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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

DENİZ KAZA VE OLAYLARINI İNCELEME YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar 

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; deniz kaza ve olaylarının araştırılması ve in-

celenmesi ile bunlara ilişkin bildirimlerin yapılmasına yönelik usul ve esaslar ile görev, yetki
ve sorumlulukları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;
a) Türkiye’nin deniz yetki alanları ve içsularında, Türk veya yabancı bayraklı gemilerin

dâhil olduğu veya bu gemiler üzerinde meydana gelen deniz kaza ve olayların, 
b) Bulunduğu coğrafi konuma bakılmaksızın, Türk bayraklı gemilerin dâhil olduğu

veya bu gemiler üzerinde meydana gelen deniz kaza ve olayların,
c) (a) bendinde belirtilen alanlar haricindeki tüm deniz alanlarında, Türkiye'nin önemli

ölçüde ilgili devlet sıfatını haiz olduğu deniz kaza ve olayların, 
araştırılmasını ve incelenmesini kapsar.
(2) Bu Yönetmelik hükümleri;
a) Ülkemizdeki tersane, tekne imal yeri, çekek yeri ve gemi söküm tesislerinde, mün-

hasıran geminin tamir, bakım ve tutumu sırasında meydana gelen kazalarda,
b) Mekanik olarak tahrik edilmeyen gemilere, ilkel yapılı ahşap gemilere, özel yatlara,

ticari amaçla on ikiden fazla yolcu taşımayan gemilere, uluslararası sefer yapmayan ve boyu
24 metreden küçük balıkçı gemilerine, gemi niteliği taşımayan deniz araçlarına, hacizli veya
seferine müsaade edilmeyen gemilere, gemi söküm tesislerine giden gemilere, askeri gemiler
ile kamu hizmetlerine tahsisli olup ticari amaçla kullanılmayan devlet gemilerine,

uygulanmaz.
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(3) Askeri gemiler ile kamu hizmetlerine tahsisli olup, ticari amaçla kullanılmayan dev-
let gemilerinin bu Yönetmelik kapsamına giren gemilerle deniz kazasına karışması durumunda,
bu Yönetmelik hükümleri, bağlı olduğu Bakanlığın onayıyla askeri gemiler ile kamu hizmet-
lerine tahsisli gemileri de kapsayabilir.

(4) Askeri gemiler ile kamu hizmetlerine tahsisli gemiler haricinde, ikinci fıkranın (b)
bendinde sayılan kapsam dışı deniz araçlarının bu Yönetmelik kapsamında kalan deniz araçları
ile kazaya karışması durumunda, kapsam dışı kalan deniz araçları da Yönetmelik kapsamına
alınır.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cum-

hurbaşkanlığı Kararnamesinin 489/A ve 508 inci maddelerine dayanılarak ve 18/5/1968 tarihli
ve 6/10027 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla taraf olduğumuz 1966 Uluslararası Yükleme Sınırı
Sözleşmesine (LL 66), 6/3/1980 tarihli ve 8/522 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla taraf oldu-
ğumuz Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesine (SOLAS-74), 3/5/1990 tarihli ve
90/442 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla taraf olduğumuz Denizlerin Gemiler Tarafından Kir-
letilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşmeye (MARPOL-73), 26/8/2003 tarihli ve
2003/6109 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla taraf olduğumuz Gemi Adamlarının Eğitim, Bel-
gelendirilme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşmeye (STCW) ve
MSC.255(84) sayılı IMO Kaza İnceleme Koduna paralel olarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AAKKM: Ana Arama Kurtarma ve Koordinasyon Merkezini,
b) Acente: Gemi sahibi, işleteni, kiralayanı veya kaptanı veyahut yük sahibi ile yaptık-

ları sözleşmelerle bunların nam ve hesabına hareket eden, üçüncü kişi ve kuruluşlara karşı bun-
ların haklarını koruyan kişi veya kuruluşu,

c) AIS (Automatic Identification System): Otomatik Tanımlama Sistemini,
ç) Bakan: Ulaştırma ve Altyapı Bakanını,
d) Bakanlık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını,
e) Balıkçı gemisi: Balık veya diğer canlı deniz kaynaklarını yakalamakta kullanılan ge-

mileri,
f) Başkan: Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanını,
g) Başkanlık: Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığını,
ğ) Bayrak devleti: Bir geminin bayrağını taşıdığı devleti,
h) Bilirkişi: Kaza araştırma ve incelemesinin tamamında veya belirli bir bölümünde,

uzmanlık gerektiren özel bir alanda veya teknik bir hususta bilgi ve tecrübesinden yararlanılmak
üzere görevlendirilen kişiyi,

ı) Ciddi çevre kirliliği: 21/10/2006 tarihli ve 26326 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müda-
hale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen ve
bir deniz kazası sonrası meydana gelen gemi kaynaklı seviye II kirlilikleri,

i) Ciddi deniz kazası: Çok ciddi deniz kazası dışında kalan ve ciddi yaralanma veya ge-
miyi denize elverişsiz hale getirecek derecede büyük maddi hasarla sonuçlanan deniz kazası-
nı,

j) Ciddi yaralanma: Kaza anından itibaren 7 gün içinde başlayan ve 72 saatten daha
fazla süren bir zaman dilimi içinde kazazedenin normal hareket imkân ve kabiliyetini kısıtlayan
iş göremezlik haline neden olan yaralanmayı,
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k) Çok ciddi çevre kirliliği: Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kir-
lenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun Uy-
gulama Yönetmeliğinde belirtilen ve bir deniz kazası sonrası meydana gelen gemi kaynaklı
seviye III kirlilikleri,

l) Çok ciddi deniz kazası: Can kaybı, geminin tam ziyaı ve çok ciddi çevre kirliliği
olaylarından birini içeren bir deniz kazasını,

m) Değerlendirme Heyeti: Ulaşım emniyetini artırmak üzere incelemesi yapılan kaza
veya olaylara ilişkin raporları karara bağlayan heyeti,

n) Deniz kazası: Bir geminin operasyon ve faaliyetleriyle bağlantılı olarak gerçekleşen
ve; 

1) Bir kişinin ölümü veya yaralanması,
2) Bir kişinin gemi üzerindeyken kaybolması,
3) Geminin batması, kaybolması, kayıp sayılması veya kaza ile bağlantılı olarak gemi-

nin terk edilmesi,
4) Geminin maddi hasara uğraması,
5) Geminin manevradan aciz duruma düşmesi,
6) Geminin karaya oturması,
7) Geminin kıyı veya açık deniz yapısına veya başka bir gemiye çatması veya başka

bir gemiyle çatışması,
8) Gemi veya gemilerin uğradıkları hasardan kaynaklanan ciddi çevre kirliliği oluşması, 
9) Geminin Türkiye karasularında ve içsularında kurulu bulunan su ürünleri yetiştiricilik

tesislerine çarpması,
ile sonuçlanan bir olay veya olaylar silsilesini,
o) Deniz kazası/olayı bildirimi formu: Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan ve deniz kaza-

sı/olayı bildirimi yapmak için kullanılan formu,
ö) Deniz olayı: Bir geminin operasyon ve faaliyetleriyle bağlantılı olarak gerçekleşen

ve geminin, gemi üzerindeki insanların veya diğer kişilerin emniyetini veya çevreyi tehlike al-
tına sokan veya düzeltilmemesi halinde tehlikeye sokabilecek olan ve deniz kazası dışında
kalan olay veya olaylar silsilesini,

p) Gemi: Kabotaj ve/veya kabotaj harici sularda ticari amaçla kullanılan her türlü yük,
yolcu ve balıkçı gemileri ile özel maksatlı ve özel yapılı gemileri,

r) Gemiadamı: Geminin kaptanını, zabitlerini, yardımcı zabitlerini, stajyerlerini, tay-
falarını ve yardımcı hizmet personelini, 

s) IMO (International Maritime Organization): Uluslararası Denizcilik Örgütünü,
ş) İçsular: Karasularının belirlendiği esas hattın gerisinde kalan sular ile tabii ve suni

göller, baraj gölleri, dalyan ve nehirleri,
t) İlgili taraf: Deniz kaza incelemesinin sonuçları bakımından kayda değer derecede

önemli çıkarları, hakları veya yasal beklentileri olan kuruluş veya kişiyi,
u) Kamu hizmetlerine tahsisli gemi: Asıl gayesi emniyet, güvenlik, denetim, sağlık,

eğitim ve araştırma gibi kamu hizmeti sunmak olan, ticari faaliyet yürütmeyen gemiyi,
ü) Kıyı devleti: Karasularında veya içsularında bir deniz kazası veya olayı meydana

gelen devleti,
v) Maddi hasar: Deniz kazasıyla bağlantılı olarak, geminin veya kıyı yapısının yapısal

bütünlüğünü, performansını veya işlevsel özelliğini önemli ölçüde etkileyen ve ana aksam veya
parçalarının büyük ölçüde tamir veya değişimini gerektiren hasarı veya kıyı yapısı veya gemi-
nin kullanılamaz hale gelmesini,
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y) Önemli ölçüde ilgili devlet: Bir geminin faaliyetine bağlı olarak; 
1) Deniz kazasına veya olayına karışan geminin bayrak devletini,
2) Deniz kazası veya olayıyla ilgisi bulunan kıyı devletini,
3) Deniz yetki alanları, içsuları ve kıyıları, deniz kazasına bağlı olarak ciddi şekilde

çevresel zarara uğrayan devleti,
4) Deniz kazası veya olayı nedeniyle egemenliği altındaki kıyıları, kıyı yapıları, suni

adaları, platform ve tesisleri zarara uğrayan veya zarara uğrama tehlikesiyle karşı karşıya kalan
devleti,

5) Deniz kazasına bağlı olarak, vatandaşları hayatını kaybeden veya ciddi yaralanmaya
maruz kalan devleti,

6) Kaza araştırma ve incelemesi yürüten devlet tarafından faydalı olduğu değerlendiri-
len önemli bilgileri elinde bulunduran devleti,

7) Bu bentte yer alanlar dışında kalıp da başka bir sebeple kazayla ilgisi olduğu iddia-
sında bulunan ve bu iddiası Başkanlık tarafından kabul gören devleti,

z) Ön rapor: Kazayla ilgili gerçek bilgilere göre yazılan ve değerlendirme bölümünü
içermeyen raporu,

aa) SMS: Cep telefonlarına kısa mesaj gönderilmesi hizmetini,
bb) Tanınmış kuruluş: Bayrak devleti veya IMO tarafından; klaslama, belgelendirme,

uygunluk değerlendirme ve eğitim verme konularında, bayrak devleti veya IMO adına işlem
yapmak üzere yetkilendirilen kuruluşu, 

cc) Uzman: Ulaşım emniyeti inceleme faaliyetini yerine getiren; Başkanlık personeli
ile Bakanlık bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarından görevlendirilen personeli,

çç) VDR (Voyage Data Recorder): Seyir veri kaydedicisini,
dd) Yolcu gemisi: Ticari amaçla çalıştırılan ve 12’den fazla yolcu taşıyan gemileri, 
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kaza Bildirimi, Görev ve Yetkiler

Deniz kaza ve olaylarının incelenmesinde görev, yetki ve sorumluluk
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki deniz kaza ve olaylarının araştırma ve

incelenmesi Başkanlığın görev, yetki ve sorumluluğundadır.
Deniz kazalarında görevlendirilen uzmanların nitelikleri ile görev ve yetkileri
MADDE 6 – (1) Deniz kaza ve olaylarında görev yapmak üzere Başkanlık hizmetle-

rinde görevlendirilen uzmanların, denizcilikle ilgili lisans düzeyinde eğitim veren yükseköğ-
retim kurumlarından mezun ve en az Uzakyol 1. Zabit veya Uzakyol 2. Mühendis ehliyetine
sahip kişiler ile kamu veya özel sektörde en az üç yıl tecrübeli Deniz Ulaştırma İşletme Mü-
hendisi, Gemi İnşa Mühendisi ve/veya Gemi Makineleri İşletme Mühendisi kişilerden seçil-
meleri esastır.

(2) Deniz kaza ve olaylarının araştırılması ve incelenmesi için görevlendirilen uzmanlar
11/5/2019 tarihli ve 30771 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı Yönetmeliğinde belirtilen görev ve yetkilerin
yanı sıra, hudut kapıları ve gümrüklü sahalar da dâhil olmak üzere;

a) Deniz kazasına karışan gemiye çıkabilir ve gemi üzerinde incelemelerde bulunabilir.
b) Gemi kaptanı, mürettebatı ve diğer ilgililerle görüşebilir. 

Sayfa : 4                                 RESMÎ GAZETE                               27 Kasım 2019 – Sayı : 30961



c) Deniz kazası inceleme faaliyetleri kapsamında ilgili liman, şirket, kılavuzluk istas-
yonu, gemi trafik hizmetleri istasyonu, liman başkanlıkları, Bakanlık merkez teşkilatının de-
nizcilikle ilgili birimleri, arama kurtarma merkezleri ve arama kurtarma faaliyetleriyle ilgili
diğer kurum ve kuruluşlar ile çevre acil müdahale merkezleri ve çevre kirliliğiyle ilgili diğer
kurum ve kuruluşlarda incelemelerde bulunabilir, kaza ve olayla ilgili bilgi ve belgelerin ör-
neklerini alabilir.

ç) VDR, AIS ve Gemi Trafik Hizmetleri kayıtlarını alabilir ve çözümlettirebilir.
d) Üniversiteler ve Bakanlıkça yetkilendirilmiş kuruluşlardan, deniz kazası ve olayla-

rının araştırılması ve incelenmesiyle ilgili bilimsel ve teknik konularda destek isteyebilir; test,
muayene, simülasyon veya hesaplama yapılmasını talep edebilir.

(3) Kaza incelemesine konu geminin/gemilerin, kaza incelemesi kapsamında gemia-
damları ile görüşülebilmesi veya bilgi, belge ve elektronik kayıtların alınabilmesi için
seferine/seferlerine müsaade edilmeyebilir.

(4) Uzmanlar, deniz kazası inceleme faaliyetleri kapsamında başka devletler ve ulus-
lararası kuruluşlarla doğrudan yazışma veya görüşme yapabilir, bilgi ve görüş alışverişinde
bulunabilir.

(5) Kaza incelemelerinde meydana gelen bilimsel ve teknik yaklaşım değişiklikleri, ye-
nilikler ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda, gerektiğinde kaza araştırma ve incelemesinde
görevlendirilen uzmanlara, yurt dışında Bakanlık Makamının onayı ile temel veya tazeleme
eğitimi aldırılır.

Deniz kazasını bildirim yükümlülüğü
MADDE 7 – (1) Bir deniz kazası meydana geldiğinde aşağıda belirtilen kişi, kurum

veya kuruluşlar en kısa süre içinde kazaya ilişkin bildirim yapmakla yükümlüdürler:
a) Müteselsilen sorumlu olmak üzere; geminin kaptanı, kaptan bildirim yapamayacak

durumda ise yerine vekâlet eden zabit, geminin donatanı, işleteni veya acentesi,
b) Sorumluluk sahası içinde meydana gelen deniz kazalarında ilgili liman başkanlığı.
(2) Deniz kazasına ilişkin bildirim en elverişli vasıtalar kullanılmak suretiyle

AAKKM’ye yapılır. AAKKM söz konusu bildirimi elektronik posta veya SMS ile Başkanlığa
bildirir.

(3) Birinci fıkra gereğince bildirim yükümlülüğü olanlar AAKKM’ye yapılan bildirimi
takiben Ek-1’de yer alan deniz kazası/olayı bildirim formunu doldurarak Başkanlık internet
sitesi üzerinden veya posta, elektronik posta ya da faks yoluyla bildirir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kazaların İncelenmesi

Kaza incelemesinin amacı
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki deniz kaza incelemesinin amacı; deniz

kazalarının oluşmasına neden olan gerçek sebeplere ulaşmak suretiyle denizde seyir, can, mal
ve çevre emniyetine yönelik mevzuat ve uygulamaların geliştirilmesine ve ileride olabilecek
benzer kaza ve olayların önlenmesine katkı sağlayacak tavsiyelerde bulunmaktır.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında yürütülen deniz kaza incelemesi adli veya idari soruş-
turma niteliğinde olmadığı gibi amacı suçu ve suçluyu tespit etmek veya sorumluluk paylaş-
tırmak değildir.

Kaza incelemesine karar verilmesi
MADDE 9 – (1) Türkiye’nin karasularında veya uluslararası sularda uluslararası sefer

yapan Türk bayraklı gemilerde meydana gelen çok ciddi deniz kazalarında, bildirim alınma-
sından sonra Başkanın onayıyla kaza incelemesi yapılır.
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(2) Uluslararası sefer yapmayan Türk bayraklı gemilerde meydana gelen çok ciddi deniz
kazalarında, bildirim alınmasından sonra ön inceleme başlatılır, yapılacak değerlendirmeye is-
tinaden Başkanın onayıyla kaza incelemesi yapılabilir. 

(3) Kaza bildiriminin alınmasından sonra;
a) Kazanın olduğu yere bakılmaksızın Türk bayraklı gemilerde veya Türk bayraklı ge-

milerin karıştığı çok ciddi deniz kazalarında,
b) Bayrağına bakılmaksızın Türkiye’nin karasularında meydana gelen çok ciddi deniz

kazalarında,
Başkanın onayıyla ön inceleme başlatılır. Başlatılan inceleme sonucunda 11 inci madde

hükümleri doğrultusunda yapılacak değerlendirmeye istinaden Başkanın onayıyla kaza ince-
lemesi yapılabilir. 

(4) Kaza bildiriminin alınmasından sonra; 
a) Kazanın olduğu yere bakılmaksızın Türk bayraklı gemilerin dâhil olduğu ciddi deniz

kazalarında veya deniz olaylarında, 
b) Bayrağına bakılmaksızın Türkiye’nin karasularında meydana gelen ciddi deniz ka-

zaları veya deniz olaylarında, 
Başkanın onayı ile ön inceleme başlatılabilir. Başlatılan inceleme sonucunda 11 inci

madde hükümleri doğrultusunda yapılacak değerlendirmeye istinaden Başkanın onayıyla kaza
incelemesi yapılabilir.

Kazanın incelenmesi
MADDE 10 – (1) Başkanın onayı ile incelenmesine karar verilen deniz kazası için;
a) Başkan tarafından uzmanlar arasından görevlendirme yapılır. Birden fazla uzman

görevlendirilmesi durumunda bunlardan biri grup başkanı olarak tayin edilir.
b) Kaza incelemesinin özel bir uzmanlık gerektirmesi durumunda veya Başkanın gerekli

göreceği diğer hallerde, uzmanlar dışında da görevlendirme yapılabilir.
(2) Kaza incelemesi için görevlendirilen uzmanlar 6 ncı maddede ve Ulaştırma ve Alt-

yapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı Yönetmeliğinin 12 nci madde-
sinde belirtilen görev ve yetkiler dâhilinde kaza araştırma ve inceleme faaliyetlerini yürütür.

Diğer devletlerle işbirliği
MADDE 11 – (1) Diğer önemli ölçüde ilgili devletlerle işbirliği halinde yürütülecek

kaza araştırma ve inceleme faaliyetleri, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve IMO
Kaza İnceleme Kodu hükümlerine göre gerçekleştirilir. Bu çerçevede;

a) Türkiye'nin bayrak devleti olarak önemli ölçüde ilgili devlet sıfatını haiz olduğu
deniz kazalarında, kaza inceleme yetkisi bayrak devleti adına Başkanlığın sorumluluğundadır.
Ancak diğer önemli ölçüde ilgili devlet ile yapılacak müzakere sonucunda Başkanın onayıyla
kaza incelemesinin diğer önemli ölçüde ilgili devlet ile müşterek olarak veya diğer önemli öl-
çüde ilgili devlet tarafından yapılmasına karar verilebilir.

b) Türkiye'nin kıyı devleti olarak önemli ölçüde ilgili devlet sıfatını haiz olduğu deniz
kazalarında, kaza inceleme yetkisi esasen bayrak devleti sorumluluğundadır. Ancak bayrak
devletinin kaza incelemesi başlatmaması veya bayrak devleti ile kaza inceleme raporu üzerinde
ciddi görüş ayrılığı yaşanması durumunda yapılacak değerlendirmeye istinaden Başkanın ona-
yıyla kaza incelemesi yapılmasına karar verilebilir.

c) Türkiye’nin önemli ölçüde ilgili devlet sıfatını haiz olduğu diğer deniz kazalarında,
bayrak devleti veya kıyı devleti tarafından kaza incelemesinin başlatılmaması veya diğer önemli
ölçüde ilgili devlet/devletlerle kaza inceleme raporu üzerinde ciddi görüş ayrılığı yaşanması
durumunda, yapılacak değerlendirmeye istinaden Başkanın onayıyla kaza incelemesi yapıla-
bilir.
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Delil ve kayıtların gizliliği
MADDE 12 – (1) Kaza incelemesi kapsamında elde edilen bütün bilgi ve belgeler ile

yazılı ve elektronik kayıtlar ve kaza inceleme taslak raporları, adli makamlar istisna olmak
üzere, kaza incelemesi maksatları dışında açıklanamaz, hiçbir kişi ve merci ile paylaşılamaz. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Deniz Kaza İncelemesi Raporu

Deniz kaza incelemesi taslak raporu
MADDE 13 – (1) Deniz kazasının incelenmesi sonucunda, söz konusu kazayı incele-

mek üzere görevlendirilen uzmanlar tarafından hazırlanan deniz kazası inceleme taslak rapo-
runda aşağıdaki bölümlere yer verilir:

a) Özet: Deniz kazasına ilişkin temel gerçeklerin ifade edildiği bölümdür. Kazanın ne
olduğu, ne zaman, nerede ve nasıl gerçekleştiği; ayrıca herhangi bir can kaybı veya yaralanma
olup olmadığı; gemi, yük, üçüncü taraflar veya çevrede bir hasar meydana gelip gelmediği
açıklanır.

b) Kazaya ilişkin bilgiler: Kaza hakkındaki detaylar, gemiye ve seferine ait bilgiler ile
kaza sonrası müdahalelere ve arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgilerin yer aldığı bölüm-
dür.

c) Kazanın gelişimi: Kaza öncesinde, esnasında ve sonrasındaki olayların kronolojik
bir sıra içinde anlatıldığı ve kaza ile ilgili insan faktörü, malzeme, teçhizat ve çevre gibi un-
surlara yer verilen bölümdür.

ç) Değerlendirme: Kazaya ilişkin bulguların analiz edildiği ve bunlar hakkında yorumlar
yapılan bölümdür. Kazayla ilgili olaylar ve çevre şartları, hatalı davranışlar ve ihmaller, mal-
zeme hataları, tehlikeli maddeler, gemi operasyonları, gemi ergonomisi, şirket yönetimi ve de-
nizcilik idaresine ilişkin hususları da içeren kazaya etki eden unsurlara bu bölümde yer verilir.

d) Sonuçlar: Kazanın meydana gelmesinde etkisi olan unsurlar ile kazanın meydana
gelmesini önleyebilecek veya kazanın olumsuz etkilerinin azaltılmasını sağlayabilecek unsur-
lardaki noksanlık veya yetersizlikler hakkında varılan yargıları açıklayan bölümdür.

e) Tavsiyeler: Değerlendirme ve sonuçlardan yararlanılarak oluşturulan, seyir emniyeti,
gemi ve yük operasyonları, tasarım, denetleme, mevzuat, yönetim, iş emniyeti, eğitim, sahil
yardımı ve acil durum müdahalesi gibi alanlara ilişkin tavsiyeleri içeren bölümdür. Tavsiyeler,
deniz kazalarının önlenebilmesi maksadıyla, denizcilik idaresi, gemi donatanları, işletenleri,
liman işleticileri, tanınmış/yetkilendirilmiş kuruluşlar, gemi trafik hizmetleri, kılavuzluk teş-
kilatları, meslek ve uluslararası denizcilik kuruluşları gibi düzenleyici ve uygulayıcı durumda
olan kurum ve kuruluşlara yönelik olarak yapılır. Bu bölüm, kaza incelemesi sırasında geçici
yapılabilecek emniyet tavsiyelerini veya emniyet tedbirlerini de içerebilir.

f) Ekler: Gerekli görüldüğü takdirde, fotoğraf, elektronik seyir kayıtları ve haberleşme
çözümleri, harita, sertifika, ilgili mevzuat ve diğer bilgi ve belgelerin rapora eklendiği bölümü
içerir.

(2) Ön inceleme başlatılan deniz kazalarında, kaza incelemesine devam edilmeyecekse
kaza hakkındaki ilk bulgulara göre ön rapor hazırlanır ve Başkanlığa sunulur.

Kaza inceleme taslak raporu üzerinde yapılacak işlemler
MADDE 14 – (1) Deniz kaza incelemesi taslak raporu, diğer önemli ölçüde ilgili dev-

letlerin görüşlerinin alınması amacıyla, en uygun vasıtalarla kendilerine gönderilir. 
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(2) Deniz kaza incelemesi taslak raporunun tamamı veya belirli bölümleri diğer önemli
ölçüde ilgili devletler tarafından söz konusu raporun tamamı veya belirli bölümlerinin kamuo-
yuyla paylaşılmayacağının taahhüt edilmesi şartıyla gönderilir.

(3) Diğer önemli ölçüde ilgili devletlere taslak rapor üzerinde görüş ve önerilerini bil-
direbilmeleri için 30 gün süre verilir veya karşılıklı olarak başka bir süre üzerinde mutabakata
varılabilir.

(4) Diğer önemli ölçüde ilgili devletlerin süresi içerisinde bildirdikleri görüşler, deniz
kaza incelemesi raporunun nihai hale getirilmesinde dikkate alınabilir.

Kaza inceleme raporu

MADDE 15 – (1) Deniz kaza incelemesi taslak raporu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı Yönetmeliğinin 22 nci maddesi gereğince De-
ğerlendirme Heyeti tarafından karara bağlanır.

(2) Karara bağlanan deniz kazası inceleme raporu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ula-
şım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı Yönetmeliğinin 22 nci maddesi uyarınca;

a) Bakana ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kuruluna sunulur.
b) Başkanlık internet sitesinde yayımlanarak kamuoyu ve ilgililerle paylaşılır.
c) Gerekli çeviriler yapılmak suretiyle, diğer önemli ölçüde ilgili devletlere ve uluslararası

kurum ve kuruluşlara en uygun vasıtalar kullanılarak gönderilir. 
(3) Yayımlanan ve ilgili taraflarla paylaşılan deniz kazası inceleme raporlarında yer

alan tavsiyelerin uygulanması ile ilgili gelişmeler makul bir süre içerisinde ilgililer tarafından
Başkanlığa bildirilir.

(4) Raporda yer verilen tavsiyeler, raporu hazırlayan inceleme grubu tarafından takip
edilir. Her tavsiyenin uygulanma durumuna ait bilgi ve güncellemeler kayıt altına alınır.

Deniz kazasının yeniden incelenmesi

MADDE 16 – (1) Başkanlık, raporun karara bağlanması sonrasında, rapordaki değer-
lendirmeleri, sonuçları ve tavsiyeleri değiştirebilecek nitelikte yeni delillerin ortaya çıkması
durumunda, kazanın yeniden incelenmesine karar verebilir.

(2) Birinci fıkrada sözü edilen yeni deliller, diğer önemli ölçüde ilgili devletlerle de
paylaşılabilir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Araştırma Faaliyetleri ve Deniz Olayları

Deniz kazalarına ilişkin araştırma faaliyetleri

MADDE 17 – (1) Başkan gerekli gördüğü hususlarda, uzmanlara ve bilirkişilere veya
diğer ilgili kişi, kurum, kuruluş ve üniversitelere deniz kazalarına ilişkin araştırma yaptırılabi-
lir.

(2) Araştırma faaliyeti, aşağıdaki hususlara ilişkin bilgi toplanması amacıyla gerçek-
leştirilir:

a) Deniz kazalarına neden olan unsurlar.
b) Deniz kazaları sonucunda ortaya çıkan ve insan, çevre ve gemi ile gemi üzerindeki

ve dışındaki teçhizat ve yapılarda meydana gelen olumsuz etkilerin azaltılmasını sağlayabilecek
hususlar.

c) Deniz kazalarının bildirimiyle ilgili noksanlıklar.
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(3) Araştırma faaliyeti;
a) Deniz kazalarına ilişkin insan, çevre ve malzeme unsurları ile teknik unsurların ka-

zalara olan etkisinin ortaya çıkarılmasını,
b) Balıkçılık, yük taşımacılığı, yolcu taşımacılığı, turizm, kılavuzluk ve römorkaj, deniz

araştırmaları ve deniz dibi faaliyetleri gibi belirli bir denizcilik faaliyetini,
c) Yangın, karaya oturma, çatışma ve yapısal hasarlar gibi belirli bir kaza tipini,
ç) Gemi trafik hizmetleri, arama ve kurtarma hizmetleri, çevre acil müdahale hizmetleri

gibi faaliyetleri,
d) Gemiadamlarının eğitimi ve belgelendirilmesi, gemilerin denetlenmesi ve belgelen-

dirilmesi gibi faaliyetleri,
e) Gemilerin inşa, tamir ve bakımlarını,
f) Kuru yük, tanker, konteyner, ro-ro, yolcu gemisi, balıkçı gemisi, yat, yelkenli gemi

gibi belirli bir gemi tipini,
g) Gemi üzerindeki belirli bir teçhizat veya donanımı,
ğ) Yükleme, tahliye, istifleme gibi liman faaliyetlerini,
h) Gemilerin yanaşma, kalkış, demirleme, halat alma-verme gibi operasyonlarını,
ı) Gemilerin açık denizlerde, kıyılarda, Türk Boğazlarında, dar suyollarında ve içsu-

lardaki seyirlerini,
i) Başkan tarafından uygun görülen diğer hususları,
kapsar.
(4) Üçüncü fıkrada geçen araştırma faaliyetleri için görevlendirilen uzmanlar;
a) Gerekli gördükleri gemilere çıkabilir, teçhizatı inceleyebilir ve uygulamalara ilişkin

gözlem yapabilir.
b) Gerekli gördükleri liman tesislerinde ve ilgili kurum ve kuruluşlarda inceleme ya-

pabilir. Kazayla ilgili gerekli bilgi ve belgelerin bir örneklerini alabilir.
Yönetmeliğin deniz olaylarına uygulanması
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmeliğin deniz kazaları bildirimlerinin yapılması ile deniz

kazalarının araştırılması, incelenmesi ve raporlarının düzenlenmesine ilişkin hükümleri, deniz
olayları bildirimlerinin yapılması ile deniz olaylarının araştırılması, incelenmesi ve raporlarının
düzenlenmesi için de geçerlidir. 

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler 

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 19 – (1) Deniz kaza ve olaylarının incelenmesine ilişkin bu Yönetmelikte hü-

küm bulunmayan hallerde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi
Başkanlığı Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 20 – (1) 10/7/2014 tarihli ve 29056 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deniz

Kazalarını ve Olaylarını Araştırma ve İnceleme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNİN

MUHASEBE UYGULAMALARI İLE FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/12/2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal

Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları

Hakkında Yönetmeliğe başlığıyla birlikte aşağıdaki 4/A maddesi eklenmiştir.

“Kayıttan düşme

MADDE 4/A – (1) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesi uyarınca “Zarar Niteliğindeki Ala-

caklar” hesabında izlenen ve borçlunun temerrüdü nedeniyle ömür boyu beklenen kredi zararı

karşılığı veya özel karşılık ayrılan alacakların geri kazanılmasına ilişkin makul beklentiler bu-

lunmayan kısmı, bu alacakların “Zarar Niteliğindeki Alacaklar” hesabına aktarılmalarını takip

eden ilk raporlama döneminden (ara dönem veya yıl sonu raporlama dönemi) itibaren TFRS 9

kapsamında kayıtlardan düşülebilir.

(2) Tahsil imkânı kalmayan alacakların bu maddenin birinci fıkrası kapsamında kayıt-

lardan düşülmesi bir muhasebe uygulamasıdır ve alacak hakkından vazgeçilmesi sonucunu do-

ğurmaz.

(3) Alacakların geri kazanılmasına ilişkin makul beklentilerin bulunmadığına ilişkin

olarak şirketçe belirlenen göstergeler ve kayıttan düşülmüş olmakla birlikte takibi yapılan ala-

caklara ilişkin politikalar da dâhil olmak üzere kayıttan düşme politikası, TFRS 9 kapsamında

dönem içerisinde kayıttan düşülen tutarlar ve bunun takibe dönüşüm oranına olan etkisi finansal

tabloların dipnotlarında açıklanır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 19/7/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuru-

mu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

24/12/2013 28861

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 7/2/2014 28906
2- 26/6/2015 29398
3- 8/1/2016 29587
4- 27/9/2016 29840
5- 14/12/2016 29918
6- 17/8/2017 30157
7- 21/10/2017 30217
8- 2/5/2018 30409
9- 1/2/2019 30673
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

KREDİLERİN SINIFLANDIRILMASI VE BUNLAR İÇİN AYRILACAK

KARŞILIKLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/6/2016 tarihli ve 29750 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kredilerin

Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yö-

netmeliğin 8 inci maddesine aşağıdaki üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralar eklenmiştir. 

“(3) Bu Yönetmelik uyarınca “Beşinci Grup-Zarar Niteliğindeki Krediler” altında sı-

nıflandırılan ve borçlunun temerrüdü nedeniyle ömür boyu beklenen kredi zararı karşılığı veya

özel karşılık ayrılan kredilerin geri kazanılmasına ilişkin makul beklentiler bulunmayan kısmı,

bu Grupta sınıflandırılmalarını takip eden ilk raporlama döneminden (ara dönem veya yıl sonu

raporlama dönemi) itibaren TFRS 9 kapsamında kayıtlardan düşülebilir. 

(4) Tahsil imkânı kalmayan kredilerin bu maddenin üçüncü fıkrası kapsamında kayıt-

lardan düşülmesi bir muhasebe uygulamasıdır ve alacak hakkından vazgeçilmesi sonucunu do-

ğurmaz.

(5) Kredilerin geri kazanılmasına ilişkin makul beklentilerin bulunmadığına ilişkin ola-

rak bankaca belirlenen göstergeler ve kayıttan düşülmüş olmakla birlikte takibi yapılan kredi-

lere ilişkin politikalar da dâhil olmak üzere kayıttan düşme politikası, TFRS 9 kapsamında dö-

nem içerisinde kayıttan düşülen tutarlar ve bunun takibe dönüşüm oranına olan etkisi finansal

tabloların dipnotlarında açıklanır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 19/7/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuru-

mu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

22/6/2016 29750

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 14/12/2016 29918

2- 27/3/2018 30373

3- 15/8/2018 30510

4- 18/10/2018 30569
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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:
HAVA VE YER OPERASYONLARI İÇİN KULLANILAN

ÖLÇÜ BİRİMLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-ÖLÇÜ)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türk Hava Sahasında ulusal ve uluslararası

hava ve yer operasyonları gerçekleştiren tüm işletmeler tarafından kullanılan ölçü birimlerinin
usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; havayolu işletmelerini, uçuş mürettebatını, hava trafik

hizmet birimlerini, arama ve kurtarma birimlerini, havaalanı işletmelerini, hava seyrüsefer hiz-
met sağlayıcılarını, meteoroloji hizmet sağlayıcılarını, meteoroloji otoritesini, uluslararası hava
seyrüseferinin yürütülmesi veya geliştirilmesi ile ilgili olan kurum, kuruluş ve tüzel kişileri
kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve

Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
ile 14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununa dayanılarak ve 5/6/1945
tarihli ve 4749 sayılı Kanun ile kabul edilen Şikago Konvansiyonu Ek-5'e uyumlu olarak ha-
zırlanmıştır.

Tanımlar ve Kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;
a) Amper (A): Amper, eğer ihmal edilebilir dairesel kesitin iki düz paralel iletken ha-

linde sonsuza kadar tutulursa, vakumla 1 metre aralıkla yerleştirilen iletkenler arasında, her
metre için 2 × 10-7 newton'a eşit bir kuvvet üreten elektrik akımı sabitini,

b) Bekerel (Bq): Saniyede bir adet parçalanma gösteren radyoaktif madde miktarını,
c) BIMP: Uluslararası Ölçü ve Ağırlık Bürosunu,
ç) Coulomb (C): 1 saniyede 1 amper akım ile taşınan elektriğin miktarını,
d) Deniz mili (NM): 1852 metreye eşit olan uzunluğu,
e) Farad (F): 1 coulomb’e eşit bir elektrik miktarı ile şarj edildiğinde, 1 voltluk bir fark

görülen plakalar arasındaki bir kapasitörün kapasitesini,
f) Feet (ft): Tam olarak 0,3048 metreye eşit olan uzunluğu,
g) Gray (Gy): Işınlanan maddenin bir kilogramına bir jul enerji veren radyasyon mik-

tarını,
ğ) Henry (H): Devredeki elektrik akımı saniyede 1 amper oranında eşit olarak değişti-

ğinde 1 volt'luk bir elektromotor kuvveti üretilen kapalı bir devrenin indüktansı,
h) Hertz (Hz): Saniyede bir titreşim yapan devirli bir olayın frekansına eşit frekans bi-

rimini,
ı) ICAO: Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatını,
i) Jul (J): Bir cisim üzerine uygulanan bir newtonluk kuvvetin uygulama noktasını, ken-

di doğrultusunda bir metre değiştiren iş birimini,
j) Kandela (cd): Metrekarede 101325 Newton basınç altında platinin donma sıcaklığın-

da siyah cismin 1/600000 metrekaresinin yüzeyine dik olan ışık yoğunluğunu,
k) Kelvin (K): Suyun 3 faz noktasının termodinamik sıcaklığının 1/273.16 fraksiyonu

olan bir termodinamik sıcaklık birimini,
l) Kilogram (kg): Uluslararası prototip kilogramın kütlesine eşit olan kütle birimini,
m) Kişi performansı: Havacılık operasyonlarının emniyeti ve verimliliği üzerinde etkisi

olan insan kapasitesini ve sınırlamaları,
n) Knot (kt): Saatte 1 deniz miline eşit hızı,
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o) Litre (L): Sıvıların ve gazların 1 kübik desimetreye eşit olan hacim birimini,
ö) Lümen (lm): 1 kandela yeğinliğindeki ışık kaynağının, birim yay açıda, saniyede

yaydığı ışık niceliğini,
p) Lüks (lx): 1 metrekare yüzeye bir lümenlik ışık akısı düşmekle sağlanan aydınlanma

birimini,
r) Metre (m): Saniyenin 1/299 792 458'inde ışığın boşlukta kat ettiği mesafeyi,
s) Mol (mol): Karbon-12'nin 0,012 kg.'ında bulunan atom sayısı kadar molekül içeren

madde miktarını,
ş) Newton (N): Kütlesi 1 kg olan cisme saniye karede 1 m lik bir ivme veren güç biri-

mini,
t) Ohm: Bir iletkenin iki ucu arasında değişmeyen 1 voltluk potansiyel farkı uygulana-

rak iletkende 1 amperlik akım oluştuğunda, iletkenin iki ucu arasındaki direnci,
u) Paskal (Pa): 1 metrekarede 1 Newtonluk kuvvetin yaptığı basıncı,
ü) Radyan (rad): Bir çemberde, uzunluğu yarıçapa eşit olan bir yayın belirlediği merkezi

açı veya bu açının ölçüsünü,
v) Saniye (s): Sezyum 133 atomunun temel hâlinin çok ince yarılmış iki enerji düze-

yindeki geçişe karşılık gelen ışıma periyodunun 9 192 631 770 katına eşit olan süreyi,
y) Santigrat derece (°C): Celsius sıcaklığı değerlerinin belirlenmesinde kullanılmak

üzere olan birim Kelvin'in özel adını,
z) Santigrat sıcaklık (t°C): To=273.15 kelvin olduğu iki termodinamik sıcaklık olan T

ve To'nun farkını (t°C = T-To),
aa) SI: Uluslarası birim sistemini,
bb) Siemens (S): 1 voltluk bir elektrik potansiyel farkı ile 1 amperlik akımın üretildiği

bir iletkenin elektriksel iletkenliğini,
cc) Sievert (Sv): Kilogram başına 1 jul olan radyasyon doz birimini,
çç) Steradyan (sr): Bir kürenin merkezini tepe olarak alan ve küre yüzeyi üzerinde, ke-

narı bu kürenin yarıçapına eşit bir kare kadar alan ayıran, uzay açıya eşit, uzay açı birimini,
dd) Tesla (T): Metrekare başına 1 weberlik manyetik akı tarafından verilen manyetik

akı yoğunluğunu,
ee) Ton (t): 1000 kilograma eşit olan kütleyi,
ff) Volt (V): Uçları arasında bir Wattlık güç oluşurken bir amperlik elektrik akımı taşı-

yan bir iletkenin iki ucu arasındaki potansiyel farkı ve elektromotor kuvveti birimini,
gg) Watt (W): Saniyede 1 jul oranında enerji üreten gücü,
ğğ) Weber (Wb): Devre içinde bir tur dönüşte 1 saniye içinde eşit bir hızda sıfıra gider-

ken 1 voltluk bir elektromotor kuvveti üreten manyetik akıyı,
ifade eder.
(2) Bu Yönetmelikte belirtilmeyen tanımlar için, 2920 sayılı Kanun, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı

Kararnamesi ve ülkemizin üyesi bulunduğu uluslararası sivil havacılık kuruluşları tarafından
yayımlanan dokümanlarda belirtilen tanımlar geçerlidir.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar ve Ölçü Birimlerinin Standart Uygulaması

Uygulanabilirlik
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelikte bulunan standartlar ve önerilen uygulamalar, ulus-

lararası sivil havacılık sahasında hava ve yer hizmetleri operasyonlarındaki tüm faaliyetlerde
uygulanır.

SI birimleri
MADDE 6 – (1) BIPM tarafından gerçekleştirilen 11 inci Ağırlık ve Ölçü Genel Kon-

feransında geliştirilen ve sürdürülen Uluslararası Birim Sistemi, bu Yönetmeliğin 8 ve 9 uncu
maddelerinde yer alan hükümlere de tabi olmak kaydıyla, uluslararası sivil havacılık ve yer
operasyonlarının tüm faaliyetleri için standart ölçüm birim sistemi olarak kullanılır.
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Ön ekler
MADDE 7 – (1) Ek-1'de listelenen örnek ve semboller, SI birimlerinin ondalık katla-

rının ve alt katlarının adlarını ve simgelerini oluşturmak için kullanılır.
SI olmayan birimler
MADDE 8 – (1) Ek-2'de listelenen SI olmayan birimler, SI birimlerinin yerine veya

ek olarak birincil ölçüm birimleri olarak, ancak Ek-4'te belirtildiği şekilde kullanılır.
SI olmayan alternatif birimlerin SI ile geçici kullanımı
MADDE 9 – (1) Ek-3'te listelenen SI olmayan birimler, alternatif ölçüm birimi olarak

sadece Ek-4'te belirtilen birimler için geçici olarak kullanılır.
Belirli birimlerin uygulanması
MADDE 10 – (1) Uluslararası sivil havacılık ve yer hizmetleri operasyonlarında kul-

lanılan belirli miktarlardaki ölçüm birimlerinin uygulanması Ek-4'e uygun olur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Teknik düzenlemeler
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan ve istisnai özellik arz eden teknik ko-

nular ile bu Yönetmelikte belirtilen konulara ilişkin uygulama detayları, ICAO tarafından bu
konulara ilişkin olarak yapılan uygulamalara uyumlu olarak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
tarafından hazırlanacak talimatlar ile düzenlenir.

Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.
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TEBLİĞLER

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:
İŞKOLU TESPİT KARARI

—— • ——
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
TURİZM TESİSLERİNİN NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN

UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2019/1)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 31/5/2019 tarihli ve 1134 sayılı Cumhurbaşkanı

Kararı ile yürürlüğe konulan Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin uygulan-
masına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 31/5/2019 tarihli ve 1134 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile

yürürlüğe konulan Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 44 üncü maddesine
dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,
b) Değerlendirme Kurulu: Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 12 nci

maddesi uyarınca oluşturulmuş kurulu,
c) İşletme iznine esas belgeler: Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin

6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi ile 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç),
(d) ve (e) bentlerinde belirtilen uygunluk yazıları veya belgeleri ile Yönetmeliğin 8 inci mad-
desinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen belgeleri,

ç) Kanun: 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununu,
d) Yönetmelik: 31/5/2019 tarihli ve 1134 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe

konulan Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliği,
ifade eder.
(2) Bu Tebliğde kullanılan diğer terimler hakkında Turizm Tesislerinin Niteliklerine

İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesi uygulanır.

İKİNCİ BÖLÜM
Başvuru ve Belgelere İlişkin Esaslar

Başvuru
MADDE 4 – (1) Başvuruya ilişkin bilgilerin yer aldığı başvuru formu ve/veya tesis ta-

nıtım formu doldurulmak suretiyle turizm belgesi taleplerinde başvurular; Yönetmelikte ve bu
Tebliğde istenilen belgeler ile e-Devlet sistemi üzerinden Bakanlığa yapılır.

(2) Müşterek imza ile temsil yetkisinin bulunduğu durumlarda, kişilerden birinin e-Devlet
sistemi üzerinden başvuru yapması yeterlidir, ancak bu durumda tüm yetkililerin ortak imzasını
taşıyan başvuru dilekçesi de başvuruya eklenir.

(3) Birden fazla gerçek veya tüzel kişinin, tüzel kişiliği haiz olmayan bir ortaklık yapısı
ile yapılan belge taleplerinde; her bir ortağa ilişkin gerekli belgeler ile birlikte Bakanlık nez-
dinde temsil ve ilzama yetkili ve Bakanlığa karşı sorumlu olan ortağın/ortakların belirtildiği
sözleşme de başvuruya eklenir.

(4) Şirketin şubesi adına başvuru yapılması halinde, işlemler şirket adına yürütülür.
(5) Başvuru sahibi, sunduğu belgelerin aslına uygun olduğunu ve gerçeği yansıttığını,

verilen bilgilerin doğru olduğunu beyan eder. Başvuruda gerçeğe aykırı belge sunulduğunun
belirlenmesi durumunda başvuru reddedilir, tesis belgelendirilmiş ise belgesi iptal edilir ve bu
belgeleri sunanlar hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu uyarınca suç
duyurusunda bulunulur.
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Belgelere ilişkin esaslar
MADDE 5 – (1) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı; faaliyet konusu, ruhsat sahibi, adresi,

varsa pafta, ada, parsel numaraları yönünden başvuru ile uyumlu olmalıdır. “Beyana göre dü-
zenlenmiştir”, “geçicidir”, “sürelidir”, “kısmidir” şeklinde şart içeren ruhsatlar kabul edilmez.

(2) Turizm yatırımı belgeli tesislerin kısmi turizm işletmesi veya turizm işletmesi bel-
gesine geçiş işlemlerinde sunulan işyeri açma ve çalışma ruhsatının turizm yatırımı belgesinin
düzenlendiği tarihten önce düzenlenmesi halinde bu ruhsatın, halen geçerli olduğuna dair ilgili
kurum veya kuruluş yazısı ile birlikte sunulması gerekir.

(3) Tesisin adres bilgilerinin güncellenmesi durumunda işyeri açma ve çalışma ruhsatı
ile işletme iznine esas diğer belgelerin yenilenmesi zorunlu değildir. İlgili kurum veya kuruluşça
düzenlenen adres değişikliğine ilişkin yazı dikkate alınarak tesise ait turizm belgesi güncelle-
nir.

(4) Konaklama tesisleri için başvurunun, konaklama tesisinin türüne uygun işyeri açma
ve çalışma ruhsatı ile yapılması gerekir. Tatil köyleri ve butik oteller için işyeri açma ve çalışma
ruhsatının, talep edilen tür veya “otel” türü için düzenlenmiş olması yeterlidir. Özel konaklama
tesisleri ile kırsal turizm tesisleri için ruhsatın herhangi bir konaklama türünde düzenlenmiş
olması yeterlidir.

(5) Konaklama tesisleri dışındaki başvurularda, talep edilen türün ilgili mevzuatta ta-
nımlanmış olması durumunda işyeri açma ve çalışma ruhsatının bu türe uygun olarak, türün
tanımlanmamış olması durumunda ise işyeri açma ve çalışma ruhsatının talep edilen türün as-
gari faaliyet konularından birine uygun veya benzer faaliyet konuları ile uyumlu olarak düzen-
lenmiş olması yeterlidir.

(6) Kısmi turizm işletmesi belgesinden turizm işletmesi belgesine geçiş işlemleri ile
kısmi turizm işletmesi veya turizm işletmesi belgeli tesislerde ilave yapılaşma ile kapasite de-
ğişikliği tespiti veya talebi durumunda;

a) Yapılaşmanın, tesisin belgelendirildiği adreste gerçekleştirilmiş olması halinde belge
sahibinden başkaca bilgi ve belge istenilmeksizin belgelendirme işlemleri yürütülerek işyeri
açma ve çalışma ruhsatını düzenleyen kurum veya kuruluşa bilgi verilir.

b) Numarataj değişikliği hariç olmak üzere yapılaşmanın, tesisin belgelendirildiği adres
dışında gerçekleştirilmiş olması ve tesisle fiziki ve işletmecilik bütünlüğü bulunması durumun-
da, belge sahibinden, üç ay içerisinde ilave yapılaşmaya ilişkin işyeri açma ve çalışma ruhsatı
alması veya mevcut ruhsatın halen geçerli olduğuna ilişkin ilgili idare yazısı istenilir. Uygun
belgelerin verilen sürede gönderilmemesi durumunda Kanunun 34 üncü maddesi kapsamında
işlem yapılır.

c) 14 üncü maddede belirtilen üniteler için adres dikkate alınmaksızın ve belge sahi-
binden başkaca bilgi ve belge istenilmeksizin belgelendirme işlemleri yürütülerek işyeri açma
ve çalışma ruhsatını düzenleyen kurum veya kuruluşa bilgi verilir.

(7) Sunulan tapu; ada, pafta, parsel, adres bilgileri yönünden değerlendirilir.
(8) Turizm yatırımı belgesi taleplerinde, yatırımın yer aldığı taşınmazın kültür ve turizm

koruma ve gelişim bölgeleri veya turizm merkezlerinde yer alıp almadığı, yer alıyor ise taşın-
maza ilişkin planlarda belirtilen parsel kullanım amacına, tür ve varsa sınıfına ilişkin Bakanlık
Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü bünyesindeki Yatırım Geliştirme ve Planlama Daire
Başkanlığından sorgulama yapılır; bu hususlara aykırı yapılan başvurulara turizm yatırımı bel-
gesi düzenlenmez. Yatırımın yer aldığı taşınmazın kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri
veya turizm merkezlerinde yer almaması halinde, parsel kullanım amacına ilişkin ilgili kurum
veya kuruluştan alınan yazı ile başvurulur. Parsel kullanım amacına aykırı turizm yatırımı bel-
gesi düzenlenmez.
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(9) Tesisin bulunduğu yapının korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı veya bulun-
duğu alanın kentsel sit, kentsel arkeolojik sit, tarihi sit veya korunacak sokak olarak koruma
altında olduğuna dair belge veya ilgili kurum veya kuruluş yazısı esas alınarak belgelendirilen
tesislere ilişkin tescil kararının kaldırıldığının bildirilmesi halinde tesise ait belge iptal edilir.
Tescil kararına aykırı uygulamaların Bakanlığa bildirilmesi durumunda konu Değerlendirme
Kuruluna sunulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başvuruların Değerlendirilmesi ve Belgelendirme İşlemleri

Turizm yatırımı belgesi taleplerinin değerlendirilmesi
MADDE 6 – (1) Turizm yatırımı belgesi taleplerinde; başvuruları uygun bulunan te-

sisler için talep inceleme raporu düzenlenir.
(2) Değerlendirme Kurulu Kararı veya Makam Oluru ile talepleri uygun görülen tesisler

için belgelendirme işlemleri yürütülür. Belge düzenlenmesine ilişkin yükümlülüklerin Bakan-
lıkça verilen otuz günlük süre içerisinde yerine getirilmemesi durumunda ayrıca olur alınmak-
sızın dosya işlemden kaldırılarak başvuru sahibine bilgi verilir.

(3) Talepleri uygun görülmeyen tesislerin başvuru sahiplerine gerekçeleri belirtilerek
yazılı bilgi verilir.

(4) Turizm işletmesi belgeli tesislere ilişkin kısmi turizm işletmesi belgesi taleplerinde
de bu madde hükümleri uygulanır.

Doğrudan kısmi turizm işletmesi belgesi veya turizm işletmesi belgesi taleplerinin
değerlendirilmesi

MADDE 7 – (1) Doğrudan kısmi turizm işletmesi belgesi veya turizm işletmesi belgesi
taleplerinde, başvuruları uygun bulunan tesisler için talep inceleme raporu düzenlenir, uygun
görülmeyen tesislerin başvuru sahiplerine gerekçeleri belirtilerek yazılı bilgi verilir.

(2) Talep inceleme raporu düzenlenen tesislerde belgelendirme denetimi gerçekleştirilir.
Bu kapsamda;

a) Sınıfı olan tesislere ilişkin belgelendirme denetimlerinde; tesislerin, değerlendirme
formunda sınıfı için belirlenen asgari puanı aşması ve Yönetmelikte tür ve sınıfı için belirtilen
nitelikleri sağlaması, sınıfı olmayan tesislerin ise Yönetmelikte türü için belirlenen nitelikleri
sağlaması esastır.

b) Yapılan belgelendirme denetimi sonucunda sadece belge eksiğinin bulunması duru-
munda, eksik belgenin gönderilmesi için otuz gün süre verilerek, istenilen uygun belgenin ve-
rilen sürede gönderilmemesi halinde talebin reddedileceği bildirilir.

c) Yapılan belgelendirme denetimi sonucunda tesisin, başvuru yapılan tür ve/veya sı-
nıftan farklı bir tür ve/veya sınıfta belgelendirilebilir olduğunun tespiti halinde, tespit edilen
tür ve/veya sınıfa ilişkin başvuru sahibinin yazılı talebinin bulunmaması durumunda talep red-
dedilir ve başvuru sahibine gerekçeleri belirtilerek yazılı bilgi verilir. Tahsisli kamu taşınmaz-
larında yer alan tesislerde ise talep aranmaksızın belgelendirme denetiminde tespit edilen tür
ve/veya sınıf esas alınır.

ç) Değerlendirme Kurulu Kararı veya Makam Oluru ile talepleri uygun görülen tesisler
için belgelendirme işlemleri yürütülür. Belge ve plaket düzenlenmesine ilişkin yükümlülüklerin
Bakanlıkça verilen otuz günlük süre içerisinde yerine getirilmemesi durumunda ayrıca olur
alınmaksızın dosya işlemden kaldırılarak başvuru sahibine bilgi verilir.

d) Belgelendirilmeleri uygun görülmeyen tesislerin denetim raporu sonucu veya De-
ğerlendirme Kurulu kararı başvuru sahibine yazılı olarak tebliğ edilir.

(3) Doğrudan belge taleplerinde tesisin kapalı olduğunun tespit edilmesi halinde talep
reddedilir ve tespit tarihi Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen ilk
denetim olarak kabul edilir.
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Turizm yatırımı belgesinden turizm işletmesi belgesi veya kısmi turizm işletmesi
belgesine geçiş işlemleri

MADDE 8 – (1) Turizm yatırımı belgeli tesislere ilişkin turizm işletmesi belgesi veya
kısmi turizm işletmesi belgesine geçiş işlemlerinde;

a) Başvuru belgelerinin uygun görülmemesi veya eksik olması halinde, başvuru sahi-
bine eksikliklerin giderilmesi için üç ay süre verilir. Verilen süre içerisinde işletme iznine esas
uygun belgelerin gönderilmemesi halinde Kanunun 34 üncü maddesi gereğince işlem yapılır.

b) Belge sahibinin talebi olmaksızın, turizm yatırımı belgeli tesisin işletmeye açıldığının
tespiti halinde Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen gerekli belgelerin gönderilmesi için
üç ay süre verilir. Verilen süre içerisinde işletme iznine esas uygun belgelerin gönderilmemesi
halinde ayrıca süre verilmeksizin Kanunun 34 üncü maddesi gereğince işlem yapılır.

(2) Belgeleri incelenerek uygun görülen tesisler hakkında talep inceleme raporu düzen-
lenir ve belgelendirme denetimi gerçekleştirilir. Bu kapsamda;

a) Sınıfı olan turizm yatırımı belgeli tesislerde yapılan belgelendirme denetimlerinde,
tesisin değerlendirme formunda sınıfı için belirlenmiş asgari puanı aşamaması ve/veya Yönet-
melikte tür ve sınıfı için belirtilen niteliklerinde eksiklik tespit edilmesi durumunda, Kanunun
32 nci maddesi gereği idari yaptırım uygulanır ve belge sahibine bir defaya mahsus eksikliklerin
giderilmesi için üç ay süre verilir. Verilen süre sonunda yapılan belgelendirme denetimi sonu-
cunda eksikliklerin giderildiğinin tespiti ve sınıfı için belirlenmiş olan puan barajını sağlaması
halinde belgelendirme işlemleri yürütülür. Aksi takdirde tesisin belgesi Kanunun 34 üncü mad-
desi gereği iptal edilir.

b) Sınıfı olmayan turizm yatırımı belgeli tesislerde yapılan belgelendirme denetimle-
rinde, tesisin Yönetmelikte belirtilen asgari niteliklerinde eksiklik tespit edilmesi durumunda,
Kanunun 32 nci maddesi gereği idari yaptırım uygulanır ve belge sahibine bir defaya mahsus
eksikliklerin giderilmesi için üç ay süre verilir. Verilen süre sonunda yapılan belgelendirme
denetimi sonucunda eksikliklerin giderildiğinin tespiti halinde belgelendirme işlemleri yürü-
tülür. Aksi takdirde tesisin belgesi Kanunun 34 üncü maddesi gereği iptal edilir.

c) Yapılan belgelendirme denetimi sonucunda tesisin, belgesinde belirtilen veya talep
edilen tür veya sınıftan farklı bir tür ve/veya sınıfta belgelendirilebilir olduğunun tespiti halinde,
belge sahibinin yazılı talebi aranır. Tahsisli kamu taşınmazlarında yer alan tesislerde ise talep
aranmaksızın belgelendirme denetiminde tespit edilen tür ve sınıf esas alınır.

ç) Yapılan belgelendirme denetimi sonucunda işletme iznine esas belgelerde eksiklik
veya uyumsuzluk bulunması durumunda, uygun belgenin gönderilmesi için üç ay süre verilir.
İstenilen uygun belgenin verilen sürede gönderilmemesi halinde Kanunun 34 üncü maddesi
kapsamında işlem yapılır.

d) Yapılan belgelendirme denetimi sonucunda tesisin turizm tesisi niteliğinde olmadı-
ğının veya niteliklerinde önemli derecede eksiklikler olduğunun tespit edilmesi durumunda bu
fıkranın (a), (b) ve (ç) bentleri uygulanmaksızın Kanunun 34 üncü maddesi kapsamında işlem
yapılır.

(3) Kısmi turizm işletmesi belgeli tesislerin turizm işletmesi belgesine geçişi için bel-
gelendirme denetimi yapılır.

(4) Değerlendirme Kurulu Kararı veya Makam Oluru ile belgelendirilmesi uygun gö-
rülen tesisler için belgelendirme işlemleri yürütülür. Belge düzenlenmesine ilişkin yükümlü-
lüklerin Bakanlıkça verilen otuz günlük süre içerisinde yerine getirilmemesi durumunda ayrıca
olur alınmaksızın dosya işlemden kaldırılarak başvuru sahibine bilgi verilir.

Gastronomi tesislerine ilişkin başvurular
MADDE 9 – (1) Gastronomi tesisi turizm işletmesi belgesi başvurularında, Yönetme-

liğin 8 inci maddesinde yer alan bilgi, belge, görsel ve yazılı dokümanlara ilişkin açıklama
aşağıda belirtilmektedir:
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a) Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin;
1) (1) numaralı alt bendinde sayılan, işletmenin marka bilinirliği veya ün sahibi oldu-

ğuna ilişkin olarak yazılı, görsel veya dijital yayın organlarında işletmenin mutfağı, mönüsü,
servis nitelikleri ve benzeri özelliklerine ilişkin olumlu değerlendirmeleri içeren en az bir adet
yazı/yayın örneği,

2) (2) numaralı alt bendinde sayılan niteliklerle ilgili olarak, başvuru sahibinin Yönet-
meliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen
nitelikleri sağlayan bir işletme ile ilgili sahip olduğu hakkı kanıtlayan franchise, işletmecilik
anlaşması veya benzeri sözleşmenin örneği, bu hakkı veren gerçek veya tüzel kişinin imza be-
yannamesi veya imza sirküleri ile işletmenin, bu bendin (1) numaralı alt bendindeki nitelikleri
sağladığına ilişkin belgeler,

3) (3) numaralı alt bendinde sayılan niteliklerle ilgili olarak başvuru sahibinin, belge
talebinde bulunulan işletme dışında işlettiği diğer işletmeye ilişkin bu bendin (1) veya (2) nu-
maralı alt bentlerinde sayılan belgelere ek olarak her iki işletmenin işleticisi tüzel kişilerin or-
taklık yapısını gösterir ticaret sicili gazetesi veya ticaret sicil kaydı,

4) (4) numaralı alt bendinde sayılan niteliklerle ilgili olarak, başvuru sahibi gerçek ki-
şiye, tüzel kişi ise hâkim ortağına veya hisselerin çoğunluğuna sahip olan ortaklarına ulusal
veya uluslararası örgün eğitim kurumlarınca gastronomi veya aşçılık alanında verilmiş diploma
veya diplomalar veya uluslararası kabul gören sertifika ile sertifikanın uluslararası geçerliliğini
kanıtlayan belge,

sunulur.
b) Mutfak şefinin, Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (6)

numaralı alt bendinde sayılan nitelikleri ile ilgili olarak nüfus cüzdanı veya pasaport örneği ve
işletmede istihdam edildiğini kanıtlayan belge ile birlikte, söz konusu alt bentteki niteliklerden
en az birini sağladığına dair aşağıda belirtilen belgelerden ilgili olanlar sunulur:

1) Gastronomi veya aşçılık alanında; mesleki yeterlilik belgesi, ustalık belgesi, ulusal
veya uluslararası örgün eğitim kurumlarınca verilmiş diploma veya uluslararası kabul gören
sertifika ile sertifikanın uluslararası geçerliliğini kanıtlayan belge.

2) Yazılı, görsel veya dijital yayın organlarında tanınırlığına ilişkin en az bir yazı/yayın
örneği.

3) Gastronomi veya aşçılık alanında alınmış uluslararası ödül.
4) İşletmenin, başka bir ulusa ait mutfağa yönelik olarak faaliyet göstermesi durumunda

bu alanda eğitimli olduğuna ilişkin diploma, sertifika veya benzeri belge.
c) Gastronomi tesisi turizm işletmesi belgesi başvurularında, Yönetmelikte ve bu fıkrada

sayılan bilgi ve belgelere ek olarak tesisin tüm mahallerinin gece ve gündüz çekimleri ile mö-
nüsünü içeren, 5 ila 7 dakika uzunluğundaki video dosyası sunulur.

Özel tesis turizm işletmesi belgesi başvuruları
MADDE 10 – (1) Özel tesis başvurularında, Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci

fıkrasının (a) bendinde yer alan görsel ve yazılı dokümanlara ilişkin açıklama aşağıda belirtil-
mektedir:

a) Başvuru sahibinin ticari faaliyetleri ve varsa turizm alanındaki faaliyetleri hakkında
bilgi ve belgeler.

b) Tesisin sahip olduğu özelliklerin ve turizme katkısının açıklandığı ayrıntılı rapor ile
tesisin niteliklerine ilişkin destekleyici belgeler.

c) Tesisin tüm mahallerinin gece ve gündüz çekimlerini içeren, 5 ila 7 dakika uzunlu-
ğundaki video dosyası.
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Özel konaklama tesisi turizm belgesi başvuruları
MADDE 11 – (1) Özel konaklama tesisi başvurularında, Yönetmeliğin 8 inci madde-

sinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan görsel ve yazılı dokümanlara ilişkin açıklamalar
aşağıda belirtilmektedir:

a) Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen mimari öz-
günlük niteliğine göre yapılacak başvurularda, tesisin mimari özgünlüğüne ilişkin bilgi ve bel-
geler (tesisin yapısına ilişkin ödüller, şehir, bölge, yöre kültürü içerisinde simgesel yapı oldu-
ğuna dair belgeler, yayınlar ve açıklamalar).

b) Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen tarihi değer
niteliğine göre yapılacak başvurularda, tesisin bulunduğu yapının korunması gerekli taşınmaz
kültür varlığı veya bulunduğu alanın kentsel sit, kentsel arkeolojik sit, tarihi sit veya korunacak
sokak olarak koruma altında olduğuna dair belge veya ilgili kurum veya kuruluş yazısı.

c) Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen doğaya ait
özellik niteliğine göre yapılacak başvurularda; dağ, göl, akarsu, orman, özgün dokusu korunmuş
bir köy ve benzeri bir doğal ortam içerisinde yer alan tesisin, bulunduğu doğal ortamla uyumlu
nitelikte yapı malzemeleri ve tasarımla oluşturulduğuna ilişkin belgeler, yayınlar ve açıklama-
lar.

ç) Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen niteliğe
göre yapılacak başvurularda; tesisin yapı malzemeleri, mimari tasarım, cephe detayları, plan
şeması, tefriş, dekorasyon ve benzeri özelliklerinin yerel, ulusal veya başka uluslara ait kül-
türleri yansıttığına ilişkin belgeler, yayınlar ve açıklamalar.

d) Tesisin tüm mahallerinin gece ve gündüz çekimlerini içeren, 5 ila 7 dakika uzunlu-
ğundaki video dosyası.

Özel tesis, özel konaklama tesisi ve gastronomi tesisi turizm belgesi başvurularının
değerlendirilmesi

MADDE 12 – (1) Özel konaklama tesisi turizm yatırımı belgesi taleplerinde, belgeleri
uygun görülenlere talep inceleme raporu düzenlenerek başvurular Değerlendirme Kuruluna
sunulur. Değerlendirme Kurulunca belgelendirilmesi uygun görülen yatırımlara turizm yatırımı
belgesi düzenlenir; uygun görülmeyen başvurulara ilişkin olarak başvuru sahibine yazılı bilgi
verilir.

(2) Özel tesis turizm işletmesi belgesi başvurularında, belgeleri uygun görülenlere talep
inceleme raporu düzenlenerek başvurular Değerlendirme Kuruluna sunulur. Değerlendirme
Kurulunca uygun görülen tesisler denetim programına alınır. Uygun görülmeyen başvurular
için başvuru sahibine yazılı bilgi verilir. Denetim programına alınan tesislerde belgelendirme
denetimi yapılır. Tesislerin sahip olduğu fiziksel ve işletmecilik nitelikleri tespit edilir. Tespit-
lerin yer aldığı denetim raporu Değerlendirme Kurulu tarafından görüşülerek tesisin Bakanlıkça
desteklenmesinin uygun görülüp görülmediğine ilişkin karar verilir. Belgelendirilmesi uygun
görülen tesislere turizm işletmesi belgesi düzenlenir; uygun görülmeyen başvurulara ilişkin
olarak başvuru sahibine yazılı bilgi verilir.

(3) Özel konaklama tesisi ve gastronomi tesisi turizm işletmesi belgesi taleplerinde,
belgeleri uygun görülenlere talep inceleme raporu düzenlenerek tesisler denetim programına
alınır. Belgeleri uygun görülmeyen başvurular için başvuru sahibine yazılı bilgi verilir. Denetim
programına alınan tesislerde belgelendirme denetimi yapılır. Yönetmelik kapsamında tesislerin
sahip olduğu fiziksel ve işletmecilik nitelikleri tespit edilir. Tespitlerin yer aldığı denetim raporu
Değerlendirme Kurulu tarafından görüşülerek tesisin Bakanlıkça desteklenmesinin uygun gö-
rülüp görülmediğine ilişkin karar verilir. Belgelendirilmesi uygun görülen tesislere turizm iş-
letmesi belgesi düzenlenir; uygun görülmeyen başvurulara ilişkin olarak başvuru sahibine yazılı
bilgi verilir.
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Belge devri, işletmeci, kiracı şerhine ilişkin usul ve esaslar
MADDE 13 – (1) Belgeli tesislerde, belge sahibi veya ana faaliyet konusuna ilişkin iş-

letmeci şirketin ticaret unvanının tadili veya değişikliği ya da şirket türünün değişikliği duru-
munda, işletme iznine esas belgeler talep edilmeksizin Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci
fıkrasının (c) ve (ç) bentlerinde sayılan belgeler istenilerek tesise ait belge güncellenir.

(2) Kısmi turizm işletmesi veya turizm işletmesi belgeli tesislerin ana faaliyet konusu
dışındaki alt ünitelerinin işletmecilerinin belge sahibi tarafından belgeye şerh düşülmesi talep-
lerinde, işletme iznine esas belgeler talep edilmeksizin Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci
fıkrasının (a) ve (c) bentlerinde sayılan belgeler istenilerek talep sonuçlandırılır.

(3) Turizm yatırımı belgeli tesislere ilişkin belge devri taleplerinde; belge sahibi ile bel-
ge talep eden kişi tarafından imzalanmış başvuru dilekçesi ve devir alan kişiye ilişkin Yönet-
meliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen
belge ve beyanlar sunularak başvuru yapılır.

(4) Kısmi turizm işletmesi belgesinin veya turizm işletmesi belgesinin farklı bir gerçek
kişiye veya şirkete devri taleplerinde, belge devri talep eden kişiden Yönetmeliğin 6 ncı mad-
desinin birinci fıkrasının (a), (c), (ç) ve (f) bentleri, 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b),
(c), (d), (e) ve (f) bentleri ile 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen
belgeler istenilir. Gönderilen belgelerde eksiklik bulunması durumunda eksikliklerin gideril-
mesi için üç ay süre verilir. Verilen süre sonunda istenilen belgelerin gönderilmemesi duru-
munda Kanunun 34 üncü maddesi kapsamında işlem tesis edilir.

(5) Kısmi turizm işletmesi belgeli veya turizm işletmesi belgeli tesislerin ana faaliyet
konusuna ilişkin işletmeci/kiracı şerhi taleplerinde, belge sahibi ile adına şerh düşülmesi tale-
binde bulunan kişi tarafından imzalanmış başvuru dilekçesi ve adına şerh düşülecek kişiye iliş-
kin Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (c), (ç) ve (f) bentleri, 7 nci maddesinin
birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) bentleri ile 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a)
ve (b) bentlerinde belirtilen belgeler ve beyanlar ile başvurulur. Gönderilen belgelerde eksiklik
bulunması durumunda eksikliklerin giderilmesi için üç ay süre verilir. Verilen süre sonunda iş-
letme iznine esas belgelerin gönderilmemesi durumunda Kanunun 34 üncü maddesi kapsamın-
da, diğer belgelerin gönderilmemesi durumunda ise Kanunun 33 üncü maddesi kapsamında
işlem tesis edilir. Kanunun 33 üncü maddesi kapsamında idari para cezası uygulanması duru-
munda, eksik evrakın gönderilmesi için verilecek süre otuz gün olarak uygulanır.

(6) Uygun görülen taleplerle ilgili olarak talep inceleme raporu düzenlenerek Makam
Oluru alınır ve belge düzenlenir.

(7) Bakanlığa başvuru olmaksızın, kısmi turizm işletmesi belgeli veya turizm işletmesi
belgeli tesislerin ana faaliyet konusuna ilişkin belge sahibinden farklı bir işletmecinin Bakanlık
tarafından tespiti veya diğer kamu kurum veya kuruluşu tarafından tespit edilerek Bakanlığa
bildirilmesi durumunda, Kanun uyarınca idari para cezası uygulanır ve üç ay içerisinde belge
devri veya işletmeci/kiracı şerhi taleplerinin olup olmadığının bildirilmesi ve aynı süre içeri-
sinde Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (c), (ç) ve (f) bentleri, 7 nci mad-
desinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) bentleri ile 8 inci maddesinin birinci fıkra-
sının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen belgeler ve beyanlar ile başvurulması belge sahibinden
ve tespit edilen işletmeciden istenilir. Verilen süre sonunda talebin bildirilmemesi durumunda
Kanunun 34 üncü maddesi kapsamında işlem tesis edilir. Talebin bildirilmesi durumunda, talebe
göre, evrak eksikliğinde üç aylık süre verilmesine ilişkin hüküm dışında, bu maddenin dördüncü
ve beşinci fıkraları uygulanır.

(8) Turizm işletmesi belgeli özel tesisler, özel konaklama tesisleri, gastronomi tesisle-
rinde belge devri veya ana faaliyet konusuna ilişkin kiracı/işletmeci şerhi taleplerinde belgelerin
incelenerek uygun bulunması sonrasında tesis mahallinde denetim yapılır ve yeni belge dü-
zenlenip düzenlenmeyeceği hususu Değerlendirme Kuruluna sunulur.
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Tesislerin kapasitelerinin tespiti
MADDE 14 – (1) Belgeli işletmeler, fiziki ve işletme bütünlüğü içerisinde müşteriye

karşı hizmet sunumu yapılan tüm ünitelerden sorumludur. Müşteriye sunulan hizmetin bir bütün
olarak değerlendirilebilmesi için bu kapsamda, Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası
gereğince, ilgili kamu kurum veya kuruluşlarının kıyı ve imar mevzuatı gereği yapacakları iş-
lemler saklı kalmak kaydıyla, tesisle fiziki ve işletme bütünlüğü bulunan, açık yüzme havuzu,
amfitiyatro, yeme, içme, eğlence, spor faaliyetlerine yönelik açık veya yarı açık üniteler tesis
kapasitesinde değerlendirilir. Bu durum, başvuru belgeleri ile uyumsuzluk olarak değerlendi-
rilmez.

İlgili kurumlara bildirim
MADDE 15 – (1) Bakanlıkça düzenlenen turizm belgesi örneği işyeri açma ve çalışma

ruhsatını düzenleyen kurum veya kuruluşa, ilgili valiliğe, tesis tahsisli ise tahsis yapan kuruma,
kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri veya turizm merkezinde yer alıyor ise ilgili birime
gönderilir.

(2) Bakanlıkça düzenlenen turizm belgesi örneği, ruhsatı düzenleyen kurum veya ku-
ruluşa belgenin düzenlenmesine esas alınan işyeri açma ve çalışma ruhsatının örneği ile birlikte
gönderilir.

(3) Tesise ait ünitelerin aralarında yol, akarsu veya benzeri ayrımlar bulunan farklı par-
sellerde bulunması ve parseller arasında bağlantının köprü, alt geçit veya üst geçitle sağlanmış
olması durumunda, tesise ilişkin işlemler yürütülerek bu hususa ilişkin ilgili valiliğe bilgi ve-
rilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınıflandırma Çalışmalarına İlişkin Usul ve Esaslar

Sınıflandırma çalışmaları
MADDE 16 – (1) Sınıflandırma komisyonunca tesisin, türüne ilişkin belirlenen asgari

puan barajına ulaşamadığının tespiti halinde denetim raporu düzenlenir ve tesis, işletme döne-
minde belgelendirmeye esas vasıflarını yitirmiş olacağından Kanunun 34 üncü maddesinin bi-
rinci fıkrasının (f) bendi hükmü gereği belgesi iptal edilir.

(2) Sınıflandırma çalışması sonucunda tesisler aldıkları puan ile tür ve sınıfının asgari
nitelikleri dikkate alınarak değerlendirilir. Bu kapsamda aşağıdaki işlemler uygulanır:

a) Tesislerin türünün asgari niteliklerinde eksiklik bulunması durumunda, eksiklikler
için Kanunda öngörülen idari yaptırımlar uygulanarak sınıflandırma raporu işleme konulur.

b) Sınıfı için belirlenmiş olan puanı sağlayan tesislerin mevcut sınıfının asgari nitelik-
lerinde eksiklik bulunması durumunda, eksiklikler için Kanunda öngörülen idari yaptırımlar
uygulanarak sınıflandırma raporu işleme konulur.

c) Sınıfı için belirlenmiş olan puanı sağlayamayan ve alt sınıflara düşürülmesine karar
verilen tesislerin önerilen yeni sınıfının asgari niteliklerinde eksiklik bulunması durumunda,
eksiklikler için Kanunda öngörülen idari yaptırımlar uygulanarak sınıflandırma raporu işleme
konulur.

ç) Tesislerin üst sınıflar için belirlenmiş olan puan barajını sağlamakla beraber üst sınıf
için belirlenmiş asgari niteliklere ilişkin eksiklikleri bulunması durumunda, belge sahibine üst
sınıf için belirlenen eksiklikler yazılı olarak bildirilir. Bu eksikliklerin giderilmesi için bir de-
faya mahsus üç aya kadar süre verilir. Verilen süre içerisinde eksikliklerin giderildiğinin bildi-
rilmesi halinde, form uygulanmaksızın yapılan denetim sonucunda eksikliklerin giderildiğinin
tespiti halinde belgelendirme işlemleri yürütülür. Verilen süre içerisinde başvurulmaması veya
eksikliklerin giderilmediğinin tespiti halinde sınıf yükseltilmesi gerçekleştirilmez.
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(3) Yapılan denetimde belge kapasitesinde yer alan mahallerin kaldırıldığının veya fonk-
siyonlarının değiştirildiğinin tespiti halinde, bu değişikliklerin tesisin tür ve sınıfı için belir-
lenmiş asgari puanı etkileyecek nitelikte olması durumunda tesis sınıflandırma programına alı-
nır ve sınıflandırma çalışması sonucunda belirlenecek sınıfı esas alınarak belgelendirme iş-
lemleri sonuçlandırılır.

(4) Sınıflandırma komisyonunun tesise ilişkin sınıf yükseltme, düşürme ve belgeli ola-
rak faaliyet göstermesinde fayda görülmediğine ilişkin kararları, alınacak Makam Oluru ile so-
nuçlandırılır. Sınıfı değişmeyen tesislere ilişkin, belgesinin yeniden düzenlenmesini gerekti-
recek bir tespit bulunmaması durumunda Makam Oluru alınmaz. Resen yapılan sınıflandırma
çalışması sonucunda tür ve sınıfını koruyan tesislere ayrıca tebligat yapılmaz.

(5) Sınıflandırma çalışmalarında uygulama kapasitesi dikkate alınır. Uygulama kapasi-
tesinde yer alan üniteler, Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin beşinci fıkrasında sayılan nitelikler
değerlendirilerek adlandırılır ve puanlandırılır. Sınıflandırmada her ünite bir kez değerlendiri-
lir.

(6) Tesiste belge sahibi ve/veya kapasite değişikliği ya da daha önce eksik hususların
bulunması sınıflandırma çalışması yapılmasını engellemez. Bu tespitlere ilişkin olarak ayrıca
denetim raporu düzenlenir.

(7) Tesiste sınıflandırma formu uygulaması yapılamaması durumunda, sınıflandırma
yapılamama nedeni düzenlenecek raporda ayrıntılı olarak belirtilir.

(8) Sınıflandırma komisyonu, iki Bakanlık kontrolörü ile bir sektör temsilcisinden, sek-
tör temsilcisinin katılamadığı hallerde iki Bakanlık kontrolöründen oluşur.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Turizm Belgesi ve Plaketlerinde Yer Alacak Hususlar

Turizm yatırımı belgesinde, turizm işletmesi ve kısmi turizm işletmesi belgesinde
yer alacak bilgiler

MADDE 17 – (1) Turizm yatırımı belgesinde;
a) Tesisin adı,
b) Pafta-ada-parsel numarası ve adres,
c) Yatırımın kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi veya turizm merkezinde yer

alıp almadığı,
ç) Türü ve varsa sınıfı,
d) İşletmeye açılma tarihi,
e) Belge sahibinin adı veya unvanı,
f) Yatırımın tahsisli kamu taşınmazında gerçekleştirilmesi durumunda mal sahibi,
g) Belge tarih ve numarası,
ğ) Konaklama tesisleri için oda ve yatak kapasitesi, diğer tesis türleri için beyan edilen

tüm üniteleri içeren kapasite,
h) Tesise ait bilgilere elektronik ortamda erişim imkânı sağlayan özel doğrulama kodu,
bilgilerine yer verilir.
(2) Turizm yatırımı belgelerinde;
“BU BELGE; BELGE SAHİBİNİN BEYANINA GÖRE DÜZENLENMİŞ OLUP TE-

SİSİN İŞLETME AŞAMASINDAKİ TÜR VE SINIFINA, İMAR PLANI YAPIMINA VEYA
DEĞİŞİKLİĞİNE HAK TEŞKİL ETMEZ. YATIRIM YAPILACAK PARSEL/PARSELLERİN
İMAR DURUMUNDA BELİRTİLEN KOŞULLAR GEÇERLİDİR.

BU BELGE, İŞLETMEYE AÇILMA SÜRESİ SONA ERDİĞİNDE 2634 SAYILI TU-
RİZMİ TEŞVİK KANUNU GEREĞİNCE İPTAL EDİLMİŞ SAYILIR.”

ifadesine yer verilir.
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(3) Kısmi turizm işletmesi belgesi ve turizm işletmesi belgesinde;
a) Tesisin adı,
b) Adresi,
c) Yatırımın kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi veya turizm merkezinde yer

alıp almadığı,
ç) Türü ve varsa sınıfı,
d) Belge sahibinin adı veya unvanı,
e) Varsa kiracı veya işletmecinin adı veya unvanı,
f) İşletmenin tahsisli kamu taşınmazında yer alması durumunda mal sahibi,
g) Belge tarih ve numarası,
ğ) Kapasite,
h) Kısmi turizm işletmesi belgesinde pafta-ada-parsel numarası ile yatırımdaki ünite-

lerin işletmeye açılma tarihi,
ı) Tesise ait, ayrıntılı bilgilere elektronik ortamda erişim imkânı sağlayan özel doğru-

lama kodu,
bilgilerine yer verilir.
(4) Turizm işletmesi belgelerinde; “BU BELGEDE BELİRTİLEN KAPASİTE 3194

SAYILI İMAR KANUNU VE 3621 SAYILI KIYI KANUNUNA GÖRE HAK OLUŞTUR-
MAZ.” ifadesine yer verilir.

(5) Kısmi turizm işletmesi belgelerinde; “BU BELGEDE İŞLETME KAPSAMINDA
BELİRTİLEN KAPASİTE 3194 SAYILI İMAR KANUNU VE 3621 SAYILI KIYI KANU-
NUNA GÖRE HAK OLUŞTURMAZ. YATIRIMDAKİ ÜNİTELER BELGE SAHİBİNİN BE-
YANINA GÖRE DÜZENLENMİŞ OLUP İMAR PLANI YAPIMINA VEYA DEĞİŞİKLİĞİ-
NE HAK TEŞKİL ETMEZ. YATIRIM YAPILACAK PARSEL/PARSELLERİN İMAR DU-
RUMUNDA BELİRTİLEN KOŞULLAR GEÇERLİDİR.” ifadesine yer verilir.

Belge ve plakete ilişkin esaslar
MADDE 18 – (1) Üzerinde tesisin adı, türü ve varsa sınıfı ile Bakanlığın denetiminde

olduğuna dair bilgiler bulunan ve Bakanlıkça hazırlanarak soğuk damga ile işaretlenmiş plaket,
belgeli turizm işletmelerince tesis girişine asılır. Tesise ait turizm belgesi, müşterinin kolayca
görüp okuyabileceği bir mahalde bulundurulur. Belge ve plaket ücretleri Bakanlıkça belirle-
nir.

(2) Belgeli tesislerin belge ve/veya plaketlerinin yeniden düzenlenmesi veya belge iptali
durumunda eski/iptal edilen belge ve/veya plaket tesisin bulunduğu ilin il kültür ve turizm mü-
dürlüğü tarafından teslim alınır.

ALTINCI BÖLÜM
Diğer Düzenlemeler, Çeşitli ve Son Hükümler

Klima istenilmesine ilişkin yöre ve esaslar
MADDE 19 – (1) İklim koşullarına göre klima bulundurulması zorunlu olan iller aşa-

ğıda belirtilmiştir:
1- Adana 16- Gaziantep 30- Muğla
2- Adıyaman 17- Giresun 31- Ordu
3-Amasya 18- Hatay 32- Osmaniye
4- Ankara 19- Iğdır 33- Rize
5- Antalya 20- İstanbul 34- Sakarya
6-Aydın 21- İzmir 35- Samsun
7- Balıkesir 22- Kahramanmaraş 36- Siirt
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8- Batman 23- Kilis 37- Sinop
9- Bursa 24- Kocaeli 38- Şanlıurfa
10- Çanakkale 25- Konya 39- Şırnak
11- Denizli 26- Malatya 40- Tekirdağ
12- Diyarbakır 27- Manisa 41- Trabzon
13- Düzce 28- Mardin 42- Yalova
14- Edirne 29- Mersin 43- Zonguldak
15- Elazığ
(2) Sınırları içinde yer aldığı ilden farklı iklim koşullarına sahip olan dağ ve yayla gibi

alanlarda yer alan tesislerde, türü veya sınıfının asgari nitelikleri arasında sayılmış olsa dahi
klima aranmaz.

Servis merdiveni ve müşteri/servis asansörü düzenlenmesine ilişkin esaslar
MADDE 20 – (1) Beş yıldızlı otellerde ve butik otellerde servis alanlarıyla bağlantılı

olan korunaklı ve servise uygun ölçülerdeki kaçış merdiveni servis merdiveni olarak değer-
lendirilir.

(2) Kademeli katlar şeklinde düzenlenmiş tesislerde servis/müşteri asansörü veya servis
merdiveninin, hizmetin aksamaması kaydıyla her farklı kademedeki bölüme ulaşması zorunlu
değildir.

(3) Müşteri ve/veya servis asansörünün tesisin tüm katlarına ulaşmaması, ulaşılamayan
kat sayısının, Yönetmelikte tesisin türü ve/veya sınıfı için getirilmiş olan asansör zorunluluğu
kat sayısını aşmadığı sürece uygun görülür.

(4) Ayrık ve yaygın yerleşimler şeklinde düzenlenmiş beş yıldızlı oteller ve butik otel-
lerin, sadece müşteri yatak odası bulunan bloklarında; müşterinin inip çıkacağı kat sayısının
en fazla iki kat olması durumunda müşteri asansörü ve servis asansörü/merdiveni aranmaz.

Erişilebilirlik düzenlemelerine ilişkin esaslar
MADDE 21 – (1) Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü

uyarınca aşağıdaki erişilebilirlik düzenlemeleri yapılır:
a) Tesis girişi:
1) Farklı seviyedeki yerler bedensel engelli dolaşımına uygun olarak düzenlenir. Eşik

bulunması halinde geçişi sağlamaya uygun yükseklikte ve pahlı olarak düzenleme yapılır.
2) Tesis giriş kapısı temiz genişliği en az 100 cm olacak şekilde düzenlenir.
b) Genel tuvaletler:
1) Kapı genişliği en az 90 cm olacak şekilde düzenlenir. Eşik bulunması halinde geçişi

sağlamaya uygun yükseklikte ve pahlı olarak düzenleme yapılır.
2) Klozet, lavabo, sifon, batarya gibi donatılar bedensel engellinin kullanabileceği şe-

kilde düzenlenir. Klozet yanlarında bedensel engelli kullanımına uygun olacak şekilde zemin
döşemesinden 85-95 cm yükseklikte tutunma barı yerleştirilir.

3) Aynalar, alt kenarı bitmiş döşemeden en fazla 90 cm yükseklikte olacak şekilde, göz
hizasında veya inip çıkan ayarlı veya öne doğru 10-15 derece eğik düzenlenir.

4) Tekerlekli sandalyenin tam bir dönüş yapmasına imkân sağlayacak kadar alan sağ-
lanır ve zemini kaygan olmayan malzeme ile kaplanır.

5) Sabunluk, havluluk ve kağıtlık gibi aksesuarlar bitmiş döşemeden 50-120 cm yük-
sekliğe monte edilir.

6) Resepsiyonla bağlantı alarm sistemi veya telefon bulunur.
c) Yatak odaları:
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1) Odalar, bedensel engellilerin rahatça hareket edip odayı kullanabileceği şekilde, uy-
gun büyüklük ve konumdaki eşyalarla tefriş ve dekore edilir; dengesiz duran, sivri köşeli eş-
yalar bulundurulmaz. Balkonlu odalarda balkona çıkış kapısında eşik bulunması halinde geçişi
sağlamaya uygun yükseklikte ve pahlı olarak düzenleme yapılır. İşitsel engelliler için en az bir
müşteri yatak odasında acil uyarı sistemi sağlanır.

2) Oda giriş kapısı genişliği en az 90 cm olacak şekilde düzenlenir, oda numarasını gös-
teren bilgilendirme levhaları görme engellilerin kullanımına uygun şekilde düzenlenir.

3) Zemin kaplaması tekerlekli sandalye kullanımına uygun düzenlenir.
4) Dolap kapıları sürgülü veya kapı olmayacak şekilde ve askı yüksekliği en fazla 140

cm olacak şekilde düzenlenir.
5) Elektrik düğme ve prizleri ile odada bulunan tefriş-donanım elemanlarına ilişkin tüm

kumanda ve kontrol panelleri zemin döşemesinden en fazla 120 cm, en az 40 cm yükseklikte
olacak şekilde düzenlenir.

6) Yatak başucunda merkezi aydınlatma düğmesi bulunur.
7) Oda banyolarında; genel tuvaletlerde yapılan düzenlemelere ilave olarak bedensel

engelli kullanımına uygun şekilde duş düzenlemesi yapılır. Bu bölümlerde oturma yeri ile uy-
gun yerlerde tutunma barları sağlanır. Banyo kapısı açılımı rahat hareket imkânı verecek şekilde
düzenlenir. Eşik yapılması halinde geçişi sağlamaya uygun yükseklikte ve pahlı olarak düzen-
leme yapılır.

8) Oda düzenlemeleri için Yönetmelikte öngörülen yüzde bir oranının değerlendiril-
mesinde küsuratlar dikkate alınmaz.

ç) Tesis girişinden itibaren engelli müşteri odası ile genel tuvalete ve en az bir yeme-
içme ünitesine (tesiste lokanta mevcut ise lokantaya, birden fazla lokanta varsa en az bir tane-
sine) engelsiz erişim sağlanır. Engelsiz erişimin müşteri asansörü ile sağlanması halinde asan-
sörde aşağıdaki düzenlemeler bulunur:

1) Kapı, kapanma aralığı beş saniyeden kısa olmayacak şekilde fotoselli olarak düzen-
lenir.

2) Kumanda düğmeleri zemin döşemesinden 90 cm-120 cm yükseklikte ve görme en-
gellilerin kullanımına uygun şekilde düzenlenir.

3) Kabin içinde yüksekliği zemin döşemesinden 85-95 cm aralığında olacak şekilde tu-
tunma barları sağlanır.

4) Kabin içi zemin kaplaması tekerlekli sandalye kullanımına uygun düzenlenir.
5) Kabinde sesli bilgilendirme bulunur.
d) Yeme-içme ünitelerinde en az 70 cm yüksekliğinde ve en az 50 cm genişliğinde diz

boşluğu bırakılan masa düzenlemesi yapılır.
Tesisin adı
MADDE 22 – (1) Turizm belgesinde yer alacak tesis adı; talep edilen isim veya isimler

dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenir.
(2) Tesis adının belirlenmesi veya değişiklik talebi halinde aşağıda belirtilen hususlar

dikkate alınır:
a) Yetkili idareden marka tescili yaptırmış olan tesislere tescilli ismi verilir.
b) Marka tescilinin başvuruda ibraz edilmemesi veya yaptırılmamış olması halinde, Ba-

kanlığa başvuru tarihi önceliğine göre talep edilen isim verilir.
c) Bakanlıkça daha önce verilmiş bir isim, bu ismi kullanan işletmenin süresiz ve kesin

izni ile başka bir belgeli tesis tarafından kullanılabilir. Ancak, ulusal veya uluslararası otel zin-
cirlerinin isim hakları, sözleşmeyle kullanma hakkı bulunan tesislere verilir.
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Tahsisli kamu arazilerinde yer alan tesislerle ilgili işlemler
MADDE 23 – (1) Tahsisli kamu arazilerinde yer alan belgeli yatırım ve işletmelere

ilişkin belge devri, işletmeci şerhi, kapasite, sınıf ve tür değişikliği işlemleri tahsis yapan kurum
veya kuruluşun görüşü doğrultusunda yürütülür. Belgeli tesisler için, tahsis yapan kurum veya
kuruluşun uygun görüşü Bakanlıkça ilgili kurum veya kuruluştan yazıyla istenilir. Uygun gö-
rüşün başvuru sahibi tarafından sunulması durumunda ilgili kurum veya kuruluştan Bakanlıkça
ayrıca istenilmez.

(2) Tahsisli arazilerde yer alan tesislerin bulunduğu parselden farklı ve bağımsız bir
parselde yer alan personel lojmanları, işyeri açma ve çalışma ruhsatı gerektirmeksizin yapı
kullanma izin belgesi ile kısmi turizm işletmesi/turizm işletmesi belgesi kapasitesine dâhil edi-
lir. Lojman adresi belgesinde ayrıca belirtilir.

Turizm Tesisleri Uygulama Yönetmeliği kapsamındaki tesislerle ilgili işlemler
MADDE 24 – (1) 6/7/2019 tarihli ve 30823 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Turizm

Tesisleri Uygulama Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin altıncı fıkrası kapsamında, anılan Yö-
netmeliğin yayımı tarihinden önce turizm yatırımı belgesi veya kısmi turizm işletmesi belgesi
olan veya bu tarihten sonra turizm yatırımı belgesi veya kısmi turizm işletmesi belgesi alan
kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerinde veya turizm merkezlerinde bulunan 4 ve 5
yıldızlı turizm yatırımı belgeli veya kısmi turizm işletmesi belgeli konaklama tesislerinin en
az 4 yıldızlı konaklama tesisi turizm işletmesi belgesine bağlanamaması veya belgelerinin iptal
edilmesi durumunda Yatırım Geliştirme ve Planlama Daire Başkanlığına bilgi verilerek gerekli
işlemlerin yürütülmesi ve sonucundan bilgi verilmesi istenilir. 4 yıldızdan alt sınıflarda belge-
lendirilebilecek konaklama tesislerine ilişkin anılan Daire Başkanlığının görüşü gelinceye kadar
belge düzenlenmez. Turizm Tesisleri Uygulama Yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği tarihten sonra
turizm yatırımı belgesi veya kısmi turizm işletmesi belgesinden 4 veya 5 yıldızlı turizm işlet-
mesi belgesine geçişi gerçekleştirilen turizm işletmesi belgeli konaklama tesislerinin, 4 yıldız-
dan alt sınıflara düşürülmesi gereken durumlarda da bu madde hükmü uygulanır.

Yönetmelikten önce belgelendirilen tesisler
MADDE 25 – (1) Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlıkça belgelen-

dirilmiş olan tesislerde;
a) Tür değişikliği veya sınıf yükselmesi durumunda Yönetmelik hükümleri uygulanır.
b) Kapasite değişikliği dâhil diğer her durumda, müşteri asansörü, servis asansörü, ser-

vis merdiveni, oda sayısı, metrik limitler, erişilebilirlik düzenlemeleri ve yatak başucunda mer-
kezi aydınlatma düğmesine ilişkin olarak belgelendirilmesinde esas alınan Yönetmelikte be-
lirtilen nitelikler ve koşullar aranır. Bu nitelik ve koşullara ilişkin Turizm Tesislerinin Nitelik-
lerine İlişkin Yönetmelikte tesisin lehine düzenleme olması durumunda bu Yönetmelik hü-
kümleri uygulanır.

c) Sınıfı olan turizm yatırımı belgeli tesislerin turizm işletmesi veya kısmi turizm işlet-
mesi belgesine geçiş işlemlerinde bu maddede belirtilen hükümler doğrultusunda değerlendir-
me formu uygulanarak belgelendirme denetimi gerçekleştirilir.

ç) Yapılan denetimde belge kapasitesinde yer alan mahallerin kaldırıldığının veya fonk-
siyonlarının değiştirildiğinin tespiti halinde, bu değişikliklerin tesisin tür ve sınıfı için belir-
lenmiş asgari puanı etkileyecek nitelikte olması durumunda tesis sınıflandırma programına alı-
nır ve sınıflandırma çalışması sonucunda belirlenecek sınıfı esas alınarak belgelendirme iş-
lemleri sonuçlandırılır.

27 Kasım 2019 – Sayı : 30961                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 39



Çeşitli hükümler
MADDE 26 – (1) Belge veya başvuru sahibi, Yönetmeliğin 17 nci maddesinde belir-

tilen düzenlemelerin yapılmasından doğrudan sorumludur. Bu kapsamda, cam kapılara ve yü-
rüyüş alanlarında merdiven niteliğinde olmayan seviye farklılıklarına ilişkin uyarı işareti ko-
nulur. Korkuluk aralıkları ve yüksekliği düşmeyi önleyecek şekilde düzenlenir. İlaçlama, havuz
suyunun periyodik ölçüm sonuçları, tesisatın bakım sözleşmeleri ve benzeri belgeler düzenli
olarak tutulur.

(2) Belgeli tesisler hakkında Kanunun 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi
kapsamında idari para cezası uygulanması durumunda Ticaret Bakanlığına bilgi verilir.

(3) Tesislerin hizmet alımı yoluyla personel çalıştırması durumunda, hizmet alımına
ilişkin sözleşmenin ibraz edilmesi şartıyla bu personel, tesis personeli toplam sayısı içinde de-
ğerlendirilir.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 27 – (1) 26/6/2011 tarihli ve 27976 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tu-

rizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına
Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2011/1) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş dönemi turizm belgesi
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 3/7/2003 tarihli ve 4916 sayılı Çeşitli Kanunlarda ve Maliye

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Ya-
pılması Hakkında Kanunun geçici 2 nci maddesi kapsamına giren tesislere, geçiş dönemi turizm
yatırımı veya geçiş dönemi turizm işletmesi belgesi düzenlenir. Bu durumda tesislerin mevcut
turizm belgeleri iptal edilmiş sayılır.

(2) Geçiş dönemi belgeleri, tahsis yapan ilgili kurum veya kuruluş yazısına istinaden,
başkaca bir bilgi ve belge istenilmeksizin düzenlenir. Bu belgeler, ilgili kurum veya kuruluş-
larca verilen süre kadar geçerlidir.

(3) Bu belgelerde;
a) Tesisin adı,
b) Adresi, varsa ek tahsis alanı/pafta-ada-parsel numarası,
c) Türü ve varsa sınıfı,
ç) Belge sahibinin adı veya unvanı,
d) Mal sahibi,
e) Belge/uygulama kapasitesi,
f) İzin verilen kapasite,
g) Belge tarih ve numarası,
ğ) Tesise ait bilgilere elektronik ortamda erişim imkânı sağlayan özel doğrulama kodu,
bilgilerine yer verilir.
(4) Belgenin ön yüzünün alt bölümünde imzadan sonra gelmek üzere “Bu belge 4916

sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesine istinaden tahsis yapan ……………………….un ..…
…. tarihli ve ...……. sayılı yazısı üzerine düzenlenmiş olup ……….…tarihine kadar veya aynı
kurumun görüşünde belirtilen süre kadar geçerlidir. Bu süre sonunda belge başka bir işleme
gerek kalmaksızın geçerliliğini yitirecektir.” ifadesi yer alır.

(5) Geçiş dönemi belgesinden turizm işletmesi belgesine geçiş taleplerinde Yönetme-
liğin 7 nci maddesinde istenilen belgelerle başvuru yapılır.

Yürürlük
MADDE 28 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 29 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.
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Tarım ve Orman Bakanlığından:
DONDURULMUŞ SPERMADAN NUMUNE ALMA ESASLARI HAKKINDA

TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/63)’DE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2019/35)

MADDE 1 – 18/12/2013 tarihli ve 28855 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dondu-
rulmuş Spermadan Numune Alma Esasları Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2013/63)’in 1 inci
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “manda,” ibaresinden sonra gelmek üzere “safkan arap
atı,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğünden bir veteriner hekim ve firmanın so-
rumlu veteriner hekiminden,

b) Veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğü olmayan yerlerde il müdürlüğünden bir
veteriner hekim ve firmanın sorumlu veteriner hekiminden,”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril-
miştir.

“(2) İthal edilecek olan veya üretilen spermalardan alınacak numuneler için; ithal edi-
lecek veya üretim merkezlerinde üretimi yapılan spermaların her üretim, dolum tarihi veya
operasyon numarasını temsil edecek şekilde ve ikişer payet kontrol ve şahit olmak üzere ko-
misyon tarafından iki takım numune alınır.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(3) Safkan arap atı sperması ithalatında sadece DNA analizi için numune alınır ve

izinli laboratuvara gönderilir.”
MADDE 5 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 10 – (1) Fiili ithalat amacı ile getirilen veya üretilen spermalara ait muayene

sonucunun uygun olması durumunda yediemin kararı kaldırılarak spermaların dağıtımı, satışı
ve kullanımına izin verilir.

(2) İthal amacı ile gelen veya üretilen spermalara Bakanlığın uygun gördüğü türler için
yapılan DNA testinde;

a) İthal edilecek olan spermaların her ithalatında her hayvan için bir numune,
b) Üretim izni başvurusu yapılan her hayvan için müracaat başvurusunda ve üretimde

bulunan damızlık hayvanların kan ve spermalarından da yılda bir numune,
alınarak gerekli kontroller yapılır.
(3) Sperma muayenesi yapan laboratuvar tarafından; sonucu uygun bulunan üretim, do-

lum tarihi veya operasyon numarasına satışa esas olmak üzere Bakanlığın belirlediği formatta
kullanılabilirlik yazısı verilir.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti-
rilmiş olup üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) Fiili ithalat işlemini tamamlayan müdürlük, işleme ait gümrük giriş beyannamesi
ve uygunluk yazısını Bakanlığa gönderir.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin Ek-1 ila Ek-6’sı ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 8 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

18/12/2013 28855
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 

Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10267 

—— • —— 

Reyhanlı 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10268 
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İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10341 

—— • —— 

İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10342 

—— • —— 
İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10344 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

YHT AKTARMALI OTOBÜS TAŞIMACILIĞI HİZMET ALIMI  

İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

 

 10311/1-1 
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MUHTELİF CİNS VE MİKTAR LİSANS SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi 

Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı, muhtelif cins ve miktar lisans ihtiyaç sahibi 

kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine, istenilen Microsoft markasına ve teknik şartnamede 

belirtilen modellerine 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, marka/model, ihale dokümanı ile 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, 04/12/2019 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’de 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, ihtiyaç sahibi kuruluşça 

hazırlanan teknik şartnamesine, istenilen Microsoft markasına ve teknik şartnamede belirtilen 

modellerine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat 

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

iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari 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. 

 10304/1-1 
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MUHTELİF ARAÇ VE MUHTELİF HURDA MALZEME SATILACAKTIR 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden: 

Teknik özellikleri ve durumu itibarıyla ihtiyaç fazlası olan Hurda Müdürlüklerimiz sahası 

ile farklı İl/İlçe, farklı Kurum/Kuruluşların depo/sahalarında bulunan aşağıda müfredatı kayıtlı 

muhtelif araç ve muhtelif hurda malzemeler Kurum/Kuruluşların depo/sahalarından teslim-

tesellüm edilmek üzere kapalı zarfla teklif alınarak ihale suretiyle aşağıda belirtilen tarihlerde 

satışa arz edilmiştir. 

Muhtelif araç parçaları, iş makinesi parçaları, muh. elektrik motorları, muh. ayıklanması 

ve sökümü ekonomik olmayan malzeme hurdası, muh. alüminyum hurdası, muh. Paslanmaz, 

galvanizli çelik halat, muhtelif malzeme, muh. demir çelik malzeme hurdası, dizel ve benzinli 

motor hurdası, elektrik elektronik malzeme hurdaları, muh. alüminyum talaşı hurdası, muhtelif 

pvc-plastik, muh. elektrik panosu ve mekanizması, muh. demir çelik talaşı, betonlu inşaat demiri, 

trafo ve trafo ekipmanları, muhtelif yüzer vasıta, kağıt, izolatör, ingot çeliği, pik döküm talaşı, 

beton direk, konteyner(prefabrik), kesici ayırıcı, kondansatör, konveyör bant lastiği, asfalt plenti 

ve ekipmanları, lastik talaşı vb. hurdaları. 

 

İHALE TARİHİ İHALE SAATİ İHALENİN YAPILACAĞI YER 

05 ARALIK 2019 PERŞEMBE 14:00 MERKEZ/ANKARA 

10 ARALIK 2019 SALI 14:00 MERKEZ/ANKARA 

12 ARALIK 2019 PERŞEMBE 14:00 MERKEZ/ANKARA 

17 ARALIK 2019 SALI 14:00 MERKEZ/ANKARA 

19 ARALIK 2019 PERŞEMBE 14:00 MERKEZ/ANKARA 

24 ARALIK 2019 SALI 14:00 MERKEZ/ANKARA 

26 ARALIK 2019 PERŞEMBE 14:00 MERKEZ/ANKARA 

31 ARALIK 2019 SALI 14:00 MERKEZ/ANKARA 

 

Şartnameler, Ankara MKE Hurda İşletmesi Pazarlama ve Satış Müdürlüğü, KIRIKKALE, 

Aliağa/İZMİR ve Seymen/İZMİT MKE Hurda Müdürlüklerinden temin edilebilir. 

TEKLİFLER EN GEÇ YUKARIDA BELİRTİLEN TARİHLERDE SAAT 14:00'E 

KADAR ANKARA MKE HURDA İŞLETMESİ PAZARLAMA VE SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜNE 

VERİLMİŞ OLACAKTIR. 

Geçici ve kesin teminatlar 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen kapsam ve şekle 

uygun olacaktır. 

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

yapmakta veya ihale mevzuunu parçalayıp ayrı ayrı yapmakta serbesttir. 

Daha geniş bilgi için aşağıdaki telefonlarımıza müracaat edilebilir. 

 

PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ : 0312 384 10 65 - 0312 384 03 07 / 175-161 

ALİAĞA HUR. MD.   : 0232 625 11 20 / 128-129-130 

KIRIKKALE HUR. MD.   : 0318 224 28 98 

SEYMEN HUR. MD.   : 0262 341 37 97 / 124-126 
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FABRİKAMIZ MUHTELİF İSTASYONLARININ YAĞLAMA SİSTEMLERİNİN  

TAM OTOMATİK SİSTEME DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Malatya Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız Ham Fabrika ve Rafineri Kısımlardaki muhtelif istasyonların yağlama 

sistemlerinin tam otomatik sisteme dönüştürülmesi (malzeme + işçilik dahil) işi açık ihale usulü 

ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2019/596798 

1- İdarenin 

a) Adresi : ÖZALPER MAHALLESİ KARAKAVAK MEVKİİ 

ANKARA ASFALTI ÜZERİ 44080 YEŞİLYURT/ 

MALATYA 

b) Telefon ve faks numarası : 0422 212 10 44 0422 212 10 52 

c) Elektronik posta adresi  : malatyaseker@turkseker.gov.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği: 

Internet adresi (varsa) : 

2- İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız Ham Fabrika ve Rafineri Kısımlardaki 

muhtelif istasyonların yağlama sistemlerinin tam otomatik 

sisteme dönüştürülmesi (malzeme + işçilik dahil) işi, 

b) Yapılacağı yer : Malatya Şeker Fabrikası Ham Fabrika ve Rafineri Kısmı 

c) İşin süresi : 30 Takvim Günüdür. 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer  : Malatya Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu 

Özalper Mah. Karakavak Mevkii Ankara Asfaltı Üzeri 

YEŞİLYURT/MALATYA 

b) Tarihi ve saati : 09/12/2019 Saat 14:00 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

4.1.1.1- Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

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

olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve / 

veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza Beyannamesi veya imza Sirküleri; 

4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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4.1.2.2 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 ilgili 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- İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

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

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

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

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

belge 

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler 

4.2.1. İş deneyim belgeleri: 

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve 

teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin 

iş deneyimini gösteren belgeler, 

4.2.3. Kamu veya özel sektörde bedel içeren tekbir sözleşme kapsamında kabul işlemleri 

tamamlanan her türlü yağlama sistemi alım işi benzer iş olarak kabul edilecektir. 

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 236,00 Türk Lirası karşılığı 

Malatya Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Malatya Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu 

Özalper Mah. Karakavak Mevkii Ankara Asfaltı Üzeri YEŞİLYURT/MALATYA adresinden 

satın alınabilir. 

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

7- Teklifler, 09/12/2019 Pazartesi Günü 14:00’e kadar Malatya Şeker Fabrikası 

Haberleşme Servisi Özalper Mah. Karakavak Mevkii Yeşilyurt/ Malatya adresine verilebileceği 

gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8- İstekliler tekliflerini, Anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Teklif 

sonucu, üzerine istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

9- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, hale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

11- Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden isteklilerin veya kanuni 

temsilcilerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

12- Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümlere hariç 4734 Sayılı Kamu ihale 

kanunu ve 4735 Sayılı Kamu ihale sözleşmeleri kanununa tabi değildir. Teşekkülümüz ihaleyi 

yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 10297/1-1 
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KAROTLU MADEN SONDAJ HİZMETİ ALINACAKTIR 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 

Karotlu Maden Sondaj hizmet alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar” ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2019/607221 

1 - İdarenin 

a) Adresi : MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Daire Başkanlığı 

  Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139 

  Çankaya / ANKARA 

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

c) Elektronik posta adresi : 

ç) İhale dokümanının görülebileceği  

    internet adresi (varsa) : 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Hizmet Alımı, 

 

10. BÖLGE: 7.500 m 

Erzurum-Olur-Narman, Kaban, Yeşilbağlar, Dağyolu Karotlu Maden Sondajı, 

 

11. BÖLGE: 10.250 m 

Diyarbakır-Ergani, Yapraklı, Kortaş, Güneycik, Diyarbakır-Çüngüş, Elmadere, Oyuklu, 

Atalar, Değirmensuyu Diyarbakır-Çüngüş, Türkmen Köy, Atalar, Ormançay Diyarbakır-Çermik, 

Keklikköy Karotlu Maden Sondajı, 

 

12. BÖLGE: 28.600 m 

Zonguldak-Devrek, Adatepe, Zonguldak-Alaplı, Gümeli, Düdüklüöz Yayla, Sinop-

Boyabat, Karaburun, Kastamonu-Taşköprü-Sayyayla, Karotlu Maden Sondajı, 

 

13. BÖLGE: 5.000 m 

Sivas-Zara-Suşehri, Karapınar, Deredam Köyleri, Kösedağ Naldöken Tepe Mevkii 

Karotlu Maden Sondajı, 

 

14. BÖLGE: 53.900 m 

Balıkesir-İvrindi, Güre Tepe, Zorlu Tepe, Mezarlık Dere, İzmir-Bergama, Yumrutaş 

Çiftliği, Sivrice Tepe, Kille Çayı, 

İzmir-Bergama, İncirli Dere, Kuşkonmaz Tepe, Doğan Dere ve Sındıllı Dere, İzmir-

Bergama, Tavşan Tepe, Palamut Tepe, Halilağa Tepe, Çanakkale-Çan, Karadağ, Yemişen Kaya, 

Sarıkaya Tepe, Karotlu Maden Sondajı, 
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15. BÖLGE: 26.000 m 

Kırklareli-Merkez, Dereköy, Kırklareli-Merkez, Karadere Karotlu Maden Sondajı, 

 

16. BÖLGE: 20.000 m 

Konya-Seydişehir, Dikilitaş Karotlu Maden Sondajı, 

 

17. BÖLGE: 62.000 m 

Gümüşhane-Merkez, Taşköprü, Kızıl Toprak Tepe, Trabzon-Araklı, Bahçecik, Giresun-

Şebinkarahisar, Yarımca Yayla, Kınık Yayla, Giresun-Şebinkarahisar, Evcili Köyü Karotlu 

Maden Sondajı, 

 

18. BÖLGE: 30.000 m 

Artvin-Merkez, Erenler Köyü, Artvin-Yusufeli, Esendal Mevkii, Artvin-Merkez, Ormanlı 

Köyü Karotlu Maden Sondajı, 

 

19. BÖLGE: 5.000 m 

Kahramanmaraş-Afşin-Elbistan-Göksun, Esence Köyü, Göksun/Maraş, Kirazlıyurt Köyü, 

Tufanbeyli/Adana, Karotlu Maden Sondajı, 

 

20. BÖLGE: 20.000 m 

Sakarya-Geyve-Karapürçek, Sakarya-Geyve, Kamışlı, Sakarya-Karapürçek, Sakarya-

Geyve-Yanık Tepe, Sakarya-Geyve-Örencik, Karotlu Maden Sondajı, 

 

21. BÖLGE: 13.500 m 

Bursa-İnegöl, Sülüklügöl, Bursa-İnegöl, Tüfekçikonak, Bilecik-Gölpazarı, Derecikören, 

Bursa-İnegöl, Bahçekaya, Oylat, Karotlu Maden Sondajı, 

 

22. BÖLGE: 13.900 m 

Uşak-Eşme, Hacıismailler, İzmir-Bayındır, Sarıyurt, Kızıloba, Hisarlık, Denizli-

Serinhisar, Eğercikbelen Tepe, Asar Tepe, Uşak-Banaz, Muratdağı ve Civarı, Karotlu Maden 

Sondajı, 

 

23. BÖLGE: 1.700 m 

Ankara-Elmadağ, Karacahasan, Ankara-Çankaya, Tohumlar Karotlu Maden Sondajı, 

 

24. BÖLGE: 4.500 m 

Çorum-Dodurga, Mehmetdedeobruğu Köyü Karotlu Maden Sondajı. 



Sayfa : 116 RESMÎ GAZETE 27 Kasım 2019 – Sayı : 30961 

 

b) Yapılacağı yer : (a) bendinde belirtilen 15 (onbeş) bölgede yapılacaktır. 

c) İşin süresi : 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 

24. Bölgeler; Sözleşmenin imzalandığı tarihten 

(yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği 

adrese tebliğinden) itibaren, 15 (onbeş) takvim günü 

içinde yer teslimi yapılıp işe başlanacaktır. İşin süresi işe 

başlama (İşe başlama tarihi her bölge kapsamında ilk 

sondajın fiili olarak dönme tarihidir) tarihinden itibaren; 

  10. Bölge 90 (doksan) takvim günü, 

  11. Bölge 100 (yüz) takvim günü, 

  12. Bölge 150 (yüzelli) takvim günü, 

  13. Bölge 60 (altmış) takvim günü, 

  14. Bölge 200 (ikiyüz) takvim günü, 

  15. Bölge 130 (yüzotuz) takvim günü, 

  16. Bölge 120 (yüzyirmi) takvim günü, 

  17. Bölge 210 (ikiyüzon) takvim günü, 

  18. Bölge 150 (yüzelli) takvim günü, 

  19. Bölge 60 (altmış) takvim günü, 

  20. Bölge 120 (yüzyirmi) takvim günü, 

  21. Bölge 100 (yüz) takvim günü 

  22. Bölge 120 (yüzyirmi) takvim günü, 

  23. Bölge 45 (kırkbeş) takvim günü, 

  24. Bölge 60 (altmış) takvim günü. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer  : MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları. 

b) Tarihi ve saati : 10/12/2019 - 10:30 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik 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; 

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

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

olduğunu gösterir belge, 

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

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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4.1.2.2. 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 ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif 

mektubu, 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma 

uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İlgili Mali 

Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz, 

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

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

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

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

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

belge. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.2.1. İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.3.1. İdaremizce Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında 

fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00- Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten (Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü 213 nolu oda) satın 

alınabilir. 

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube 

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

da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 

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

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

kısmi teklif verilebilir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 10263/1-1 
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OTOBÜSLERDEKİ DIŞ YÜZEY REKLAM ALANLARININ  

İŞLETMEYE VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

İETT otobüs hatlarında İstanbul Otobüs İşlemeleri Tic. A.Ş. tarafından işletilen 

otobüslerdeki dış yüzey reklam alanlarının işletmeye verilmesi işinin ihalesi yapılacaktır. 

1) Encümen Kayıt No : 2300 

2) İşin Konusu : İstanbul Otobüs İşletmeleri Tic. AŞ. tarafından 

kiralanmış hatlarda çalışan ve işletme sorumluluğu 

İstanbul Otobüs işletmeleri Tic. A.Ş.’ye ait olan 

1078 adet (Hat ve adet bilgisi ihale dokümanı listede 

belirtilmiştir.) otobüsteki reklam alanlarının 3 yıl 

süreyle işletmeye verilmesi işi. 

3) Muhammen Bedel : 8.250.000.- TL+ KDV (3 Yıllık) 

4) Geçici Teminat :    247.500.- TL 

5) Yeterlik İçin Son Başvuru  

     Tarih ve Saati : 10 Aralık 2019 Saat: 16:00 

6) İhale Tarihi ve Saati : 11 Aralık 2019 Saat: 11:00  

    Son teklif verme tarih ve saati : 11 Aralık 2019 Saat: 11:00 

7) İhalenin Yapılacağı Yer : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen 

Salonu 

  Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No: 5 

Saraçhane - Fatih/İstanbul 

8) Yeterlik Başvurusunun  

    Yapılacağı Yer : Reklam Yönetimi Müdürlüğü 

  İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası 

Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı   

No: 5 Bakırköy- İstanbul 

9) İhale Usulü : 2886 Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine 

istinaden Kapalı Teklif Usulü 

10) İhale şartnamesinin görülebileceği  

      veya satın alınabileceği yer : İhale Şartnamesi 2.500.-TL bedelle Reklam 

Yönetimi Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi Ek Hizmet Binası Osmaniye Mah. 

Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No: 5 Bakırköy- 

İstanbul adresinden satın alınabilir veya ücretsiz 

görülebilir.  

  Tel: 0212 449 92 73 Fax: 0212 455 43 93 

11) İhaleye Katılmak isteyenlerden istenen belgeler: 

11.1. Yeterlik değerlendirilmesi için istenen belgeler: 

11.1.1. Gerçek kişiler için Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet 

kaydı olanlar için T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya 

“Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.) 
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11.1.2. Yabancı İsteklilerin tebligat için Türkiye sınırları içinde adres göstermesi, (adres 

beyanı) 

11.1.3. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi. 

a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ihale yapıldığı yıl içinde alınmış ticaret, sanayi 

odası veya esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir 

makamdan ihale yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu 

ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) 

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin (11.1.3.a.) ve (11.1.3.b.)’deki esaslara göre temin edecekleri belge, 

11.1.4. İmza Sirküleri. 

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi. 

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi 

bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk 

Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) 

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin 

her birinin (11.1.4.a.) ve (11.1.4.b.) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz 

etmeleri gerekir. 

11.1.5. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza 

beyannamesi vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin 

bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış 

olması gereklidir.) 

11.1.6. a) İstekliler aşağıdaki iş kollarının tamamında ihale ilan tarihinden önce en az 3 

(üç) yıl ve halen faaliyet gösterdiğine dair kamu veya kamu kurum niteliği taşıyan kuruluşlardan 

alınmış belgeler sunacaklardır. 

1) Dijital Baskı veya Medya hizmetleri, 

2) Basım ve Matbaa işleri, 

3) Reklam, tanıtım ve dijital yayıncılık hizmetleri, 

4) Yolcu hizmetlerinde reklam ve tanıtım hizmetleri, 

5) Kent mobilyaları (reklam üniteleri) üretim veya montaj hizmetleri 

6) İstekliler ihalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yılda (2016-2017-2018) Medya 

hizmetleri veya Reklam tanıtım hizmetleri alanlarında en az 50.000.000 (Elli Milyon) adet 

yolcuya hizmet verdiğini belgelendireceklerdir. Ortak girişim olması halinde ortaklardan her 

birinin istenen asgari şartları sağlaması gerekir. Bu husus Ticaret/Sanayi/Esnaf Odalarından 

alınacak belgeler ile tevsik edilir 

b) İstekliler sermayelerinin en az 10.000.000 TL (Onmilyon Türk Lirası) olduğuna dair 

yetkili kurumlardan alınmış belgeleri sunacaklardır. Ortak girişim olması halinde ortaklardan her 

birinin istenen asgari şartları sağlaması gerekir. 
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c) İstekliler ihale ilan tarihinden itibaren son 3 (üç) yıl içerisinde toplam 30.000.000TL 

(Otuzmilyon Türk Lirası) tutarında ciro yaptığına dair Yeminli Mali Müşavir yada vergi dairesi 

tasdikli belge sunacaktır. (Gelir-Gider Tablosu, Kar/Zarar Tablosu, vb.) Ortak girişim olması 

halinde ortaklardan her birinin istenen asgari şartları sağlaması gerekir. 

d) İhale ilan tarihinden itibaren son 3 (üç) yıl içerisinde yukarıda istenen faaliyet 

alanlarından herhangi birinde veya birden fazlasında toplam 30.000.000 TL (Otuzmilyon Türk 

Lirası) tutarında iş deneyim ve/veya iş bitirme belgesi/belgeleri sunacaktır. İş deneyim belgesi bir 

veya birden fazla sözleşmeye dayalı olarak kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş olmalıdır. 

Ortak girişim olması halinde ortaklardan her birinin istenen asgari şartları sağlaması gerekir. 

Kamuda gerçekleştirilen işlerle ilgili olarak kamu kurumları tarafından düzenlenmiş iş deneyim 

belgesi, özel sektörde gerçekleştirilen işlerle ilgili olarak sözleşme ve sözleşmeye dayalı olarak 

düzenlenen faturalar ibraz edilmelidir. 

11.1.7. İhale dokümanı satın alındığına dair belge. (İhaleye Ortak girişim olarak katılım 

olması halinde ortaklardan birisinin satın alması yeterlidir. ) 

11.1.8. Ortak girişim beyannamesi. 

İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca 

imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık 

sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen 

veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.) 

Ortak girişim beyannamesinde pilot ortak belirtilmelidir, pilot ortak en yüksek hisseye 

sahip olmalıdır ancak eşit hisse oranlarının varlığı halinde bu ortaklardan birisi de pilot ortak 

olabilir. 

11.1.9. İstenilen bütün belgelerin asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir. 

11.2. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle kapalı zarf 

içerisinde ibraz etmeleri gerekmektedir. 

11.2.1. Teklif mektubunu havi iç zarf, 

11.2.2. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminatı, 

11.2.3. Gerçek kişiler için Kanuni ikametgah, nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet 

kaydı olanlar için T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya 

“Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.), 

11.2.4. Yabancı isteklilerin Tebligat için Türkiye sınırları içinde adres göstermesi (adres 

beyanı), 

11.2.5. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi. 

a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ihale yapıldığı yıl içinde alınmış ticaret, sanayi 

odası veya esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir 

makamdan ihale yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu 

ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) 

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin (11.2.5.a.) ve (11.2.5.b.)’deki esaslara göre temin edecekleri belge, 
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11.2.6. İmza Sirküleri. 

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi. 

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi 

bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk 

Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) 

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin 

her birinin (11.2.6.a.) ve (11.2.6.b.) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz 

etmeleri gerekir. 

11.2.7. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza 

beyannamesi vermesi, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin 

bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış 

olması gereklidir.) 

11.2.8. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğine uygun ortak 

girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi, (ihale üzerinde 

kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile 

yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.) 

Ortak girişim beyannamesinde pilot ortak belirtilmelidir, pilot ortak en yüksek hisseye sahip 

olmalıdır ancak eşit hisse oranlarının varlığı halinde bu ortaklardan birisi de pilot ortak olabilir. 

12) İsteklilerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de 

şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. İstenilen bütün belgelerin asıl 

veya noter tasdikli olması gerekmektedir 

13) İhaleye katılmak isteyenlerin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası 

Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No: 5 Bakırköy / İstanbul adresindeki Reklam 

Yönetimi Müdürlüğüne 10/12/2019 saat: 16:00’a kadar yeterlik müracaatında bulunmaları 

gerekmektedir. Ancak isteklilere ihaleden önce yeterlik belgesi verilmeyecektir. İhaleye 

katılmaya hak kazananlar, ihale günü hazır bulunan isteklilerin huzurunda İhale Komisyonunca 

açıklanacak ve yeterlik alamayanlar ihaleye teklif veremeyecektir. 

14) Yeterlik Başvuru dosyası İdareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce olsa 

dahi dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması 

yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

15) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale 

şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını içeren kapalı zarflarını en 

geç ihale günü (11 Aralık 2019) saat: 11:00’e kadar Belediye Encümeni’ne (İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi Encümen Müdürlüğü Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No: 5   34134 

Saraçhane / Fatih / İstanbul) sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri 

gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

16) Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen 

bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir. 

17) Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek 

gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

İLAN OLUNUR. 10309/1-1 
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KARDİYOPULMONER EGZERSİZ TEST SİSTEMİ (ERGOSPİROMETRİ)  

ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri 

Koordinatörlüğünden:  

1 adet Kardiyopulmoner Egzersiz Test Sistemi (Ergospirometri) alımı 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak 

hazırlanan 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20/f maddesine göre 

Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale kayıt numarası : 2019/600144 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri 

  Koordinatörlüğü İncivez / ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : 0 372 291 1850   Faks: 0 372 257 4579 

c) Elektronik posta adresi : - 

ç) İhale dokümanının görülebileceği  

    internet adresi : http://w3.beun.edu.tr/ 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 adet Kardiyopulmoner Egzersiz Test Sistemi 

(Ergospirometri) alımı 

b) Teslim [yeri/yerleri] : Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon A. D. Kozlu / 

ZONGULDAK 

c) Teslim [tarihi/tarihleri] : Teslim süresi işe başlama tarihinden itibaren 60 (Altmış) 

takvim günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Merkez Kampüsü 

  Sezai Karakoç Kültür Merkezi Toplantı Salonu. 

b) Tarihi ve saati : 12/12/2019 - Saat: 14.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

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

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.1.2. 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 ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.2. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.3. Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Zonguldak Bülent Ecevit 

Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nın Ziraat Bankası Zonguldak Şubesi TR88 

0001 0001 3145 0965 8552 11 nolu hesabına (İhale kayıt numarası belirterek ve geçici teminat 

bedeli olduğuna dair kayıt düşülerek) yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde 

sunulması gerekir. 
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4.1.4. İdari Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği4734 sayılı 

KİK Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

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 ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

4.1.7.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer 

alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş 

deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip 

ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. 

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1.1) ve (4.1.1.2) de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.3.2. Teklif veren istekliler teknik şartnamenin tüm maddelerine “Teknik Şartnameye 

Uygunluk Beyanı” adı altında tek tek cevap vermeli ve cevaplı şartnameyi ihale dosyasında 

sunmalıdır. 

Yukarıda belirtilen hükümler haricinde, teknik şartname hükümleri geçerlidir. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00.-TL (Yüz Türklirası) 

karşılığı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 

Projeleri Birimi İncivez/ZONGULDAK adresinden satın alınabilir. 

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

8 - Teklifler 12/12/2019 Perşembe günü Saat 14.00’a kadar Zonguldak Bülent Ecevit 

Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Birimi İncivez/ 

ZONGULDAK adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim 

günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 

tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 10262/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

 
 10327/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

 
 10327/2/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
 10335/1-1 
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Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

 
 10334/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

 

 10349/1/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

 

 10349/2/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

 
 10330/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

 
 10331/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

 
 10332/1-1 

—— • —— 

İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 

25.11.2019 tarihli ve 30959 sayılı Resmi Gazete'de aslına uygun olarak yayımlanan 

Akademik İlanımızda aşağıda belirtilen değişiklik yapılmıştır. 

İlan olunur. 
 

FAKÜLTE UNVAN ADET NİTELİK 

TIBBİ BİYOKİMYA 
Dr. Öğretim Üyesi, 

Doçent veya Profesör 
1 

Tıp Fakültesi ya da Kimya Fakültesi 

mezunu olmak. 
 

 10348/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Deniz Kaza ve Olaylarını İnceleme Yönetmeliği

–– Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe

Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul

ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Hava ve Yer Operasyonları İçin Kullanılan Ölçü Birimleri Yönetmeliği (SHY-

ÖLÇÜ)

TEBLİĞLER

–– İşkolu Tespit Kararları (No: 2019/147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154,

155, 156)

–– Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair

Tebliğ (No: 2019/1)

–– Dondurulmuş Spermadan Numune Alma Esasları Hakkında Tebliğ (Tebliğ

No: 2013/63)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019/35)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 10/10/2019 Tarihli ve 2015/4450 Başvuru Numaralı

Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 10/10/2019 Tarihli ve 2015/17914 Başvuru Numaralı

Kararı

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


