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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

İçişleri Bakanlığından:

FAHRİ TRAFİK MÜFETTİŞLİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/5/1997 tarihli ve 22976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fahri Trafik

Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan

“Emniyet Hizmetleri Sınıfında rütbeli olarak görev yapanlar,” ibaresinden sonra gelmek üzere

“Jandarma Hizmetleri Sınıfında subay olarak görev yapanlar,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

—— • ——
Millî Savunma Bakanlığından:

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK

DANIŞMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Baş-

kanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları bünyesindeki muhtelif birlik ve askerî kurumlarda yürütülen

rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ve bu hizmetlerin verildiği Rehberlik ve Danışma

Merkezleri ile Millî Savunma Üniversitesi bünyesindeki Rehberlik Birimlerinin kuruluş ve iş-

leyişine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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Kapsam

MADDE 2 – (1) Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komu-

tanlıkları ve Millî Savunma Üniversitesi bünyesindeki muhtelif birlik, askerî kurum ve okul-

larda faaliyet gösteren Rehberlik ve Danışma Merkezleri/Rehberlik Birimleri ile bunların bağlı

olduğu veya hizmet verdiği komutanlıkları/askerî kurumları kapsayan bu Yönetmelik; buralarda

görev yapan subay, astsubay, devlet memuru, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş/er, askerî öğrenci,

aday öğrenci, kursiyer ile yükümlülere (yedek subay adayı, erbaş/er) yönelik olarak yürütülen

rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ilişkin ilkeler, amaçlar ve çalışma esasları ile

görev ve sorumlulukları içerir.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri

İç Hizmet Kanununun 57 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Millî Savunma Bakanlığını,

b) Danışan: Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinden yararlanmakta olan bireyi,

c) Genel Müdürlük: Millî Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünü,

ç) Lider danışmanlığı: Personelini motive ederek çalışma etkinliğini artırmak, onların

ilgi alanlarını ve birlik içindeki sorunlarını öğrenerek çözümlenmesine/yönlendirilmesine

yardımcı olmak maksadıyla, ilk amirleri tarafından uygulanan bir yardım işlemini,

d) Okul: Millî Savunma Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Harp Okulları ile Meslek Yük-

sekokullarını,

e) Psikolog: Psikoloji lisans programını tamamlamış ve bu alanda hizmet verme yetkisi

kazanmış meslek mensubunu,

f) Psikolojik danışma: Danışana rahatlık ve güven duygusu yaşayabileceği bir ortamda,

karşılıklı iletişim kurarak, kendisini ve sorunlarını tanıması, kendisi ile ilgili daha gerçekçi

bakış açısı geliştirmesi, sorunlarının farkına vararak daha bilinçli karar ve çözümlere ulaşabil-

mesi için psikolog/psikolojik danışman tarafından uygulanan düzenli ve profesyonel yardım

sürecini,

g) Psikolojik danışman: Rehberlik ve psikolojik danışmanlık lisans programını tamam-

lamış ve bu alanda hizmet verme yetkisi kazanmış meslek mensubunu,

ğ) Rehberlik: Bireyi tanıyarak problemlerini çözebilmesi, gerçekçi kararlar alabilmesi,

çevresi ile dengeli ve sağlıklı bir uyum sağlayabilmesi, böylece kendini gerçekleştirebilmesi

için psikolog/psikolojik danışmanlarca bireye yapılan sistemli, bilimsel ve profesyonel yardım

sürecini,

h) Rehberlik Birimi: Millî Savunma Üniversitesi ve bağlı teşkillerinde rehberlik ve psi-

kolojik danışma hizmetlerinin verildiği birimleri,

ı) Rehberlik ve Danışma Merkezi: Millî Savunma Bakanlığı ve bağlıları, Genelkurmay

Başkanlığı ile Kuvvet Komutanlıkları bünyesindeki muhtelif birlik ve askerî kurumlarda reh-

berlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin verildiği birimleri,
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i) Rehberlik ve Danışma Merkezi Bilgi İşlem (Otomasyon) Programı: Rehberlik ve psi-
kolojik danışma hizmetlerinin verimliliğini artırmak amacıyla rehberlik ve psikolojik danışma
faaliyetlerine esas verilerin oluşturulması, düzenlenmesi ve raporlanması işlevlerini yerine ge-
tiren programı,

j) Rektörlük: Millî Savunma Üniversitesi Rektörlüğünü,
k) Yerleşke komutanı: Üniversiteye bağlı bir veya birden fazla birimin olduğu yerleş-

kede bulunan harp okulu/meslek yüksekokulu komutanını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Rehberlik ve Psikolojik Danışma
Hizmetlerinin İlke ve Amaçları

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin ilkeleri
MADDE 5 – (1) Rehberlik ve Danışma Merkezleri ile rehberlik birimlerinde verilen

rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesinde aşağıdaki ilkeler esas alınır:
a) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri acil müdahale ile tıbbi tanı ve tıbbi tedavi

hizmetlerini kapsamaz.
b) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetinden yararlanmada gönüllülük esastır.
c) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin bireysel boyutunda, kişiye özel bilgi-

lerin mahremiyeti ve bilmesi gereken prensibi (kişinin kendine veya çevresine zarar verme
olasılığının olduğu durumlarda amirine verilmesi gereken bilgiyle sınırlıdır. Danışan personelle
ilgili herhangi bir bilginin, kişinin izni alınmaksızın üçüncü şahıslarla paylaşılmaması) esastır.

ç) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmeti; birlik komutanı/karargâh amiri/askerî ku-
rum amiri, danışanın sıralı amirleri, birlik tabipleri ve diğer ilgililerin iş birliği ve eşgüdümü
ile yürütülür.

d) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesinde mesleki etik ve de-
ğerlere uyulması, bilimsellik, önleyici ve koruyucu yaklaşım sergilenmesi, bireysel, kurumsal
ve toplumsal özellikler ile ihtiyaçların gözetilmesi esastır.

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin amaçları
MADDE 6 – (1) Koruyucu ve önleyici ruh sağlığı kapsamında yürütülen rehberlik ve

psikolojik danışma hizmetleri; temelde, çalışma/okul ortamının bireylerin psikolojik ve sosyal
yönü üzerindeki etkilerinin araştırılmasına, danışanların psikososyal sorunlarının tespiti, de-
ğerlendirilmesi ve bu sorunlara ilişkin çözüm yollarına ulaşmasına yardımcı olunmasına, bi-
reylerin mesleki/akademik ve sosyal hayata uyumlarının artırılmasına yöneliktir.

(2) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri; bu amaçlar doğrultusunda bütünleşti-
rilerek bireysel veya grup olarak verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Subay, Astsubay, Devlet Memuru, Uzman Erbaş, Sözleşmeli Erbaş/Erler ile

Yükümlülere (Yedek Subay Adayı, Erbaş/Erler) Yönelik Olarak
Yürütülen Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri

Rehberlik ve danışma merkezlerinin kuruluş ve teşkilatı
MADDE 7 – (1) Bakanlık, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli

Savunma Üniversitesi bünyesindeki muhtelif birlik ve askerî kurumlarda; rehberlik ve psiko-
lojik danışma hizmetinin yürütülmesi kapsamında, birlik veya askerî kurumun özelliğine ve
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konuş durumuna göre, birlik komutanına/karargâh amirine/askerî kurum amirine, teşkilatında
bu hizmete müteallik bir şube bulunan yerlerde ise şube müdürüne doğrudan bağlı olarak Reh-
berlik ve Danışma Merkezi teşkil edilir.

(2) Rehberlik ve Danışma Merkezlerinde, o birliğin/askerî kurumun personel sayısına

ve özelliklerine göre belirlenecek sayıda psikolog/psikolojik danışman, idari işlemleri yürütecek

personel ve ihtiyaç halinde ilave personel görev yapar.

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Koordinasyon Kurulu

MADDE 8 – (1) Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Koordinasyon Kurulu,

Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakan Yardımcılığı başkanlığında toplanır. Bakanlık Personel

Genel Müdürü, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları Personel Başkanları ve

Rektörlük temsilcisi ile 9 uncu ve 18 inci maddelerde belirtilen şubelerde görev alan şube mü-

dürü ve psikolog/psikolojik danışmandan oluşur. Kurul toplantılarının sekretarya işlemleri Ge-

nel Müdürlük tarafından yerine getirilir.

Teşkilatlanma

MADDE 9 – (1) Bakanlık, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarınca Per-

sonel Başkanlığı/Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde rehberlik ve psikolojik danışma hiz-

metlerinin yürütülmesi ve koordinesinin sağlanması maksadıyla kadrosunda psikolog/psiko-

lojik danışmanın da çalışacağı şube müdürlükleri teşkil edilir.

Birlik/Askerî Kurum Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Kurulu

MADDE 10 – (1) Birlik/Askerî Kurum Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri

Kurulu, bünyesinde Rehberlik ve Danışma Merkezi bulunan birlik komutanı/karargâh amiri/as-

kerî kurum amiri, Rehberlik ve Danışma Merkezinde görevli psikolog/psikolojik danışman ve

birlik/kurum tabibi ile o birlik, karargâh ya da askerî kurumdaki ilgili birimlerin birlik komu-

tanı/karargâh amiri/askerî kurum amirince katılımı uygun görülen temsilci üyelerinden oluşur.

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Koordinasyon Kurulunun görev ve

sorumlulukları

MADDE 11 – (1) Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Koordinasyon Kurulu-

nun görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Genel Müdürlüğün koordinatörlüğünde, yılda bir kez toplanır. İhtiyaç duyulması hâ-

linde Kurul, ek toplantılara çağrılır.

b) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin genel bir değerlendirmesini yapar ve

bu hizmetlerin geliştirilmesine yönelik tedbirleri belirler.

c) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve psikolog/psi-

kolojik danışman personelin mesleki gelişimlerine yönelik planlanacak hizmet içi eğitimler ile

seminer, sempozyum, konferans, kongre ve benzeri etkinlikler kapsamında yapılacak çalışma-

lara yönelik uygulama esas ve usulleri, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Rek-

törlük ve ilgili birimlerden görüş alarak karara bağlar.

ç) İlgili kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa yürütülebilecek çalışmaların temel ilke, esas

ve usullerini belirler.

d) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde görevli personelin kadro mevcut ve

ihtiyaçlarını görüşür, teklifleri ilgili birimlere iletir.
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(2) Kurul toplantılarında alınan kararlar ve bu kararlar kapsamında yapılacak işlemler,

onaylanmasını müteakip Genel Müdürlük tarafından ilgili makamlarca yayımlanır.

Şubelerin görev ve sorumlulukları

MADDE 12 – (1) Bakanlık, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında

teşkilatlanan şubelerin görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri kapsamındaki faaliyetlerin mevcut yö-

netmelik ve yönergelere uygun olarak yürütülmesini sağlar.

b) Rehberlik ve Danışma Merkezlerinin işleyişini sağlar; Bakanlık, Genelkurmay Baş-

kanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Rektörlük ve ilgili kurum/kuruluşlardaki birimler ile koordi-

nasyon kurar.

c) Bakanlık, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Rektörlük ve diğer ku-

rum/kuruluşlarda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleriyle ilgili düzenlenen toplantı, se-

miner ve komisyon çalışmalarına iştirak eder.

ç) Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Koordinasyon Kurulunda görev alır,

toplantılarda alınan kararlar doğrultusunda gerekli işlemleri ilgili birimlerle koordineli olarak

yürütür.

d) Rehberlik ve Danışma Merkezlerinin sonuç raporlarını takip ederek, altı aylık ve yıl-

lık faaliyet sonuç raporlarını hazırlar, Genel Müdürlüğe gönderir.

e) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri kapsamında araştırma-geliştirme çalış-

maları yürütür ve ilgili birimlere sunar.

Birlik/Askerî Kurum Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Kurulunun görev

ve sorumlulukları

MADDE 13 – (1) Birlik/Askerî Kurum Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri

Kurulunun görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Birlik komutanı/karargâh amiri/askerî kurum amirinin başkanlığında, Rehberlik ve

Danışma Merkezi personelinin ve o birlik, karargâh ya da askerî kurumda koordine kurulması

gereken ilgili birim temsilcilerinin katılımıyla, yılda en az iki kez toplanır.

b) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri kapsamında dönem içinde yürütülen faa-

liyetlerin sonuçlarını, bir önceki kurul toplantısında alınan kararlar doğrultusunda değerlendirir

ve alınması gereken ilave tedbirleri belirler.

c) Birlik/askerî kurum içerisinde, psikososyal sorun alanlarına ilişkin konularda yapı-

lacak işlemleri ve alınacak tedbirleri belirler.

(2) Kurul toplantılarının sekretarya işlemleri Rehberlik ve Danışma Merkezi tarafından

yerine getirilir.

Psikolog/psikolojik danışmanın görev ve sorumlulukları

MADDE 14 – (1) Rehberlik ve Danışma Merkezinde görevli psikolog/psikolojik da-

nışmanın görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Bireyi tanıma ve psikolojik değerlendirme tekniklerini kullanmak suretiyle, bireysel

olarak ya da grup hâlinde, rehberlik ve psikolojik danışma hizmeti verir.

b) Danışanın, sorunlarına ilişkin çözüm yolları hakkında farkındalık kazanması ve mes-

lekî/sosyal hayata uyumunun sağlanması noktasında; ilgili birim ve/veya yetkili kişilerle ko-

ordineli olarak çalışır.
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c) Psikolojik danışma sürecindeki personelden tıbbi muayeneye ihtiyacı olduğuna ka-

naat getirdiklerinin amirleri vasıtasıyla sağlık teşkiline sevk edilmesini önerir, gerek gördüğü

takdirde danışanla ilgili görüşlerini bildirir.

ç) Birlik/askerî kurum içerisinde psikolojik ve sosyal yönden sağlıklı ortam ve koşul-

ların oluşturulması kapsamında, birlik komutanı/karargâh amiri/askerî kurum amirine danış-

manlık yapar.

d) Bağlısı olduğu ve/veya hizmet verdiği birliğe/askerî kuruma katılan erbaş ve erler

ile yedek subay adaylarına içerik ve formatı yönerge ile belirtilen anketi uygular, gerekli gör-

düklerini psikolojik danışma sürecine alır.

e) Yönerge ile belirlenen esaslara göre biriminin faaliyet sonuç raporunu hazırlar, ami-

rine sunar ve bağlı bulunduğu şube müdürlüğüne gönderir.

f) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri kapsamında, eğitici/bilgilendirici nitelikte

faaliyetler icra eder.

g) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri kapsamında; alanla ilgili bilimsel geliş-

meleri izler, çeşitli araştırma-geliştirme çalışmalarına katılır.

ğ) Birlik/askerî kurum Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Kurulunun sekre-

tarya işlemlerini yürütür.

Birlik komutanının/karargâh amirinin/askerî kurum amirinin görev ve sorumlulukları

MADDE 15 – (1) Bünyesinde Rehberlik ve Danışma Merkezi teşkil edilmiş birlik ko-

mutanı/karargâh amiri/askerî kurum amiri; birliğindeki/askerî kurumundaki rehberlik ve psi-

kolojik danışma hizmetlerinin, bu Yönetmelik ve ilgili yönerge esaslarına göre yürütülmesinden

sorumludur.

(2) Birlik komutanı/karargâh amiri/askerî kurum amirinin sorumlulukları şunlardır:

a) Psikolojik danışma sürecine dâhil olan personelin durumunu takip eder.

b) Rehberlik ve Danışma Merkezinin, birlikteki/askerî kurumdaki ilgili birimlerle iş

birliği ve koordinasyon içinde çalışmasını sağlar.

c) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin birlik/askerî kurum içinde etkin bir

şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla; teknik altyapı, uygun fiziksel ortam, haberleşme ve

ulaşım imkânlarının sürekliliğini sağlar.

ç) Birlik/Askerî Kurum Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Kuruluna başkan-

lık eder, kurul toplantılarında alınan kararların takibini ve uygulanmasını sağlar.

Amirlerin görev ve sorumlulukları

MADDE 16 – (1) Amirler; rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin etkin bir şe-

kilde yürütülmesi amacıyla aşağıdaki görev ve sorumlulukları yerine getirir:

a) Lider danışmanlığı kapsamında veya sair suretle yapmış olduğu görüşmeler sonu-

cunda; rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinden yararlanmasının uygun olacağını de-

ğerlendirdiği maiyetinin, birliğindeki/askerî kurumdaki Rehberlik ve Danışma Merkezine sev-

kini sağlar.

b) Maiyetinden rehberlik ve psikolojik danışma hizmeti alanların durumunu,

psikolog/psikolojik danışman ile iş birliği ve koordinasyon içinde takip eder.
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c) Lüzum görülmesi hâlinde, birlik/askerî kurum Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hiz-

metleri Kurulu toplantılarına katılım sağlar.

ç) Maiyetini, birlikte/askerî kurumda verilen rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri

hakkında bilgilendirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Askerî Öğrenciler ile Aday Öğrenciler ve Kursiyerlere Yönelik Rehberlik ve

Psikolojik Danışma Hizmetleri

Harp Okulu/Meslek Yüksekokulunda teşkilatlanma

MADDE 17 – (1) Okullarda; askerî öğrenci, aday öğrenci ve kursiyerlere yönelik reh-

berlik ve psikolojik danışma hizmetinin yürütülmesi kapsamında, Okul/Yerleşke Komutanı,

Dekan/Meslek Yüksekokulu Müdürü, Öğrenci Alay/Tabur Komutanına doğrudan bağlı olarak

rehberlik birimleri teşkil edilir.

(2) Rehberlik birimlerinde, öğrenci ile kursiyer sayısına ve özelliklerine göre belirle-

necek sayıda psikolog/psikolojik danışman, idari işlemleri yürütecek personel ve ihtiyaç halinde

ilave personel görev yapar.

Teşkilatlanma

MADDE 18 – (1) Rektörlük bünyesinde, askerî öğrenci, aday öğrenci ve kursiyerlere

yönelik rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesi ve koordinesinin sağlanması

maksadıyla kadrosunda psikolog/psikolojik danışmanın da çalışacağı şube müdürlüğü teşkil

edilir.

Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Kurulu

MADDE 19 – (1) Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Kurulu, bünye-

sinde Rehberlik Birimi bulunan Okul/Yerleşke Komutanı, Dekan/Meslek Yüksekokulu Mü-

dürü, Öğrenci Alay/Tabur Komutanı, Rehberlik Biriminde görevli psikolog/psikolojik danış-

man ve birlik/kurum tabibi ile ilgili birimlerin Okul/Yerleşke Komutanı, Dekan/Meslek Yük-

sekokulu Müdürü, Öğrenci Alay/Tabur Komutanınca katılımı uygun görülen temsilci üyele-

rinden oluşur.

Şubenin görev ve sorumlulukları

MADDE 20 – (1) Rektörlük bünyesinde teşkilatlanan şube müdürlüğünün görev ve

sorumlulukları şunlardır:

a) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri kapsamındaki faaliyetlerin mevcut yö-

netmelik ve yönergelere uygun olarak yürütülmesini sağlar.

b) Okullar ve ilgili kurum/kuruluşlardaki birimler ile koordinasyon kurar.

c) Bakanlık, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve diğer kurum/kuru-

luşlarda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleriyle ilgili düzenlenen toplantı, seminer ve

komisyon çalışmalarına iştirak eder.

ç) Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Koordinasyon Kurulunda görev alır,

toplantılarda alınan kararlar doğrultusunda gerekli işlemleri Rektörlüğe bağlı ilgili birimlerle

koordineli olarak yürütür.
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d) Rehberlik birimlerinin faaliyet sonuç raporlarını takip ederek, altı aylık ve yıllık faa-

liyet sonuç raporlarını hazırlar, Genel Müdürlüğe gönderir.

e) Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri kapsamında araştırma-geliştirme ça-

lışmaları yürütür ve sonuçlarını ilgili birimlerle paylaşır.

Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Kurulunun görev ve sorumlulukları

MADDE 21 – (1) Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Kurulunun görev

ve sorumlulukları şunlardır:

a) Okul/Yerleşke Komutanı, Dekan/Meslek Yüksekokulu Müdürünün başkanlığında,

Rehberlik Birimi personelinin ve o okulda koordine kurulması gereken ilgili birim temsilcile-

rinin katılımıyla, yılda en az iki kez toplanır.

b) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri kapsamında dönem içinde yürütülen faa-

liyetlerin sonuçlarını bir önceki kurul toplantısında alınan kararlar doğrultusunda değerlendirir

ve alınması gereken ilave tedbirleri belirler.

c) Okul içerisinde, psikososyal sorun alanlarına ilişkin konularda yapılacak işlemleri

ve alınacak tedbirleri belirler.

(2) Kurul toplantılarının sekretarya işlemleri, rehberlik birimi tarafından yerine getirilir.

Psikolog/psikolojik danışmanın görev ve sorumlulukları

MADDE 22 – (1) Rehberlik Biriminde görevli psikolog/psikolojik danışmanın görev

ve sorumlulukları şunlardır:

a) Bireyi tanıma ve psikolojik değerlendirme tekniklerini kullanmak suretiyle, bireysel

olarak ya da grup hâlinde, rehberlik ve psikolojik danışma hizmeti verir.

b) Danışanın, sorunlarına ilişkin çözüm yolları hakkında farkındalık kazanması ve okul

hayatına/sosyal hayata uyumunun sağlanması noktasında; ilgili birim ve/veya yetkili kişilerle

koordineli olarak çalışır.

c) Psikolojik danışma sürecindeki askeri öğrenci, aday öğrenci ve kursiyerlerden tıbbi

muayeneye ihtiyacı olduğuna kanaat getirdiklerinin amirleri vasıtasıyla sağlık teşkiline sevk

edilmesini önerir, gerek gördüğü takdirde danışanla ilgili görüşlerini bildirir.

ç) Okul içerisinde psikolojik ve sosyal yönden sağlıklı ortam ve koşulların oluşturulması

kapsamında, Okul/Yerleşke Komutanı, Dekan/Meslek Yüksekokulu Müdürü, Öğrenci Alay/Ta-

bur Komutanına danışmanlık yapar.

d) Okula katılan askeri öğrenci, aday öğrenci ve kursiyerlere içerik ve formatı yönerge

ile belirtilen anketi uygular, gerekli gördüklerini psikolojik danışma sürecine alır.

e) Yönerge ile belirlenen esaslara göre biriminin faaliyet sonuç raporunu hazırlar, ami-

rine sunar ve 18 inci maddede belirtilen şube müdürlüğüne gönderir.

f) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri kapsamında, eğitici/bilgilendirici nitelikte

faaliyetler icra eder.

g) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri kapsamında; alanla ilgili bilimsel geliş-

meleri izler, çeşitli araştırma-geliştirme çalışmalarına katılır.

ğ) Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Kurulunun sekretarya işlemlerini

yürütür.
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Okul/Yerleşke Komutanı, Dekan/Meslek Yüksekokulu Müdürü, Öğrenci Alay/Tabur

Komutanının görev ve sorumlulukları

MADDE 23 – (1) Bünyesinde Rehberlik Birimi teşkil edilmiş Okul/Yerleşke Komutanı,

Dekan/Meslek Yüksekokulu Müdürü, Öğrenci Alay/Tabur Komutanı; okulundaki rehberlik ve

psikolojik danışma hizmetlerinin, bu Yönetmelik ve ilgili yönerge esaslarına göre yürütülme-

sinden sorumludur.

(2) Okul/Yerleşke Komutanı, Dekan/Meslek Yüksekokulu Müdürü, Öğrenci Alay/Tabur

Komutanı, bu sorumluluğun gereği olarak;

a) Psikolojik danışma sürecine dâhil olan askeri öğrenci, aday öğrenci ve kursiyerlerin

durumunu takip eder,

b) Rehberlik Biriminin, okuldaki ilgili birimlerle iş birliği ve koordinasyon içinde ça-

lışmasını sağlar,

c) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin okul içinde etkin bir şekilde yürütül-

mesini sağlamak amacıyla; teknik alt yapı, uygun fiziksel ortam, haberleşme ve ulaşım imkân-

larının sürekliliğini sağlar,

ç) Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Kuruluna başkanlık eder, kurul

toplantılarında alınan kararların takibini ve uygulanmasını sağlar.

Amirlerin görev ve sorumlulukları

MADDE 24 – (1) Amirler; rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin etkin bir şe-

kilde yürütülmesi amacıyla aşağıdaki görev ve sorumlulukları yerine getirir:

a) Lider danışmanlığı kapsamında veya sair suretle yapmış olduğu görüşmeler sonu-

cunda; rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinden yararlanmasının uygun olacağını de-

ğerlendirdiği maiyetinin Rehberlik Birimine sevkini sağlar.

b) Maiyetinden rehberlik ve psikolojik danışma hizmeti alanların durumunu,

psikolog/psikolojik danışman ile iş birliği ve koordinasyon içinde takip eder.

c) Lüzum görülmesi hâlinde, Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Kurulu

toplantılarına katılım sağlar.

ç) Maiyetini, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri hakkında bilgilendirir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Mekân

MADDE 25 – (1)  Rehberlik ve Danışma Merkezi ile Rehberlik birimlerine, faaliyet-

lerini yürüteceği, danışan personelin rahatlıkla ulaşabileceği, kendini rahat hissedebileceği ve

mahremiyetin korunabileceği, fiziki şartları yönerge ile belirtilen uygun bir mekân tahsis edilir.

Nöbet/görev

MADDE 26 – (1) Rehberlik ve Danışma Merkezi ile Rehberlik Birimlerinde görevli

personelin atandıkları kadro görevinde çalıştırılmaları esastır.

(2) Rehberlik ve Danışma Merkezi ile Rehberlik Birimlerinde görevli personele kısa

süreli ek görev verilmesi icap eden hâllerde ve nöbet hizmetlerinde, rehberlik ve psikolojik da-

nışma hizmetlerinin aksatılmaması ve rol çatışmalarına yol açılmamasına özen gösterilir.
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Kıyafet

MADDE 27 – (1) Rehberlik ve Danışma Merkezlerinde görevli psikolog/psikolojik

danışman subayların; Rehberlik ve Danışma Merkezinde bulundukları esnada ve/veya psiko-

lojik danışma süreci esnasında, 16/7/1982 tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile

yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine

Dair Yönetmelik ile 2/6/1989 tarihli ve 20183 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı

Kuvvetleri Kıyafet Yönetmeliğinde devlet memurları için belirtilen esaslara aykırı olmamak

kaydıyla sivil kıyafet giymeleri esastır.

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin sürekliliği

MADDE 28 – (1)  Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin, birliklerin/askerî ku-

rumların konuş durumu ve/veya kuruluş bağlantıları gözetilerek tüm birliklere/askerî kurum-

lara/okullara ulaşması esastır.

(2) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetinin, aslen bağlı bulunulan birliğin/askerî

kurumun bünyesinde faaliyet gösteren Rehberlik ve Danışma Merkezinden alınması esastır.

Ancak, konuş durumu itibarıyla, aslen bağlı olduğu birlikten/askerî kurumdan/okuldan hizmet

alamayacak durumdaki birlikler/askerî kurumlar/okullar öncelikle aynı garnizonda bulunan en

yakın Rehberlik ve Danışma Merkezinden faydalanır.

(3) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetinin, 2 nci fıkrada tanımlanan şekilde kar-

şılanamaması durumunda, ilgili birlik komutanlığı ile mahalli mülki amirin koordinesi sonucu

diğer kamu kurum ve kuruluşlarından psikolog/psikolojik danışman görevlendirilerek yürü-

tülmesi sağlanabilir.

(4) Psikolog/psikolojik danışmanın, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetini, hizmeti

alacak birlik ya da askerî kuruma gitmek suretiyle vermesi durumunda; hizmeti alacak birlik

ya da askerî kurumca, görüşmelerin yapılacağı uygun bir mekân tahsis edilir.

Kişisel verilerin korunması

MADDE 29 – (1) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri kapsamında tutulan ki-

şisel verilerin saklanması, işlenmesi, paylaşılması, aktarılması, silinmesi,  yok edilmesi ve ano-

nim hâle getirilmesi konusunda; 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması

Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan mevzuat uygulanır. Ayrıca, Kişisel Verileri Koruma

Kurulunun aldığı kararlara riayet edilir.

Verilerin işlenmesi

MADDE 30 – (1) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin verimliliğini artırmak

amacıyla rehberlik ve psikolojik danışma faaliyetlerine esas verilerin oluşturulması, düzenlen-

mesi ve raporlanması işlevlerini yerine getirecek Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri

Bilgi İşlem (Otomasyon) Programı ile ilgili esaslar yönerge ile belirlenir.

Yönetmeliğin uygulanmasında sorumluluk

MADDE 31 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğacak tereddütler derhal Ba-

kanlığın ilgili birimlerine bildirilir. Bakanlık bu tereddütleri gidermeye yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.

Sayfa : 10                               RESMÎ GAZETE                              9 Temmuz 2019 – Sayı : 30826



Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/11/2013 tarihli ve 28809 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik
Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklen-
miştir.

“ppp) Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS): 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Teb-
ligat Kanunu uyarınca tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merciler tarafından Posta ve Telgraf
Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT) vasıtasıyla yapılacak elektronik tebligat sistemini,

rrr) EPDK Başvuru Sistemi: Kurum nezdinde yürütülen tüm önlisans ve lisans işlem-
lerine ilişkin başvuruların elektronik ortamda yapılmasını sağlayan sistemi,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası, ikinci fıkrası, beşinci
fıkrasının (a) bendi ve yedinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı mad-
denin üçüncü fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“(1) Üretim faaliyetinde bulunmak isteyen tüzel kişiler, önlisans almak için; Kurul ka-
rarıyla yürürlüğe konulan “Önlisans ve Lisans İşlemleri ile İlgili Başvurulara İlişkin Usul ve
Esaslar” uyarınca sunulması gereken bilgi ve belgeleri EPDK Başvuru Sistemi üzerinden sun-
mak suretiyle, bu Yönetmelikte başvuru süresi düzenlenen kaynaklar bakımından süresi içeri-
sinde Kuruma başvurur. YEKA için yapılacak önlisans başvuruları YEKA Yönetmeliğinde be-
lirlenen sürelere göre yapılır.

(2) Önlisansa ilişkin başvuruların elektronik ortamda yapılabilmesi için; başvuruda bu-
lunacak tüzel kişi, Kurum nezdinde elektronik başvuruda bulunmaya yetkilisinin bilgilerini
Kuruma yazılı olarak sunar. Ana hizmet birimi Kuruma bildirim tarihinden itibaren beş işgünü
içinde söz konusu tüzel kişi adına yetkili kişinin elektronik başvuru yetkisini tanımlar.”

“a) MWm cinsinden her bir kurulu güç başına Kurul kararı ile belirlenen tutarda teminat
sunulur. Bu yöntemle hesaplanan teminat tutarının üst sınırı, üretim tesisi için Kurum tarafından
öngörülen toplam yatırım tutarının yüzde beşini geçmemek üzere, Kurul kararı ile belirlenir.
Bahse konu teminatın, banka teminat mektubu olarak sunulması halinde başvuru tarihinden
itibaren beş işgünü içinde Kurum evrakına teslim edilmesi zorunludur. Kuruma sunulacak ban-
ka teminat mektubu tutarı, birden fazla bankadan temin edilen banka teminat mektupları ile de
sağlanabilir.”

“c) Bu Yönetmelik kapsamında son sekiz yıl içinde elde edilmiş, standardına uygun
rüzgar veya güneş ölçümünün yapılmış olması zorunludur.”

“c) UETS üzerinden tebligat adresi almaları ve bu adresi tebligata açık tutmaları,”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci, ikinci ve beşinci fıkraları

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Başvuru sırasında tüzel kişilerden istenen bilgi ve belgelerin gereğine uygun olarak

sunulup sunulmadığı hakkındaki inceleme, bunların Kuruma sunulma tarihini izleyen yirmi
işgünü içerisinde tamamlanır. İlgili mevzuata uygun olarak yapılmadığı tespit edilen önlisans
başvurularındaki eksikliklerin ilgilisine yapılan tebliğ tarihinden itibaren on beş işgünü içeri-
sinde giderilmesi istenir ve söz konusu eksikliklerin giderilmediği takdirde, başvurunun yapıl-
mamış sayılarak başvuru sırasında Kurum evrakına sunulan belgelerin iade edileceği tüzel ki-
şiye bildirilir. Bu süre içerisinde eksikliklerin giderilmemesi veya başvurudan vazgeçildiğinin
Kuruma bildirilmesi halinde, ilgili ana hizmet birimi tarafından başvuru yapılmamış sayılır ve
başvuru sahibinin talebi halinde, başvuru sırasında Kurum evrakına sunulan belgeler iade edilir.
Bu durumda yatırılmış ise başvuru sahibinin talebi halinde önlisans alma bedeli iade edilir.
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(2) Önlisans başvuru esaslarına göre eksiksiz olarak yapıldığı tespit edilen başvurular,
başvuru tarihi itibarıyla veya birinci fıkra kapsamında eksikliklerin giderildiğine ilişkin bilgi
ve belgelerin Kuruma sunulduğu tarih itibarıyla değerlendirmeye alınmış sayılır.”

“(5) YEKA için yapılacak önlisans başvuruları aşağıdaki usule göre alınır ve incelenir:
a) Başvuru YEKA Yönetmeliğinde kırk beş gün olarak belirlenen süre içerisinde Ku-

ruma yapılır.
b) Başvuru sırasında istenen belgelerin gereğine uygun olarak sunulup sunulmadığı

hakkındaki inceleme, ilgili belgelerin Kuruma sunulduğu tarihi izleyen yirmi işgünü içerisinde
tamamlanır.

c) İlgili mevzuata uygun olarak yapılmadığı tespit edilen başvurudaki eksikliklerin il-
gilisine yapılan tebliğ tarihinden itibaren on beş işgünü içerisinde giderilmesi istenir ve söz
konusu eksikliklerin giderilmediği takdirde başvurunun yapılmamış sayılarak başvuru sırasında
Kurum evrakına sunulan belgelerin iade edileceği bildirilir. Bu süre içerisinde eksikliklerin gi-
derilmemesi veya başvurudan vazgeçildiğinin Kuruma bildirilmesi halinde, Kurul kararı ile
başvuru yapılmamış sayılır ve başvuru sırasında Kurum evrakına sunulan belgeler iade edilir.
Kurul kararı ayrıca Enerji İşleri Genel Müdürlüğüne bildirilir. Bu durumda yatırılmış ise önli-
sans alma bedeli iade edilir.

ç) Eksiksiz olarak yapıldığı tespit edilen başvurular, başvuru tarihi itibarıyla veya ek-
sikliklerin giderildiğini gösterir belgelerin Kuruma sunulduğu tarih itibarıyla değerlendirmeye
alınmış sayılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinin (3)
numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3) Rüzgar veya güneş enerjisine dayalı üretim tesisleri için yükümlü olmaları halinde
TEİAŞ ile imzalanmış RES veya GES Katkı Payı anlaşmasının,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Önlisans tadil başvurusu ile ilgili olarak;
a) Tadil başvurusu, “Önlisans ve Lisans İşlemleri ile İlgili Başvurulara İlişkin Usul ve

Esaslar” uyarınca sunulması gereken belgelerin EPDK Başvuru Sistemi üzerinden Kuruma su-
nulması suretiyle yapılır.

b) Tadil başvurusu sırasında tüzel kişilerden istenen belgelerin gereğine uygun olarak
sunulup sunulmadığı hakkındaki inceleme, belgelerin Kuruma sunulma tarihini izleyen on iş-
günü içerisinde tamamlanır. Gereğine uygun olarak yapılmadığı tespit edilen önlisans tadil baş-
vurusundaki eksikliklerin ilgilisine yapılan tebliğ tarihinden itibaren on beş işgünü içerisinde
giderilmesi istenir ve söz konusu eksikliklerin giderilmediği takdirde başvurunun yapılmamış
sayılacağı ilgili tüzel kişiye bildirilir. Bu çerçevede sunulan bilgi ve belgeler on işgünü içeri-
sinde incelenir. Başvurudan vazgeçildiğinin Kuruma bildirilmesi veya inceleme sonucu eksik-
liklerin giderilmediğinin ilgili ana hizmet birimi tarafından tespiti halinde başvuru yapılmamış
sayılır ve bu husus ilgili tüzel kişiye bildirilir. Başvuru sırasında Kurum evrakına sunulan bel-
geler başvuru sahibinin talebi halinde iade edilir.

c) Eksiksiz olarak yapıldığı tespit edilen başvurular, başvuru tarihi itibarıyla veya (b)
bendi kapsamında eksikliklerin giderilmesine ilişkin bilgi ve belgelerin Kuruma sunulduğu
tarih itibarıyla bu madde çerçevesinde değerlendirmeye alınır.

ç) YEKA için verilen önlisanslarda (b) bendi kapsamındaki tespit, Kurul kararı ile ya-
pılır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Önlisans sahibi tüzel kişinin önlisansını sonlandırmak istemesi halinde, önlisans
aslının Kuruma sunulması zorunludur.”
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“(3) Önlisans, sonlandırma talebinin Kuruma yapıldığı tarih itibarıyla kendiliğinden
sona erer. Önlisansın sona erdiği, Kurum tarafından ilgili tüzel kişi ile kurum ve kuruluşlara
yazılı olarak bildirilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası, ikinci fıkrası aşağı-
daki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş ve altıncı fıkrasında yer
alan “, başvuru dilekçesi ekinde” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Piyasada faaliyette bulunmak isteyen tüzel kişiler, lisans almak için Kurul kararıyla
yürürlüğe konulan “Önlisans ve Lisans İşlemleri ile İlgili Başvurulara İlişkin Usul ve Esaslar”
uyarınca sunulması gereken bilgi ve belgeleri EPDK Başvuru Sistemi üzerinden Kuruma sun-
mak suretiyle başvurur.

(2) Lisansa ilişkin başvuruların elektronik ortamda yapılabilmesi için; başvuruda bu-
lunacak tüzel kişi, Kurum nezdinde elektronik başvuruda bulunmaya yetkilisinin bilgilerini
Kuruma yazılı olarak sunar. Ana hizmet birimi Kuruma bildirim tarihinden itibaren beş işgünü
içinde söz konusu tüzel kişi adına yetkili kişinin elektronik başvuru yetkisini tanımlar.”

“ç) UETS üzerinden tebligat adresi alması ve bu adresi tebligata açık tutması zorunlu-
dur.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 21 – (1) Başvuru sırasında tüzel kişilerden istenen belgelerin gereğine uygun

olarak sunulup sunulmadığı hakkındaki inceleme, belgelerin Kuruma sunulma tarihini izleyen
on işgünü içerisinde tamamlanır. Gereğine uygun olarak yapılmadığı tespit edilen lisans baş-
vurularındaki eksikliklerin ilgilisine tebliğ tarihinden itibaren on beş işgünü içerisinde gideril-
mesi istenir ve söz konusu eksikliklerin giderilmediği takdirde başvurunun yapılmamış sayı-
larak başvuru sırasında Kurum evrakına sunulan belgelerin iade edileceği bildirilir. Bu çerçe-
vede sunulan bilgi ve belgeler on işgünü içerisinde incelenir ve söz konusu süre içerisinde de
eksikliklerin giderilmemesi veya başvurudan vazgeçildiğinin Kuruma bildirilmesi halinde,
başvuru yapılmamış sayılır ve başvuru sırasında Kurum evrakına sunulan belgeler iade edilir.
YEKA için yapılan üretim lisansı başvurularının yapılmamış sayılmasına ilişkin alınan Kurul
kararı ayrıca Enerji İşleri Genel Müdürlüğüne bildirilerek yatırılmış ise üretim lisansı alma be-
deli iade edilmez.

(2) Lisans başvuru esaslarına göre eksiksiz olarak yapıldığı tespit edilen başvurular,
başvuru tarihi itibarıyla, eksik yapıldığı tespit edilen başvurular ise birinci fıkra kapsamında
eksikliklerin giderilmesine ilişkin bilgi ve belgelerin Kuruma sunulduğu tarih itibarıyla 22 nci
madde çerçevesinde değerlendirmeye alınır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Lisans tadil başvurusu ile ilgili olarak;
a) Lisans tadil başvurusu, “Önlisans ve Lisans İşlemleri ile İlgili Başvurulara İlişkin

Usul ve Esaslar” uyarınca sunulması gereken belgelerin, EPDK Başvuru Sistemi üzerinden
Kuruma sunulması suretiyle yapılır.

b) Tadil başvurusu sırasında tüzel kişilerden istenen belgelerin gereğine uygun olarak
sunulup sunulmadığı hakkındaki inceleme, sunulan belgelerin Kuruma sunulma tarihini izleyen
on işgünü içerisinde tamamlanır. Gereğine uygun olarak yapılmadığı tespit edilen lisans tadil
başvurusundaki eksikliklerin ilgilisine yapılan tebliğ tarihinden itibaren on beş işgünü içerisinde
giderilmesi istenir ve söz konusu eksikliklerin giderilmediği takdirde başvurunun yapılmamış
sayılacağı ilgili tüzel kişiye bildirilir. Bu çerçevede sunulan bilgi ve belgeler on işgünü içeri-
sinde incelenir. Başvurudan vazgeçildiğinin Kuruma bildirilmesi veya inceleme sonucu eksik-
liklerin giderilmediğinin ilgili ana hizmet birimi tarafından tespiti halinde başvuru yapılmamış
sayılır ve bu husus ilgili tüzel kişiye bildirilir. Başvuru sırasında Kurum evrakına sunulan bel-
geler başvuru sahibinin talebi halinde iade edilir.
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c) Eksiksiz olarak yapıldığı tespit edilen başvurular, başvuru tarihi itibarıyla veya (b)
bendi kapsamında eksikliklerin giderilmesine ilişkin bilgi ve belgelerin Kuruma sunulduğu
tarih itibarıyla bu madde çerçevesinde değerlendirmeye alınır.

ç) Dağıtım ile tedarik ve piyasa işletim lisansı tadil başvuruları için Kurum tarafından
yapılan değerlendirmede temel olarak aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

1) Tüketici haklarının korunması ile rekabetin ve piyasanın gelişimine olan etki.
2) Başvuruda bulunan tüzel kişi ile tüzel kişilikte yüzde on ve üzerinde, halka açık şir-

ketlerde yüzde beş ve üzerinde doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan kişilerin varsa, piyasadaki
deneyim ve performansları.

3) Başvuru hakkında ilgili kuruluşlardan alınan görüşler ve/veya ilgili tüzel kişi hak-
kında yürütülmekte olan veya sonuçlandırılmış olan işlemler.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Lisans sahibi bir tüzel kişinin lisansı kapsamındaki faaliyetini sona erdirmek iste-
mesi halinde; lisansın sona ermesinin talep edildiği tarihten en az altı ay önce, dağıtım şirketi
ile görevli tedarik şirketi için en az on iki ay önce Kuruma gerekçeleri ile birlikte EPDK Baş-
vuru Sistemi üzerinden başvuruda bulunulması esastır. Ancak Kurul, sona erdirme talebinin
piyasaya olan etkilerini dikkate alarak bu süre şartını uygulamayabilir. Bu başvuru kapsamında
lisans sahibi tüzel kişinin lisansını sona erdirmek istediği tarih itibarıyla ne tür yükümlülükler
taşıdığının ve bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi için ne tür tedbirlerin öngörüldüğünün
belirtilmesi de zorunludur.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Rüzgâr enerjisine dayalı üretim tesisi kurmak üzere önlisans başvurularında, tesisin
kurulacağı saha üzerinde, bu Bölüm kapsamında düzenlenen şartlara uygun olarak son sekiz
yıl içinde elde edilmiş en az bir yıl süreli ölçüm yapılması zorunludur. Güneş enerjisine dayalı
üretim tesisi kurmak üzere önlisans başvurularında, tesisin kurulacağı saha üzerinde, bu Bölüm
kapsamında düzenlenen şartlara uygun olarak son sekiz yıl içinde elde edilmiş, 6 ayı yerinde
olmak üzere, en az bir yıl süreli ölçüm yapılması zorunludur. Rüzgâr ve güneş enerjisine dayalı
önlisans başvuruları esnasında; “Önlisans ve Lisans İşlemleri ile İlgili Başvurulara İlişkin Usul
ve Esaslar”da yer alan Ölçüm İstasyonu Kurulum Raporu ve Ölçüm Sonuç Raporu MGM veya
ilgili akredite kuruluş tarafından elektronik ortamda Kuruma sunulur.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) “Önlisans ve Lisans İşlemleri ile İlgili Başvurulara İlişkin Usul ve Esaslar”da yer
alan Rüzgâr Ölçüm İstasyonu Kurulum Raporu ile Güneş Ölçüm İstasyonu Kurulum Raporunu
onaylama yetkisi yerinde inceleme yapılması kaydıyla MGM’de veya ilgili akredite kuruluşta
olup raporun onaylandığı tarih, rüzgâr veya güneş ölçümüne başlama tarihi olarak kabul edilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(14) Bir tüzel kişinin sahibi olduğu önlisanslarda ve/veya lisanslarda yer alan ortak

hükümlere ilişkin tadil talepleri için aynı başvuruda olması kaydıyla tek lisans tadil bedeli alınır.”
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“(4) Pay devri için yapılacak başvurular, “Önlisans ve Lisans İşlemleri ile İlgili Başvu-

rulara İlişkin Usul ve Esaslar” uyarınca sunulması gereken bilgi ve belgelerin EPDK Başvuru
Sistemi üzerinden Kuruma sunulması suretiyle yapılır.”
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MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile beşinci fıkra-

sının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Birleşme ve bölünmeye ilişkin başvurular, “Önlisans ve Lisans İşlemleri ile İlgili

Başvurulara İlişkin Usul ve Esaslar” uyarınca sunulması gereken bilgi ve belgelerin EPDK

Başvuru Sistemi üzerinden Kuruma sunulması suretiyle yapılır.”

“b) Birleşme veya bölünme hakkında tüzel kişilerin yönetim kurullarından alınmış karar

örnekleri,”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“Ulusal Elektronik Tebligat Adresi

GEÇİCİ MADDE 27 – (1) Önlisans ve lisans sahibi tüzel kişiler, elektronik tebligat

mevzuatına uygun olarak temin edecekleri Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi adreslerini bu

maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde almakla yükümlüdür.

Yazılı başvuru

GEÇİCİ MADDE 28 – (1) Kuruma yapılacak önlisans ve lisanslara dair başvurular

EPDK Başvuru Sistemi üzerinden alınıncaya kadar önlisans ve lisanslara dair Kuruma yapıla-

cak başvurulardan hangilerinin yazılı olarak yapılacağına ilişkin usul ve esaslar Kurul tarafın-

dan düzenlenir.

(2) EPDK Başvuru Sistemi üzerinden yapılacak başvurular 30/11/2019 tarihine kadar

yazılı olarak da yapılabilir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1, Ek-2, Ek-3, Ek-4, Ek-5, Ek-6 ve Ek-7’si yü-

rürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 18 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 19 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

2/11/2013 28809

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 28/1/2014 28896
2- 26/12/2014 29217
3- 4/2/2015 29257
4- 23/12/2015 29571
5- 22/10/2016 29865
6- 24/2/2017 29989
7- 9/6/2017 30091
8- 15/12/2017 30271
9- 9/7/2018 30473
10- 16/8/2018 30511
11- 30/12/2018 30641
12- 16/2/2019 30688
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/6/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Petrol Pi-
yasası Lisans Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (29), (30), (31) ve (34) nu-
maralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (37) numaralı bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“29. Ulusal Marker: Akaryakıta; rafineri çıkışında, gümrük girişinde, sanayide yan ürün
olarak veya diğer şekillerde üretilen veya tasfiye edilmiş kaçak akaryakıttan teknik düzenle-
melere uygun olan akaryakıta veya benzin türlerine harmanlanacak etanole ticari faaliyete konu
edilmeden önce eklenecek ve akaryakıtın özelliklerini bozmayacak niteliği haiz kimyasal ürünü,

30. Üretim: Üretim sondajı ve geliştirme faaliyetlerini, petrolün çıkarılmasını, ön iş-
lenmesini, saha dâhilinde veya civarında depolanmasını, bu depolara, iletim hattına veya rafi-
neriye boru hattı ve diğer vasıtalarla taşınmasını,

31. Üretici: 30/5/2013 tarihli ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu kapsamında Türkiye’de
petrol üretimi yapan tüzel kişiyi,”

“34. Bayilik teşkilatı: Dağıtım faaliyetinin sürdürülmesi için gerekli asgari sayıdaki ba-
yiden oluşan yapıyı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Lisans sahipleri bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin yedinci fıkrasının (a) bendinde be-

lirlenen asgari ödenmiş sermaye miktarını sağlamak ve korumakla yükümlüdür.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin yedinci fıkrasının (a), (b) ve (g)

bentleri ile sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Rafinerici, iletim, depolama, işleme, dağıtıcı ve ihrakiye teslimi lisansları için; baş-

vuru sahibi tüzel kişinin; 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğ-
rultusunda anonim şirket ya da limited şirket olması ve asgari ödenmiş sermayesinin rafinerici
lisansı için 150.000.000 TL, iletim lisansı için 2.000.000 TL, depolama lisansı için 3.000.000
TL, işleme lisansı için 1.500.000 TL, dağıtıcı lisansı için 20.000.000 TL ve ihrakiye teslimi li-
sansı için 6.000.000 TL olması,

b) Madeni yağ lisansı başvurularında, atık madeni yağdan baz yağ üretimi faaliyetinde
bulunulacak olması durumunda üretim yetkinlik puanı en az % 55, diğer madeni yağ lisansı
başvurularında ise üretim yetkinlik puanı en az % 50 olan başvuruya konu tesise ait kapasite
raporunun Kuruma ibraz edilmesi,”

“g) Dağıtıcı ve ihrakiye teslimi lisansı sahiplerinin Kurulca belirlenecek yeterli teknik
ve ekonomik güce sahip olması.”

“Taşıma lisansı başvurularında en az bir taşıma aracının mülkiyetine sahip olunması
veya finansal kiralama yoluyla edinilmesi veya taşıma aracına ilişkin olarak ilgililerle yapılmış
kira veya hizmet sözleşmesinin bulunması gereklidir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yazılı”
ibaresi kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer
alan “yazılı olarak” ibareleri kaldırılmış ve üçüncü fıkrasında yer alan “sahibi gerçek veya
tüzel kişiye” ibaresi “sahibine” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Lisans sona erdirme işlemi Kurul tarafından veya bu yetkinin devredilmesi durumunda
Başkanlık veya Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilir. Lisanslar;

a) Lisans sahibinin iflasının kesinleşmesi halinde,
b) Birleşme ve devralmalar da dahil olmak üzere lisans sahibinin tüzel kişiliğinin sona

ermesi halinde,
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c) Lisans sahibinin ölümü halinde,
ç) Rafinerici, iletim ve depolama lisansları hariç olmak üzere lisans sahibinin talebi ha-

linde,
d) Bayilik lisanslarında, bayilik sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesinden

veya lisansa kayıtlı dağıtım şirketine ait dağıtıcı lisansının iptali veya sona ermesinden itibaren
altmış gün içerisinde dağıtıcı tadili başvurusu yapılmaması veya Kuruma yeni bayilik sözleş-
mesi ibraz edilmemesi halinde,

e) Lisans başvurusu kapsamında aranan işyeri açma ve çalışma ruhsatı hariç bir belgenin
geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaşılması üzerine, durumun lisans sahibine bildirilerek teb-
ligatı izleyen onbeş gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazının istenmesine rağmen, bu
sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi halinde,

f) Lisans verme aşamasında lisansa kayıt edilmiş belirli bir süre içerisinde yerine ge-
tirme yükümlülüğünün süresi içerisinde yerine getirilmemesi halinde,

g) Bayilik faaliyeti kapsamında haklı ve mücbir sebepler hariç altı aydan uzun süreli
satış yapılmaması halinde,

ğ) Lisans başvurusu kapsamında aranan işyeri açma ve çalışma ruhsatının geçerliliğini
sonradan yitirdiğinin anlaşılması halinde,

h) Dağıtıcı lisansı sahiplerinin bu Yönetmeliğin 34/A maddesi ile belirlenen bayilik teş-
kilatını süresi içinde oluşturamaması veya koruyamaması halinde,

sona erdirilir. Lisanslar, lisans süresinin bitiminde tebligat yapılmaksızın kendiliğinden
sona erer.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “iki
ay” ibaresi “altmış gün” olarak değiştirilmiş ve onikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Lisans sahipleri, 6/12/2018 tarihli ve 30617 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Elektronik Tebligat Yönetmeliğinde tanımlanan kendi namlarına ait elektronik tebligat adresi
almak ve geçerliliğini korumak ile yükümlüdür.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent ek-
lenmiştir.

“o) Yerli ham petrol alımlarında, ham petrol işleme kapasiteleri dikkate alınarak, Kurul
tarafından belirlenen usul ve esaslara uymakla,”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 24 - Madeni yağ lisansı sahipleri;
a) Madeni yağ üretim ve ithalatında standartlara ve teknik düzenlemelere uymak,
b) Kapasite raporunda yer almayan ürünleri üretmemek,
c) Kapasite raporunda yer almayan ürünleri üretimde kullanmamak,
ç) Atık madeni yağdan baz yağ üretimi yapılan tesislerde, TS 13541 İş Yerleri - Atık

Yağ Rafinasyon ve Rejenerasyon Tesisleri İçin Kurallar standardına uygun olduğunu gösteren
TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip olmak,

ile yükümlüdür.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“İhrakiye teslimi lisansı sahipleri piyasada;
a) İhrakiyenin, rafinerici, dağıtıcı ve diğer ihrakiye teslimi lisansı sahiplerinden veya

yurtdışından temini ile transit rejime tabi olan veya serbest dolaşıma girmiş ihrakiyenin deniz
veya hava taşıtlarına ikmal edilmesi ile diğer ihrakiye teslimi lisansı sahibi tüzel kişilere ik-
mali,
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b) Antrepo sahasıyla sınırlı olmak kaydıyla transit rejime tabi ihrakiye kapsamındaki
denizcilik yakıtlarının hazırlanmasında, nihai ürünün denizcilik yakıtı olması kaydıyla ürünlerin
birbiriyle karıştırılması,

c) İhrakiye teslim tesisi işletilmesi,
ile iştigal edebilir.”
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi yürür-

lükten kaldırılmıştır.
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (l) bent-

leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (h) ve (r) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.
“c) İthal ettiği akaryakıta gümrük girişinde, sanayide yan ürün olarak veya diğer şekil-

lerde üretilen veya tasfiye edilmiş kaçak akaryakıttan teknik düzenlemelere uygun olan akar-
yakıta veya benzin türlerine harmanlanacak etanole ticari faaliyete konu edilmeden önce Ku-
rumun belirleyeceği şart ve özellikte ulusal marker eklemekle,”

“l) Bayilik lisansı kapsamında kendi işlettiği istasyonlar aracılığı ile yaptığı satışın,
kendi yurt içi pazar payının yüzde on beşinden fazla olmaması,”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğe 34 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.

“Bayilik teşkilatı kurulması
Madde 34/A - Dağıtıcı lisansı sahipleri lisansının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç

ay içinde en az on, altı ay içinde en az yirmi beş ve bir yıl içinde en az elli istasyonlu bayinin
bulunduğu bayilik teşkilatını oluşturur.

Dağıtıcı lisansı sahipleri bayilik teşkilatını korumakla yükümlüdür. Bayilik teşkilatı
kapsamındaki istasyonlu bayi sayısının bu maddede yer alan sayıların altına düşmesi duru-
munda, dağıtıcı lisansı sahibinin otuz gün içerisinde gerekli sayıya ulaşması zorunludur.

Dağıtıcı lisansı sahiplerinin ulusal marker taleplerinin değerlendirmeye alınabilmesi
için lisans sahibinin lisans aldığı tarihten itibaren;

a) İlk altı ay içerisinde en az on,
b) Yedinci aydan birinci yılın sonuna kadar en az yirmi beş,
c) Birinci yıldan sonra en az elli,
istasyonlu bayiden oluşan bayilik teşkilatına sahip olması gereklidir. Bu fıkranın yü-

rürlüğe girdiği tarihte dağıtıcı lisansı bulunan kişiler, ulusal marker taleplerinin değerlendiril-
mesi kapsamında, fıkranın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla yeni lisans almış olarak kabul edilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 24 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte dağıtıcı lisansı sahibi

olan kişiler, 1/1/2020 tarihinden itibaren, 34/A maddesinin birinci fıkrasında belirtilen bayilik
teşkilatını fıkrada belirtilen süreler içinde oluşturmakla yükümlüdür.

GEÇİCİ MADDE 25 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, istasyonsuz
bayi kategorisinde bayilik lisansı verilmez, yürürlükte olan lisansların süre uzatımı talepleri
değerlendirmeye alınmaz.

GEÇİCİ MADDE 26 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte atık madeni yağdan baz
yağ üretim faaliyetinde bulunan madeni yağ lisansı sahibi olan kişiler 1/1/2020 tarihine kadar
üretim yetkinlik puanı en az % 55 olan kapasite raporunu kuruma ibraz etmekle yükümlüdür.”

MADDE 16 – Bu Yönetmeliğin;
a) 3 üncü maddesi ile değiştirilen 7 nci maddenin yedinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri

ile 7 nci maddesi ile değiştirilen 18 inci maddenin onikinci fıkrası 1/1/2020 tarihinde,
b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 17 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı

yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 

Altınözü Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 5992 

—— • —— 
Manavgat 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 5991 
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Viranşehir 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 5958 

—— • —— 

Hatay 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 5957 
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Ankara 47. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5995 

—— • —— 
Ankara 47. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5994 

—— • —— 
Ankara 47. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5993 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

YER SİLOSUNDAN KANALLARA PANCAR TAŞINMASI 

HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Ankara Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız 2019/2020 Kampanya Dönemi Yer Silosundan Kanallara Pancar Taşınması 

Hizmet Alımı İşi, Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2019/313599 

1- İdarenin 

a) Adresi : Ayaş Yolu 18 Km Etimesgut/ANKARA 

b) Telefon No : 0 312 293 44 00 

c) Faks No : 0 312 244 90 78 

2- İhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 2019/2020 Kampanya döneminde Fabrikamız yer 

silosundaki ±- % 20 toleranslı 110.000 ton pancarların 

damperli kamyonlarla pancar kanallarına taşınarak 

boşaltılması 

Hizmet Alımı 

b) Yapılacağı Yer : Ankara Şeker Fabrikası  

c) İşin Süresi  : İşe Başlama Tarihi : 20.09.2019 (Tahmini) 

  İşin Bitiş Tarihi : 30.01.2020 (Tahmini) 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Ankara Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 23.07.2019 Saat 10:00 

4- İhale dokümanı Ankara Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18 Km. 

Etimesgut/ANKARA) adresinde görülebilir ve ₺. 118,00 (Y.Yüzonsekiztürklirası) bedel 

karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

8- İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya 

kanuni vekillerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

9- Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 

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

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 5838/1-1 
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1 ADET VERİ MERKEZİ YAPILANDIRMASI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü ihtiyacı 1 adet Veri 

Merkezi Yapılandırması Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip 

ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan 

satın alınacaktır. 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

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

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

2- Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartname, malzeme listesi, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin 

aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı 

belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler, 19.07.2019 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

4- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik 

şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat 

ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5- Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

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

 5892/1-1 



Sayfa : 110 RESMÎ GAZETE 9 Temmuz 2019 – Sayı : 30826 

 

HİDROLİK DİREK ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

TTK İHTİYACI OLARAK HİDROLİK DİREK ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g 

MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR. 

1- İdarenin  

a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Bağlık 

Cad. Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. No: 2 67090 

ZONGULDAK 

b) Telefon numarası : 0 372 259 40 00 (30 HAT), 0 372 252 40 00 (8 HAT) 

c) Faks numarası : 0 372 251 19 00 

2-İhale konusu işin nev’i 

a) niteliği, türü ve miktarı  HİDROLİK DİREK, 1 kalem (500 adet) 

b) teslim yeri : Yerli Yükleniciler için: Üzülmez Taşkömürü İşletme 

Müessesesi iş sahası. 

 : Yabancı Yükleniciler için: Sözleşmede belirtilen teslim 

limanı. 

c) teslim tarihi : Siparişi takiben 150 takvim gününde teslimat yapılacaktır. 

3- İhalenin  

a) yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 

b) tarihi ve saati : 07/08/2019 Çarşamba saat 1500 

c) dosya no : 947-TTK/1601 

4- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

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

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

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

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e) Şartnamede belirlenen geçici teminat, 

f) Bu şartnamenin 55.maddesinde belirtilen yeterlilik belgeleri 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

ğ) Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
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1) Teknik şartnamenin her bir maddesi ve EK-1 soru formunda belirtilen hususlar sırasına 

göre tek tek cevaplandırılacaktır. 

2) Hidrolik direğin ayrıntılı teknik resmi ve tanıtım kataloğu teklif ile birlikte verilecektir. 

3) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi, 

4) İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını 

teklifleri ekinde vereceklerdir. 

5) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

6) İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

7) Teklifçi firma, malzemelerin rumuzlu olarak kısa bir şekilde gösterilişini ve kimyasal 

analiz değerlerini teklifte belirtecektir. 

5- Bu ihalede kısmi teklif verilemeyecektir. 

6- İhale yerli ve yabancı isteklilere açık olup yerli malı teklif eden yerli istekliye % 15 

(onbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Ancak yabancı isteklilerle ortak girişim yapmak 

suretiyle ihaleye katılan yerli malı teklif eden yerli istekliler bu fiyat avantajından yararlanamaz. 

İsteklilerin yerli istekli olduğuna ilişkin Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen 

belgeler ile teklif edilen malın yerli malı olduğunu tevsik eden belgeleri teklifleri dahilinde 

sunmaları gerekir. 

7- İhale dökümanı TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa 

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

No: 22 Bahçelievler /ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 150,00 TL karşılığı 

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

8- Teklifler 07/08/2019 Çarşamba saat 15.00 ‘e kadar TTK Satınalma Daire Başkanlığı 

Bülent Ecevit Caddesi No.125 Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden İdaremiz sorumlu 

değildir. 

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

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

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

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

10- İstekliler 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 dışı bırakılacaktır. 

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

olmalıdır. 

12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

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

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir. 

13.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım işleri ile ilgili yönetmeliğimizin 

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

İlan olunur. 5942/1-1 
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DEVRE KESİCİ ÜNİTESİ VE RÖLE KUTUSU ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

İşin Adı : DEVRE KESİCİ ÜNİTESİ ve RÖLE KUTUSU alımı 4734 sayılı kanunun 3/g 

maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği hükümleri çerçevesinde açık ihale 

usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2019 / 317374 

Dosya no : 1922048 

1- İDARENİN :  

a) Adres : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak 

No:2 67090-ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası : Tel : 0.372 252 40 00 ( 70 Hat) 

  Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi :  

2- İHALE KONUSU MALIN :  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Devre kesici ünitesi ve röle kutusu temini : 2 kalem 

b) Teslim yeri : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Maden 

Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü Elektrik 

Atölyesi ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi : İşe başlanmasını müteakip; 45 gün içinde Yüklenici 

tarafından teslim edilecek numunenin uygunluk raporu 

tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

3- İHALENİN   

a) Yapılacağı yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi 

No:125 ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 29/07/2019 Pazartesi günü saat : 15:00 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

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

2) Tüzel kişi olması halinde,mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,tüzel 

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 

f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

g) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 

h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve ( c) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 

4.2.1. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi. 

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, Devre kesici ünitesi röle kutusu ve devre kesici 

ünitesi için genel toplamda en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6- İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 

7- İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithat paşa Mah.Bülent Ecevit Cad.No:125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No:22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve şartnameler 150.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8- Teklifler en geç 29/07/2019 Pazartesi günü saat 15.00’e kadar Türkiye Taşkömürü 

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

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir. 

9- İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

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

geçici teminat vereceklerdir. 

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır. 

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili 

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

İlan olunur. 5948/1-1 
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DİJİTAL SEYYAR RÖNTGEN CİHAZI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenen 

projeler için gerekli olan 1 adet mal alımı maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık Usulü 

ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin 

a) Adresi : İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez 

Kampüsü Beyazıt/İSTANBUL 

b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0 212 4400017 - Faks: 0 212 4400019 

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

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): - 

2 - İhale Konusu malın: 

a) Niteliği,türü Miktarı İhale tarihi İhale saati 

      

1-) Dijital Seyyar Röntgen Cihazı  1 Adet 16.07.2019 13:30 

 İhale kayıt no:2019/323969     

 

b-c) Teslim Tarihi ve Teslim Yeri : 

b-c-1) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 60 takvim günü içinde İ.Ü. 

İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalına teslim edilecektir. 

3 – İhalenin yapılacağı Yer: İ.Ü Rektörlük Binası Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Beyazıt/İSTANBUL 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

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

belgesi; 

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

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

bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
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4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

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

göstermek üzere 0ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 

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

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması durumunda şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen 

iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. Teklif edilen cihazın Ürün Onay Belgesi (Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında 

teklif ettikleri ürünlerin Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandığına dair belge) : Tıbbi cihaz 

durumu, tedarikçi/bayi belgelerinin yer aldığı çıktıları teklifleriyle birlikte sunmalıdır. İstekliler 

tarafından sunulan bu belgelerin sorgulamaları, öncelikle Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 

(TİTCK) Ürün Takip Sistemi (ÜTS) https://utsuygulama.saglık.gov.tr/ adresinden yapılacaktır. 

Eğer ürün ÜTS'de kayıtlı değil ise bu belgelerin sorgulamaları TİTUBB sisteminden yapılacaktır. 

Tıbbi cihaz yönetmelik kapsamı dışında olan ürünler için isteklilerin kapsam dışı yazılı beyanları 

esastır.  

4.2. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:  

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

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

temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

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

belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya 

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

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

cevapları ve açıklamaları içeren doküman:  

4.3.2.1. İstekli tarafından önerilen ürün ile ilgili teknik şartname ile karşılaştırma 

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

materyallerinin eksiksiz sunulması gerekir. Teknik şartnameye uygunluk belgesi adı altında 
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teknik şartnamenin tüm maddelerinin cevabının isteklice imzalı ve kaşeli olarak verilmesi 

gerekmektedir. Önerilen ürün teknik şartnameye uymak zorundadır. Teknik Şartnameye uymayan 

ürün değerlendirme dışı bırakılır. 

4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin belgeler ve taşıması 

gereken kriterler: 

4.3.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

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

4.3.4.1.İstekli firmaya veya yetki aldığı firmaya ait TSE’nin “Hizmet Yeterlilik Belgesi” 

ve Sağlık Bakanlığı’nın “Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi”ni sunmalıdır. 

4.3.4.2.Tıbbi cihaz yönetmelik kapsamı dışında olan ürünler için isteklilerin kapsam dışı 

yazılı beyanları esastır. Eğer teklif edilen cihaz kapsam dışı ise kapsam dışı beyanı ile birlikte CE 

veya FDA veya TSE onaylarından birine sahip olmalıdır. 

5 – Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi 

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

6 -İhale, katılma koşullarını sağlayan tüm yerli ve yabancı isteklilere açık olup yerli istekli 

lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Merkez Kampüs Beyazıt/İSTANBUL) görülebilir, 100,00 - Türk Lirası İ.Ü. Strateji 

Geliştirme Başkanlığına (Süleymaniye Cad. No: 25 Beyazıt-İstanbul) yatırılarak veya Strateji 

Geliştirme Daire Başkanlığı’nın Halk Bankası Beyazıt Şubesi IBAN no: 

TR300001200982000006200266 hesabına EFT, havale yapıldığına ilişkin dekont karşılında 

İ.Ü.Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden satın alınabilir. (Her iş için ayrı ayrı 

ihale doküman bedeli yatırılmalıdır.) 

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

8 - Teklifler, ihale tarihi ve saatine kadar İ.Ü. Rektörlük Binası Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüs Beyazıt/İSTANBUL adresine elden teslim 

edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9- İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine 

bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

10 -İstekliler ihalesine iştirak etmiş oldukları her iş için teklif edilen bedelin %3’ünden az 

olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Bütün tekliflerin red edilmesi ve ihalelerin iptal edilmesinde idare serbesttir. 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Milli Savunma Bakanlığından: 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASINA 

İLİŞKİN İLAN 
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Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından: 

SERBEST YEMİNLİ MESLEK MENSUPLUĞU 

SINAV DUYURUSU 

5531 Sayılı “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri 

Mühendisliği Hakkında Kanun” un 6 ıncı ve 8 inci maddeleri ile “Orman Mühendisliği, Orman 

Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Serbest Yeminli Meslek Mensupluğu 

Tüzüğü” nün 13 üncü ve 14 üncü maddelerine göre hazırlanıp, 6/5/2009 tarihli ve 27220 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanan “Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek 

Mensupluğu Sınav Yönetmeliği” esaslarına göre Serbest Yeminli Meslek Mensupluğu sınavları 

yapılacaktır. Sınavlara aşağıdaki şartları taşıyan orman mühendisi, orman endüstri mühendisi ve 

ağaç işleri endüstri mühendisi unvanlı serbest meslek mensupları ve/veya serbest meslek 

mensupluğu hakkını kazanmış adaylar katılacaktır. 

A) SINAVA GİRECEK SERBEST YEMİNLİ MESLEK MENSUBU ADAYLARINDA 

ARANACAK ŞARTLAR VE SINAV BAŞVURU ESASLARI: 

1- Orman Mühendisi, Orman Endüstri Mühendisi ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi 

yetiştiren lisans düzeyinde eğitim-öğretim yapan yüksek öğretim kurumlarından mezun mühendis 

veya yüksek mühendis unvanına sahip olmak. 

2- 29/6/2006 tarihli ve 5531 sayılı Kanunun 6 ncı maddesindeki serbest yeminli meslek 

mensubu olacaklar için aranan genel ve özel şartlara sahip olmak. 

3- Halen kamu kurumlarında görevli olmamak. (Mes. Den. Kaz. ve Sın. Yön. Md.51/2) 

4- Serbest Meslek Mensupluğu Ruhsat Belgesine sahip olmak. 

5- Odaya borcu bulunmamak. 

6- Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil belgesinde Serbest Yeminli Meslek 

Mensubu olmasına engel sicil kaydı bulunmamak. 

7- Bu maddenin aşağıdaki bentlerinde belirtilen mesleki alanların biri veya bir kaçında, 

sosyal güvenceli olarak toplam en az 10 (on) yıl süreli Serbest Meslek Mensubu olarak çalıştığını 

veya ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisi konularında hizmet veren kamu 

kurumlarında Serbest Meslek Mensubu hakkını kazandığını, hizmet cetveli ve/veya sosyal 

güvenlik belgesi ile kanıtlayarak bu belgeleri duyuruda örneği ekli formu doldurup dilekçeye 

ekleyerek Odaya teslim etmek. 

Buna göre; 

a) Ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisi konularında hizmet veren kamu 

kurumlarında, Serbest Meslek Mensupluğu hakkını kazanmış olarak çalıştığı süreler; “Orman 

Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği” nin 

51 inci maddesi esaslarına göre ve resmi belgelere dayalı olarak kanıtlanacaktır. 

b) Odaya kayıtlı oldukları tarihten itibaren Serbest Meslek Mensubu olarak çalıştıkları 

süreler aşağıdaki şekillerde kanıtlanacaktır. 

- 5531 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden (8/7/2006) önce çalışılan süreler; Odaya kayıt 

olunan tarihten itibaren başlamak şartıyla, serbest mühendis ve müşavir belgesi ile kendi nam ve 

hesabına veya hizmet akdiyle Odaya tescilli bürolarda ve/veya şirketlerde sosyal güvenceli olarak 

çalışılan süreler, resmi belgelere dayalı olarak kanıtlanması. 

- 5531 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden (8/7/2006) sonra çalışılan süreler; Odaya kayıt 

olunan tarihten itibaren başlamak şartıyla, serbest meslek mensupluğu ruhsat belgeli ve çalışanlar 

listesinde kayıtlı olarak kendi nam ve hesabına kurduğu ormancılık veya orman ürünleri büroları 

ile serbest ormancılık ve orman ürünleri şirketlerinde veya hizmet akdiyle aynı bürolarda veya 

şirketlere sosyal güvenceli olarak çalışılan sürelerin Oda kayıtlarından belgelenmesi. 

c) Odaya kayıtlı olduğu tarihinden itibaren ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri 

endüstrisi konularında iştigal eden gerçek ve/veya özel hukuk tüzel kişilerinde, sosyal güvenceli 

olarak ve mesleki faaliyet konularına uygun işlerde mühendis olarak çalıştığının sosyal güvenlik 

belgesi ile kanıtlanması. 
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8- Sınav başvuruları online sistemi üzerinden ve aşağıdaki şekilde yapılacaktır; 

a) Online işlem merkezinden “SYMM Sınav Başvurusu” menüsüne girilerek başvuru 

formu doldurularak kaydedilecek, form doldurulurken hangi derslerden sınava girileceği 

işaretlenecektir. 

b) Başvurunun onaylanabilmesi için yine online işlem merkezinin form ekranında da 

belirtilen 

• Serbest meslek mensupluğu yapmış ve/veya serbest meslek mensupluğu hakkını 

kazanmış olarak en az 10 (on) yıl süreli çalışıldığını kanıtlayan belgelere dayalı Hizmet Cetveli 

Formu ve form eki belgeler 

• Cumhuriyet savcılığından alınacak adli sicil kaydı, 

• Serbest Meslek Mensupluğu Ruhsat Belgesi ve Vize cetveli fotokopisi 

• Vesikalık fotoğraf (2 Adet) 

Belgelerinin 29 Temmuz  2019 Pazartesi  günü mesai bitimine kadar Odaya doğrudan 

veya taahhütlü mektupla gönderilecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Bu 

belgelerin gelip gelmediği yine online işlem merkezinden takip edilebilecektir. 

c) Sınav başvuruları TEMDEM kurulunca 2 Ağustos 2019 Cuma gününe kadar 

incelenecek, SYMM sınavına girecek adaylar belirlenerek Oda Yönetim Kuruluna bildirilecek ve 

Odanın internet sayfası ile ilan tahtasında 6 Ağustos 2019 Salı gününe kadar ilk kez sınava 

gireceklere ait geçici aday listesi duyurulacaktır. Başvuru sonuçları aynı zamanda online işlem 

merkezinden takip edilebilecektir. SYMM adayları, geçici aday listesine karşın 12 Ağustos 2019 

Pazartesi gününe kadar Odaya itiraz edebilirler. Oda, 16 Ağustos 2019 Cuma gününe kadar 

itirazları kesin sonuca bağlayarak, SYMM sınavına ilk kez girecek adaylar ile birlikte başarısız 

olunan derslerden girecek adayların kesin listesini Odanın ilan tahtası ile internet sayfasında 

duyurur. 

d) SYMM sınavına girmeye hak kazanan adaylar, Odanın belirlediği sınav konularına ait 

sınav ücretinin 30 Ağustos 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar, yine aynı formda bulunan 

“Öde” butonu kullanılarak kredi kartı ile doğrudan ödenebileceği gibi; banka havalesi veya Oda 

muhasebesine de ödenebilecek ancak sistemden alınan kodla ödemenin yapıldığı Oda 

muhasebesinden teyit ettirilecektir. 

e) Sınav giriş belgesi, başvuru onaylandıktan sonra online işlem merkezinde başvuru 

yapılan ekrandan 13 Eylül 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar çıktısı alınacaktır. 

f) Serbest meslek mensupluğu sınav giriş belgesiyle sınavlara girilebilecektir. 

g) Sınavlara, serbest yeminli meslek mensupluğu sınav giriş belgesiyle girilecek ve 

yanlarında fotoğraflı nüfus cüzdanı veya Oda üyeliği kimlik belgesi bulunacaktır. 

B) SINAVLARA İLİŞKİN BİLGİLER: 

1) Sınav günü: 14 Eylül 2019 Cumartesi günü her uzmanlık alanında tek oturum 

yapılacaktır. 

2) Sınav başlama saati: 09.30 

3) Sınav süresi: Her konu için sınav süresi 25 dakikadır. Tek oturumda Oda yönetim 

kurulunca belirlenecek en çok sekiz konuda sınav yapılacaktır. 

4) Sınav yeri ve adresi: Ankara, sınav giriş belgesinde belirtilen adres ve salonda 

5) Sınavların şekli: Çoktan seçmeli yazılı test 

6) Sınav soru sayısı: Yönetmeliğin 40’ıncı maddesinin birinci fıkrasındaki konularda 

Orman Mühendisleri; ikinci fıkrasındaki konularda orman endüstri mühendisleri ve üçüncü 

fıkrasındaki konularda ağaç işleri endüstri mühendisleri sınavlara girecekler ve her bir konuda 25 

(yirmi beş) soru sorulacaktır. 

7) Puan durumu: Her sınav konusu 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Her bir 

sorunun değeri 4 (dört) puandır. 

5531 sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliğe göre, Serbest Yeminli Meslek Mensupluğu 

sınavlarına girmeye hak kazanan Orman Mühendisi, Orman Endüstri Mühendisi ve Ağaç İşleri 

Endüstri Mühendislerine Yönetmeliğin 35’inci maddesi uyarınca ilânen duyurulur. 
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Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından: 

SERBEST MESLEK MENSUPLUĞU SINAV DUYURUSU 

5531 Sayılı “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri 

Mühendisliği Hakkında Kanun” un 6’ncı maddesi uyarınca hazırlanıp, 6/5/2009 tarihli ve 27220 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve 

Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği” ne uygun olarak, bir yıl süreli mesleki deneyim kazanma 

çalışmalarını başarıyla tamamlamış orman mühendisi, orman endüstri mühendisi ve ağaç işleri 

endüstri mühendisi aday meslek mensuplarının katılacakları serbest meslek mensupluğu sınavları, 

uzmanlık alanlarına göre ayrı ayrı olmak üzere aşağıdaki esaslar dahilinde yapılacaktır. Buna 

göre; 

A) SINAVA GİRECEK ADAY MESLEK MENSUPLARINDA ARANACAK 

ŞARTLAR: 

a) SMM Sınavlarına aşağıdaki serbest meslek mensubu adaylar girebileceklerdir. 

1- Mesleki deneyim kazanma çalışmalarını başarıyla tamamlamış ve ilk defa sınava 

girecek adaylar. 

2- Serbest meslek mensupluğu sınavlarında başarısız olunan konular ile not yükseltilmek 

istenen konularda sınavlara girmek isteyen adaylar 

b) Orman Mühendisleri Odasının bilgisi dahilinde ruhsatlı meslek mensubu yanında veya 

denetim ve gözetiminde bir yıl süreli mesleki deneyim kazanma çalışmalarını yapmak ve yanında 

çalıştığı meslek mensubundan 100 üzerinden en az 60 puan tezkiye değerlendirme notu alarak 

başarılı olmak koşuluyla tezkiye varakası düzenlenecektir. Tezkiye varakası aynı zamanda 

yanında mesleki deneyim kazanma çalışması yapılan meslek mensubu tarafından online sistemi 

üzerinden de doldurulacaktır. 

c) Uygulama tezleri; tezlerin teslim yazısında belirtilen süre içinde Odaya teslim edilecek, 

tez değerlendirme sonuçları Oda tarafından sisteme işlenecek ve sınav başvuruları online sistemi 

üzerinden aşağıdaki şekilde yapılmaya başlanacaktır. 

1- Online işlem merkezinden “SMM Sınav Başvurusu” menüsüne girilerek başvuru formu 

doldurulacak ve form doldurulurken hangi derslerden sınava girileceği işaretlenecektir. 

2- Başvurunun onaylanabilmesi için; 

• Tezkiye varakasının aslı, 

• Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil belgesi, 

• Mesleki deneyim kazanma çalışmalarının tamamlandığına dair Tamamlama Belgesi, 

26 Temmuz 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar Odaya doğrudan veya taahhütlü 

mektupla gönderilecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

ç) Sınav başvuruları TEMDEM kurulunca 30 Temmuz 2019 Salı gününe kadar 

incelenecek, SMM sınavına girecek adaylar belirlenerek Oda Yönetim Kuruluna bildirilecek ve 

Odanın internet sayfası ile ilan tahtasında 1 Ağustos 2019 Perşembe gününe kadar duyurulacaktır. 

Başvuru sonuçları aynı zamanda online işlem merkezinden takip edilecektir. 
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d) SMM sınavına girmeye hak kazanan adaylar, Odanın belirlediği sınav ücretinin 9 

Ağustos 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar, yine aynı formda bulunan “Öde” butonu 

kullanılarak kredi kartı ile doğrudan ödenebileceği gibi; banka havalesi veya Oda muhasebesine 

de ödenebilecek ancak sistemden alınan kodla ödemenin yapıldığı Oda muhasebesinden teyit 

ettirilecektir. 

e) Sınav giriş belgesi, başvuru onaylandıktan sonra online işlem merkezinde başvuru 

yapılan ekrandan 13 Eylül 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar çıktısı alınacaktır. 

f) Serbest meslek mensupluğu sınav giriş belgesiyle sınavlara girilebilecektir. 

B) SINAVLARA İLİŞKİN BİLGİLER: 

a) Sınav günü: 14 Eylül 2019 Cumartesi günü her uzmanlık alanında tek oturum 

yapılacaktır. 

b) Sınav başlama saati: 09.30 

c) Sınav süresi: Her konu için sınav süresi 25 dakikadır. Tek oturumda Oda yönetim 

kurulunca belirlenecek orman mühendisleri için en çok yedi konuda, orman endüstri mühendisleri 

için en çok altı konuda sınav yapılacaktır. 

ç) Sınav yeri ve adresi: Ankara, sınav giriş belgesinde belirtilen adres ve salonda 

d) Sınavların şekli: Çoktan seçmeli yazılı test 

e) Sınav soru sayısı: Yönetmeliğin 40’ıncı maddesinin birinci fıkrasındaki konularda 

Orman Mühendisleri; ikinci fıkrasındaki konularda orman endüstri mühendisleri ve üçüncü 

fıkrasındaki konularda ağaç işleri endüstri mühendisleri sınavlara girecekler ve her bir konuda 25 

(yirmi beş) soru sorulacaktır. 

f) Puan durumu: Her sınav konusu 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Her bir 

sorunun değeri 4 (dört) puandır. 

5531 sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliğe göre serbest meslek mensupluğu sınavlarına 

girmeye hak kazanan Orman Mühendisi, Orman Endüstri Mühendisi ve Ağaç İşleri Endüstri 

Mühendislerine Yönetmeliğin 35’inci maddesi uyarınca ilânen duyurulur. 

 5920/1-1 

—— • —— 

Millî Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ YÜRÜTMESİNİN 

DURDURULMASINA İLİŞKİN İLAN 

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 26’ncı maddesine göre VKS Taahhüt 

Dış Ticaret Anonim Şirketinin %100 hissesine sahip ortağı olarak yasaklanan İsmail SÖNMEZ 

hakkında verilen ve 25 Ekim 2018 tarihli ve 30576 sayılı Resmî Gazete’nin 176’ncı sayfasında 

yayımlanan yasaklama kararı ile ilgili olarak; Ankara 17’nci İdare Mahkemesinin 29 Mayıs 2019  

tarihli ve Esas No.:2018/2411 sayılı kararı ile, İsmail SÖNMEZ hakkında kısmen yürütmenin 

durdurulmasına karar verilmiştir. Bu karar gereğince idarenin, davanın esasına ilişkin hakları saklı 

kalmak kaydıyla yasaklama kararının uygulanması durdurulmuştur. 

Duyurulur. 5979/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, 73 pafta, 56 ada, 21 parsel üzerindeki 1357779 YİBF nolu 

(A1 Blok) inşaatın denetimini üstlenen 811955 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına 

kayıtlı 2008 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Tep Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından, 

Ankara 9. İdare Mahkemesinin 2019/621 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılmış olan 

davada, 15.05.2019 tarihli ve E.2019/621 sayılı karar ile “dava konusu işlemin teminat 

alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 10.02.2019 tarihli ve 30682 

sayılı Resmî Gazete ilanı ile Tep Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin 

yürütülmesi 05.07.2019 tarihli ve 156262 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 6008/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, 73 pafta, 56 ada, 21 parsel üzerindeki 1357808 YİBF nolu (B1 

Blok) inşaatın denetimini üstlenen 811955 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 

2008 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Tep Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından, Ankara 9. 

İdare Mahkemesinin 2019/624 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, 

15.05.2019 tarihli ve E.2019/624 sayılı karar ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın 

yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 10.02.2019 tarihli ve 30682 sayılı Resmî 

Gazete ilanı ile Tep Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin yürütülmesi 

05.07.2019 tarihli ve 156111 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 6009/1-1 

—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

TEBLİGAT METNİ 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan 17/06/2004 tarihli 

ve 25495 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 inci 

maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan “Lisanslar Kurul kararı ile sona erdirilir. Ancak Kurul, 

aşağıdaki hallerde kullanılmak üzere, lisans sona erdirme yetkilerinin tamamını veya bir kısmını 

Başkanlığa veya Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığına devredebilir. … e) (Değişik:RG-

19/10/2016-29862) Lisans başvurusu kapsamında aranan işyeri açma ve çalışma ruhsatı hariç bir 

belgenin geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaşılması üzerine, durumun lisans sahibine 

bildirilerek tebligatı izleyen onbeş gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazının istenmesine 

rağmen, bu sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi halinde,…” hükmü 

uyarınca 19/08/2010 tarihli ve MYĞ/2711-8/28171 numaralı Madeni Yağ Lisansı sahibi Salt 

Madeni Yağ İmalatı Toptan ve Perakende Satış Pazarlama İnşaat Nakliye Turizm Ticaret Limited 

Şirketi’nin; TSE Belge/Belgelerinin geçerliliğini yitirdiği anlaşıldığından, lisans sahibinin geçerli 

TSE Belge/Belgelerinin aslının veya son altı ay içerisinde noter tarafından onaylanmış 

örneklerinin (lisans tadili kapsamında tadile konu diğer bilgi ve belgeler ile birlikte ) ilânen tebliğ 

tarihini izleyen 15 gün içerisinde “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Petrol Piyasası Dairesi 

Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/ ANKARA” adresine 

göndermesi gerektiği, süresi içerisinde gönderilmeyen belgelerin dikkate alınmayacağı ve ilgilinin 

lisansının sona erdirileceği hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilânen tebliğ olunur. 
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—— • —— 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Millî Savunma Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri

Yönetmeliği
–– Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 28/5/2019 Tarihli ve 2017/23083 Başvuru Numaralı

Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 29/5/2019 Tarihli ve 2014/15736 Başvuru Numaralı

Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 30/5/2019 Tarihli ve 2016/22418 Başvuru Numaralı

Kararı

DANIŞTAY KARARLARI
–– Danıştay Yedinci Dairesine Ait Kararlar

NOT: 8/7/2019 tarihli ve 30825 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Cumhurbaşkanı
Kararı, Yönetmelikler ve Tebliğler yayımlanmıştır.

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


