrulaması için
onaylı alternatif metot veya transponder kodu ile hayvanın özel yaşam numarası ve kimlik bel-
gesi numarasını içerir. Hayvanın öldüğü, öldürüldüğü, kesildiği, satıldığı veya çalındığı du-
rumlarda, hayvan sahibi sertifikası veya kayıtlı kart düzenleme kuruluşuna iade edilir.

Kimlik belgesine ilişkin uygulamalar
MADDE 13 – (1) Bakıcılar tek tırnaklıların kimlik belgelerinin düzenlenmesi için, tek

tırnaklı bulunduğu işletmenin bağlı olduğu düzenleme kuruluşuna başvuruda bulunur ve bu
Yönetmelik uyarınca gerekli tüm bilgileri verir.

(2) Bakanlık, 14 üncü veya 15 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen kimliklendir-
meyle ilgili başvuru/bildirim süresi için kısıtlama getirebilir.

Kimliklendirilme süresi ve istisnalar
MADDE 14 – (1) Tek tırnaklılar, 11 inci maddede belirtilen hükümlere uygun olarak

bir kimlik belgesiyle, hayvanın doğumundan itibaren en geç 12 ay içinde, sütten kesilmemiş
tay olması halinde hayvan 12 aydan önce doğduğu işletmeyi terk edecekse işletmeyi terk et-
mesinden önce kimliklendirilir.

(2) Bakanlık tek tırnaklıların kimliklendirilmesi için izin verilen azami süreyi 6 ay veya
doğduğu takvim yılıyla sınırlayabilir.

(3) İstisna olarak, Bakanlık veya onun talebi üzerine düzenleme kuruluşu tarafından,
11 inci maddede belirtilen hükümlere uygun bir şekilde;

a) Mevcut kimlik belgesi formatıyla uyum sağlamadığı veya Ek-1’in birinci bölümde
belirtilen kimlik belgesinin Kısım I, II veya V’te belirtilen bilgilerin doğru girilmediği durum-
larda,

b) Damızlık ve üretim amaçlı tek tırnaklıların durumunun kayıtlı tek tırnaklı haline gel-
diği ve mevcut kimlik belgesinin uyum sağlamadığı durumda,

c) Bir atın yarış veya yarışma amaçlı kayıtlı ata dönüştürüldüğü veya kaydedildiği ve
mevcut kimlik belgesinin uyum sağlamadığı durumda,

ç) Ek-1’in birinci bölümde belirtilen kimlik belgesinin Kısım I Bölüm B’deki taslak
şemanın çizilerek doldurulması yerine fotoğraf/baskı kullanılması ancak söz konusu işlemin
kimlik belgesi formatına uyum sağlamaması durumunda,

d) Transpondere geçiş ve mevcut kimlik belgesinin bu geçişe uyum sağlamadığı du-
rumlarda,

e) Bakanlık tarafından soruşturma amacıyla kimlik belgesine el konulduğu durumda,
yeni bir kimlik belgesi düzenlenebilir. Yeni bir kimlik belgesinin düzenlendiği durumda,

mevcut kimlik belgesi geçersiz sayılır ve düzenleme kuruluşu tarafından geri alınarak veri ta-
banına kayıt edilir.

Doğal ortamında yaşayan yabani tek tırnaklıların kimliklendirilmesine ilişkin
istisnalar

MADDE 15 – (1) Belli alanlarda yaşayan ve yabani veya yarı yabani populasyonları
oluşturan tek tırnaklılar, denetim altında bir popülasyondan diğerine hareket hariç, popülas-
yondan çıkarıldığı veya evcil kullanıma getirildiği durumlarda, Bakanlık veya düzenleme ku-
ruluşu tarafından 11 inci madde veya 19 uncu maddenin dördüncü fıkrası uyarınca düzenlenen
kimlik belgesiyle kimliklendirilir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
AB Dışındaki Ülkelerden İthal Edilen Tek Tırnaklıların Kimliklendirilmesi ve

Kimlik Belgeleri İçin Başvuru

AB dışındaki ülkelerden ithal edilen tek tırnaklıların kimliklendirilmesi
MADDE 16 – (1) AB’ye üye ülkeler dışındaki ülkelerden ithal edilen tek tırnaklılar

özel yaşam numarası değiştirilmeden, ilgili mevzuat gereği yapılması gereken kontrol sonra-
sında ve karantina süresinin bitişini takip eden 20 gün içinde varış işletmesinde ve işletmeyi
terk etmeden önce orijinal özel yaşam numarası ile veri tabanına kayıt edilir.

(2) AB’ye üye ülkeler dışındaki ülkelerde düzenlenen kimlik belgeleri;
a) Kayıtlı tek tırnaklılar için, 8/12/2011 tarihli ve 28136 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan Suni Tohumlama, Tabii Tohumlama ve Embriyo Transferi Faaliyetleri Hakkında Yönet-
melik kapsamında pedigri sertifikasını düzenleyen üçüncü bir ülkedeki kurum tarafından dü-
zenlenmesi,

b) Damızlık ve üretim amaçlı tek tırnaklılar için, kimlik belgesi düzenleyen uluslararası
birlik veya örgütün üçüncü ülkelerde bulunan merkeziyle, yarışma veya yarış atlarını ayarlayan
uluslararası birlik veya örgütün ulusal temsilcisi tarafından düzenlenmesi,

c) Diğer durumlarda tek tırnaklının menşei olan üçüncü ülkenin resmi otoritesi tarafın-
dan düzenlenmesi,

ç) Düzenleme kuruluşlarının listesinin Bakanlık tarafından yayımlanması,
durumunda geçerli kabul edilir.
AB dışındaki ülkelerden ithal edilen tek tırnaklıların kimlik belgeleri için başvuru
MADDE 17 – (1) Tek tırnaklının bakıcısı, tek tırnaklının ithalatı veya kayıtlı atın geçici

izninin kalıcı girişe dönüştürülmesi amacıyla, 9 uncu maddede belirtilen içerik ve formata uy-
gun bir kimlik belgesinin düzenlenmesi veya mevcut kimlik belgesinin veri tabanına kaydı
için, gümrük işlemlerinin tamamlanmasından sonraki 30 gün içerisinde hayvanın kategorisine
uygun bir belge ile düzenleme kuruluşuna başvurur.

(2) Mevcut kimlik belgesinin 9 uncu maddenin ikinci fıkrasına uymaması halinde, ba-
kıcının talebi doğrultusunda kimlik belgesi, madde gereklilikleriyle uyum sağlayacak şekilde
düzenleme kuruluşu tarafından tamamlanır ve veri tabanına kaydedilir.

(3) Mevcut kimlik belgesi 9 uncu maddenin ikinci fıkrasına uyum sağlayacak şekilde
düzenlenemiyorsa geçersiz sayılır. Tek tırnaklının asgari bilgilerini içeren mevcut kimlik bel-
gesi, yeni bir kimlik belgesi ile değiştirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Kimlik Belgesinin Doğrulanması, Doğrulama İçin Uygulanan Metodlar,

Alternatif Metot Kullanan Düzenleme Kuruluşları ve Bakıcıların Yükümlülükleri

Kimlik belgesinin doğrulanması
MADDE 18 – (1) Kimlik belgesi düzenlemeden önce, düzenleme kuruluşu veya yetkili

kişi, tek tırnaklı için düzenlenen herhangi bir kimlik belgesi olmadığını tespit eder ve birden
fazla kimlik belgesinin düzenlenmemesi için gerekli önlemleri alır.

(2) Söz konusu önlemler; belgelerin ve elektronik kayıtların incelenmesi, tek tırnaklının
yaşının hesaplanması, tek tırnaklının daha önce yapılmış kimliklendirmeye dair herhangi bir
işaret veya iz açısından kontrol edilmesidir.

Daha önce yapılan kimliklendirilmenin tespiti
MADDE 19 – (1) Daha önce yapılan kimliklendirmeye ait belirleyici işaret veya izleri

saptamak için aşağıdaki uygulamalar gerçekleştirilir:
a) Vücut yüzeyiyle doğrudan temastayken, HDX ve FDX-B transponder yerleştirildiği

noktada okuyabilen ISO 11785 ile uyumlu bir okuyucu cihazıyla, daha önce yerleştirilen her-
hangi bir transponderin tespiti.
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b) 23 üncü madde gereğince tek tırnaklıya uygulanan kimliklendirme doğrulamasına
ilişkin alternatif metoda dair işaret veya belirtinin tespiti veya daha önce uygulanan işaretin
cerrahi olarak çıkarıldığını, değiştirildiğini veya daha önce bir transponderin yerleştirildiğini
gösteren herhangi klinik bulgunun tespiti.

(2) Bakıcının kimlik belgesi düzenlenmesi için düzenleme kuruluşuna başvurusunu ta-
kiben, daha önce yerleştirilen bir transponder veya alternatif kimlik doğrulama metoduyla ön-
ceki kimliklendirmeye ait herhangi bir tespit halinde, mevcut bilgilere bağlı olarak kimlik bel-
gesinin sureti veya yenisi düzenlenir. Ek-1’in birinci bölümünde belirtilen kimlik belgesinin I.
Kısım Bölüm B’de yer alan taslak şema ve Bölüm A’daki form alanlarına gerekli bilgiler girilir.

(3) Birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen alternatif kimlik doğrulama metodunun veya
transponderin belgelendirilmeden çıkarıldığının doğrulanması halinde kimlik belgesi yenilenir.

(4) Bakanlık, yabani veya yarı yabani ortamda yaşayan, transponder taşıyan, transpon-
der yerleştirildiği tarihte taşıyıcı transponder kodunun düzenleme kuruluşunun veri tabanına
kayıtlı olduğu, ancak henüz kimlik belgesi düzenlenmemiş yabani tek tırnaklılar için kimlik
belgesi düzenlenmesine izin verir.

Kimlik doğrulama için elektronik metotlar
MADDE 20 – (1) Düzenleme kuruluşu transponderin tek tırnaklıya ilk defa uygulan-

dığından emin olur.
(2) Transponder aseptik koşullar altında, baş ve omuz başları arasına, nukal ligament

bölgesinde boynun ortasına parenteral (deri altına) olarak uygulanır. Ancak Bakanlık, trans-
ponderin hayvanın refahını bozmaması ve transponderin yer değiştirmesine sebep olmaması
şartıyla tek tırnaklının boynunda başka bir yere yerleştirilmesine alternatif olarak izin verebilir.

(3) Bakanlık transponderin hayvana uygulanmasındaki asgari nitelikleri ve bu tür iş-
lemler için görevlendirilen sorumlu/yetkilendirilmiş meslek veya nitelikli kişiyi belirler.

(4) Kayıtlı tek tırnaklıları kimliklendiren düzenleme kuruluşları, alternatif kimlik doğ-
rulama metoduyla kimliklendirilen hayvanların soy kütüğüne girişi/kaydı veya kayıtlı atların
yarışma amacıyla kaydı için bir transponder işaretlenmesini talep eder.

(5) Düzenleme kuruluşları, tanımlanan tek tırnaklılara, kimlik doğrulama amacıyla bir
transponder uygulanmasını aşağıdaki hallerde talep edebilir:

a) Daha önce uygulanan ve kayıtlı transponderler fonksiyonel değilse.
b) Alternatif kimlik doğrulama metodu olarak kaydedilmiş kalıtsal veya sonradan edi-

nilen işaret bu amaç için artık uygun değilse.
c) Kimlik doğrulanmasının sağlanmasını gerekli görüyorsa.
Transponderden görüntülenen kodun benzersizliğinin sağlanması
MADDE 21 – (1) Bakanlık, düzenleme kuruluşları tarafından kimlik belgesi düzen-

lendiği hallerde, transponderden görüntülenen kodların benzersizliğini sağlamak amacıyla ilgili
standartlar çerçevesinde diğer ülkelerdeki kayıtlı tek tırnaklıları kimliklendiren düzenleme ku-
ruluşlarının sistemleriyle uyumlu kurallar koyar ve uygular.

Kimlik belgesine transponder kodunun kaydedilmesi
MADDE 22 – (1) Transponder uygulandığında, düzenleme kuruluşu aşağıdaki bilgileri

kimlik belgesinin ilgili bölümüne girer:
a) Transponder tarafından iletilen ve okuyucuda görüntülenen kodun 15 hanesi, müm-

künse kendinden yapışkanlı bir barkod uygulanmasını takiben sayfanın mühürlenmesi veya bu
barkodun baskısı.

b) Transponderin uygulandığı yerin Bölüm B’de yer alan taslak şemada 12 veya 13 nu-
maralı alanda yuvarlak içine alınması.

c) Kimlik belgesinin ilgili alanlarını dolduran ve transponder kodunu okuyarak kim-
liklendirmeyi yürüten veteriner hekim veya bu işi yapmaya yetkin kişinin imzası veya düzen-
leme kuruluşunun kurallarına uygun olarak kimlik belgesi suretini düzenleyen kişinin imzası.
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(2) Tek tırnaklıya ISO 11784 ile uyumsuz bir transponderin uygulandığının tespit edil-
mesi halinde, okuyucu sistem veya okuyucu sistemi üreten firmanın adı kimlik belgesinin kim-
lik bilgileri bölümünde ilgili alana girilir.

Kimlik doğrulaması için alternatif metotların onaylanması
MADDE 23 – (1) Bakanlık, 20 nci maddenin birinci fıkrasına istisna olarak tek tırnak-

lılar için kimlik belgesi düzenleyen kuruluşların gerekliliklerini sağlayan, işaretler de dâhil al-
ternatif metotları onaylar ve tek tırnaklı hayvanların kimliğinin doğrulanmasını sağlar.

(2) Bakanlık kimlik doğrulaması için alternatif metodların onaylanması için aşağıdaki
iş ve işlemleri yürütür:

a) Tek tırnaklıların çoğunluğu için alternatif metotların kullanılmasına izin vermez.
b) Damızlık ve üretim amaçlı tek tırnaklılara uygulanan işaretlerin, ilgili düzenleme

kuruluşları tarafından kayıtlı tek tırnaklılarda kullanılanlarla karıştırılmamasını sağlar.
c) Kimlik doğrulaması için herhangi bir onaylı alternatif metot veya en azından trans-

ponder uygulanmasıyla aynı teminatları sağlayan metotların kombinasyonunu temin eder.
ç) Bireysel tek tırnaklıya uygulanan alternatif metot hakkındaki bilgilerin dijitale çev-

rilebilen bir formatta ve düzenleme kuruluşunun veri tabanından sorgulanacak şekilde olmasını
sağlar.

(3) Bakanlık, internet sitesinde onaylanmış alternatif metotları kamuoyuna duyurur.
Kimlik doğrulama için alternatif metot kullanan düzenleme kuruluşları ve bakıcıların

yükümlülükleri
MADDE 24 – (1) Onaylı alternatif metot uygulamasının kontrol edildiği, metodun kim-

lik belgesinin Bölüm A’sının 6 ncı veya 7 nci alanına veya At Kestanesi kısmına girildiği ve
transponder kodunun veri tabanına kaydedildiği durumlar haricinde, düzenleme kuruluşu tek
tırnaklı için bir kimlik belgesi düzenlenmediğinden emin olur.

(2) Kimlik doğrulaması onaylı bir alternatif metot kullanıldığı durumda, bakıcı kimlik
bilgilerine ulaşılmasını sağlar, hayvanın kimlik doğrulanmasında gecikme yaşanması duru-
munda masrafları karşılar.

ALTINCI BÖLÜM
Kayıtlı Tek Tırnaklılar, Damızlık ve Üretim Amaçlı Tek Tırnaklılar ve Geçici Belgesi

Bulunan Tek Tırnaklıların Hareket ve Nakilleri, Akıllı Kart ile Hareket

Kayıtlı tek tırnaklılar ve damızlık ve üretim amaçlı tek tırnaklıların hareket ve
nakilleri

MADDE 25 – (1) Ulusal mevzuat gerektirdiği takdirde, tek tırnaklıların karkaslarının
hayvansal yan ürün olarak işlenmesi için onaylı işletmeye nakilleri de dâhil olmak üzere, kayıtlı
tek tırnaklılar ile damızlık ve üretim amaçlı tek tırnaklılar için düzenlenen kimlik belgelerinin
nakil esnasında yanlarında bulundurulması zorunludur.

(2) İstisna olarak, kayıtlı tek tırnaklıların ve damızlık ve üretim amaçlı tek tırnaklıların
aşağıdaki hallerde kimlik belgesinin yanlarında bulundurulması zorunlu değildir:

a) Hayvanların ahırda veya çayırda bulunduğu ve kimlik belgesinin bakıcı tarafından
gecikme olmaksızın gösterilebildiği durumlarda.

b) Geçici olarak binilen, sürülen, güdülen veya götürülen hayvanların kimlik belgesinin;
gecikmeden gösterilebileceği yakınlıktaki bir işletmede bulunması veya hayvanların yazın ka-
yıtlı otlaklara, mera veya yaylalara getirilip götürüldüğü dönemlerde çıkış işletmesinde göste-
rilebilmesi halinde.

c) Sütten kesilmemiş yavrunun anasına eşlik etmesi halinde.
ç) Binicilik yarışması testi ve eğitimine katılma veya yarışma, eğitim ve etkinlik me-

kânını geçici olarak terk etmelerini gerektiren bir durumda.
d) Hayvanın kendisini veya bulunduğu işletmeyi ilgilendiren acil bir durumdaki hareketi

veya nakli sırasında.
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Geçici belgesi bulunan tek tırnaklıların hareket ve nakilleri
MADDE 26 – (1) Kimlik bilgilerinin güncellenmesi amacıyla düzenleme kuruluşu

veya Bakanlığa mevcut kimlik belgesi teslim edildiğinde, bakıcının başvurusu veya Bakanlığın
talebi halinde düzenleme kuruluşu, Ek-3’teki bilgileri içeren ve tek tırnaklının ülke içinde 45
günden fazla olmayacak şekilde hareketine veya nakline izin veren geçici belge düzenler.

(2) Geçici belge süresi içerisinde, tek tırnaklının diğer bir ülkeye nakledileceği hallerde,
kayıtlı olsun veya olmasın, geçici belgeye ek olarak ilgili AB mevzuatıyla uyumlu bir sağlık
sertifikası bulundurulur.

Akıllı kart ile hareket
MADDE 27 – (1) Bakanlık, 25 inci maddenin birinci fıkrasına istisna olarak, kimlik

belgesi yanında bulunmayan kayıtlı tek tırnaklılar ile damızlık ve üretim amaçlı tek tırnaklıların,
aynı düzenleme kuruluşu tarafından düzenlenen ve Ek-2’deki bilgileri içeren akıllı kartın nakil
esnasında bulundurulması şartıyla yurt içindeki hareket veya nakillerine izin verir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Kimlik Devamlılığının Sağlanması İçin Bakıcı ve Düzenleme Kuruluşlarının
Yükümlülükleri, Kimlik Belgesi Suretinin Düzenlenmesi, Kimlik Belgesinin 

Yenilenmesi, Hareket İçin Geçerliliğinin Askıya Alınması

Kimlik devamlılığının sağlanması için bakıcının yükümlülükleri
MADDE 28 – (1) Tek tırnaklının yaşamı boyunca kimlik devamlılığının sağlanması

için bakıcının yükümlülükleri şunlardır:
a) Tek tırnaklının kimlik belgesinde; hayvanın kayıtlı tek tırnaklı veya damızlık ve üre-

tim amaçlı tek tırnaklı olması durumunun ve tek tırnaklının sahiplik bilgilerinin daima güncel
ve doğru olmasını sağlar.

b) Düzenleme kuruluşuna bakılmaksızın, bakıcı, hayvanın kategorisine uygun ve işlet-
menin bulunduğu AB üyesi devletteki düzenleme kuruluşu tarafından veri tabanına kaydedil-
mesi gereken bilgileri sağlamak amacıyla aşağıdaki hallerde 30 gün içerisinde kimlik belgesini
sunar:

1) AB üye devleti dışında bulunan bir düzenleme kuruluşu tarafından kimlik belgesinin
düzenlenmesi.

2) 90 günlük süre için yarışmalara, yarışlara, gösterilere, eğitimlere katılan ve taşıma-
cılıkta kullanılan tek tırnaklılar, ıslah dönemi boyunca yurt içindeki aygırlar ve 90 günü geç-
meyen ıslah dönemi için yurt içindeki kısraklar, tıbbi amaçlarla bir veterinerlik tesisinde ba-
rındırılan tek tırnaklılar, girişlerinden itibaren 10 gün içerisinde kesilecek tek tırnaklılar hariç
işletmenin başka bir AB üye devletinde olması halinde, tek tırnaklının AB üye devletine girişi.

c) Düzenleme kuruluşunun veri tabanına kaydedilmesi gereken kimlik bilgilerini gün-
celleme ihtiyacı doğduğunda, bakıcı, 30 gün içerisinde hayvanın kategorisine uygun düzenleme
kuruluşuna kimlik belgesini sunar.

Kimlik devamlılığının sağlanması için düzenleme kuruluşunun yükümlülükleri
MADDE 29 – (1) Düzenleme kuruluşu kimlik devamlılığını sağlamak için aşağıdaki

yükümlülükleri yerine getirir:
a) Kimlik belgesinde gerekli güncellemeleri yapar.
b) Kimlik belgesi düzenlenmediği hallerde, Ek-1 birinci bölümde belirtilen kimlik bel-

gesinin I.Kısım-C Bölümüne, UELN ile uyumlu veri tabanı numarasını da içeren, düzenleme
kuruluşunca talep edilen asgari bilgileri girer.

c) Düzenleme kuruluşu veya ulusal mevzuat kuralları uyarınca sahipliğin değişmesinin
talep edilmesi halinde, kimlik belgesine yeni sahiplik bilgilerini girer.

ç) Düzenleme kuruluşu veri tabanına, kimlik belgesinde yer alan kimlik bilgilerinin ka-
yıtlarını girer veya tamamlar.

d) Merkezi veri tabanına gerekli bilgileri girer.
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Kimlik belgesi suretinin düzenlenmesi
MADDE 30 – (1) Kimlik belgesi sureti aşağıdaki şekilde düzenleme kuruluşu tarafın-

dan düzenlenir:
a) Kimlik belgesinin aslının kaybolduğu ve hayvanın kimliğinin transponder tarafından

iletilen kodla veya alternatif kimlik doğrulama metoduyla saptanabildiği durumda.
b) Belirlenen süre içerisinde hayvan kimliklendirilmemişse, biyolojik anne veya embriyo

transferi yapılmış taşıyıcı annenin kimliklendirildiği ve açıklayıcı bir sertifikanın mevcut ol-
duğu durumda.

c) Bakanlığın elinde, mevcut kimlik belgesinde yer alan kimlik bilgilerinin tek tırnak-
lıyla uyuşmadığına dair kanıt varsa ve 14 üncü maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendinin uy-
gulanamadığı durumda.

(2) Bakıcının başvurusu veya Bakanlığın talebi üzerine tek tırnaklıya transponder veya
onaylı alternatif kimlik doğrulama metodu uygular. Kimlik belgesi suretini; hayvanı ilk defa
kimliklendiren ve kaybolan kimlik belgesini düzenleyen düzenleme kuruluşunun veri tabanına,
birinci fıkranın (b) bendinde bahsi geçen hayvanlar için kimlik belgesi suretini düzenleyen dü-
zenleme kuruluşunun veri tabanına özel yaşam numarasıyla birlikte ilgili düzenleme kurulu-
şunca kaydedilir. Düzenleme kuruluşunca Ek-1’in birinci bölümünde belirtilen kimlik belgesi
suretinin II. Kısmının II. Bölümündeki tek tırnaklıyı, insan tüketimi için kesilmediğine dair sı-
nıflandırır.

(3) İkinci fıkra uyarınca düzenlenen kimlik belgesi suretindeki bilgiler, düzenleme
kuruluşunun veri tabanına özel yaşam numarasıyla birlikte girilir ve merkezi veri tabanına
iletilir.

(4) Kayıp kimlik belgesini düzenleyen kuruluş artık faaliyet göstermiyorsa, kimlik bel-
gesi sureti bu maddenin ikinci fıkrası uyarınca, kategorisine uygun ilgili düzenleme kuruluşu
tarafından düzenlenir.

İthal edilen tek tırnaklılar için kimlik belgesi sureti düzenlenmesi
MADDE 31 – (1) 16 ncı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde bahsi geçen üçüncü

ülkedeki bir düzenleme kuruluşunca düzenlenen asıl kimlik belgesinin kaybolması durumunda,
yeni kimlik belgesi üçüncü ülkedeki düzenleme kuruluşu tarafından aşağıdaki şartlar altında
düzenlenir:

a) Hayvanın insan tüketimi amacıyla kesilmediğine dair sınıflandırmasının yapıldığı,
bilgilerin düzenleme kuruluşu ve merkezi veri tabanına özel yaşam numarasıyla birlikte giri-
lerek kimlik belgesi sureti olarak işaretlendiği durumda, kaybolan kimlik belgesini düzenleyen
düzenleme kuruluşundan temin edilen kimlik belgesi suretinin hayvanın kategorisine ilişkin
düzenleme kuruluşuna gönderilmesi.

b) Yeni kimlik belgesinin, düzenlenme kuruluşu veya Bakanlık tarafından bakıcıya veya
ulusal mevzuat gerektirdiği takdirde hayvan sahibine iletilmesi durumunda.

Kimlik belgesinin yenilenmesi
MADDE 32 – (1) Düzenleme kuruluşunca aşağıdaki durumlarda hayvanın kategorisine

uygun yeni bir kimlik belgesi düzenlenir.
a) Asıl kimlik belgesi kayıpsa ve hayvanın kimliği tespit edilemiyorsa.
b) Düzenleme kuruluşunca daha önce kimlik belgesinin bu hayvan için düzenlendiğine

dair bir belge yoksa.
c) Hayvan bu Yönetmelikte belirtilen süre sınırlamaları içerisinde kimliklendirilme-

mişse.
(2) Birinci fıkrada belirtilen durumlarda, bakıcının başvurusu veya Bakanlığın talebi

doğrultusunda, işletmenin bulunduğu yerdeki tek tırnaklılar için yetkili düzenleme kuruluşu;
a) Hayvana alternatif kimlik doğrulama metodu veya transponder uygulayabilir.
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b) Üzerinde kimlik yenileme belgesi ibaresi bulunan yenilenmiş kimlik belgesi, veri
tabanındaki kaydına karşılık gelen ve yeni atanan özel yaşam numarasıyla birlikte düzenlenir.

c) Yenilenen kimlik belgesinin II. Kısımının II. Bölümünde “insan tüketimine yönelik
kesim amaçlı değildir” şeklinde düzenlenir.

(3) İkinci fıkra uyarınca düzenlenen kimlik yenileme belgesinin detayları, düzenleme
kuruluşunun veri tabanına, özel yaşam numarasıyla birlikte girilir ve merkezi veri tabanına iletilir.

Kimlik belgesinin hareket amaçları için geçerliliğinin askıya alınması
MADDE 33 – (1) Tek tırnaklı, Afrika At Vebasından ari olmayan bir ülkede bulunu-

yorsa veya ülkede Afrika At Vebasıyla enfekte bir bölgede yer alan işletmeden geliyorsa; resmi
veteriner hekim Ek-1 birinci bölümde belirtilen kimlik belgesinin III. Kısmına uygun giriş ya-
parak, kimlik belgesinin geçerliliğini askıya alır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Tek Tırnaklının Ölümü, Kaybolması Halinde Resmi Veteriner Hekimin, Bakıcının,

Belge Düzenleme Kurumunun ve İl/İlçe Müdürlüğünün Yükümlülükleri

Tek tırnaklının ölümü halinde resmi veteriner hekimin yükümlülükleri
MADDE 34 – (1) Tek tırnaklının ölümü halinde aşağıdaki önlemler alınır:
a) Transponderin hileli kullanılmasının önüne geçilmesi için transponder çıkarılarak

veya uygulandığı yerde (boyunda) imha edilir.
b) Tek tırnaklı kimlik belgesinin her sayfası “geçersiz” şeklinde mühürlenir veya her

sayfaya standart delgeçten küçük olmayan çapta delik açılarak kimlik belgesi geçersiz kılınır.
(2) Tek tırnaklı kimlik belgesi, hayvanın öldüğü il/ilçe müdürlüğü tarafından resmi de-

netim altında yok edilir. Düzenleme kuruluşuna doğrudan veya temas noktası aracılığıyla; hay-
vanın öldüğü tarih ve belgenin imha tarihi hakkında bildirim yapılır. Geçersiz olarak mühür-
lenen kimlik belgesi, C Bölümünde bahsi geçen düzenleme kuruluşuna iade edilir. Hayvanın
hastalık nedeniyle öldürülme tarihi bilgisiyle birlikte, doğrudan veya temas noktası aracılığıyla
düzenleme kuruluşuna iletilerek veri tabanında güncellenir.

(3) Birinci fıkradaki önlemler; hastalık nedeniyle itlaf edilmesi durumunda düşük
kapasiteli bir yakma tesisinde imhası veya Bakanlıkça belirlenen itlaf metodları resmi veteriner
hekimin denetimi altında yürütülür.

Tek tırnaklının ölümü veya kaybolması halinde bakıcının ve düzenleme kuruluşunun
yükümlülüğü

MADDE 35 – (1) Tek tırnaklının ölümü veya kaybolması halinde bakıcı, tek tırnaklıya
ait kimlik belgesini, belgeyi düzenleyen kuruluşa iade eder. Düzenleme kuruluşunca kimlik
belgesinin kastrasyon, tanımlamanın doğrulanması ve veri tabanına kaydına ilişkin kısmı,
29 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendine uygun olarak atın kaybı veya ölümünden son-
raki 30 gün içerisinde güncellenir.

(2) 34 üncü madde uyarınca tek tırnaklının ölümü veya kaybı hakkında bilgi verilen
düzenleme kuruluşu, verileri kendi veri tabanına kaydeder ve merkezi veri tabanına iletir.

Tek tırnaklının ölümünden sonra bilgi akışının sağlanması için Bakanlığın
yükümlülükleri

MADDE 36 – (1) Bakanlık, geçersiz kılınmış kimlik belgelerinin iadesine ilişkin pro-
sedürleri uygular.

(2) Bakanlık, kimlik belgelerini kendi sınırları içerisinde ilgili düzenleme kuruluşlarına
dağıtmak üzere temas noktası belirleyebilir.

(3) İkinci fıkra uyarınca, varsa temas noktasının iletişim bilgileri merkezi veri tabanında
yer alır ve Bakanlık internet sitesinden kamuya açık tutulur.
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DOKUZUNCU BÖLÜM
Veri Tabanı, Merkezi Bir Veri Tabanı Kurulması, Merkezi Veri

Tabanlarının Koordinasyonu

Veri tabanı
MADDE 37 – (1) Düzenleme kuruluşu, kimlik belgesini düzenlerken veya daha önce

düzenlenen kimlik belgelerini kayıt ederken, tek tırnaklıya ilişkin aşağıdaki bilgileri kendi veri
tabanına kaydeder:

a) Özel yaşam numarası.
b) Türü.
c) Cinsiyeti.
ç) Donu.
d) Bakıcı tarafından beyan edilen doğum tarihi (gün/ay/yıl).
e) Transponder kodunun 15 hanesi ya da ISO 11784 standardına uymayan radyo fre-

kanslı kimliklendirme cihazı tarafından iletilen kod veya alternatif kimlik doğrulama metodu.
f) Bakıcı tarafından beyan edilen doğum yeri.
g) Kimlik belgesi düzenleme tarihi ve yapılan herhangi bir değişikliğin tarihi.
ğ) Başvuruyu yapan veya güncelleme amacıyla kimlik belgesini sunan bakıcının isim

ve adresi.
h) Hayvanın kayıtlı tek tırnaklı veya damızlık ve üretim amaçlı tek tırnaklı olma du-

rumu.
ı) Bakıcı tarafından beyan edilen hayvanın adı (doğum adı ve mümkünse ticari adı).
i) Hayvanın “İnsan tüketimi için kesimi amaçlanmayan” olarak bilinen durumu.
j) Kimlik belgesinin seri numarası, yeni kimlik belgesi, suret veya yenilenen kimlik

belgesine ilişkin herhangi bir bilgi.
k) Bakıcı tarafından beyan edilen, tek tırnaklının bulunduğu işletmenin yer aldığı ülke.
l) Bakıcı tarafından beyan edilen hayvanın ölüm ya da kaybolma tarihi.
(2) Düzenleme kuruluşu birinci fıkrada belirtilen bilgileri, en az 35 yıllık bir süre bo-

yunca veya hayvanın ölümünün bildirildiği tarihten sonraki 2 yıl boyunca, kendi veri tabanında
kayıtlı tutar.

(3) Düzenleme kuruluşu birinci fıkrada belirtilen bilgilerin kaydından sonra 15 gün içe-
risinde, söz konusu bilgileri merkezi veri tabanına iletir.

Merkezi bir veri tabanı kurulması
MADDE 38 – (1) Bakanlık, bu Yönetmeliğin amaçlarına uygun merkezi bir veri tabanı

kurar.
(2) “Kayıtlı tek tırnaklılar” ve “damızlık ve üretim amaçlı tek tırnaklılar” için ayrı bir

veri tabanının bulunduğu ve durumları “kayıtlı tek tırnaklı” veya “damızlık ve üretim amaçlı
tek tırnaklı” olarak kategorize edilen hayvanların kimlik bilgilerini güncellemek üzere birbiriyle
etkin şekilde iletişim ve işbirliği sağladığı ve Bakanlığın bu veri tabanlarına doğrudan erişimi
olduğu durumda merkezi bir veri tabanı gerekli değildir.

(3) Bakanlık merkezi veri tabanlarının isim, adres ve iletişim bilgilerini Bakanlığın res-
mi internet sitesinden kamuya açık hale getirir.

Merkezi veri tabanlarının koordinasyonu
MADDE 39 – (1) Bakanlık, tek tırnaklılara ilişkin bilgileri merkezi veri tabanına veya

merkezi veri tabanına bağlı olan düzenleme kuruluşlarının veri tabanlarına kaydedilmesini sağlar.

ONUNCU BÖLÜM
İdari Yaptırımlar

İdari yaptırımlar
MADDE 40 – (1) Tanımlama süresi geçtikten sonra hayvanların kimliklendirilmesi,

5996 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine göre hayvan sahibine/ba-
kıcısına idari para cezası verildikten sonra gerçekleştirilir.
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Hayvan satış yerleri ile ilgili kısıtlamalar
MADDE 41 – (1) Bu Yönetmeliğe göre kimliklendirilmeyen ve beraberlerinde kimlik

belgesi veya veteriner sağlık raporu bulunmayan ya da belgelerinde yanlış bilgileri bulunan
tek tırnaklıların hayvan satış yerlerine girişine izin verilmez.

(2) Hayvan satış yerlerine kimliklendirilmemiş tek tırnaklının gelmesi durumunda hay-
van sahibine, 5996 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi hükmü gereği
hayvan sevklerinde Bakanlıkça belirlenen belgeleri bulundurmaması nedeniyle idari para cezası
uygulanır. Hayvan sahibine/bakıcısına verilen idari para cezasının onaylanmasını takiben tek
tırnaklılar kimliklendirilir ve kayıt altına alınır.

Nakil sırasında yakalanan kimliklendirilmemiş tek tırnaklılarla ilgili işlemler
MADDE 42 – (1) Kimliklendirilmemiş tek tırnaklıların nakil sırasında yakalanması

hâlinde yakalandığı il veya ilçe sınırları içindeki il/ilçe müdürlüğü tarafından hayvan
sahibine/bakıcısına, 5996 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi hükmü
gereği hayvan sevklerinde Bakanlıkça belirlenen belgeleri bulundurmaması nedeniyle idari
para cezası uygulanır. Hayvan sahibine verilen idari para cezasının uygulanmasını takiben tek
tırnaklılar kimliklendirilerek kayıt altına alınır ve gideceği yere kadar sevkine izin verilir.

Kimliklendirme araçlarında yapılan tahrifat ve sahtecilik
MADDE 43 – (1) Hayvanların kimliklendirilmesinde kullanılan tanımlama araçlarında

tahrifat yapanlara, sahtelerini üretenlere veya uygulayanlara 5996 sayılı Kanunun 36 ncı mad-
desinin birinci fıkrasının (e) bendi hükmü gereği idari para cezası uygulanır. Fiilin suç oluş-
turduğu durumlarda 5996 sayılı Kanunun 42 nci maddesinin birinci fıkrasına göre savcılığa
suç duyurusunda bulunulur.

ON BİRİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Milli güvenlik kapsamındaki kurumlara ait tek tırnaklılar
MADDE 44 – (1) Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı kapsamındaki kurum-

lara ait tek tırnaklılar için Bakanlık tarafından kimliklendirme şartı aranmaz. Ancak bu kurumlar
ulusal ve uluslararası spor müsabakalarına katılmak maksadıyla talep etmeleri durumunda bu-
lundukları yere en yakın kimlik belgesi düzenlemeye yetkili kuruluşa başvurarak tek tırnaklı
hayvanlara kimlik belgesi temin edebilirler.

Avrupa Birliği mevzuatına uyum
MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik 90/427/AET ve 2009/156/AT sayılı Konsey Direk-

tifleri ile Tek Tırnaklıların Kimliklendirilmesine İlişkin Kuralları belirleyen 17/2/2015 tarihli
ve AB 2015/262 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğüne uyumlu hazırlanmıştır.

Tanımlama süresi, Yüksek Komiserler Kurulunca kimliklendirilen atlar ve merkezi
veri tabanı kurulması

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Herhangi bir nedenle bu Yönetmelik hükümlerine uygun
olarak tanımlanmayan her yaştaki tek tırnaklı hayvanlar, 14 üncü maddenin birinci fıkrasında
belirtilen 12 aylık tanımlama süresine bakılmaksızın bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden iti-
baren 12 ay içerisinde tanımlama ve kayıt işlemleri yapılır.

(2) 31/12/2019 tarihine kadar Yüksek Komiserler Kurulu tarafından kimliklendirilen
Safkan Arap ve İngiliz atları bu Yönetmelik uyarınca kimliklendirilmiş kabul edilir.

(3) Bakanlıkça, 31/12/2019 tarihine kadar merkezi bir veri tabanı kurulur.
Yürürlük
MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik 31/12/2019 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

yürütür.
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK VE TİCARET KONSEYİ YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 22/6/2012 tarihli ve 28331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük

ve Ticaret Konseyi Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan  “Sivil toplum

grubu temsilci” ibaresi “Konsey” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Genel Kurul çalışmalarına geçerli bir mazereti sebebiyle katılamayan Konsey üye-

si, yerine bir yardımcısını görevlendirebilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Genel

Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır.” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.  

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yedi”

ibaresi “on bir” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “görev-

lendirilmelerinde izlenen usullerle” ibaresi “Başkan tarafından” şeklinde değiştirilmiş ve aynı

maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi ile üçüncü fıkrası yürürlükten

kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

22/6/2012 28331

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

21/10/2014 29152
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GENELGE

Başbakanlıktan:
Konu : 2018 Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı

GENELGE

2018/3
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TEBLİĞ

Sağlık Bakanlığından:
YATAKLI SAĞLIK TESİSLERİNDE ACİL SERVİS HİZMETLERİNİN 

UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

MADDE 1 – 16/10/2009 tarihli ve 27378 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yataklı
Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğin
1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “112” ibaresi “hastane öncesi” şeklinde değişti-
rilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “13/12/1983
tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamenin 43 üncü maddesine,” ibaresi “11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı
ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin
40 ıncı maddesine,” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (g) ve (h)
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“b) Acil servis hizmetleri: Kronik bir hastalığın akut atağı, ani gelişen hastalık, kaza,
yaralanma ve benzeri, beklenmeyen durumlarda oluşan sağlık sorunlarında, komplikasyon,
morbidite, sakatlık ya da ölümden korunması amacıyla hastanın, acil serviste görevli sağlık
personeli tarafından tıbbi araç ve gereç desteği ile değerlendirilmesi, tanısının konulması, hayati
tehlikesini ortadan kaldıracak tıbbi müdahale ve tedavisinin yapılması, ileri tanı ve tedavisi
için diğer hizmetlere devrine kadar yataklı sağlık tesislerinde sunulan acil sağlık hizmetlerini,” 

“c) Acil ünitesi: Acil hastalara ilk yardım, kesin tedavisinin yapılacağı merkeze nakline
kadar temel yaşam desteği ve ileri yaşam desteği hizmetlerinin verilebildiği, en az bir odadan
oluşan acil sağlık birimini,”

“ç) ASKOM: İl genelinde acil sağlık hizmeti ile ilgili kurum ve kuruluşlar arasındaki
koordinasyon ve işbirliğini sağlamak üzere Müdürlük bünyesinde kurulan, sekretaryasını acil
sağlık hizmetleri biriminin yaptığı İl Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonunu,”

“g) İlçe Sağlık Müdürlüğü: İlçe sağlık müdürlüklerini,”
“h) 112 KKM: Valiliklere bağlı ortak çağrı merkezi veya 112 İl Ambulans Servisi Baş-

tabipliğine bağlı Komuta Kontrol Merkezini,”
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (e), (h) ve (j) bentleri

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Acil servisler, hastanenin ana girişinden ayrı, anayola yakın ve araç trafiği bakı-

mından kolay ulaşılabilir, ambulansların kolaylıkla giriş ve çıkış yapabilecekleri, en fazla % 8
eğimli sedye rampası bulunan ve giriş katında veya ambulans ile direkt ulaşılabilir olan katta;
görüntüleme, laboratuvar, ameliyathane, yoğun bakım ünitesi ve morga ulaşıma uygun bağ-
lantısı olan bir konumda kurulur. Hastanelerin kapasitesine göre acil servis kurma seviyeleri
Ek-1’de tanımlanmıştır.”

“e) Acil servislerde fonksiyon dışı kullanım olmaması ve tüm taşınır ve taşınmazın
standartlara uygun durumda ve fiziken tahrip olmamış durumda bulundurulması gerekir. Acil
servis genel temizlik ve hijyen planları ayrıntılı olarak yapılır. Genel alanlar riskli hijyenik alan
standartlarında, hasta müdahale alanları ve girişim alanları ise yüksek riskli hijyenik alan stan-
dartlarında temizliğe tabi tutulur. Acil servislerde temiz hava ve havalandırma imkânları sağ-
lanır. Acil servis tefrişat, renk, döşeme ve düzeninin çalışan, hasta ve yakınlarının konforuna
uygun olması gerekir.”
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“h) Hastane girişinde acil servisin yerini gösteren, yeteri kadar büyüklükte ve geceleri
de okunabilecek şekilde beyaz zemin üzerine kırmızı yazı ile ışıklandırılmış, yönlendirme lev-
haları bulunur. Lüzumu hâlinde bu levhalara ek olarak uluslararası kabul gören yabancı bir
dilde de yönlendirme tabelaları eklenebilir.”

“j) Nöbetçi uzman tabip, tabip ve diğer personelin branş, unvan ve isimleri ile başvuru
için kullanılacak kurum telefon numaralarının yer aldığı, tercihen ışıklandırmalı bir levha ile
nöbetçi eczaneleri gösterir liste acil servislerin kolaylıkla görülebilecek bir yerine asılır.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkrası aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Seviye tespiti; bu Tebliğ hükümlerine ve Ek-1, Ek-2 ve Ek-3’teki asgari standartlar
çerçevesinde müdürlük bünyesinde oluşturulacak komisyon marifetiyle yerinde inceleme ve
raporlama yöntemiyle, Ek-5’deki Acil Servis Seviye Tespit ve Denetleme Formuna göre yapılır.
Komisyon tarafından düzenlenen rapor ve ekinde yer alan Ek-5’deki Forma istinaden Valilik
onayı alınarak tescil edilir. Tescil edilen kurumlar ilgili genel müdürlüklere bildirilir.”

“(3) Komisyon, müdürlüğün yetkilendireceği bir başkan yardımcısı başkanlığında, acil
sağlık hizmetleri biriminden ve yataklı tedavi kurumları biriminden birer kişi, il ambulans ser-
visi baştabibi veya görevlendireceği bir kişi ile bir mimar veya inşaat mühendisi, varsa acil tıp
uzmanı, bulunmaması hâlinde acil servis sorumlusu bir tabip olmak üzere en az altı kişiden
oluşur. Üniversite bulunan illerde ilgili ana bilim dalı başkanlığından bir temsilci de komisyona
dahil edilir. Komisyon oy çokluğu ile karar alır. Oylarda eşitlik olması hâlinde Başkanın taraf
olduğu karar geçerlidir. Komisyon sekretaryası müdürlükçe yürütülür.”

“(4) Seviyelendirme ve tescil işlemi yapılan acil servislerin sonradan seviyesinin yük-
seltilmesi veya yeniden değerlendirilmesine ilişkin başvurular kurum baştabibi veya mesul
müdürü tarafından ilgili müdürlüğe resmi yazı ile yapılır. Başvurular, müdürlüğe intikal ettiği
tarihten itibaren 1 (bir) ay içerisinde sonuçlandırılır. Sağlık tesisi sayısı fazla olan illerde birden
çok komisyon kurulabilir. Seviyelendirme 2 (iki) yılda bir yinelenir.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Günde ortalama 500 (beş yüz) hastadan fazla hasta kabul eden veya nöbetçi tabip

başına günde ortalama 100 (yüz) hastadan fazla hasta kabul eden veya günde ortalama 50 (elli)
hastadan fazla sarı alan hastası olan veya günde ortalama 25 (yirmi beş) hastadan fazla kardi-
yopulmoner resusitasyon gerektirmeyen kırmızı alan hastası olan veya günde ortalama 3 (üç)
hastadan fazla kardiyopulmoner resusitasyon gerektiren kırmızı alan hastası olan acil servisler,
hastane büyüklüğü ile acil servis hasta oranı uyumsuz olan acil servisler, acil serviste ilk mua-
yene için bekleme süresi 45 dakikayı geçen acil servisler, özel öneme sahip acil servisler, gün-
lük ortalama ambulansla hasta alma sayısı 5 (beş)’ten fazla olan acil servisler “Öncelikli Takip
ve Özellikli Planlama Gerektiren Acil Servis” olarak tanımlanır. Öncelikli Takip ve Özellikli
Planlama Gerektiren Acil Servis standartları ve bu kapsama girecek acil servislerin listesi Ba-
kanlıkça ilan edilir.” 

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti-
rilmiştir. 

“(1) Acil servislerde etkin bir hizmet sunumu için renk kodlaması uygulanır. Triyaj iş-
lemi başvuru sırasında hasta kayıt işlemi öncesi yapılır. Triyaj uygulaması için muayene, tetkik,
tedavi, tıbbi ve cerrahi girişimler bakımından öncelik sırasına göre kırmızı, sarı ve yeşil renkler
kullanılır. Renk kodlamasına ilişkin uygulama esasları Ek-7’de gösterilmiştir. Ayrıca;

a) Acil servise başvuran hastalara sağlık personeli tarafından etkin triyaj yapılır, sarı
alan muayenesi gerekmeyen hastalardan öncelikle acil serviste poliklinik muayenesi olması
gerekenlere “Yeşil Alan 1” kodu verilir, acil serviste genel tabip muayene polikliniklerinde ba-
kılır.
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b) Sarı ve kırmızı alan hastası olarak nitelenmeyen ve poliklinik muayenesi gerektiren
hastalar için acil servis alanı dışında ve yakın yerleşiminde olmak koşuluyla, “Yeşil Alan 2”
kodu ile mesai kaydırma veya vardiya branş poliklinikleri oluşturulur. Yapılan triyaj ile branş
muayenesi olması gereken hastalar bu polikliniklere yönlendirilir. 

c) Triyaj uygulaması esnasında kırmızı alan hastalarının triyaja ve kayda dahil edilme-
den, doğrudan kırmızı alana geçirilmesi, sarı alan hastalarının triyaj sonrası doğrudan sarı alana
ve sarı alan tabibinin bilgisine gönderilmesi esastır.

ç) Acil servise başvuran hastaların eş zamanlı sayı artışı olduğu ve bekleme süresinin
uzadığı durumlarda, sorumlu idareci tarafından ek mekân ve ek insan kaynağı acil servis dışı
hizmet birimlerinden sağlanarak, acil servis imkânları hemen artırılır.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(1) Acil servise başvuran tüm hastaların triyaj işlemleri en kısa sürede tamamlanır.
Bunu takiben tıbbi durumları dikkate alınarak tanı ve tedavi işlemleri için sıraya konulur ve
triyaj koduna uygun olan alana alınırlar. Acil muayene, tıbbi müdahale ve tedavi gerektiren
kritik hastalara kayıt işleminin yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın derhal gerekli tıbbi işlemler
uygulanır. Kritik hastaların kayıt işlemlerinin öncelikle yapılabilmesi için otomasyon sistemi
ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılır. Bekleme süresince hasta ve yakınlarının ihtiyaçlarının
karşılanabilmesi için, acil servis yeşil alanı ve sarı alanı yakınlarında hasta yakınları için bek-
leme salonu/salonları, bilgilendirme bankosu ve personeli ile gerekli olanaklar sağlanır. Kırmızı
alan hastaları için belirli aralıklarla hasta yakınlarına bilgilendirme ilgili personel tarafından
yapılır.”

“(2) Acil servislerde hastaların ruh sağlığını olumsuz etkileyecek travmatik görüntü-
lerden uzak tutulması için gerekli düzenlemeler yapılır. Acil serviste hastalar ilgili tabip tara-
fından, hemşire ve tabibin lüzum görmesi hâlinde hasta refakatçisi eşliğinde muayene edilir.
Hasta yakını, hastanın kimlik bilgileri ve anamnez alımı gibi işlemler için refakat edebilir. Sarı
ve Kırmızı alanda hasta refakatçisi kabulü yapılmaz. Tetkik ve tahliller için gerekli numuneler
sarı ve kırmızı alanlarda hastanın bulunduğu yerde alınır ve görevli personel tarafından ilgili
birimine ulaştırılır. Acil servislerde hasta ve yakınlarına herhangi bir numune veya istek taşı-
ması yaptırılmaz, pnömotik sistem marifetiyle işlemlerin çabuklaştırılması sağlanır. Görüntü-
leme ve benzeri işlemler görevli eğitimli yönlendirme personeli refakatinde gerçekleştirilir.
Durumu kritik olan hastalara, bu işlemleri sırasında tıbbi durumunun gerektirdiği bir sağlık
personelinin refakat etmesi sağlanır. Hasta veya yakınları hastanın tıbbi durumu ve yapılacak
tıbbi uygulamalar konusunda ilgili tabip tarafından bilgilendirilir ve lüzumu hâlinde hasta hak-
kında yapılacak özel görüşmeler için ayrı bir oda tahsis edilebilir.”

“(4) Acil serviste yapılan iş ve işlemleri kolaylaştırmak için hasta ve yakınlarının has-
taya yapılan işlemler hakkında bilgilendirilmesi ile hasta hakkındaki acil bilgilerin sağlık ça-
lışanına iletilmesi, sosyal hizmet uzmanları tarafından, yoksa bu konuda gerekli eğitimleri
almış personel tarafından yapılır. Acil serviste ilgili alandan sorumlu olan tabibin bizzat hastalar
hakkında tıbbi bilgi vermesi esastır. Ancak yoğunluk veya hastanın kritik olması sebebiyle, ta-
bibin hastanın başından ayrılamaması durumunda ve/veya seçilmiş vakalarda (kırmızı alan
hastaları) sağlanacak bilgilendirme alanlarında, bu konuda gerekli eğitimleri almış sağlık per-
soneli tarafından bilgilendirme yapılır.”

“(5) Acil servisler bünyesinde ambulans girişi ve acil servis girişlerinde yardıma ihtiyaç
duyacak şekilde gelen hastalara kolaylık sağlamak üzere, hasta karşılama ve taşıma elemanı
bulundurulur. Hasta yoğunluğuna göre gereken sayıda eleman, tekerlekli sandalye ve sedye
temin edilir.”

20 Şubat 2018 – Sayı : 30338                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 37



MADDE 9 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şeklide değiş-
tirilmiştir.

“(1) Acil servislerde hasta, hasta yakınları ve çalışanların güvenliği için sağlık tesisi
yönetimlerince gerekli önlemlerin alınması zorunludur. Acil servislerde güvenlik, resmi kolluk
kuvveti veya özel güvenlik personeli vasıtasıyla ve yeterli sayıda güvenlik kamerası desteğiyle
sağlanır. Güvenlik kameraları, hastaların muayene edilmeleri veya girişimsel işlemleri sırasında
mahremiyetlerini ihlal edecek şekilde konumlandırılamaz. Mahremiyet gözetildikten sonra acil
servislerde güvenlik kamerası ile izlenemeyen kör nokta bulunamaz. Güvenlik kamerasıyla iz-
leme sistemi ses kaydını da içerir ve en az 2 ay süre ile saklanır. Tıbbi işlemlerin gerçekleşti-
rildiği alanlar ile cerrahi müdahale, ameliyathane, yoğun bakım gibi kritik birimlere görevli
personel dışında ilgisi olmayan kişilerin girmesi ilgilisine göre açılma özelliği olan kapılar ko-
nulmak suretiyle engellenir. Görevli personel, hasta, hasta yakını, ziyaretçi, ambulans, hasta
nakil aracı veya sedye ile getirilen acil hastaların alındığı girişler gerekli idari ve teknik ön-
lemler alınarak kontrol altında tutulur. Acil servislerin ana giriş ve hastane içi geçiş kapıları
acil servis hastaları ve buralarda görevli personeller haricinde hiçbir şekilde kullanılamaz. Acil
servislerin hastane içi geçiş kapıları kontrollü kapı olmalı ve acil serviste görev alabilecek ta-
nıma sahip yetkili geçiş şartları tanımlanarak sağlanmak zorundadır. Acil servisle bağlantılı
otopark alanlarında da yeterli ışıklandırma, gözetleme kameraları ve güvenlik personeli ile ge-
rekli güvenlik önlemleri alınır.”

MADDE 10 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 
“(2) Öncelikli Takip ve Özellikli Planlama Gerektiren Acil Servis bulunan hastanelerde,

öncelikle acil tıp uzmanı veya cerrahi branşlardan olan bir baştabip yardımcısı, acil servisten
sorumlu baştabip yardımcısı olarak görevlendirilir.”

“(3) Sağlık tesislerinde çalışan personelin, görevleri esnasında görev tanımına ve Ba-
kanlık tarafından belirlenen çalışma elbiseleri mevzuatına uygun olarak giyinmeleri ve tanıtım
kartı kullanmaları zorunludur.”

“(4) Öncelikli Takip ve Özellikli Planlama Gerektiren Acil Servis bulunan hastanelerde,
Müdürlükçe uygun görülen durumlarda, acil servise araçla gelen hastaların araçları için araç
park imkânları ve kolaylıkları sunulur.”

MADDE 11 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiştir.

“Acil servis daimi ve vardiya usulü çalışanları
MADDE 12 – (1) Acil servis hizmetlerinin, yeterli sayıda uzman tabip bulunması hâ-

linde uzman düzeyinde, sayının yetersiz olması durumunda bir uzman tabibin denetim ve so-
rumluluğunda tabip tarafından verilmesi esastır.

(2) Kadrosunda beş ve daha fazla acil tıp uzmanı bulunan sağlık tesislerinde 24 saat
kesintisiz hizmet esasına dayalı acil servis sorumlu tabip nöbeti tutulur.

(3) Acil servisin kurulu bulunduğu sağlık tesisinde aynı uzmanlık dalından 6 (altı) ve
üzeri sayıda uzman tabibin görev yaptığı branşlarda 24 saat kesintisiz hizmet esasına dayalı
olarak her bir uzmanlık dalı için müstakil acil branş nöbeti düzenlenir. Acil branş nöbeti tutan
tabiplere elektif iş planlarında veya idari başka birimlerde, ilgili nöbet günü için ek bir görev
verilemez. Hastane bilgi sisteminde bu görevlilerin tanım ve rolleri ilgili gün için sadece acil
işlerle ilişkilendirilerek, diğer işlerde görev almaları engellenir. Acil branş nöbeti ile görevli
tabibin, acil bir vakanın tedavisi ile meşgul olduğu durumlarda, yeni gelen hasta için görev-
lendirilmek üzere, acil branş nöbeti yedek nöbetçiler sıralı listesi düzenlenir. Kurumda acil
hasta varlığı durumlarında sıralı listedeki tüm görevliler elektif vakalarına ara vererek, acil
hastaların kabulüne sırasıyla dahil olurlar.
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(4) Müstakil acil branş nöbetleri, öncelikle iç hastalıkları, genel cerrahi, kadın hasta-
lıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, beyin cerrahi, kulak burun boğaz hastalıkları
ile ortopedi ve travmatoloji, kardiyoloji, nöroloji, anestezi ve reanimasyon, aile hekimliği branş-
larından hekimler çalışmak üzere nöbet listeleri düzenlenir. Bu branşlarla birlikte, ilave olarak,
hasta yoğunluğuna göre uzman tabip sayısı yeterli olan diğer klinisyen branşlarda müstakil
acil branş nöbeti düzenlenebilir. Acil uzman tabip nöbeti gerektirmeyen fizik tedavi ve rehabi-
litasyon, cildiye gibi klinik branşlar ile biyokimya ve patoloji gibi diğer branşlardaki klinisyen
olmayan uzman tabipler idari uzman tabip nöbetine dahil edilir.

(5) Branş nöbetlerinin acil servis bünyesinde tutulması esastır. Bu amaçla acil servis
bünyesinde branş nöbeti ile yükümlendirilen her bir uzman tabip için ilgili branşın gerektirdiği
şartları haiz uygun bir acil muayene odası ayrılır. Acil servisin fiziki şartlarının yetersiz olduğu
veya uygun olmadığı durumlarda, hastane elektif hizmetlerinde kullanılan alanlar bu hizmetler
için kullanılmak üzere revize edilir.

(6) Dal hastanesi bulunan yerlerde ilgili uzmanlık dalındaki acil branş nöbeti hizmetleri
bu hastanelerde planlanır ve aynı ilçe sınırlarındaki genel hastaneler bu branşlar için kapsam
dışı tutulur.

(7) Uzman tabip sayısının yetersiz olması ve her bir branş için müstakil acil branş nöbeti
düzenlenememesi hâlinde, sağlık tesisi bünyesindeki mevcut klinisyen uzman tabipler arasında
dahili branş acil havuz nöbeti ve cerrahi branş acil havuz nöbeti düzenlenir. Dahili ve cerrahi
branş acil havuz nöbeti düzenlenebilmesi için; tüm dahili ve cerrahi klinisyen branşların her
ikisinde de toplam 6 (altı) ve üzeri sayıda uzman tabip bulunması gerekir. Dahili ve cerrahi
branş acil havuz nöbeti tutulan hastanelerde, nöbetçi tabiplerin branşları dışında hasta kabulü
ve konsültasyon ihtiyaçları için, her branşın acil icapçı tabip nöbet listesi düzenlenir.

(8) Yan dal uzmanlıklarında görevli uzman tabip sayısının birden fazla olması duru-
munda bunlar ilgili ana dalda müstakil acil branş nöbetine veya ilgisine göre dahili veya cerrahi
acil branş havuz nöbetine dahil edilebilir ve bu uzman tabip ana dal branşının acil konsültasyon
hizmetlerini yürütmekle yükümlüdür.

(9) Ana dal ve yan dal branşlarından uzman tabip mevcudu 1 (bir) olan branşlar acil
branş nöbetlerine dahil edilmez. Bunlar için ihtiyaç hâlinde çağrı yöntemi ile sağlık tesisine
davet edilmek üzere icap nöbeti tutturulur. İcap nöbetçisi uzman tabibin sağlık tesisine davet
edilip edilmeyeceğine, gerekli tıbbi değerlendirmeler yapıldıktan sonra, acil servis sorumlu ta-
bibi veya nöbetçi uzman tabibince karar verilir. Sağlık tesisine davetin bizzat bu tabiplerden
birisi tarafından yapılması esastır.

(10) Dahili ve cerrahi acil branş havuz nöbetine dahil edilen uzman tabiplere, ayrıca
icap nöbeti tutturulur. Hangi branşlarda icap nöbeti düzenleneceğine, hizmetin gereği ve per-
sonel mevcudu çerçevesinde baştabip karar verir.

(11) Dal hastaneleri için;  hizmet verdiği uzmanlık alanının gerektirdiği bir veya birden
fazla branşta bu maddede belirtilen esaslara uygun olarak 24 saat kesintisiz hizmet esasına da-
yalı acil branş nöbeti düzenlenir. Uzman tabip sayısının branş nöbeti için yeterli olmaması hâ-
linde personel durumuna ve iş yoğunluğuna göre acil servis nöbetlerinin ne şekilde yürütüle-
ceğine yine bu Tebliğde belirtilen esaslara uygun olarak baştabip karar verir. Acil branş havuz
nöbeti tutan uzman tabiplerden biri aynı zamanda idari uzman tabip nöbetçisi olarak baştabipçe
görevlendirilebilir.

(12) Müstakil acil branş nöbeti veya acil branş havuz nöbeti tutulan sağlık tesislerinde;
branş nöbeti ile yükümlü olan uzman tabiplerden biri, gerektiğinde branş nöbetine ilave olarak
mesai saatleri dışındaki yoğun bakım ünitesi hizmetlerini de yürütmek üzere baştabip tarafından
görevlendirilebilir.
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(13) Acil tıp uzmanlık eğitimi veren üniversite hastaneleri ile eğitim ve araştırma has-
tanelerinde acil servis nöbetleri, acil tıp uzmanlık asistanları ve bu birime rotasyona gelen asis-
tan tabipler tarafından, acil tıp uzmanlık dalı öğretim üyeleri veya acil tıp klinik şefleri göze-
timinde bir bütün olarak planlanır ve yürütülür. Acil servis hizmetlerinin aksamadan yürütül-
mesi esastır. Bu nedenle ihtiyaç durumunda tüm klinik tabipleri acil serviste aktif olarak çalış-
mak üzere görevlendirilebilir.

(14) Özel sağlık tesislerinde acil servis hizmetlerinin 24 saat kesintisiz hizmet esasına
dayalı olarak verilmesi esastır. Özel sağlık tesisleri bünyesindeki I. Seviye acil servislerde acil
sağlık hizmetleri tabipler veya var ise aile hekimi uzmanı veya acil tıp uzmanı tarafından yü-
rütülür ve ihtiyaç halinde ilgili dal uzmanı kuruma davet edilir. II. Seviye acil servislerde biri
dahili ve diğeri cerrahi branşta olmak üzere en az 2 (iki) uzman tabibin günün her saatinde
sağlık tesisinde bulunması zorunlu olup acil servis hizmetleri bu uzman tabiplerin denetim ve
sorumluluğunda tabipler tarafından verilir. III. Seviye acil servislerde ise faaliyet izin belge-
sinde yazılı olması kaydıyla iç hastalıkları, genel cerrahi, kadın hastalıkları ve doğum ile çocuk
sağlığı ve hastalıkları branşlarında müstakil acil branş nöbeti tutulması zorunludur. Uzman
tabip sayısının yeterli olması halinde, bu branşlara ilave olarak diğer branşlarda da müstakil
acil branş nöbeti tutulabilir.

(15) Konsültasyonlar, mevcut olması halinde acil servis nöbetçisi ve Mesai Kaydırma
veya Vardiya Branş Polikliniği olarak açık olan branş polikliniklerinde görev yapan acil branş
nöbetçisi tabip tarafından, olmadığı durumlarda konsültasyon nöbet listesinde olan tabipler ta-
rafından yapılır. Konsültasyonların çabuklaştırılması için tüm konsültasyonlar hastane bilgi
sistemi üzerinden tabiplere kayıtlı mesaj sistemi ile yapılır ve süreleri takip edilir. Konsültasyon
süreleri aciliyetine göre en fazla 30 dakikadır. Kırmızı alan konsültasyonları “mavi kod” kap-
samında olup yakından takip edilir. Konsültan tabibin hastayı tekrar görme isteği ve hasta için
istenen yeni talepler, hastanın tanı ve yatış sürecini geciktirmemelidir. Konsültan tabipler kendi
branşı ile ilgili net öneride bulunmalıdır. Konsültan tabibin istediği ve acil servisin rutininde
çalışılabilen tetkik sonuçları çıktıktan sonra hastayı beklemeksizin yeniden değerlendirir. Acil
tabibi ihtiyaç halinde sonuçlar çıkmadan da konsültasyon talep edebilir. İlk yapılan konsültas-
yonda konsültan tabip eksik gördüğü tetkikleri ve müdahaleleri talep edebilir; mutlak yapılması
gereken diğer branş konsültasyonlarını da talep edebilir. Yatış kararı verilmiş, fakat diğer kli-
niklerin mutlak müdahale etmesi gereken elzem durumlar dışında görüşlerini almak isteyeceği
konsültasyonlar hastanın kliniğe yatışı yapıldıktan sonra yapılır.

(16) Konsültasyon, acil veya icapçı nöbetçi tabip listelerinde ismi belirtilen tabibe ula-
şılamaması veya bir başka hasta ile meşgul olması durumlarında, ilgili listede ismi bulunan sı-
ralı nöbetçi tabip çağrılır. Nöbete veya vakaya çağrılan tabip davete icabet etmekle zorunludur.
İcapçı tabip davete mazeretsiz olarak icabet etmediğinde hakkında idari işlem başlatılır ve
nöbet ücretleri kesilir.”

MADDE 12 – Aynı Tebliğin 14 üncü maddesinin birinci ve üçüncü fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Kamu ve özel tüm sağlık tesisleri ve kuruluşları kendilerine başvuran veya ambu-
lans ve sevkle getirilen tüm acil vakaları sağlık güvencesi ve ödeme gücü olup olmadığına bak-
maksızın kabul etmek, 112 acil ambulansları tarafından getirilecek vakalar için KKM talimat-
larına göre acil servislerini hazırlamak, ilk değerlendirme ve gerekli tıbbi müdahaleyi yapmak
ve stabilizasyonu sağlamakla yükümlüdür. İleri tetkik ve tedavisi gereken hastaların diğer sağlık
tesislerine sevki, sevk edilecek hastanın tıbbi durumuna uygun nihai tedavisinin sağlanabileceği
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sağlık tesisinin belirlenmesi ve nakil işlemlerinin 112 KKM’nin yönetim ve koordinasyonunda,
112 KKM tarafından verilen talimatlara uygun olarak yapılması zorunludur. Hastaneye vaka
getiren ambulansların vakalarının hemen teslim alınması ve ilgili ambulansın hastaneden ay-
rılışı en fazla 15 dakika içerisinde sağlanmalıdır.”

“(3) Acil servislerde hasta takibinin 24 saati geçmemesi esastır. Bu süre içerisinde kesin
tanısı konulamamış veya yatış endikasyonu belirlenememiş hastalar ile yatış endikasyonu bu-
lunan ve birden fazla kliniği ilgilendiren hastalar acil servis sorumlu tabibi veya nöbetçi uzman
tabibince değerlendirilir ve tıbbi durumunun gerektirdiği en uygun uzmanlık dalına ait kliniğe
yatışı yapılarak ilgili klinik şefi veya sorumlu uzman tabibine bilgi verilir. Yatışına karar verilen
klinikte boş yatak bulunmaması hâlinde boş yatak bulunan uygun kliniklerden birisine yatırı-
larak hastanın takibi, bakım ve tedavisi ilgili olduğu klinik tarafından yapılır. Acil servisten
kliniklere yatış için bekleyen acil hastalara yatış önceliği verilir. Acil servise akut bir rahatsızlık
veya bir başka sağlık tesisinden acil olarak veya yatış amaçlı araçla sevk yoluyla gelmeyen
hastaların yatış ve takibi kesinlikle yapılmaz. Acil yataklı serviste gözlem ve takip için 8 (sekiz)
saatten uzun veya yatış kararı verildiği halde 4 (dört) saatten uzun yatan hastası bulunan kli-
nikler için elektif koşullarda yeni hasta yatırılmasına hastane bilgi sistemi tarafından engel ko-
nulur. Başka bir klinikte yatak olması durumunda bu yataklar acil serviste yatış için bekleyen
hastaların kullanımına açılır. Acil serviste yatan veya ayaktan gelen hastalar için ayrı bir labo-
ratuvar veya görüntüleme merkezi olmayan durumlarda bu hastalar için istenen tetkik, görün-
tüleme veya girişimlere öncelik verilerek bu işlemler yapılmadan elektif hasta alınmasına has-
tane bilgi sistemi tarafından engel konulur.”

“(5) Acil cerrahi ameliyat endikasyonu konularak acil servisten yatışı yapılan hastaların
yoğun bakım yatağı ihtiyaçları yoğun bakım sorumlu uzmanı tarafından belirlenir. Acil cerrahi
ameliyat ihtiyacı olan hastaların ameliyat öncesi gerekli olan anestezi konsültasyonu ilgili cer-
rahi klinik uzmanı tarafından yapılır. Bu hastaların ameliyat sonrası tedavi ve bakımlarının ya-
pılabilmesi için yeterli yoğun bakım hasta yatağı bulunmayan hastaneler, mevcut yatak im-
kânlarından geçici olarak ameliyat sonrası (post op) ara bakım ünitesi kurarak hastaların ka-
bulünü yaparlar. Acil cerrahi operasyon endikasyonu bulunan hastalar için ameliyat sonrası
(post op) yoğun bakım yatağının bulunmaması hastanın ameliyatını geciktirmemelidir. Bu has-
talar için ameliyat sonrası (post op) yoğun bakım yatağı sağlanamadığı durumlarda doğacak
olan sevk ihtiyacı ilgili klinik ve tanımlanmış olan yoğun bakım uzmanı tarafından sağlanır.”

MADDE 13 – Aynı Tebliğin 15 inci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Durumu stabil olmayan hastalar, nakil şartlarında, hemodinamik durumlarını sabit
tutacak düzeye gelmedikleri sürece sevk edilmez. Ancak hastanın acil tedavi işlemleri kurumca
sağlanamıyor ve mutlak surette sevki gerekiyor ise uygun koşullar sağlanarak ilgili sağlık te-
sisine sevki sağlanır. Hasta sevk ve nakil kararı ilgili dal uzmanı tarafından, yok ise acil servis
sorumlu tabibi veya nöbetçi uzman tabip tarafından verilir.”

“(4) Sevki yapılan hasta, hastanın tedavisinin gerçekleştirileceği bir sağlık tesisine ka-
bulü sağlanana kadar sevki yapan sağlık tesisinin sorumluluğundadır. Hastanın sevk edildiği
sağlık tesisi, hastanın kabulü için gerekli tedbirleri almak ve bekletmeksizin tedavisini başlat-
mak ile yükümlüdür. Acil serviste sevk için bekleyen hastanın sorumluluğu, sevk kararı veren
branşın acil servis nöbeti tutması halinde ilgili nöbetçi tabibe, nöbetçi tabip bulunmayan du-
rumlarda ise konsültan tabibe aittir. Sevk kararı veren konsültan tabip sevk gerekçelerini net
bir şekilde belirtmelidir. Sevk işlemleri ve bu esnadaki hastanın takip ve tedavisi sevk kararı
veren tabip tarafından gerçekleştirilir.”
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MADDE 14 – Aynı Tebliğin 16 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

“(1) İllerde üçüncü basamak sağlık tesislerine diğer illerden ve il içinden, gerekli ko-
ordinasyon sağlanmadan ve uygun şartlar oluşturulmadan, uygunsuz olarak yapılan sevklerin
önüne geçilebilmesi ve acil vakayı kabul etmeyen sağlık tesisleri için; müdürlükçe ASKOM
bünyesinde Sevk Değerlendirme ve Denetleme Komisyonu oluşturulur. Bu komisyon il sağlık
müdürünün başkanlığında, ildeki sağlık kurumlarının baştabipleri/mesul müdürleri, acilden so-
rumlu tabipler ve il ambulans servisi baştabibinin de katılımıyla ayda en az bir defa toplanır.” 

“(2) Komisyon il dışına ve il içinde yapılan sevkler ile acil vakayı kabul etmeyen ve
ambulansta bekleten sağlık tesislerini değerlendirir ve endikasyon dışı yapılan uygunsuz ve
gereksiz sevkler ile endikasyonu olduğu halde kabul edilmeyen vakaları tespit eder, sebeplerini
sorgular ve çözüme kavuşturur. Alınan kararlar tutanak altına alınır ve ilgili sağlık tesisi baş-
tabibine yazılı olarak bildirilerek gerekli önlemleri alması istenir. Tekrarı hâlinde ilgili baştabip
ve diğer sorumlular hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre idari soruşturma başlatılır. Ko-
misyonun sekretaryası ASKOM tarafından yürütülür. Gerektiğinde bu işlemler müdürlüğün
uygun göreceği ilçelerde, ilçe sağlık müdürleri başkanlığında oluşturulacak alt komisyonlar
marifetiyle aynı usulle yürütülebilir. İlçe sağlık müdürlükleri tarafından ilçede bulunan tüm
sağlık tesisleri 2 (iki) ayda bir denetlenir ve denetim sonuçları müdürlüğe bildirilir.”

MADDE 15 – Aynı Tebliğin 17 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(1) Acil servis standartlarının oluşturulması ile acil sağlık hizmetlerinin koordinasyonu
ve bu Tebliğ hükümlerine uygun olarak etkili bir şekilde yürütülmesinden müdürlükler, ilgili
sağlık tesislerinin baştabipleri, acil servisten sorumlu baştabip yardımcıları ve acil servis so-
rumlu tabipleri birinci derecede ve müteselsilen sorumludur.” 

“(2) Müdürlükler işleyiş ile alakalı periyodik olarak 6 (altı) ayda bir denetim yapar, so-
nuçları değerlendirir ve tespit edilen sorun ve aksaklıklarla ilgili gerekli tedbirleri alır ve lüzumu
hâlinde denetim sonuçlarını raporlayarak Bakanlığa bildirir.” 

“(3) Sağlık kuruluşları, Bakanlıkça yayımlanan izleme ve değerlendirme cetvellerinde
belirtilen bilgileri eksiksiz olarak zamanında Müdürlüğe bildirmekle, Müdürlükler de Bakanlığa
bildirmekle yükümlüdür.”

“(4) Bakanlıkça yapılan değerlendirmeye göre bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara
uyulmadığının tespit edilmesi halinde ilgililer hakkında ilgili mevzuatına göre gerekli idari iş-
lemler yapılır.”

MADDE 16 – Aynı Tebliğin geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Mevcut acil servislerin bu Tebliğe uyumu, Tebliğin yürür-

lük tarihinden itibaren, iş ve işlemler yönünden hemen, fiziksel mekân revizyonları yönünden
ise 2 (iki) ay içerisinde sağlanır. Yapılan tüm uyum çalışmaları ilgili genel müdürlüklere bildi-
rilir. Yeni hizmet binasına 6 (altı) ay içerisinde taşınması planlanan hastaneler bu Tebliğde ta-
nımlanan fiziki alan standartlarından bu süre içinde muaf tutulur.”

MADDE 17 – Aynı Tebliğin ekindeki Ek-1, Ek-4, Ek-5 ve Ek-7 ekteki şekilde değiş-
tirilmiştir. 

MADDE 18 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 19 – Bu Tebliğ hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 

ESAS NO : 2017/157 

KARAR NO  : 2017/133 

Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 

09/05/2017 tarihli ilamı ile CMK.nun 12. Maddesi gereğince mahkememizin yetkisizliğine ve 

dosyanın görevli ve yetkili Bursa Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verilen 

ġahin ve Hayriye'den olma 28/09/1977 D.lu, Bursa Ġznik Mahmutçelebi Mah./köy nüfusuna 

kayıtlı MURAT BAġTAR tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ ve gerekçeli karar tebliğ 

edilememiĢtir. 

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

GAZETE‘DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

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

karar verilmiĢ olup, Ġlan olunur. 589 

————— 

ESAS NO : 2017/335 

KARAR NO  : 2017/236 

Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 

14/11/2017 tarihli ilamı ile CMK.nun 12. Maddesi gereğince mahkememizin yetkisizliğine ve 

dosyanın görevli ve yetkili Bakırköy Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar 

verilen Yıldırım ve Ayfer'den olma 28/11/1984 D.lu, Ġstanbul Beyoğlu Bülbül Mah./köy nüfusuna 

kayıtlı SÜHA YAMALI tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ ve gerekçeli karar tebliğ 

edilememiĢtir. 

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

GAZETE‘DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

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

karar verilmiĢ olup, Ġlan olunur. 590 

—— •• —— 
Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO  : 2017/173 

DAVACI  : K.H. 

KATILAN : GÜL-OKUT ULUSLARARASI YOLCU VE YÜK TAġIMACILIĞI 

ĠNġ. GIDA TEKS. HAY. TAR. MAD. ĠTH. ĠHR. TĠC. LTD. ġTĠ, 

Söğütlü Mahallesi Yancar ĠĢ Merkezi Iğdır Merkez/IĞDIR. 

KATILAN  : GÜRBULAK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 

SANIK : ORXAN RAMAZANOV, Damet ve Selvi oğlu, 02/06/1988 

AZERBAYCAN doğumlu, 

SUÇ : 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet 

SUÇ TARĠHĠ  : 23/10/2016 

SUÇ YERĠ  : DOĞUBAYAZIT 

KARAR TARĠHĠ : 13/12/2017 

Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı yabancı uyruklu sanık hakkında 

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan kamu davası açılmıĢ olmakla Mahkememizce yapılan 

yargılama sonunda yabancı uyruklu sanık hakkında neticeten mahkumiyetine karar verilmiĢ olup, 

yabancı uyruklu sanığın tebligata elveriĢli adresi bulunmadığından gerekçeli kararın 7201 Sayılı 

Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 15 gün 

içerisinde Kanun yoluna baĢvurulamadığı takdirde kesinleĢmiĢ sayılacağı ilan olunur. 

 592 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

35 KALEM MUHTELĠF MOBĠLYA SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Ġdari ve Mali ĠĢler Daire 

BaĢkanlığı ihtiyacı 35 kalem muhtelif mobilya, Ofisimiz tip ticari Ģartnamesi ile ihtiyaç sahibi 

Kurumca hazırlanan teknik Ģartnamesine uygun olarak ve ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen 

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

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

tekliflerini sürdüreceklerdir.  

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.   

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

BaĢkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik Ģartnameler ile sair ihale 

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

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

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

belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.  

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

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

YALNIZCA TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta 

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

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

bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 27/02/2018 günü, en geç saat 12.00‘ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 1565/1-1 
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YAġ ÇAY YÜKLEME VE NAKLĠYE HĠZMET ALIM ĠġĠ YAPTIRILACAKTIR 
Eskipazar Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

 Kıyıcık/Of/TRABZON 

1 - Müdürlüğümüz tarafından 9.400.000 kg yaĢ çay yükleme ve nakliye hizmet alım iĢi 
%20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve Ġhale Yönetmenliğimizin 9‘uncu Maddesi 
kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, aĢağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında 
temin edilebilir.  

Eskipazar Çay Fabrikası Müdürlüğü Kıyıcık/Of/TRABZON 
3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dahilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 08.03.2018 PerĢembe günü saat 14.00‘e kadar 
Eskipazar Çay Fabrikası Müdürlüğü evrak kayıt bürosu Kıyıcık/Of adresinde bulunacak Ģekilde 
elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 
14.00‘de açılacaktır. 

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

5 - Alternatif mektuplar kabul edilemez. 
6 - Kısmi teklif kabul edilemez. Nakliye iĢine teklif verenler yükleme iĢine de teklif 

vermek zorundadır. 
7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3‘oranında geçici teminat, yapılacak sözleĢme 

bedelinin KDV hariç %6 sı oranında kesin teminat alınır. 
9 - Ġhale Eskipazar Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.  
10 - TeĢekkülümüz bu ihalede ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu Ġhale 

Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve Ġhale Yönetmenliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya 
kısmen yapıp yapmamakla serbesttir. 1521/1-1 

—— • —— 
AKARYAKIT TÜKETĠM OTOMASYON SĠSTEMĠ (ATOS) ĠLE AKARYAKIT  

TEMĠNĠ ĠġĠ AÇIK ĠHALE USULÜ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 
TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2018/70589 
1 - Ġdarenin: 
a) Adresi : TCDD ĠĢletmesi 1. Bölge Müdürlüğü HaydarpaĢa/ 

ĠSTANBUL 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 216 337 82 14 - 0 216 337 82 14 
c) Elektronik Posta Adresi :  
2 - Ġhale konusu malın adı ve miktarı: H. PaĢa Demiryolu Bakım Servis Müdürlüğü 

bünyesindeki, yol ve iĢ makineleri, mobil demiryolu araçları ve diğer taĢıtlar için 1 (bir) yıl 
süreyle, ATOS sisteminin ücretsiz kurularak bu sisteme bağlı olan, akaryakıt satıĢ 
istasyonlarından, 330.000 litre Motorin (Dizel) temini iĢi. 

3 - Ġhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD ĠĢletmesi 1. Bölge Satın 
Alma ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğü Ġhale Komisyonu‘nda 02.03.2018 tarih ve saat: 14.30‘te 
yapılacaktır. 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 
Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat HaydarpaĢa 
ĠSTANBUL‘a 02.03.2018 tarih ve saat: 14.30‘a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TCDD ĠĢletmesi 11. Bölge Satın Alma ve Stok Kontrol Servis 
Müdürlüğü Ġhale Komisyon bürosunda görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD ĠĢletmesi 1. Bölge Muhasebe ve Finansman Servis 
Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 250,00 TL bedelle temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 1547/1-1 
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HĠZMET ALIMI YAPILACAKTIR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

ĠĢletmemiz ihtiyacı olan 1 adet hizmet alımı ihalesi aĢağıda belirtilen tarih ve saatte 

yapılacaktır. 

1 - Ġdarenin Adresi  : Ege Linyitleri ĠĢletmesi Müdürlüğü Atatürk Cad. No: 111 

45500 Soma / MANĠSA 

a) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat) 

  Fax 612 20 13 – 613 20 13 

b) Elektronik posta adresi  : elisatinalma@eli.gov.tr 

2 - Ġhale konusu hizmetin  

a)- 

Niteliği - Türü - Miktarı ĠKN 

Dosya 

No 

Ġhale Tarihi ve 

Saati 

ĠĢin 

Süresi 

1 

Hafif Vasıta Park sahasında bulunan 

araçların kullandırılması için 35 kiĢi 

ile ġoförlük hizmeti alımı iĢi 

2018/73511 2018/251 
12/03/2018 

saat:14:00 

730 

gün 

 

b) Yapılacağı yer  : Ege Linyitleri ĠĢletmesi Müdürlüğü Soma/Manisa 

c) ĠĢin süresi  : Ġhale süresi takvim günü olup, yukarıda belirtilmiĢtir. 

d) Ġhale usulü  : Açık ihale 

3 - Ġhalenin Yapılacağı yer  : Ege Linyitleri ĠĢletmesi Müdürlüğü Komisyon odası 

Soma / Manisa 

4 - Ġhale dokümanı; Ege Linyitleri ĠĢletmesi Müdürlüğü Atatürk Cad. No: 111 45500 

Soma / Manisa adresinde görülebilir ve 200,00 TL bedelle aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler, 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri ĠĢletmesi 

Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

6 - Ġstekliler teklif edilen bedelin % 3‘ünden az olmamak üzere geçici teminat 

vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 gündür. 

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve 

yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara 

tabi değildir.  

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr 1597/1-1 
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HĠZMET ALIMI YAPILACAKTIR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

ĠĢletmemiz ihtiyacı olan ve aĢağıda 1 (bir) adet hizmet alımı iĢi ile ilgili ihale açık ihale 

usulü ile aĢağıda belirtilen tarihte ihale edilecektir. 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : E.L.Ġ. Müdürlüğü Atatürk Cad. No. 111 45500 Soma/ 

MANĠSA 

b) Telefon ve faks numarası  : (236) 613 23 26 (4 hat)  

  Fax 612 20 13 – 613 20 13 

c) Elektronik posta adresi  : elisatinalma@eli.gov.tr 

2 - Ġhale konusu hizmetin  

a)- 

Niteliği - Türü - Miktarı 

Ġhale 

Kayıt No 

Dosya 

No 

Ġhale Tarih ve 

Saati 

ĠĢin 

Süresi 

1 

Eynez Yer altı Kontrol ġube 

Müdürlüğüne bağlı stok 

sahalarından Ġdare ve Piyasa 

kamyonlarına 2.000.000 ton kömür 

yüklenmesi iĢi. 

2018-76031 2018-258 
08.03.2018 

14:00 

360 

gün 

 

b) Yapılacağı yer  : ELĠ Müdürlüğü SOMA/MANĠSA. 

c) ĠĢin süresi  : Ġhale süreleri takvim günü olup, yukarıda belirtilmiĢtir. 

d) Ġhale usulü  : Açık ihale 

3 - Ġhalenin Yapılacağı yer  : ELĠ Müdürlüğü Komisyon odası Soma / MANĠSA 

4 - Ġhale dokümanı; ELĠ Müdürlüğü Atatürk Cad. No. 111 45500 Soma / MANĠSA, 

adresinde görülebilir. Ġhale dokümanlarının Ģartnamelerini 170,00 TL karĢılığı aynı adreslerden 

temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri ĠĢletmesi 

Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

6 - Ġstekliler teklif edilen bedelin % 3‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süreleri, ihale tarihinden itibaren 90 gündür. 

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve 

yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara 

tabi değildir.  

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr 1598/1-1 
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TTK ĠHTĠYACI OLARAK KOZLU TĠM YERALTI ESNEK MEKANĠZE TAHKĠMAT 

TEÇHĠZATI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESĠ KAPSAMINDA  

AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 - Ġdarenin  

a) Adresi : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Bağlık 

Cad. Yayla Mah. Ġhsan Soyak Sok. No: 2 

ZONGULDAK  

b) Telefon ve faks numarası : Tel : 0 372 252 40 00 (70 hat) 

  Fax: 0 372 251 19 00 

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

 

2 - Ġhale konusu iĢin nev‘i Malzemenin Cinsi Miktarı 

a) Niteliği, türü ve miktarı Kozlu TĠM Yeraltı Esnek Mekanize 

Tahkimat Teçhizatı 

1 Set 

(170 metre) 

 

b) Teslim yeri : Yerli yükleniciler için: Kozlu TĠM Müdürlüğü Karo 

Sahası 

  Yabancı yükleniciler için: CIF Zonguldak 

c) Teslim tarihi  : Yerli yükleniciler için SözleĢmenin imzalanmasına 

müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine veya 

tebligat için gösterdiği adrese yapılacak iĢe baĢlama 

talimatının tebliğinden itibaren 180 takvim günüdür. 

  Yabancı yükleniciler için: SözleĢmenin imzalanmasını 

müteakip 180 takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin   

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire BaĢkanlığı ZONGULDAK  

b) Tarihi ve saati : 25.04.2018 ÇarĢamba saat 15:00 

4 - Ġhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri  

4.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel 

kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

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

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

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e) ġartnamede belirlenen geçici teminat, 
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f) ġartnamenin 55. maddesinde belirtilen yeterlilik belgeleri 

- Tüm makine-teçhizat ve aksesuarlar; Hidrolik ünite ekipmanları, ġiltler ve Hidrolik 

Direkler Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile Ġlgili 

Yönetmelik (2014/34/AB)‘te belirtilen I. Grup anti grizu teçhizat kategorisine uygun akredite 

kuruluĢlardan alınmıĢ ATEX sertifikalı olacak, sertifika teklifle birlikte ya da örneği teklifte 

verilmek Ģartıyla aslı malzemenin teslimi aĢamasında verilecektir. 

Teklif dosyasında yer alacak Atex sertifikaları ve geçerlilik teyidine iliĢkin belgeler, Ġdari 

ġartnamenin 7.3 Maddesine uygun olarak sunulacaktır. Sertifikaların yabancı dilde düzenlenmiĢ 

olması halinde, Ġdari ġartname 7.3.5 Maddesine uygun olarak Türkçe tercümesi sunulacaktır. 

Yabancı ülkelerden temin edilen belgeler, Ġdari ġartname 7.3.4 Maddesine uygun olarak 

sunulacaktır.  

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

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

ortaklığı beyannamesi,  

i) ġartnamenin 16.maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düĢündükleri iĢlere ait önerileri ve iĢlerin listesi,  

j) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

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

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

5 - Bu ihalede kısmi teklif verilemeyecektir. 

6 - Ġhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır. 

7 - Ġhale dokümanı TTK Satınalma Daire BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi MithatpaĢa 

Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad.(AĢkaabat Cad.) 19. Sok. 

No: 22 Bahçelievler /ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 250,00 TL karĢılığı 

temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 25.04.2018 ÇarĢamba saat 15.00‘e kadar TTK Satınalma Daire BaĢkanlığı 

Bülent Ecevit Caddesi MithatpaĢa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, her bir iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu 

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen birim 

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

10 - Ġstekliler teklif edilen bedelin % 3‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

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

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dıĢı bırakılacaktır. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 180 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununa tabii değildir 

13.1.1 - Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

131.2 - SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

yasaklama iĢlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım iĢleri ile ilgili yönetmeliğimizin 

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

Ġlan olunur. 1568/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi 

Başkanlığından:  

Hıdırlıktepe, Atıfbey, ĠsmetpaĢa Kentsel DönüĢüm ve GeliĢim Projesi Ankara BüyükĢehir 

Belediye Meclisinin 11.09.2012 tarih ve 1400 sayılı kararı ile 6306 sayılı Yasa kapsamında riskli 

alan olarak belirlendiği, 6306 sayılı ―Afet Riski Altındaki Alanların DönüĢtürülmesi Hakkında 

Kanun‖ kapsamında Bakanlar Kurulu‘nun 17.12.2012 tarih ve 4088 sayılı kararı ile Riskli Alan 

ilan edilen bölge içerisinde kalmakta olan metruk yapıların 3194 sayılı Kanunun 40. Maddesi ile 

5216 sayılı Kanunun 7. Maddesinin (z) bendine istinaden alandan kaldırılması Ankara 

BüyükĢehir Belediye Encümenince onaylanmıĢtır.   

Ġlgililere ilanen duyurulur. 

HIDIRLIKTEPE - ATIFBEY - ĠSMETPAġA KENTSEL DÖNÜġÜM VE GELĠġĠM PROJESĠ 

3194 SAYILI KANUNUN 40. MADDESĠNE GÖRE TESPĠTĠ YAPILAN YAPI LĠSTESĠ  

Analiz 

No Adı Soyadı Gece Kondu Adresi 

Ankara BüyükĢehir 

Belediyesi Encümen 

Karar Tarih ve Sayı 

483A 
NURĠ AYDOĞAN - 

FEHMĠ AYDOĞAN 

Atıfbey Mah. ġ.K. Aldoğan Cad. No: 28 

Altındağ/Ankara  
01.02.2018   259/514 

2789 DUDU ENGEZ 
Atıfbey(Yamaç) Mah. Serpmeler 

Sok.No:85 Altındağ /ANKARA 
01.02.2018   258/515 

3490 ALĠ POTUK ĠġT. 
Atıfbey(Orhangazi) Mah. Serpmeler Sok. 

No:37 Altındağ/ ANKARA 
01.02.2018   257/512 

5562 MALĠYE HAZĠNESĠ 
Atıfbey(Hayri Akmanlar) Mah. Serpmeler 

Sok. No:343 Altındağ/ANKARA 
01.02.2018   253/513 

 1641/1-1 

————— 

Hıdırlıktepe, Atıfbey, ĠsmetpaĢa Kentsel DönüĢüm ve GeliĢim Projesi; Ankara 

BüyükĢehir Belediye Meclisinin 11.09.2012 tarih ve 1400 sayılı kararı ile 6306 sayılı Yasa 

kapsamında riskli alan olarak belirlendiği, 6306 sayılı ―Afet Riski Altındaki Alanların 

DönüĢtürülmesi Hakkındaki Kanun‖ kapsamında Bakanlar Kurulu‘nun 17.12.2012 tarih ve 4088 

sayılı kararı ile Riskli Alan ilan edilen bölge içerisinde kalmakta olan metruk yapıların 3194 sayılı 

Kanunun 39. Maddesi ile 5216 sayılı Kanunun 7. Maddesinin (z) bendine istinaden alandan 

kaldırılması Ankara BüyükĢehir Belediye Encümenince onaylanmıĢtır.  

Ġlgililere ilanen duyurulur. 

Metruk Yapılar:  

Analiz 

No 
Adı Soyadı Gece Kondu Adresi 

Ankara BüyükĢehir 

Belediyesi Encümen 

Karar Tarih ve Sayı 

178 FATMA DOMURCUK 
Yıldırım Beyazıt Mah. 778/1 (11) 

Sok. No:10 Altındağ/ANKARA 
01.02.2018 256/511 

482 
SEHER YILMAZ - 

LÜTFĠYE DALTABAN 

Atıfbey Mah. ġ.K. Aldoğan Cad. 

No:22-24 Altındağ/ANKARA 
01.02.2018 255/519 

483 
NURĠ AYDOĞAN - FEHMĠ 

AYDOĞAN 

Atıfbey Mah. ġ.K. Aldoğan Cad. 

No:26 Altındağ/Ankara  
01.02.2018 262/518 

860 
SÜHEYLA MUTLUER VE 

ĠġT. 

Yıldırım Beyazıt Mah. 776 (5) Sok. 

No:10 Altındağ/ANKARA 
01.02.2018 261/517 

863 SADULLAH BÖREKÇĠ 
Yıldırım Beyazıt Mah. 776 (5) Sok. 

No:12 Altındağ/ANKARA 
01.02.2018 260/516 

866 SADULLAH BÖREKÇĠ 
Yıldırım Beyazıt Mah. 776 (5) Sok. 

No: 12/C Altındağ/ ANKARA 
01.02.2018 260/516 

1711 
CELALETTĠN ÇALIM 

VRS. 

Atıfbey (Yiğitler) Mah. Serpmeler 

Sok. No:36 Altındağ/ ANKARA 
01.02.2018 244/540 
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Analiz 

No 
Adı Soyadı Gece Kondu Adresi 

Ankara BüyükĢehir 

Belediyesi Encümen 

Karar Tarih ve Sayı 

2178 ENVER ÇETĠNER ĠĢt. 
Atıfbey (Kartallar) Mah. Sermeler 

Sok. No:77/2 Altındağ/ ANKARA 
01.02.2018 241/527 

3417 
MEHMET SARAÇOĞLU 

VRS 

Atıfbey (Orhangazi) Mah. Serpmeler 

Sok. No:292 Altındağ ANKARA 
01.02.2018 242/538 

3492 
MUSTAFA HASTA VE 

ĠġT. (BĠLAL HASTA) 

Atıfbey (Orhangazi) Mah. Serpmeler 

Sok. No:34/A Altındağ/ ANKARA 
01.02.2018 243/539 

3493 
MUSTAFA HASTA VE 

ĠġT. (BĠLAL HASTA) 

Atıfbey (Orhangazi) Mah. Serpmeler 

Sok. No:34/B Altındağ/ ANKARA 
01.02.2018 243/539 

3640 
MALĠK TESPĠTĠ 

YAPILAMADI 

Atıfbey (Yiğitler) Mah. Serpmeler 

Sok. No:Bila Altındağ/ ANKARA 
01.02.2018 245/529 

3714 
AYġE ORMAN VE ĠġT. 

(MEHMET DARI VRS.) 

Atıfbey (Yavuz Selim) Mah. 

Altındağ Cad. No:269 Altındağ/ 

ANKARA 

01.02.2018 254/535 

5257 ERSĠN ÇAM 

Atıfbey (Hayri Akmanlar) Mah. 

Serpmeler Sok. No:267A Altındağ/ 

ANKARA 

01.02.2018 248/536 

5280 ERSĠN ÇAM 

Atıfbey (Hayri Akmanlar) Mah. 

Serpmeler Sok. No:267A Altındağ / 

ANKARA 

01.02.2018 248/536 

5259 HATĠCE EKĠNCĠ 

Atıfbey (Hayri Akmanlar) Mah. 

Serpmeler Sok. No:265 

Altındağ/ANKARA 

01.02.2018 247/537 

5264 ĠSMAĠL ġABAN 

Atıfbey (Hayri Akmanlar) Mah. 

Serpler Sok. No:261 

Altındağ/ANKARA 

01.02.2018 251/533 

5263 ĠSMAĠL ġABAN 

Atıfbey (Hayri Akmanlar) Mah. 

Serpler Sok. No:261/A 

Altındağ/ANKARA 

01.02.2018 251/533 

5267 ABĠDĠN KARABEK 

Atıfbey (Hayri Akmanlar) Mah. 

Serpmeler Sok. No:260 Altındağ / 

ANKARA 

01.02.2018 250/534 

5266 ABĠDĠN KARABEK 

Atıfbey (Hayri Akmanlar) Mah. 

Serpmeler Sok. No:260 Altındağ / 

ANKARA 

01.02.2018 250/534 

5268 MURAT KARABEY 

Atıfbey (Hayri Akmanlar) Mah. 

Serpmeler Sok. No:260 

Altındağ/ANKARA 

01.02.2018 252/532 

5270 
KASIM KOÇ VE ĠġT. 

(MEHMET KOÇ VRS.) 

Atıfbey (Hayri Akmanlar) Mah. 

Serpler Sok. No:259 

Altındağ/ANKARA 

01.02.2018 246/530 

5271 
KASIM KOÇ VE ĠġT. 

(MEHMET KOÇ VRS.) 

Atıfbey (Hayri Akmanlar) Mah. 

Serpler Sok. No:259 

Altındağ/ANKARA 

01.02.2018 246/530 

5272 FEHMĠ KOÇ 

Atıfbey (Hayri Akmanlar) Mah. 

Serpler Sok. No:258 Altındağ/ 

ANKARA 

01.02.2018 249/531 

 1642/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden: 

3194 Sayılı Ġmar Kanununun ilgili hükümlerine uygun olarak görev ve sorumluluklarını 

yerine getirmedikleri idarelerince tespit edilen aĢağıdaki yapı müteahhitlerinin yetki belge 

numaraları, aynı Kanunun 42 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası doğrultusunda, karĢılarında yazılı 

Bakanlık Makamının Olurları ve sürelerle iptal edilmiĢtir.  

Adana Seyhan Belediyesi – 20.K.IV pafta, 9561 ada, 10 parsel – Ataç Ziraat ĠnĢ. Mad. 

Nak. Gıda San. ve Tic. Ltd. ġti. (0001315007565102) - ġirket Müdürleri Ramiz ATAÇ ve Deniz 

ATAÇ - 15.02.2018 tarihli ve 29385 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Ankara Etimesgut Belediyesi - 66KM-IVA pafta, 45556 ada, 4 parsel – Yücel ġahin ĠnĢ. 

Gıda Tur. San. ve Tic. Ltd. ġti. (0006315073340238) - ġirket Müdürü Yücel ġAHĠN - 15.02.2018 

tarihli ve 29568 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Ankara Etimesgut Belediyesi - 67 KJ 3C pafta, 843 ada, 5 parsel – Özbuyruk ĠnĢ. Konf. 

Gıda ve Ġht. Mad. San. ve Tic. Ltd. ġti. (0006315310960011) - ġirket Müdürü Ġsmail BUYRUK - 

15.02.2018 tarihli ve 29576 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Bursa Ġnegöl Belediyesi - 102 pafta, 1362 ada, 300 parsel – Asil KardeĢler Ġzo. Ve Yalıt. 

Malz. ĠnĢ. Mob. San. Tic. Ltd. ġti. (0016315658084367) - ġirket Müdürleri Ġsa ASĠL ve Musa 

ASĠL - 15.02.2018 tarihli ve 29560 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Samsun Atakum Belediyesi - F36A20B3B pafta, 3842 ada, 7 parsel – Musa KAPLAN 

(0055111835088558) - 15.02.2018 tarihli ve 29561 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Manisa Akhisar Belediyesi - 48K3D pafta, 1639 ada, 6 parsel – Sinan KAYA 

(0035112166887312) - 15.02.2018 tarihli ve 29574 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Ankara Sincan Belediyesi - 4071 ada, 2 parsel – Bayram YILDIRIM - 15.02.2018 tarihli 

ve 29575 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Ankara Sincan Belediyesi - 667 ada, 10 parsel – Zeyyit ÇERBAġ (0006110398286640) - 

15.02.2018 tarihli ve 29577 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Bursa Nilüfer Belediyesi - H21C05C1B pafta, 2056 ada, 22 parsel – ġaban Ali 

YANIKLAR (0016110299631348) - 15.02.2018 tarihli ve 29578 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) 

yıl. 

Kocaeli Çayırova Belediyesi - G22B18B3B pafta, 1118 ada, 1 parsel- Önder 

OKÇUYUSUF (0041111385470703) - 15.02.2018 tarihli ve 29556 sayılı Bakan Oluru ile 5 (beĢ) 

yıl. 

Söz konusu yapı müteahhitlerinin yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması 

dıĢında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına,  

Yetki belge numarası olmayan gerçek ve tüzel kiĢiler ile Ģirket müdürlerinin yetki belge 

numarası almak üzere Ġl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde iptal süresince verilmemesine, 

Ġptal sürelerinin Resmi Gazete‘de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına, 

Ayrıca, EskiĢehir TepebaĢı Belediyesi - 198 pafta, 1419 ada, 578 nolu parseldeki 

sorumluğu nedeniyle yetki belge numarası 11.09.2016 tarihli ve 29828 sayılı Resmi Gazete ilanı 

ile 1 (bir) yıl süre ile iptal edilen Mehmet Salih KILIN‘ın (0026111282264748) söz konusu 

yapıdaki görev ve sorumluluklarını yerine getirdiği Belediyesince bildirildiğinden, tesis edilen 

iptal iĢleminin Bakanlık Makamının 15.02.2018 tarihli ve 29580 sayılı Oluru ile kaldırılmasına, 

Karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 1602/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden 

Bursa Ġli, YeniĢehir Ġlçesi, 527 ada, 16 parsel üzerindeki 798184 YĠBF nolu inĢaatın 

denetimini üstlenen 917 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Metot Yapı Denetim Ltd. ġti. 

tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 8. Ġdare Mahkemesinin 19.01.2018 

tarihli ve E.2017/3234 sayılı kararı ile ―dava konusu iĢlemin yürütülmesinin durdurulmasına‖ 

hükmedildiğinden 15.06.2017 tarihli ve 30097 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Metot Yapı Denetim 

Ltd. ġti. hakkında tesis edilmiĢ olan iĢlemlerin yürütmesi 12.02.2018 tarihli ve 25582 sayılı 

Makam Oluru ile durdurulmuĢtur.  

Ġlgililere duyurulur. 1564/1-1 



Sayfa : 182 RESMÎ GAZETE 20 ġubat 2018 – Sayı : 30338 

 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Menemen Belediye Spor Eğitim Vakfı (MESEV). 

VAKFEDENLER: Tahir ġAHĠN, Nadir ġENEL, Ufuk ANIK, Aydın ġAHĠN, Fatih 

YANAR. 

VAKFIN ĠKAMETGÂHI: ĠZMĠR. 

VAKFIN TESCĠL KARARINI VEREN MAHKEMENĠN ADI, KARAR TARĠHĠ VE 

NO‘SU:  

Menemen 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 25/01/2018 tarihinde kesinleĢen 21/11/2017 

tarihli ve E: 2016/169, K: 2017/582 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Sporun insan sağlığına pozitif katkısı nedeniyle tüm spor dallarında 

amatör sporcular yetiĢtirmek, halkın özellikle gençlerin boĢ zamanlarını değerlendirerek onların 

topluma yararlı bireyler olarak yetiĢmesi için gerekli eğitim, kültür, sanat hizmeti vermek için 

eğitim kurumları, sağlık üniteleri, sanat tesisleri, spor saha ve tesisleri kurmak ve senette belirtilen 

diğer amaçları gerçekleĢtirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000,00 TL (AltmıĢbin) Nakit. 

YÖNETĠM KURULU: Tahir ġAHĠN, Nadir ġENEL, Fatih YANAR. 

VAKFIN SONA ERMESĠ HALĠNDE MAL VE HAKLARIN DEVRĠ: Borçlar 

ödendikten sonra kalan malvarlığı aynı amaç doğrultusunda faaliyet gösteren baĢka bir vakfa 

devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 1562/1-1 

—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

15/01/2018 tarih ve 2160 sayılı BaĢkanlık Olur'u ile, BAY/939-82/29516 sayılı bayilik 

lisansı sahibi Çeltikçi Petrol ĠnĢaat Nakliyat Gıda Turizm Ticaret ve Sanayi Limited ġirketi‘nin, 

02/06/2014 tarihli denetime göre, istasyon otomasyon sistemine müdahale ettiğinin tespit 

edilmesinin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ve Petrol Piyasası 

Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile 27/06/2007 tarih ve 1240 

sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine (27/06/2007 tarih ve 1240 

sayılı Kurul Kararının mülga 5 inci maddesinin ondördüncü fıkrasına) aykırılık teĢkil ettiği 

değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir Ģekilde araĢtırılması ve ilgili mevzuat karĢısındaki 

durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında 

Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca söz konusu lisans sahibi hakkında 

doğrudan soruĢturma açılmasına karar verilmiĢ ve Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince 

düzenlenen 16/01/2018 tarih ve 93 sayılı SoruĢturma Raporu, ihbar edilmek ve yazılı savunması 

alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen usulüne uygun olarak tebliğ edilememiĢtir. 

Mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin 

geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin ve konu ile 

ilgili savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi 

gerektiğinin, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının 

bilinmesi hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 1628/1-1 
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Gebze Gümrük Müdürlüğünden: 

ĠLANEN TEBLĠGAT 

Müdürlüğümüzce kolluk birimlerinin değiĢik gün ve sayılı yazılarına istinaden, 

müdürlüğümüz denetimindeki geçici depolama yerine geçici olarak teslim alınmıĢtır. Söz konusu 

araçlar ile Geçici Ġthal Edilen Kara TaĢıtlarına ĠliĢkin 1 Seri No'lu Gümrük Genel Tebliğinin 19/1 

ve 27/1-2. maddelerinin ihlal edilmesi nedeniyle, 4458 sayılı Gümrük Kanunun 238/1. maddesi 

tatbik edilerek ceza kararları tanzim edilmiĢ olup, araçları yurda getiren Ģahısların yeterli yurt içi 

ve yurt dıĢı adresleri tespit edilemediğinden bahse konu ceza kararlarını içeren tebligatlar 

yapılamamıĢtır. Bu nedenle, listede yazılı toplamda 54 adet ceza kararı muhteviyatı para 

cezalarının bir ay (30 gün) içinde ödenmesi, tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün 

sonunda ilanen tebligatın yapılmıĢ sayılacağı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip 

maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

Müdürlüğümüzce listede kayıtlı araçlar Geçici Ġthal Edilen Kara TaĢıtlarına ĠliĢkin 1 Seri 

No'lu Gümrük Genel Tebliğinin 19/1 ve 27/1-2. maddelerinin ihlal edilmesi nedeniyle, 4458 

sayılı Gümrük Kanunun 238/1. maddesi tatbik edilerek ceza kararları tanzim edilmiĢ olup, 

araçları yurda getiren Ģahısların yeterli yurt içi ve yurt dıĢı adresleri tespit edilemediğinden bahse 

konu ceza kararlarını içeren tebligatlar yapılamamıĢtır. Bu nedenle, listede yazılı 54 adet ceza 

kararı muhteviyatı para cezalarının bir ay (30 gün) içinde ödenmesi, tebligatın yayımlandığı 

tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmıĢ sayılacağı 7201 sayılı Tebligat 

Kanununun 28. ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 

SIRA 

NO CEZA KARARI 

TEBLĠĞ EDĠLEMEYEN 

KĠġĠLER PLAKA 

CEZA 

TUTARI 

1 17411300CK001155 Zvıad TCHAGALIDZE VH677HV 2.960,00 TL 

2 17411300CK001090 GIORGI APHAKIDZE XX054GG 3.390,50 TL 

3 17411300CK001038 JUMBER KARTSĠVADZE TF387FT 1.516,00 TL 

4 17411300CK001036 JUMBER KARTSIVADZE TF387FT 1.516,00 TL 

5 17411300CK001021 SEVDA BAKALOVA X9165KB 1.895,00 TL 

6 17411300CK001020 SEVDA BAKALOVA X9165KB 1.895,00 TL 

7 17411300CK001019 DAVITI SONIDZE BF439FB 2.653,00 TL 

8 17411300CK001018 DAVITI SONIDZE BF439FB 2.653,00 TL 



Sayfa : 184 RESMÎ GAZETE 20 ġubat 2018 – Sayı : 30338 

 

SIRA 

NO CEZA KARARI 

TEBLĠĞ EDĠLEMEYEN 

KĠġĠLER PLAKA 

CEZA 

TUTARI 

9 17411300CK001009 SADET BAYRYAM X1389KK 1.553,90 TL 

10 17411300CK001007 SADET BAYRYAM X1386KK 1.553,90 TL 

11 17411300CK000774 TEODORA TODOROVA PB2225PT 2.880,30 TL 

12 17411300CK000757 ADEM YUSEIN BRX5639 1.490,00 TL 

13 17411300CK000756 ADEM YUSEIN BRX5639 1.490,00 TL 

14 17411300CK000746 YORDAN YORDANOV CA3928TC 758,00 TL 

15 17411300CK000745 YORDAN YORDANOV CA3928TC 758,00 TL 

16 17411300CK000716 GĠORGĠ BERĠDZE UU139GG 2.048,00 TL 

17 17411300CK000714 GĠORGĠ BERĠDZE UU139GG 2.048,00 TL 

18 17411300CK000671 ALBENA DONCHEVA X2761KA 1.136,97 TL 

19 17411300CK000670 ALDENA DONCHEVA X2761KA 1.136,97 TL 

20 17411300CK000419 STOYCHO STOYANOV X6285KA 2.417,96 TL 

21 17411300CK000418 STOYCHO STOYANOV X6285KA 2.417,96 TL 

22 17411300CK000309 TEVFĠK ALĠOSMANOV EH3021BT 1.192,00 TL 

23 17411300CK000308 TEVFĠK ALĠOSMANOV EH3021BT 1.192,00 TL 

24 17CK411300231 ĠSMAĠL ĠSMAĠL PP2939AX 1.862,50 TL 

25 17CK411300230 ISMAIL ISMAIL PP2939AX 1.862,50 TL 

26 17CK411300220 RAFET REDZHEB K3967BA 1.117,50 TL 

27 17CK411300197 HUSREV YAZGAN NUNP968 909,58 TL 

28 17CK411300221 RAFET REDZHEB K3967BA 1.117,50 TL 

29 17CK411300198 HUSREV YAZGAN NUNP968 909,58 TL 

30 17CK411300131 SIYKA IVANOVA TX0141XK 758,00 TL 

31 17CK41130077 SILVENA STOYKOVA CB545AH 2.425,55 TL 

32 17CK41130078 SILVENA STOYKOVA CB545AH 2.425,55 TL 

33 17CK411300144 MUSTAFA ÖZKAYA LAUZX326 606,30 TL 

34 17CK411300132 ROSITSA FILIPOVA BT7847BC 606,30 TL 

35 17CK411300105 SEYHAN ALĠ H6503BK 1.137,00 TL 

36 17CK411300106 SEYHAN ALĠ H6503BK 1.137,00 TL 
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SIRA 

NO CEZA KARARI 

TEBLĠĞ EDĠLEMEYEN 

KĠġĠLER PLAKA 

CEZA 

TUTARI 

37 17CK41130042 JAMBUL TARIELASHVILI ST341TS 2.625,00 TL 

38 17CK41130039 JAMBUL TARIELASHVILI ST341TS 2.625,00 TL 

39 17CK41130015 LADO BROLADZE SS798ZZ 1.925,00 TL 

40 16CK411300824 SCHAALAN KHAIRI SAEED SESC8880 5.116,37 TL 

41 13CK411300434 ADEM MUSTAFA PF05UJM 14.145,97 TL 

42 13CK411300941 KERSTĠN WENZEL HOMMY33 1.389,00 TL 

43 14CK411300371 
DZHMĠNE NAZĠFOVA 

RAMADANOVA 
X8163BT 4.360,25 TL 

44 16CK411300218 TSVTELĠNA DIKOVA PK5542BB 1.785,75 TL 

45 16CK411300219 ASENOVA OLYA EMILOVA PK5542BB 1.785,75 TL 

46 16CK411300302 ĠVAN PAVLOV PB9616KH 745,00 TL 

47 16CK411300303 
DIANA ATANASOVA 

KOVACHEVA 
PB9616KH 745,00 TL 

48 16CK411300425 RUKIA IKEZLĠ XX8257 1.341,00 TL 

49 16CK411300520 MILKA KARAMFILOVA PB3295 1.863,00 TL 

 

TEBLĠĞ EDĠLEMEYEN ÖDEME EMĠRLERĠ 

50 17411300CK001022 
SEMĠH ALKAN 

(T.C. 28204849096) 
X9165KB 1.895,00 TL 

51 17411300CK000758 
EġREF CEMALOĞLU 

(T.C. 44587087610) 
BRX5639 1.490,00 TL 

52 17411300CK000744 
SELÇUK YILMAZ 

(T.C. 30953235044) 
CA3928TC 758,00 TL 

53 17CK411300233 
ABDULLAH BOZKURT 

(T.C. 68554211990) 
PP2939AX 1.862,50 TL 

54 17CK411300219 
ġADAN YILMAZ 

(T.C. 19048501592) 
K3967BA 1.117,50 TL 

 1545/1-1 
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İpsala Gümrük Müdürlüğünden: 

ĠLANEN TEBLĠGATTIR 

AĢağıda ad ve soyadları belirtilen Ģahıslar tarafından yurdumuza geçici olarak getirilen 

araçların süresi içinde yurt dıĢı edilmediği ve halen Türkiye‘de bulundukları anlaĢıldığından, 

4458 sayılı Gümrük Kanunu‘nun 238‘nci maddesi ve Geçici Ġthal Edilen Kara TaĢıtlarına ĠliĢkin 

Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)‘nin 20/2‘nci maddesi uyarınca isimlerinin karĢılarında 

gösterilen para cezalarının tatbikine karar verilmiĢ olup, söz konusu cezaların tebliğ tarihinden 

itibaren (30) gün içinde ödenmesini; bu süre içinde ödenmesi durumunda 5326 sayılı Kabahatler 

Kanunu‘nun 17/6‘ncı maddesinde belirtilen indirimden yararlanılabileceği; 4458 sayılı Gümrük 

Kanununun 242‘nci maddesi çerçevesinde itiraz hakkı bulunulduğu; Ceza ödenmediği takdirde 

6183 sayılı A.A.T.U.H.K. hükümlerine göre cebren tahsili cihetine gidileceği; 

7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 

SIRA 

NO 

CEZA 

KARARININ 

TARĠHĠ 

CEZA 

KARARININ 

SAYISI 

ADI 

SOYADI 

ARACIN 

PLAKASI 

PASAPORT 

NO 

ARACIN GĠRĠġ 

TARĠHĠ 

CEZA 

TUTARI 

(TL) 

1 09/02/2016 16CK220500168 
DIETER 

BEHLE 
WESEN508 518908907 16/09/2013 7.357 TL 

 1520/1-1 

—— • —— 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden: 

 TOKAT 

GaziosmanpaĢa Üniversitesi Sağlık AraĢtırma ve Uygulama Merkezinde veya diğer 

birimlerinde görevlendirilmek ve ücretleri Özel Bütçeden karĢılanmak üzere 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu'nun 4.maddesinin (B) fıkrası gereğince istihdam edilmek üzere, 06/06/1978 

tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan SözleĢmeli Personel 

ÇalıĢtırılmasına ĠliĢkin Esasların Ek 2. Maddesinin (b) fıkrası gereğince 2016 KPSS puan sırasına 

konulmak kaydıyla aĢağıda belirtilen unvanlarda sözleĢmeli personel alınacaktır.  

Ġstenilen belgeler ve geniĢ açıklama GaziosmanpaĢa Üniversitesi www.gop.edu.tr 

adresinden temin edilecektir.  

 

UNVAN 

KODU UNVAN ADEDĠ 

ÖĞRENĠM 

DURUMU BAġVURU KOġULLARI 

H-1 HemĢire 25 Lisans 

Fakülte veya Yüksekokulların hemĢirelik 

veya sağlık memurluğu bölümü/programı 

mezunu olmak. 

H-2 HemĢire 5 Ortaöğretim 
Sağlık Meslek Liselerinin hemĢirelik veya 

sağlık memurluğu alanı/dalı mezunu olmak. 

E-1 Ebe 1 Lisans 
Fakülte veya Yüksekokulların ebelik 

bölümü/ programı mezunu olmak. 

S-1 
Sağlık 

Teknikeri 
1 Önlisans 

Meslek Yüksekokullarının Fizik Tedavi ve 

Rehabilitasyon, Fizik Tedavi veya 

Fizyoterapi bölümü/programı mezunu 

olmak. 

TOPLAM 32  

 1571/1-1 
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Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 1654/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

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

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

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

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

 1563/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 1591/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 1585/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 1586/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 1587/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Sayfa : 194 RESMÎ GAZETE 20 ġubat 2018 – Sayı : 30338 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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20 ġubat 2018 – Sayı : 30338 RESMÎ GAZETE Sayfa : 195 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Sayfa : 196 RESMÎ GAZETE 20 ġubat 2018 – Sayı : 30338 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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20 ġubat 2018 – Sayı : 30338 RESMÎ GAZETE Sayfa : 197 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 1589/2/1-1 



Sayfa : 198 RESMÎ GAZETE 20 ġubat 2018 – Sayı : 30338 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 1589/3/1-1 



20 ġubat 2018 – Sayı : 30338 RESMÎ GAZETE Sayfa : 199 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Sayfa : 200 RESMÎ GAZETE 20 ġubat 2018 – Sayı : 30338 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 1590/2/1-1 



20 ġubat 2018 – Sayı : 30338 RESMÎ GAZETE Sayfa : 201 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Sayfa : 202 RESMÎ GAZETE 20 ġubat 2018 – Sayı : 30338 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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20 ġubat 2018 – Sayı : 30338 RESMÎ GAZETE Sayfa : 203 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Sayfa : 204 RESMÎ GAZETE 20 ġubat 2018 – Sayı : 30338 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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20 ġubat 2018 – Sayı : 30338 RESMÎ GAZETE Sayfa : 205 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Sayfa : 206 RESMÎ GAZETE 20 ġubat 2018 – Sayı : 30338 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 1595/3/1-1 



20 ġubat 2018 – Sayı : 30338 RESMÎ GAZETE Sayfa : 207 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığından: 

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. 
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Dicle Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2016/533058 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
Dicle Üniversitesi Döner Sermaye 

ĠĢletme Müdürlüğü 
Ġl/Ġlçe Diyarbakır/Sur 

Adresi Kampüs Diyarbakır Tel-Faks 
Tel: 0 412 248 82 23  

Faks: 0 412 248 85 57 

Posta Kodu 212280 E-Mail donerser@dicle.edu.tr 

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

Adı/Unvanı 
Merıdıen Sağlık Hiz. ve 

Uluslararası Tic. Ltd. ġti. 
Vedat Güler 

Adresi 
Ümit Mah. 2544. Sok. No: 3 

Töyko Sitesi Çankaya/Ankara 
 

T.C. Kimlik No. 
 

25153159832 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
6170034018  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 108953  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

Bir (1) Yıl 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (X) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğünden: 

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. 
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Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) ---- 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Yükseköğretim Kurumları 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı Mustafa Kemal Üniversitesi Ġl/Ġlçe Antakya/HATAY 

Adresi 

Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı 

Tayfur Sökmen Kampüsü Rektörlük 

Binası A GiriĢi Kat: 2 

Tel-Faks 0 326 245 53 02 

Posta Kodu  E-Mail imidb@mku.edu.tr  

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

Adı/Unvanı Bekir KORKUSUZ ------ 

Adresi 
KurtuluĢ Mah. Atatürk Cad. No: 14  

Ġç Kapı No: 17 Yayladağı/HATAY 
------ 

T.C. Kimlik No. 10008200562 ------ 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
------ ------ 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
------ ------ 

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
------ ------ 

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. 
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Sağlık Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 28.06/96 

Toplantı Tarihi ve No : 26.04.2017 - 183 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 26.04.2017 - 3474 TRABZON 

Giresun Ġli, Görele Ġlçesi, Ortaköy-Tekgöz köyü, sit alanı dıĢında, köy tüzel kiĢiliğine ait, 

köy yolu üzerinde yer alan TaĢ köprünün koruma altına alınması talebini içeren Giresun Valiliği, 

Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 08/11/2016 tarih ve 95696070/169/2514 sayılı yazısı ile 

Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü‘nün 13/04/2017 tarih ve 2017/300 

sayılı Uzman Raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Giresun Ġli, Görele Ġlçesi, Ortaköy-Tekgöz Köyü yolu üzerinde yer alan TaĢ köprünün; 

5226 ve 3386 sayılı yasalarla değiĢik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunun 

6. maddesi kapsamında kaldığından korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine; 

Koruma grubunun I. (bir) olarak belirlenmesine, taĢınmazın bulunduğu parselin tapu 

kütüğünün beyanlar hanesine ―korunması gerekli I. (bir) grup kültür varlığıdır‖ Ģerhinin 

verilmesine; 

Söz konusu köprünün korunma alanının ekte dağıtımı yapılan kadastral planda 

iĢaretlendiği Ģekilde belirlenmesine, belirlenen koruma alanı içerisinde kalan Ortaköy Köyü, 133 

ada 3 parsel, 134 ada 36, 37 parseller; Tekgöz Köyü, 106 ada 1 parsel, 107 ada 12 parsellerin tapu 

kütüğünün beyanlar hanesine ise ―kültür varlığı korunma alanıdır‖ Ģerhinin verilmesi gerektiğine 

karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 28.00/417 

Toplantı Tarihi ve No : 26.04.2017 - 183 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 26.04.2017 - 3473 TRABZON 

Giresun Ġli, Merkez Ġlçesi, Güneyköy Köyü, sit alanı dıĢında, köy tüzel kiĢiliğine ait, 847 

parseldeki çeĢme ve Akçalı Köyü sınırları içerisinde kalan TaĢ köprünün koruma altına alınması 

talebini içeren Giresun Valiliği, Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 11/08/2016 tarih ve 

95696070/1741 sayılı yazısı, konuya iliĢkin Giresun Ġl Özel Ġdaresi, Kültür ve Sosyal ĠĢler 

Müdürlüğünün 29/03/2017 tarih ve 42245911-74 sayılı yazısı, Giresun Valiliği, Kadastro 

Müdürlüğünün 27/03/2017 tarih ve 72947634-170.03.01-E.696499 sayılı yazısı, Giresun Valiliği, 

Tapu Müdürlüğünün 24/03/2017 tarih ve 40704240-105-E.687139 sayılı yazısı ile Trabzon Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü‘nün 28/02/2017 tarih ve 2017/250 sayılı Uzman 

Raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Giresun Ġli, Merkez Ġlçesi, Güneyköy Köyü, 847 parseldeki çeĢme ile Akçalı Köyü 

sınırları içerisinde kalan TaĢ köprünün; 5226 ve 3386 sayılı yasalarla değiĢik 2863 sayılı Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunun 6. maddesi kapsamında kaldığından korunması gerekli 

kültür varlığı olarak tescil edilmesine; 

Koruma gruplarının I. (bir) olarak belirlenmesine, taĢınmazların bulunduğu parselin tapu 

kütüğünün beyanlar hanesine ―korunması gerekli I. (bir) grup kültür varlığıdır‖ Ģerhinin 

verilmesine; 

Söz konusu 847 parseldeki çeĢmenin korunma alanının kendi parseli olarak 

belirlenmesine; Akçalı köyünde yer alan TaĢ köprünün korunma alanının ekte dağıtımı yapılan 

kadastral planda iĢaretlendiği Ģekilde belirlenmesine, belirlenen korunma alanı içerisinde kalan 

1210, 1221 parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine ise ―kültür varlığı korunma alanıdır‖ 

Ģerhinin verilmesi gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 28.11/29 

Toplantı Tarihi ve No : 26.04.2017 - 183 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 26.04.2017 - 3472 TRABZON 

Giresun Ġli, Yağlıdere Ġlçesi, Ümütbükü Köyü, sit alanı dıĢında, özel mülkiyete ait, 135 

ada, 1 parseldeki konutun koruma altına alınması talebini içeren Giresun Valiliği, Ġl Kültür ve 

Turizm Müdürlüğünün 19/10/2016 tarih ve 95696070/169/2172 sayılı yazısı, konuya iliĢkin 

Giresun Valiliği, Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 28/11/2016 tarih ve 95696070/169/2653 

sayılı yazısı ile Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü‘nün 13/04/2017 

tarih ve 2017/300 sayılı Uzman Raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler 

sonucunda; 

Giresun Ġli, Yağlıdere Ġlçesi, Ümütbükü Köyü, 135 ada, 1 parseldeki konutun; 5226 ve 

3386 sayılı yasalarla değiĢik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunun 6. 

maddesi kapsamında kaldığından korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine; 

Koruma grubunun II. (iki) olarak belirlenmesine, taĢınmazın bulunduğu parselin tapu 

kütüğünün beyanlar hanesine ―korunması gerekli II. (iki) grup kültür varlığıdır‖ Ģerhinin 

verilmesine; koruma alanının ise kendi parseli olarak belirlenmesine karar verildi. 

 1475/3/1-1 

————— 

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 28.00/343 

Toplantı Tarihi ve No : 26.04.2017 - 183 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 26.04.2017 - 3467 TRABZON 

Giresun Ġli, Merkez Ġlçesi, Hacımiktat Mahallesi, sit alanı dıĢında, park olduğu için tescil 

harici bırakılmıĢ olup tapusunun olmadığı, Atapark Meydanının doğu yönünde yer alan Atatürk 

anıtının koruma altına alınması talebini içeren Giresun Belediye BaĢkanlığı, Ġmar ve ġehircilik 

Müdürlüğünün 25/11/2016 tarih ve 61873932-310.01-11613/5939 sayılı yazısı, konuya iliĢkin 

Giresun Belediye BaĢkanlığı, Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün 07/03/2017 tarih ve 61873932-

310.01-2356/1221 sayılı yazısı, Giresun Valiliği, Kadastro Müdürlüğünün 14/03/2017 tarih ve 

72947634-170.03.01-E.590700 sayılı yazısı, Giresun Valiliği, Tapu Müdürlüğünün 21/03/2017 

tarih ve 40704240-160.99[160.99]/E.654100 sayılı yazısı ile Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu Müdürlüğü‘nün 09/02/2017 tarih ve 2017/106 sayılı Uzman Raporu okundu, ekleri 

ve dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Giresun Ġli, Merkez Ġlçesi, Hacımiktat Mahallesi, Atapark Meydanının doğu yönünde yer 

alan Atatürk anıtının; 5226 ve 3386 sayılı yasalarla değiĢik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kanunun 6. maddesi kapsamında kaldığından korunması gerekli kültür 

varlığı olarak tescil edilmesine; 

Koruma grubunun I. (bir) olarak belirlenmesine, taĢınmazın bulunduğu parselin tapu 

kütüğünün beyanlar hanesine ―korunması gerekli I. (bir) grup kültür varlığıdır‖ Ģerhinin 

verilmesine; koruma alanının ekte dağıtımı yapılan kadastral planda iĢaretlendiği Ģekilde 

belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 61.05/09 

Toplantı Tarihi ve No : 26.04.2017 - 182 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 26.04.2017 - 3461 TRABZON 

Trabzon ili, Maçka ilçesi Akmescit mahallesi camii mevki, 133 ada,3 parselde yer alan 

tescilli sit alanı dıĢında Maliye hazinesine ait caminin basit onarım isteğine iliĢkin, Trabzon 

Vakıflar Bölge Müdürlüğünün 13.03.2017 gün ve 537 sayılı yazısı ve ekleri, Maçka 

Kaymakamlığı Kadastro Müdürlüğünün 28.03.2017 gün ve E.720262 sayılı yazısı, Tapu 

müdürlüğünün 14.04.2017 gün ve E.869395 sayılı yazısı, mülga Trabzon Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 23.11.2001 gün ve 4316 sayılı kararı ile Trabzon Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 24.04.2017 gün ve 1460 sayı ile kayıtlı uzman 

raporu okundu ekleri ve dosyasındaki bilgi ve belgeleri incelendi yapılan görüĢmeler sonunda; 

Trabzon ili, Maçka ilçesi Akmescit mahallesi camii mevkii, 133 ada, 3 parselde yer alan 

tescilli caminin korunma grubunun I (bir); Korunma alanın ise ekteki haritada iĢaretlendiği 

Ģekliyle belirlenmesine; 

Caminin bulunduğu 133 ada,3 parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine‘‘ Korunması 

gerekli I.(Bir) Grup TaĢınmaz Kültür Varlığı‘‘ Ģerhinin verilmesine; belirlenen korunma alanının 

içinde kalan 123 ada 8-9 parseller ile 133 ada, 2 parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine de 

‗‘Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı Korunma Alanındadır‘‘ Ģerhinin verilmesine; 

Camide orijinaline uygun olmak kaydıyla ekteki abide ve eski eser onarım fiĢinde 

belirtilen basit onarımlarının Trabzon vakıflar bölge müdürlüğünün denetimin yapılmasına, 

uygulama sonucu hazırlanan rapor ve fotografik belgelerin kurulumuza sunulmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 61.02/154 

Toplantı Tarihi ve No : 26.04.2017 - 182 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 26.04.2017 - 3459 TRABZON 

Trabzon ili, Araklı ilçesi, Kayacık mahallesi orta mevkii,196 ada, 1 parselde yer alan 

hazine mülkiyetindeki caminin kültür varlığı olarak tescili isteğine iliĢkin, Trabzon vakıflar Bölge 

Müdürlüğünün 03.04.2017 gün ve 690 sayılı yazısı ve ekleri, Araklı Kaymakamlığı kadastro 

Müdürlüğünün 14.04.2017 gün ve E.861783 sayılı yazısı tapu Müdürlüğünün 11.04.2017 gün ve 

E.837868 sayılı yazısı, Araklı Belediye BaĢkanlığı Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün 24.04.2017 

gün ve 1388 sayılı yazısı ile Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 

24.104.2017 gün ve 1459 sayı ile kayıtlı uzman raporu okundu ekleri ve dosyasındaki bilgi ve 

belgeleri incelendi yapılan görüĢmeler sonunda; 

Trabzon ili, Araklı ilçesi, Kayacık mahallesi, orta mevki,196 ada,1 parselde yer alan 

camii, 3386 ve 5226 sayılı kanunlarla değiĢik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat varlıklarını Koruma 

Kanununun 6. Maddesi kapsamında kaldığından, korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı olarak 

tescil edilmesine; koruma grubunun I (Bir), korunma alanının ise kararımız ekinde dağıtımı 

yapılan 1/1000 ölçekli kadastral planda sınırları çizilen saha olarak belirlenmesine; 

Caminin bulunduğu 196 ada,1 parselin Tapu Kütüğünün beyanlar hanesine ‘‘ Korunması 

gerekli I.(Bir) Grup TaĢınmaz Kültür Varlığı‘‘ Ģerhinin; belirlenen korunma alanının içinde kalan 

196 ada 2 parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine de ‗‘Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür 

Varlığı Korunma Alanındadır‘‘ Ģerhinin verilmesine; 

Kültür varlığı olarak korunma altına alınan camide ve korunma alanında yapılacak 

uygulamalar öncesi kurulumuzdan izin alınmasına; 

Caminin esaslı onarımı gerektiğinden ilgilisince hazırlanacak rölöve restitüsyon ve 

restorasyon projelerinin kurulumuza sunulmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 53.03/134 

Toplantı Tarihi ve No : 31.03.2017 - 181 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 31.03.2017 - 3453 TRABZON 

Rize Ġli, Çayeli Ġlçesi, TaĢhane Mahallesi, Cami Civarı Mevkii, sit alanı dıĢında,  mahalle 

tüzelkiĢiliği mülkiyetindeki 630 ada,1 parsel üzerinde yer alan eski caminin 2863 sayılı yasa 

kapsamında koruma altına alınması talebini içeren Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğü‘nün 

13/12/2016 tarih ve 11803514-150.01-2399 sayılı yazısı ile konuya iliĢkin Trabzon Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü‘nün 07/03/2017 tarih ve 2017/225 sayılı uzman 

raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Rize Ġli, Çayeli Ġlçesi, Mevkii, Cami Civarı Mevkii 630 ada,  1 parsel üzerinde yer alan 

eski cami ve çeĢmenin; 5226 ve 3386 sayılı yasalarla değiĢik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 

Varlıklılarını Koruma Kanunu kapsamında kaldıklarından taĢınmaz kültür varlığı olarak tescil 

edilmelerine;  cami ve çeĢmenin bulunduğu parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine 

―Korunması Gerekli Kültür Varlığıdır‖ Ģerhinin verilmesine; 

Cami ve çeĢmenin koruma gruplarının I (Bir); ekli kadastral planda sınırları çizilen 

sahanın ise korunma alanı olarak belirlenmesine; korunma alanı içinde kalan parsellerin tapu 

kütüğünün beyanlar hanesine ise ―Kültür Varlığı Korunma Alanındadır‖ Ģerhlerinin verilerek 

gerekli iĢlemlerin yapılmasına; 

Belirlenen korunma alanı sınırları içinde yapılacak her türlü inĢai ve fiziki uygulama 

öncesinde kurulumuzdan izin alınması gerektiğine; karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 53.03/129 

Toplantı Tarihi ve No : 31.03.2017 - 181 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 31.03.2017 - 3452 TRABZON 

Rize Ġli, Çayeli Ġlçesi, ÇeĢmeli Köyü, Sırt Mevkii, sit alanı dıĢında,  köy tüzelkiĢiliği 

mülkiyetindeki 152 ada,  1 parsel üzerinde yer alan eski caminin, 2863 sayılı yasa kapsamında 

koruma altına alınması talebini içeren Çayeli Kaymakamlığı Yazı ĠĢleri Müdürlüğü‘nün 

22/09/2016 tarih ve 63365133-529-E.1356 sayılı yazısı, konuya iliĢkin Trabzon Vakıflar Bölge 

Müdürlüğü‘nün 21/11/2016 tarih ve 11803514-150.01-2259 sayılı yazısı, Çayeli Kaymakamlığı 

Tapu Müdürlüğü‘nün 06/12/2016 tarih ve 46590648-160.99-E.2688630 sayılı yazısı, Rize 

Valiliği Kadastro Müdürlüğü‘nün 15/12/2016 tarih ve 13297618-205.03-E.2776302 sayılı yazısı 

ile Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü‘nün 07/03/2017 tarih ve 

2017/168 sayılı uzman raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Rize Ġli, Çayeli Ġlçesi, ÇeĢmeli Köyü, Sırt Mevkii,152 ada, 1 parsel üzerinde yer alan eski 

caminin; 5226 ve 3386 sayılı yasalarla değiĢik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklılarını Koruma 

Kanunu kapsamında kaldığından taĢınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine; caminin 

bulunduğu parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine ―Korunması Gerekli Kültür Varlığıdır‖ 

Ģerhinin verilmesine; 

Caminin koruma grubunun I (Bir); ekli kadastral planda sınırları çizilen sahanın ise 

korunma alanı olarak belirlenmesine; korunma alanı içinde kalan parsellerin tapu kütüğünün 

beyanlar hanesine ise ―Kültür Varlığı Korunma Alanındadır‖ Ģerhlerinin verilerek gerekli 

iĢlemlerin yapılmasına; 

Belirlenen korunma alanı sınırları içinde yapılacak her türlü inĢai ve fiziki uygulama 

öncesinde kurulumuzdan izin alınması gerektiğine; karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 53.00/73 

Toplantı Tarihi ve No : 31.03.2017 - 181 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 31.03.2017 - 3446 TRABZON 

Rize Ġli, Merkez, Müftü Mahallesi, sit alanı dıĢında, 1561 ada, 1 parseldeki, özel 

mülkiyete ait tescilli taĢınmazın kamulaĢtırılmasına görüĢün sorulduğu; Karayolları X. Bölge 

Müdürlüğü‘nün 26.01.2017 gün ve 26228 sayılı yazısı ve ekleri, ilgilisinin 02.03.2017 gün ve 

21.03.2017 günlü dilekçeleri, Rize Belediyesi, Ġmar ve Ģehircilik Müdürlüğü‘nün 21.03.2017 gün 

ve 21416 sayılı yazısı Trabzon Kültür Varlıklarını koruma Bölge kurulu Müdürlüğü‘nün 

2017/228 sayılı uzman raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Tescilli 1561 ada, 1 parseldeki konutun korunma alanının 25.06.2016 gün ve 2905 sayılı 

kurul kararı ile belirlenen tescilli Atatürk Evi korunma alanına birleĢtirilerek ekteki haritada 

gösterildiği Ģekilde belirlenmesine, 

Korunma alanı içerisinde kalan 1561 ada, 2, 3, 12 parsellerin tapu kütüğünün beyanlar 

hanesine de ‗‗Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı Korunma Alanındadır‖ Ģerhinin 

verilmesine; 

Tescilli Rize Ġli, Merkez, Müftü Mahallesi 1561 ada, 1 parseldeki kamulaĢtırma 

konusunun yapının korunma alanı dikkate alınarak hazırlanacak yeni alternatif yol projesinin 

Kurulumuza sunulmasından sonra değerlendirilebileceğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 61.09/72 

Toplantı Tarihi ve No : 31.03.2017 - 181 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 31.03.2017 - 3443 TRABZON 

Trabzon ili, Vakfıkebir Ġlçesi, revizyon+ilave imar planı çalıĢmaları doğrultusunda 

yapılan irdeleme çalıĢmaları sonucu saptanan Güney Mahallesi, 109 ada, 1 parselin doğu 

sınırındaki taĢ kemer köprü ile, 105 ada, 3 parseldeki çeĢmenin tescillenmesine iliĢkin Vakfıkebir 

Belediyesi Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü‘nün 22/12/2016 gün ve 1630 sayılı, Karayolları Genel 

Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğü‘nün 31/01/2017 gün ve 30090 sayılı yazıları, Trabzon 

BüyükĢehir Belediyesi Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü‘nün 27/03/2017 gün ve 4798 sayılı yazısı 

ile  Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü‘nce hazırlanan 18/01/2017 gün 

ve 2017/ 48 sayılı uzman  raporu okundu ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Trabzon ili, Vakfıkebir Ġlçesi, revizyon+ilave imar planı çalıĢmaları doğrultusunda 

yapılan irdeleme çalıĢmaları sonucu saptanan Güney Mahallesi, 109 ada, 1 parselin doğu 

sınırındaki taĢ kemer köprü ile, 105 ada, 3 parseldeki çeĢmenin 2863 Sayılı yasa kapsamında 

kültür varlığı olarak tescillenmelerine; 

Koruma gruplarının I olarak belirlenmesine, söz konusu taĢınmazlara iliĢkin tapu 

kütüğünün beyanlar hanesine ‗‘Korunması Gerekli I. Grup Kültür Varlığıdır‘‘ Ģerhinin 

verilmesine; 

Tescillenen taĢınmazlara iliĢkin korunma alanı sınırlarının 105 ada, 3 parseldeki çeĢmenin 

korunma alanı kendi parseli olacak Ģekilde, 109 ada, 1 parseldeki köprünün ise ekte dağıtılan 

kadastral durumda görüldüğü Ģekilde belirlenmesine; 

109 ada, 1 parselde kalan köprünün korunma alanı sınırları içinde bulunan parsellerin tapu 

kütüğünün beyanlar hanesine ise ‗‘ Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı Korunma 

Alanındadır‘‘ Ģerhinin verilmesine; 

Tescilli taĢınmazların parselleri ile korunma alanlarında yapılacak her türlü inĢai ve fiziki 

uygulama öncesi Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu‘ndan izin alınması 

gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 61.07/195 

Toplantı Tarihi ve No : 31.03.2017 - 181 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 31.03.2017 - 3440 TRABZON 

Trabzon Ġli, Sürmene Ġlçesi, Petekli Mahallesi, sit alanı dıĢında, özel mülkiyete ait, 123 

ada, 5 parseldeki taĢınmazın koruma altına alınması talebini içeren ilgilisinin 26/09/2016 tarihli 

yazısı, konuya iliĢkin Sürmene Belediye BaĢkanlığı, Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün 

17/10/2016 tarih ve 12936420/1248 sayılı yazısı, Sürmene Kaymakamlığı, Tapu Müdürlüğünün 

10/10/2016 tarih ve 66824736-160.99[160.99]/-E.2214306 sayılı ile 21/11/2016 tarih ve 

66824736-105[160.01]-E.2569299 sayılı yazıları, Sürmene Kaymakamlığı, Kadastro 

Müdürlüğünün 02/11/2016 tarih ve 25634011-160.99-E.2417434 sayılı yazısı ile Trabzon Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü‘nün 18/01/2017 tarih ve 2017/147 sayılı Uzman 

Raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Trabzon Ġli, Sürmene Ġlçesi, Petekli Mahallesi, 123 ada, 5 parseldeki taĢınmazın; 5226 ve 

3386 sayılı yasalarla değiĢik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunun 6. 

maddesi kapsamında kaldığından korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine; 

Koruma grubunun II. (iki) olarak belirlenmesine, taĢınmazın bulunduğu parsellerin tapu 

kütüğünün beyanlar hanesine ―korunması gerekli II. (iki) grup kültür varlığıdır‖ Ģerhinin 

verilmesine; 

Söz konusu 123 ada, 5 parselin koruma alanı ekte dağıtımı yapılan kadastral planda 

iĢaretlendiği Ģekilde belirlenmesine, belirlenen koruma alanı içerisinde kalan 122 ada 4, 5, 10 

parsel; 123 ada 3, 4 parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine ise ―kültür varlığı korunma 

alanıdır‖ Ģerhinin verilmesi gerektiğine karar verildi. 



Sayfa : 242 RESMÎ GAZETE 20 ġubat 2018 – Sayı : 30338 

 

 
 1475/11/1-1 



20 ġubat 2018 – Sayı : 30338 RESMÎ GAZETE Sayfa : 243 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 61.02/148 

Toplantı Tarihi ve No : 31.03.2017 - 181 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 31.03.2017 - 3433 TRABZON 

Trabzon Ġli, Araklı Ġlçesi, Pervane Mahallesi, sit alanı dıĢında, özel mülkiyete ait, 145 ada, 

9 parseldeki taĢınmazın koruma altına alınması talebini içeren ilgilisinin 09/01/2017 tarihli yazısı, 

konuya iliĢkin Araklı Kaymakamlığı, Kadastro Müdürlüğünün 23/01/2017 tarih ve 96761719-

205.02[205.02]-E.179143 sayılı yazısı, Araklı Kaymakamlığı, Tapu Müdürlüğünün 17/01/2017 

tarih ve 36272821-160.99[160.99]-E.137016 sayılı yazısı, Araklı Belediye BaĢkanlığı, Ġmar ve 

ġehircilik Müdürlüğünün 18/01/2017 tarih ve 53545644/195 sayılı yazıları ile Trabzon Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü‘nün 23/03/2017 tarih ve 2017/240 sayılı Uzman 

Raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Trabzon Ġli, Araklı Ġlçesi, Pervane Mahallesi, 145 ada, 9 parseldeki konut ve seranderin; 

5226 ve 3386 sayılı yasalarla değiĢik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunun 

6. maddesi kapsamında kaldığından korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine; 

Koruma grubunun II. (iki) olarak belirlenmesine, taĢınmazların bulunduğu parsellerin 

tapu kütüğünün beyanlar hanesine ―korunması gerekli II. (iki) grup kültür varlığıdır‖ Ģerhinin 

verilmesine; 

Söz konusu 145 ada, 9 parselin koruma alanı ekte dağıtımı yapılan kadastral planda 

iĢaretlendiği Ģekilde belirlenmesine, belirlenen koruma alanı içerisinde kalan 145 ada 2, 3, 4, 10 

parsel; 147 ada 10 parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine ise ―kültür varlığı korunma 

alanıdır‖ Ģerhinin verilmesi gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 29.04/141 

Toplantı Tarihi ve No : 30.03.2017 - 180 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 30.03.2017 - 3425 GÜMÜġHANE 

GümüĢhane Ġli, ġiran Ġlçesi, Telme Köyü sınırları içinde, sit alanı dıĢında, 1799-1746-

1741-1740-1559 parsellerin arasında kadastro harici sahada yer alan çeĢmenin 2863 sayılı yasa 

kapsamında koruma altına alınması talebini içeren Trabzon Valiliği, Ġl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü‘nün 27/12/2016 tarih ve 45474336/166-4365 sayılı yazısı, konuya iliĢkin GümüĢhane 

Valiliği Kadastro Müdürlüğü‘nün 53690610-170.03.01-E.195488 sayılı yazısı, GümüĢhane Ġl 

Özel Ġdaresi, Ġmar ve Kentsel ĠyileĢtirme Müdürlüğü‘nün 23/02/2017 tarih ve 54197295-000- 

E.966 sayılı yazısı ile Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü‘nün 

27/03/2017 tarih ve 2017/216 sayılı uzman raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan 

görüĢmeler sonucunda; 

GümüĢhane Ġli, ġiran Ġlçesi, Telme Köyü sınırları içinde, 1799-1746-1741-1740-1559 

parsellerin arasında kadastro harici sahada yer alan çeĢmenin; 5226 ve 3386 sayılı yasalarla 

değiĢik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklılarını Koruma Kanunu kapsamında kaldığından 

taĢınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine; 

ÇeĢmenin koruma grubunun I (Bir); ekli kadastral planda sınırları çizilen sahanın ise 

korunma alanı olarak belirlenmesine; korunma alanı içinde kalan parsellerin tapu kütüğünün 

beyanlar hanesine ―Kültür Varlığı Korunma Alanındadır‖ Ģerhlerinin verilerek gerekli iĢlemlerin 

yapılmasına; 

Belirlenen korunma alanı sınırları içinde yapılacak her türlü inĢai ve fiziki uygulama 

öncesinde kurulumuzdan izin alınması gerektiğine; karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 29.01/6 

Toplantı Tarihi ve No : 30.03.2017 - 180 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 30.03.2017 - 3424 GÜMÜġHANE 

GümüĢhane Ġli, Kelkit Ġlçesi, Merkez, Bahçelievler Mahallesi, sit alanı dıĢında, 551 ada, 

18 parseldeki tescilli Hükümet Konağı‘nın korunma alanının belirlemesine iliĢkin Trabzon Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü‘nün 15/03/2017 tarih ve 2017/175 sayılı uzman 

raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

GümüĢhane Ġli, Kelkit Ġlçesi, Merkez, Bahçelievler Mahallesi, 551 ada, 18 parseldeki 

tescilli Hükümet Konağı‘nın bulunduğu parsel ―Korunması Gerekli Kültür Varlığıdır‖ Ģerhinin 

verilmesine; 

Tescilli Hükümet Konağı‘nın korunma alanının ekli kadastral planda sınırları çizilen saha 

olarak belirlenmesine; korunma alanı içinde kalan parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine 

―Kültür Varlığı Korunma Alanındadır‖ Ģerhlerinin verilerek gerekli iĢlemlerin yapılmasına; 

Belirlenen korunma alanı sınırları içinde yapılacak her türlü inĢai ve fiziki uygulama 

öncesinde kurulumuzdan izin alınması gerektiğine; karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 29.01/2 

Toplantı Tarihi ve No : 30.03.2017 - 180 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 30.03.2017 - 3423 KELKĠT 

GümüĢhane ili, Kelkit Ġlçesi, Büyükcamii Mahallesi, Tandırlık Düzü, Kilise Mevkiindeki 

1. Derece arkeolojik sit alanının 3. Derece arkeoloji sit alanına dönüĢtürülmesi talebine iliĢkin 

Kelkit Belediye BaĢkanlığının 20/10/2016 tarih ve 3979 sayılı yazısı, 12/12/2016 tarih ve 4776 

sayılı yazısı eki 12/12/2016 tarihli uzman raporu ile sit alanının park ve rekreasyon alanı olarak 

düzenlemesi talebine iliĢkin 10/03/2016 tarih ve 685 sayılı yazısı,  konuya iliĢkin GümüĢhane 

Valiliği, Kadastro Müdürlüğünün 14/02/2017 tarih ve E.35447 sayılı, 07/09/2009 tarih ve 2102 

sayılı yazıları, Kelkit Kaymakamlığı, Tapu Müdürlüğünün 13/02/2017 tarih ve E.344931 sayılı, 

Trabzon Valiliği, Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 25/01/2017 tarih ve 284 sayılı yazısı, Kelkit 

Kaymakamlığı, Mahalli Ġdareler Bürosunun 17/06/2009 tarih ve 1268 sayılı yazısı,  Trabzon 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 27/11/2014 tarih ve 2119 sayılı kararı,  Trabzon 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 24/06/2009 tarih ve 2164 sayılı, 

17/08/2009 tarih ve 2228 kararı,  Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 

29/11/2002 tarih ve 4621 sayılı kararı, Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü‘nün 15/03/2017 tarih ve 177 sayılı uzman raporu, konuya iliĢkin Kurulumuz üyesi 

Arkeolog Doç. Dr. Erhan ÖZTEPE‘nin 30/03/2017 tarih ve 243 sayılı raporu okundu, ekleri ve 

dosyası incelendi, yerinde yapılan incelemeler ve görüĢmeler sonucunda; 

GümüĢhane ili, Kelkit Ġlçesi, Büyükcamii Mahallesi, Tandırlık Düzü, Kilise Mevkiinde 

yer alan sit sınırının ekte dağıtımı yapılan haritada iĢaretlendiği Ģekliyle sayısallaĢtırılmasına, 

Kurulumuzun 17/08/2009 gün ve 2228 sayılı kararıyla belirlenen 1. Derece arkeolojik sit alanının 

derecesinin, tespit edilen yeni veriler nedeniyle 3. Derece arkeolojik sit alanı olarak 

düzeltilmesine; 

Sit alanı içerisinde kalan parsellerin beyanlar hanesinde yer alan ―1. Derece arkeolojik sit 

alanıdır‖ Ģerhinin kaldırılarak, ― 3. Derece arkeolojik sit alanıdır‖ Ģerhinin verilmesi gerektiğine 

karar verildi. 
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