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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

ANTARKTİKA’DA ÇEVRE KORUMA PROTOKOLÜNÜN 

UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antarktika Andlaşma Bölgesindeki Türkiye

Cumhuriyeti faaliyetlerinin, Antarktika Andlaşması Çevre Koruma Protokolünde belirtilen şart-

lara uygun olarak yürütülmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir. 

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, bilimsel, resmi veya lojistik faaliyetlerde bulunmak

üzere, Türkiye Cumhuriyeti tarafından Antarktika Andlaşma Bölgesine giriş yapmasına izin

verilen faaliyet sahipleri ile bu kişiler tarafından çevrenin korunmasına yönelik olarak gerçek-

leştirilecek faaliyetlere ilişkin görev ve sorumlulukları kapsar. 

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; ülkemizin tarafı olduğu 24/6/1990 tarihli ve 20558

sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine

Ait Uluslararası Sözleşme (MARPOL 73/78), 14/2/2017 tarihli ve 6774 sayılı Antarktika Andlaşması

Çevre Koruma Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun ve 1/5/2017 tarihli

ve 2017/10272 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Antarktika Andlaşması

Çevre Koruma Protokolüne Katılmamız Hakkında Karar ve 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı

Çevre Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendine dayanılarak hazırlanmıştır. 

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

13 Haziran 2020
CUMARTESİ
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Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Andlaşma: 1 Aralık 1959 tarihinde Washington’da imzalanan ve 3/8/1995 tarihli ve

95/7172 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile uygun bulunan Antarktika Andlaşmasını,

b) Antarktika Andlaşma Bölgesi: 60º güney enleminin güneyinde kalan ve Antarktika

Andlaşması hükümlerinin geçerli olduğu alanı,

c) Antarktika Andlaşması Danışma Toplantıları: Antarktika Andlaşmasının 9 uncu mad-

desinde belirtilen toplantıları,

ç) Antarktika Çevresi: Antarktika Andlaşma Bölgesinin ekosistemini,

d) Antarktika Özel Korumalı Bölge: Antarktika Andlaşması Danışma Toplantıları ve

Çevre Koruma Komitesi Toplantılarında alınan kararlar çerçevesinde belirlenen, deniz bölgeleri

de dâhil olacak şekilde çevresel, bilimsel, tarihi, estetik veya doğal yaşam değerleri barındıran

ve girişi izne tabi olan alanları,

e) Antarktika Özel Yönetimli Bölge: Antarktika Andlaşması Danışma Toplantıları ve

Çevre Koruma Komitesi Toplantılarında alınan kararlar çerçevesinde belirlenen deniz bölgeleri

de dâhil, faaliyetlerin yürütüldüğü veya gelecekte faaliyet yürütülebilecek bölgelerde çevresel

etkileri en aza indirmek için belirlenecek alanları,

f) Atık Yönetimi Sorumlusu: Atık yönetimi planını uygulamak ve atık yönetimi kayıt-

larını tutmak amacıyla seferi koordine eden tüzel kişi tarafından her sefer öncesinde belirlene-

cek sefer katılımcısını, 

g) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,

ğ) Çevresel Acil Durum Planı: Antarktika Andlaşma Bölgesinde gerçekleştirilecek faa-

liyetler kapsamında gerçekleşebilecek döküntü, yangın, kaza ve benzeri acil durumlarda görev

ve sorumlulukları, yapılacak işlemleri, hazırlıklı olma, müdahale imkân ve kabiliyetleri ile

diğer hususları içeren yazılı plânları,

h) Çevresel Etki Değerlendirmesi Rehberi: Antarktika'da önerilen faaliyetlere yönelik

olarak Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) hazırlayanlara destek olmak amacıyla hazırlanan

rehberi,

ı) Faaliyet Sahibi: Faaliyeti gerçekleştiren gerçek ve/veya tüzel kişiyi,

i) Faaliyet: Antarktika Andlaşma Bölgesinde gerçekleştirilecek bilimsel çalışmalar ile

bu çalışmaları destekleyici resmi ve lojistik faaliyetler de dâhil olmak üzere diğer faaliyetleri,

j) Gemi: Kullanma amacı ne olursa olsun, deniz çevresinde kürekten başka bir aygıtla

yola çıkabilen, tüm deniz araçları, hava yastıklı tekne, hidrofil bot, batiskaf, platform gibi her

türlü yapıyı,

k) Göz Ardı Edilebilecek Etki: Faaliyetle doğrudan ilişkilendirilmeyen ya da herhangi

bir önlem gerektirmeyen, kabul edilebilir düzeydeki etkileri ya da etkinin olmadığı durumu, 

l) Gözlemci: Taraf ülkelerin, diğer taraf ülkeleri, Antarktika Andlaşmasının tanımlamış

olduğu usuller çerçevesinde gözlemlemek üzere görevlendirmiş oldukları vatandaşlarını,

m) Komite: Antarktika Andlaşması Çevre Koruma Protokolünün 11 inci maddesi ge-

reğince tesis edilmiş olan Çevre Koruma Komitesini,

n) Önemli Olmayan ve/veya Kalıcı Olmayan Etki: Faaliyetle ilişkilendirilebilen her

türlü kısa vadeli ve geçici etkiyi,
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o) Önemli ve/veya Kalıcı Olan Etki: Faaliyetle ilişkili olarak önemli seviyede tedbir
almayı gerektiren ve/veya kalıcılığı olan etkiyi, 

ö) Protokol: Antarktika Andlaşması Çevre Koruma Protokolünü,
p) Sefer Lideri: Seferi koordine eden tüzel kişi tarafından görevlendirilen ve Antarktika

Andlaşma Bölgesine yapılan bilimsel seferin liderini, 
r) Seferi Koordine Eden Tüzel Kişi: Antarktika Andlaşma Bölgesine yapılan bilimsel

seferin koordinesinden ve faaliyetlerden sorumlu olan kurum ve kuruluşları, 
s) Taraf ülke: Antarktika Andlaşmasına taraf olmuş, danışman veya danışman olmayan

ülkeleri,
ş) Yönetim Planı: Antarktika Özel Korumalı Bölgesinde veya Antarktika Özel Yöne-

timli Bölgesindeki faaliyetlerin yönetilmesi ve buradaki özel değerin veya değerlerin korun-
masına yönelik planı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel İlkeler, Çevresel Acil Durumlar, İzinler ve Çevresel Etki Değerlendirmesi 

Genel ilkeler
MADDE 5 – (1) Antarktika Andlaşma Bölgesinde, bilimsel ve resmi faaliyette bulun-

mak üzere bölgeye giriş yapmasına izin verilen faaliyet sahipleri, faaliyetlerini, Antarktika çev-
resi üzerindeki etkilerini en aza indirgeyecek şekilde planlamak ve uygulamak zorundadır. 

(2) Antarktika Andlaşma Bölgesinde bulunan tarihi alanlar ve anıtlara zarar vermek,
yıkmak ve bu varlıkları tehlikeye atmak, verilen izinler dâhilindeki bilimsel faaliyetler dışında
maden aramak, etüt yapmak, maden çıkarmak dâhil maden kaynakları ile ilgili her türlü faali-
yeti gerçekleştirmek yasaktır. 

(3) İzin verilen bilimsel faaliyetler dışında, Antarktika Andlaşma Bölgesinden çıkarılan
madenlerin ve paleontolojik buluntuların toplanması ve Antarktika Andlaşma Bölgesi dışına
çıkarılması yasaktır.

(4) Bilimsel faaliyetler için numune toplama amacıyla verilen izinler dışında, yenileme
kapasitesi göz önünde bulundurularak yerel flora ve fauna popülasyonuna veya habitata zarar
verici müdahalede bulunmak yasaktır.

(5) Herhangi bir zararlı sıvı maddenin ve diğer kimyasal maddelerin deniz çevresine
zarar verecek miktar ve derişimde denize tahliyesi yasaktır. 

(6) Antarktika Andlaşma Bölgesinde gerçekleştirilecek olan faaliyete ilişkin İlk Değer-
lendirme Raporu ve Kapsamlı Çevresel Etki Değerlendirme Raporu Bakanlık web sayfasından
ilan edilen İlk Değerlendirme Raporu Formatı ve Antarktikada Çevresel Etki Değerlendirmesi
Rehberi dikkate alınarak faaliyet sahibince hazırlanır veya hazırlatılır. Hazırlanan rapor, Ba-
kanlık tarafından değerlendirilir. 

Çevresel acil durumlar ve sorumluluk
MADDE 6 – (1) Çevresel acil durum planı, yapılması planlanan faaliyetlerden doğa-

bilecek zararlara hızlı ve etkin bir şekilde müdahale etmek amacıyla seferi koordine eden tüzel
kişi tarafından faaliyet öncesi hazırlanır/hazırlatılır ve onaylanması amacıyla Bakanlığa sunulur.
Seferleri koordine eden tüzel kişi, Antarktika Andlaşma Bölgesinde gerçekleştirilen faaliyetlerin
yürütülmesi sırasında ortaya çıkabilecek çevresel acil durumlara hızlı ve etkin bir şekilde mü-
dahale etmek zorundadır. 
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(2) Çevresel acil durum meydana geldiğinde sefer lideri, acil durum ve plan dâhilinde
yapılan çalışmalar hakkında Bakanlığa en kısa süre içerisinde bildirimde bulunmak zorundadır.
Söz konusu acil durum hakkında taraf ülkelere ve Komiteye Bakanlıkça bilgi verilir.

(3) Bu Yönetmelikte belirtilen hükümler, insan hayatının güvenliği veya yüksek değer-
deki gemilerin, uçakların, donanımların ve tesislerin güvenliği veya çevrenin korunmasıyla il-
gili acil durumlarda uygulanmaz. Bu acil durumlardan, kapsamlı ÇED hazırlanmasını gerek-
tiren nitelikte olan acil durum faaliyetleriyle ilgili olarak bildirim, Bakanlık tarafından en kısa
süre içerisinde tüm taraf ülkelere ve Komiteye yapılır. Ayrıca, Bakanlık tarafından acil durumun
oluştuğu tarihi izleyen 90 gün içerisinde acil durumun tüm yönlerini içeren bir rapor taraf ül-
kelere ve Komiteye sunulur. 

İzinler
MADDE 7 – (1) Aşağıda belirtilen;
a) Maden ve paleontolojik buluntuların bilimsel faaliyet için Antarktika Andlaşma Böl-

gesinden çıkarılması,
b) Antarktika flora-faunası ile mikroorganizmalardan örnekleme yapılarak bu örneğin

Antarktika Andlaşma Bölgesi dışına çıkarılması, 
c) Yerel bitki ve hayvan türlerinin habitatları veya popülasyonuna müdahale edilmesi, 
ç) Yerel olmayan bitki hayvan veya mikroorganizmaların bilimsel amaçlar dâhilinde

Antarktika Andlaşma Bölgesine sokulması, 
d) Pestisitler, poliklorlu bifeniller, ambalaj malzemesi olarak kullanılan polistiren kü-

recikler veya dolgu malzemesi cipsler, steril olmayan topraklar ile Antarktika çevresi için zararlı
olabileceği öngörülen diğer madde ve preparatların Antarktika Andlaşma Bölgesine sokulması,

e) Bilimsel üs, bilimsel araştırma kampı gibi yapıların inşası, onarımı veya sökümü gibi
işlemlerde çalışılması,

için faaliyet sahibi tarafından Bakanlıktan ayrıca özel izin alınması gerekmektedir. 
(2) Antarktika Andlaşma Bölgesinde, birinci fıkrada belirtilenler de dâhil olmak üzere

tüm faaliyet sahipleri, Bakanlığa Ek-1’de yer alan formla ve bir üst yazı ile başvurarak izin al-
mak zorundadır. Faaliyet sahipleri başvurularında Bakanlık web sayfasından ilan edilecek form-
ları kullanacaktır. Faaliyet sahipleri, Bakanlıktan aldıkları izni, Antarktika Andlaşma Bölge-
sinde bulundukları süre boyunca yanlarında bulundurmak zorundadır. 

(3) Bakanlık, başvuruyu uygun bulması halinde Türkçe ve İngilizce dillerinde Ek-2’de
yer alan onay belgesini düzenler. 

(4) Bakanlık tarafından verilen izinler bir yıl süreyle geçerli olup, talep edilmesi duru-
munda verilen izin aynı faaliyet için iznin bitiş süresinden itibaren birer yıllık süreler ile uza-
tılabilir.

(5) Bakanlık vermiş olduğu izinleri Dışişleri Bakanlığına bildirir. 
(6) Antarktika Andlaşma Bölgesinde gerçekleştirilecek faaliyetlerin Antarktika Çevresi

üzerinde olumsuz etkileri olması veya tehdit oluşturması durumunda, faaliyete ilişkin izin Ba-
kanlık tarafından değiştirilebilir, askıya alınabilir veya iptal edilebilir. 

(7) Gerekli izinleri alarak Antarktika Andlaşma Bölgesine gitmiş olan faaliyet sahipleri,
yapmış oldukları çalışmaları konu alan ve Bakanlık web sayfasında ilan edilen format çerçe-
vesinde hazırlanacak bilgilendirme raporunu, sefer bitiminden sonraki bir ay içinde Bakanlığa
sunmak zorundadır. 
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(8) İzin başvurusunda bulunan faaliyet sahipleri tarafından Protokolün üçüncü madde-

sinde öngörülen Antarktika Çevresinin korunması için belirlenmiş olan temel prensipler ile çe-

lişen faaliyet önerisinde bulunulması veya bu Yönetmeliğin öngördüğü görev veya yasakları

başvurunun sunulduğu tarihten önceki 10 yıllık dönem içinde ihlal etmiş olanlara izin verilmez,

verilmiş bir izin varsa iptal edilir. Bu Yönetmeliğin yayımından sonra söz konusu görev ve ya-

sakları ihlal edenlere 10 yıl süre ile izin verilmez.

(9) Antarktika Andlaşması Bölgesinde iken, flora ve faunadan örnek alınması ve her-

hangi bir Antarktika Özel Korumalı Bölgesine girişin öngörüldüğü durumlarda ikinci ekte yer

alan izin onayı, Sefer Lideri tarafından uygun görülmesi halinde talep edene verilir. 

Çevresel etki değerlendirmesi 

MADDE 8 – (1) Antarktika Andlaşma Bölgesinde gerçekleştirilecek faaliyetlere yö-

nelik olarak çevresel etki değerlendirmesinin yapılması zorunludur. Faaliyete ilişkin olarak

faaliyet sahibi tarafından Ek-1’de yer alan ön bildirim formu ve ilgili belgeler Bakanlığa su-

nulur. 

(2) Sunulan ön bildirim formu ve ilgili belgeler Bakanlık tarafından üç etki kategori-

sinde değerlendirilir. 

a) Göz ardı edilebilecek etki.

b) Önemli olmayan ve/veya kalıcı olmayan etki.

c) Önemli ve/veya kalıcı olan etki. 

(3) Öngörülen faaliyetin etkisi göz ardı edilebilecek seviyede ise faaliyet sahibine Ba-

kanlık tarafından faaliyetin gerçekleştirilmesinde sakınca olmadığına dair yazı verilir. 

(4) Faaliyet önemli olmayan ve/veya kalıcı olmayan etkiye sahip ise Bakanlık tarafından

faaliyet sahibinden ilk değerlendirme raporu istenir. İlk değerlendirme raporunda; 

a) Faaliyetin kapsadığı sahanın mevkii bilgileri, başlangıç-bitiş süresi, konusu ve kısa

özeti, 

b) Faaliyetin, hem tek başına hem de diğer alanlarda gerçekleşen faaliyetlerle birlikte

kümülatif etkilerinin değerlendirmesi, 

c) Faaliyetin, Antarktika Andlaşma Bölgesinde gerçekleştirilen diğer bir faaliyeti olum-

suz yönde etkileyip etkilemeyeceği, 

ç) Faaliyetin, çevresel açıdan güvenli bir şekilde gerçekleştirileceğini teminen, tekno-

lojik imkân ve prosedürlerin mevcut olup olmadığı, 

d) Faaliyetin, olası olumsuz etkilerini önceden tespit etmek ve erken uyarı geliştirmek

amacıyla; faaliyetin, Antarktika Çevresi üzerindeki etkisinin ayrıntılı değerlendirmesi yapılarak

olası etkiler için alınması gereken önlemlerin tespiti; önlemlerin değerlendirilmesi ve doğru-

lanması için ilgili çevresel parametrelerin ve ekosistem bileşenlerinin izlenmesi ve izleme so-

nuçlarının paylaşılmasına yönelik taahhüt ve izleme planına ilişkin detaylar, 

e) Olası kaza durumlarında, bu kazalara hızlı ve etkin şekilde müdahale edilebilmesi

için yeterli kapasitenin olup olmadığı bilgisi,

yer alır. 

(5) İlk değerlendirme raporuna göre çevresel açıdan sakınca oluşturabilecek projeler

için gerekli önlemlerin alınması ya da alternatiflerin sunulması Bakanlık tarafından talep edilir.

İzleme çalışmaları sonucunda, faaliyetin çevresel etki değerlendirmesinde belirtilen esaslara
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uygun olmadığının belirlenmesi halinde, olumsuz etkilerin en aza indirilmesi faaliyet sahibi

tarafından sağlanır. Gerekli olduğu hallerde, faaliyet, Bakanlık tarafından askıya alınabilir, de-

ğiştirilebilir veya iptal edilebilir. 

(6) Faaliyetin etkisi önemli ve/veya kalıcı ise kapsamlı çevresel etki değerlendirme ra-

poru Bakanlık tarafından faaliyet sahibinden istenir. Kapsamlı ÇED raporu, Bakanlık web say-

fasından ilan edilen Antarktika’da Çevresel Etki Değerlendirmesi Rehberi doğrultusunda ha-

zırlanarak sunulur. 

(7) Bakanlık, faaliyet türüne göre ek bilgi ve belgeler isteyebilir.

(8) Bakanlık tarafından uygun bulunan kapsamlı ÇED raporu taslağı Antarktika Andlaş-

ması Danışma Toplantısından en az 120 gün önce taraf ülkelerin ve Komitenin görüşlerine Ba-

kanlık tarafından iletilir. Kapsamlı ÇED raporları halkın erişimine ve taraf ülkelerin görüşüne

açılır. 

(9) Kapsamlı ÇED raporuna konu olan faaliyetin etkisinin değerlendirilmesi ve doğru-

lanması için temel çevresel göstergeler, faaliyet sahibince uygun şekilde izlenir. İzleme sonuç-

ları, faaliyet sahibince Bakanlığa yıllık olarak en geç Ağustos ayı sonuna kadar raporlanır. 

(10) İzleme çalışmaları sonucunda, faaliyetin çevresel etki değerlendirmesinde belirtilen

esaslara uygun olmadığının belirlenmesi halinde, olumsuz etkilerin en aza indirilmesi faaliyet

sahibi tarafından sağlanır. Gerekli olduğu hallerde, faaliyet, Bakanlık tarafından askıya alına-

bilir, değiştirilebilir veya iptal edilebilir. Bakanlık, gerekli görmesi halinde yeni bir kapsamlı

ÇED raporu hazırlanmasını isteyebilir. Alanın eski haline getirilmesi faaliyet sahibi tarafından

sağlanır. 

(11) Nihai kapsamlı ÇED raporu, Antarktika Andlaşma Bölgesinde faaliyete başlan-

madan en az 60 gün önce Bakanlık tarafından tüm taraf ülkelere dağıtılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Antarktika Flora ve Faunasının Korunması

Yerel flora ve faunanın korunması

MADDE 9 – (1) Bilimsel çalışma amacıyla faaliyet için verilen izinde belirtilenden

daha fazla flora ve fauna örneği alınamaz. Söz konusu örnekleme sayısı sefer lideri tarafından

tespit edilerek kayıt altına alınır. Sahada yapılan çalışmalarda faaliyet izninde belirtilenden

daha fazla veya farklı türde örnekleme ihtiyacı olması ve bu ihtiyacın önemli bir etki oluştur-

mayacağına sefer lideri tarafından karar verilmesi halinde, sefer liderinin yazılı izni ile örnek-

leme sayısı ve türü değiştirebilir. Bu hususlar 19 uncu maddenin üçüncü fıkrasına göre Bakan-

lığa raporlanır.

(2) Bölgedeki flora ve faunanın mevcut olan ekolojik dengesinin korunması için verilen

izinlerin sınırlayıcı olması zorunludur.

Yerel olmayan türlerin bölgeye götürülmesi

MADDE 10 – (1) Verilen bir izin bulunmuyorsa yerel olmayan bitki, hayvan, mikro-

organizma ile köpeklerin, canlı kümes hayvanlarının ve canlı kuşların Antarktika Andlaşma

Bölgesine götürülmesi yasaktır. Bu yasak, tüketime hazır gıda maddeleri için geçerli değildir. 

(2) Mantar, tüberküloz enfeksiyonu, Newcastle hastalığı gibi bulaşıcı bir hastalık taşı-

madığına dair sertifikalandırılması halinde, tüketime hazır kümes hayvanları Antarktika An-

dlaşma Bölgesine götürülebilir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Atık ve Atıksu Yönetimi

Atık ve atıksuların bertarafı

MADDE 11 – (1) Antarktika Andlaşma Bölgesine düzenlenen seferler kapsamında; 

a) Hiçbir atık bölgeye sokulamaz.

b) Oluşan atıklar (Protokole uygun şekilde yakılarak bertaraf edilecek gıda atıkları ha-

riç) bölgeden çıkarılır.

c) Bölgede oluşan atıklar 12 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen türlere göre uy-

gun şekilde geçici depolanır. Atık konteynerlerinin üzerinde, atık türünü belirten etiketler bu-

lundurulur. 

ç) Atıklar, çevreye ve insan sağlığına zarar oluşturmayacak ortamlarda birbirleri ile re-

aksiyona girmeyecek şekilde depolanır. 

d) Bölgeye düzenlenen seferlerde oluşan gıda atıklarının geçici depolama süresi, sefer

süresini aşamaz. Sefer süresi tamamlandığında bu atıklar da bölgeden çıkarılır. Diğer atıkların

geçici depolama süresine ise atık türü, miktarı, riskler dikkate alınarak seferi koordine eden

tüzel kişi tarafından karar verilir. 

e) Bölgede oluşan atıklar ile yakılarak bertaraf edilen atıkların küllerinin geçici depo-

lanmasına ilişkin usul ve esaslar, Türkiye’nin Antarktika Bilimsel Üssüne ilişkin hazırlanacak

atık yönetim planında belirtilir. 

(2) Aşağıdaki atıkların Antarktika Andlaşma Bölgesinden çıkarılarak bertaraf edilmesi

seferi koordine eden tüzel kişinin sorumluluğundadır: 

a) Radyoaktif malzemeler.

b) Piller.

c) Sıvı ve katı yakıtlar.

ç) Zararlı düzeyde ağır metal veya zehirli veya tehlikeli kalıcı bileşenler içeren atıklar, 

d) Polivinilklorür (PVC), poliüretan köpük, polistiren köpük, lastik ve makine yağları,

işlenmiş kereste ve yakıldığında zararlı emisyonlar oluşturacak katkılar içeren diğer ürünler.

e) Protokolün üçüncü ekinin üçüncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca yakılması ko-

şuluyla düşük yoğunluktaki polietilen malzemeler hariç (atıkların biriktirilmesi için kullanılan

torbalar gibi) tüm diğer plastik atıklar.

f) Yakıt varilleri.

g) Diğer yanıcı olmayan atıklar. 

Ancak, (f) ve (g) bentlerinde yer alan atıkların kaldırılması yükümlülüğü, bu tür atık-

ların kaldırılmasının atıkların hâlihazırdaki yerlerinde bırakılmasından daha fazla olumsuz çev-

resel etkisinin olacağı durumlar için geçerli değildir. 

(3) Yakılmadığı ve otoklavla steril hale getirmek için diğer şekillerde işlem görmediği

müddetçe, aşağıda yer alan atıklar seferi koordine eden tüzel kişi tarafından Antarktika An-

dlaşma Bölgesinden çıkarılır: 

a) Mikroorganizmaların laboratuvar kültürü ve bitki patojenleri.

b) Mont ve uyku tulumu gibi kişisel kullanım için olanlar hariç bölgeye getirilmiş kuş

ürünleri. 
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(4) Gıda atıkları mümkün olduğunca zararlı emisyonları azaltan yakma fırınlarında ya-

kılır. Bu işlem sonucunda çıkan küller, Antarktika Andlaşma Bölgesinden çıkarılır. 

(5) Antarktika Andlaşma Bölgesinde açık havada ateş yakılması ve taze su sistemlerinin

yakınlarında atıkların geçici olarak depolanması yasaktır. 

(6) Poliklorlubifenil (PCB), steril olmayan toprak, polistiren köpükler, yongalar veya

benzeri ambalajlar veya bilimsel, tıbbi kullanım veya hijyen amacıyla gerekli olanlar haricin-

deki böcek ilaçları, Antarktika Andlaşma bölgesine sokulamaz. 

(7) İkinci fıkra kapsamına girmeyen sıvı atıklar ve evsel atıksular;

a) Öncelikle seferi koordine eden tüzel kişi sorumluluğunda Antarktika Andlaşma Böl-

gesinden çıkarılır. 

b) Bilimsel üslerde oluşan ve (a) bendi uyarınca Antarktika Andlaşma Bölgesinden çı-

karılamayan evsel atıksular ve diğer sıvı atıkların deniz buzu, buz sahanlıkları veya karadaki

buz kütleleri üzerinde bertaraf edilmesinden mümkün olduğunca kaçınılır. Bu amaçla gerekli

arıtma işlemi uygulanarak atıksular deşarj edilir. Atıksu arıtımı sonucu oluşan çamur MARPOL

Sözleşmesinin dördüncü eki dikkate alınarak denize deşarj edilebilir.

c) Atıksu miktarı, meteorolojik şartlar gibi çeşitli nedenlerle evsel atıksuların arıtımının

mümkün olmadığı durumlarda bu atıksuların derin buz çukurlarında bertaraf edilmesi müm-

kündür. Bu çukurlar, buzsuz bölgelerde veya kar ve/veya buzların yüksek hızla ortadan kalktığı

bölgelerde sonlandığı bilinen buz akıntı hatları üzerinde bulunamaz. 

ç) (a) bendine uygun şekilde çıkarılamayan evsel atık sular deniz çevresinin özümseme

kapasitesi de dikkate alınarak ilk seyrelme ve hızlı yayılma için koşullar mevcut ise 12 deniz

mili açıkta doğrudan denize tahliye edilebilir.

(8) Saha kamplarında oluşan atıklar, bilimsel üsse veya gemilere taşınmak zorundadır. 

Atık yönetim planları

MADDE 12 – (1) Antarktika Andlaşma Bölgesinde gerçekleştirilecek faaliyetlerden

kaynaklanan çevresel etkilerin değerlendirilebilmesi için gemi, bilimsel üs ve kamp alanlarında

oluşacak atıkların kaydı aşağıda belirtildiği gibi sınıflandırılarak tutulur:

a) Kanalizasyon ve evsel atık su.

b) Yakıt ve makine yağı dâhil olmak üzere kimyasallar ve diğer sıvı atıklar.

c) Gıda atıkları.

ç) Yakılacak katı atıklar.

d) Diğer katı atıklar.

e) Radyoaktif maddeler.

(2) Atıkların Antarktika çevresine daha fazla zarar vermesinin engellenmesi için An-

tarktika Bilimsel Üs faaliyetleri ve kamp sahalarına ilişkin atık yönetim planı bu üssü ve kamp

sahasını işleten kuruluşça, gemiler için ise gemi işletenince hazırlanır veya hazırlatılır. Bu plan-

lar ihtiyaç halinde güncellenir. 

(3) Bilimsel üsler ve gemiler için hazırlanacak olan atık yönetim planlarında bulunması

gereken hususlar Protokolün üçüncü ekine göre düzenlenir. 

(4) Oluşan atıklar ve bu atıkların bertarafına ilişkin kayıtlar atık yönetim sorumlusu ta-

rafından gerçekleştirilir. Bu kayıtlara ilişkin hususlar seferi koordine eden tüzel kişi tarafından

seferi takip eden Ağustos ayının sonuna kadar Bakanlığa raporlanır. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM

Antarktika Andlaşma Bölgesinde Deniz Kirliliğinin Engellenmesi

Petrol ve petrol türevli maddelerin denize deşarjı 

MADDE 13 – (1) Antarktika Andlaşma Bölgesinde MARPOL Sözleşmesinin birinci

eki kapsamında yer alan petrol, petrol türevli ürünler ile MARPOL Sözleşmesinin ikinci eki

kapsamında yer alan zehirli sıvı madde atıklarının denize deşarjı yasaktır. Gemiler ve tesisler,

bu atıkları yalnızca Antarktika Andlaşma Bölgesi dışında atık kabul tesislerinde veya MARPOL

Sözleşmesinin birinci ve ikinci eki uyarınca izin verildiği şekilde tahliye eder. 

Katı atıkların denize boşaltımı

MADDE 14 – (1) Kâğıt ürünler, bez parçaları, cam, metal, şişeler, seramik ve porselen

malzemeler, kül, talaş, koruma ve kaplama malzemeleri dâhil tüm atıklar ile sentetik halatlar,

sentetik balık ağları ve plastik çöp torbaları da dâhil bütün plastiklerin denize atılması yasaktır. 

(2) Antarktika Andlaşma Bölgesi içerisinde gemilerden kaynaklı olarak, MARPOL Söz-

leşmesinin beşinci ekinde izin verilen durumlar hariç olmak üzere, gıda atıkları parçalayıcı

veya öğütücüden geçirildiğinde karadan veya buz sahanlığından 12 mil uzaklıkta denize tahliye

edilebilir. Bu gıda atıklarının parçalandıktan sonra boyutlarının 25 milimetreden büyük olma-

sına izin verilmez. 

Gemilerden atıksuların deşarjı 

MADDE 15 – (1) Gemi kaynaklı olarak, karadan veya buz sahanlığından 12 deniz mili

açığına kadar MARPOL Sözleşmesinin dördüncü eki kapsamında yer alan pis suların denize

deşarjının yapılması yasaktır. Bu mesafenin ötesinde evsel atıksular 4 knottan düşük olmayan

bir hızla gidilirken boşaltılabilir. Bu hız sınırı 10 kişiden az taşıma kapasitesi olan gemiler için

uygulanmaz. 

(2) MARPOL Sözleşmesinin dördüncü ekine aykırı olarak atıksu deşarjı yasaktır. Ancak; 

a) Arıtılmış ve dezenfekte edilmiş atıksular buz sahanlığı veya karaya bağlı buzlardan

ve buz konsantrasyonu 1/10’dan fazla olan alanlardan 3 veya daha fazla deniz mili uzaklıkta

deşarj edilebilir. 

b) Arıtılmamış ve dezenfekte edilmemiş atıksular buz sahanlığı veya karaya bağlı buz-

lardan ve buz konsantrasyonu 1/10’dan fazla olan alanlardan 12 veya daha fazla deniz mili

uzaklıkta deşarj edilebilir.

Gemilerin tank kapasitesi ve atık kabul tesisleri

MADDE 16 – (1) Türk bayrağı çekme hakkı bulunan ve Antarktika Andlaşma Bölge-

sinde faaliyette bulunacak olan veya bu faaliyetleri destekleyen gemilerin, Antarktika Andlaşma

Bölgesine girmeden önce MARPOL Sözleşmesinin birinci, ikinci ve dördüncü ekleri kapsa-

mındaki atıklar ile MARPOL Sözleşmesinin beşinci eki kapsamındaki atıkların depolanması

için gemide yeterli kapasite oluşturulur. Kapasitenin uygunluğunun gemiye ait ilgili belgeler

üzerinden kontrolü seferi koordine eden tüzel kişinin sorumluluğundadır. 

(2) Gemilerin Antarktika Andlaşma Bölgesini terk ettikten sonra atıklarını atık kabul

tesislerine teslim ettiğine ilişkin bilgiler seferi koordine eden tüzel kişi tarafından kontrol

edilir.
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Önleyici tedbirler
MADDE 17 – (1) Antarktika deniz çevresinin kirlenmesini önlemek, kirliliği azaltmak

ve kirliliğe müdahalede bulunmak amacıyla MARPOL Sözleşmesi kapsamında kabul edilen
hususlar uygulanır. 

(2) Antarktika bilimsel üssü kaynaklı olarak deniz çevresinin petrol ve diğer zararlı
maddelerle kirlenmesinin önlenmesine yönelik olarak risk değerlendirmesi ve acil müdahale
planı hazırlanması ve Bakanlıktan uygun görüş alınması gerekmektedir. Antarktika Bilimsel
Üssünde acil müdahale için gerekli malzeme ve ekipmanların bulundurulması bilimsel üssü
işleten kuruluşun sorumluluğundadır. 

ALTINCI BÖLÜM
Alan Koruma ve Yönetimine İlişkin Usul ve Esaslar

Özel korumalı bölge
MADDE 18 – (1) Özel korumalı bölgelere giriş izni bilimsel faaliyet gerçekleştirecek

kişilere ve bu kişilerin bölgeye ulaştırılmasından sorumlu olan lojistik personele sefer lideri
veya yetkilendirdiği kişi tarafından yazılı olarak verilir. 

(2) İznin yanında Yönetim Planının ilgili bölümleri de verilir. Eğer bölgenin herhangi
bir Yönetim Planı bulunmuyorsa ancak bölgedeki ekolojik sistemi tehlikeye atmayacak bir bi-
limsel amaç için izin verilir. 

(3) Devam eden veya planlanan bilimsel araştırmalar kapsamında koruma veya yönetim
alanı olarak ilan edilmesine ihtiyaç duyulan alanları korumak amacıyla bu alanlar, özel koru-
malı bölgeleri veya özel yönetimli bölgeler olarak Bakanlık tarafından Antarktika Çevre Ko-
ruma Komitesine ve/veya Antarktika Deniz Canlı Kaynaklarının Korunması Komisyonuna bir
koruma planı ile teklif edilebilir. Yönetim Planı Protokolün beşinci ekinde belirtildiği gibi ha-
zırlanır. Beş yılda bir planlar güncellenir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Bilgi Paylaşımına İlişkin Usul ve Esaslar

Bilgi paylaşımı
MADDE 19 – (1) Bilimsel faaliyetin gizliliğinin korunması esas alınarak, Antarktika

Andlaşma Bölgesinde gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin yürütülecek çevresel etki değer-
lendirmesi sürecinde aşağıda yer alan bilgiler diğer taraf ülkelerin erişimine Bakanlıkça açık
hale getirilir: 

a) Teklif edilen faaliyetlerin çevresel etkilerinin değerlendirme usulleri.
b) Ön değerlendirmeler ve bunların sonucunda alınan kararların yıllık listesi.
c) Ön değerlendirme sonucunda göz ardı edilebilecek etkilerin bulunduğunun anlaşıldığı

durumlarda ve kapsamlı ÇED sürecine giren faaliyetin etkisini değerlendirmek ve doğrulamak
için izleme ve uygulanan diğer usullere ilişkin bilgiler.

ç) Nihai kapsamlı ÇED raporunda yer alan olası etkiler ile faaliyetin avantajlarının kı-
yaslandığı değerlendirme çalışmasına ilişkin bilgiler.

(2) Protokolün 17 nci maddesinin 1 inci bendi uyarınca Antarktika Andlaşma Bölge-
sinde bu Yönetmelik kapsamında yürütülen faaliyetlere ilişkin yıllık raporlama faaliyet sahibi
tarafından yapılır. Bakanlıkça, faaliyet sahipleri tarafından yapılan raporlar değerlendirilerek
oluşturulan ülke raporu Çevre Koruma Komitesine sunulur. 
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(3) Antarktika Andlaşma Bölgesinden alınan her bir flora ve fauna elemanının kayıt ve

istatistiklerinin toplanması ve ulaşılabilir kılınması zorunludur. Verilen izinlerin ayrıntılarına

ilişkin bilgiler her yıl en geç Ağustos ayı sonuna kadar seferi koordine eden tüzel kişi tarafından

Bakanlığa iletilir. Bakanlık yıllık raporlama kapsamında Çevre Koruma Komitesini bilgilen-

dirir. 

(4) Çevresel acil durumlarda gerçekleştirilen faaliyetler esnasında flora-faunaya zarar

verilmesi durumunda tüm taraf ülkelere Bakanlık tarafından bilgi verilir. 

(5) 12 nci madde uyarınca hazırlanan atık yönetim planları, Bakanlık tarafından Çevre

Koruma Komitesine sunulacak olan yıllık rapora dâhil edilir.

(6) 18 inci madde gereğince Antarktika Özel Korumalı Bölgelerine giriş için verilen

izinlerin sayısı ve yapısı ve yürütülen faaliyetlere ilişkin özet bilgiler her yıl en geç Ağustos

ayının sonuna kadar seferi koordine eden tüzel kişi tarafından Bakanlığa raporlanır. Bakanlık

yıllık raporlama kapsamında Çevre Koruma Komitesini bilgilendirir. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Denetim 

Denetim 

MADDE 20 – (1) Antarktika Andlaşmasının 7 nci maddesi ve Çevre Koruma Proto-

kolünün 14 üncü maddesine göre, Andlaşmanın şartlarının Türkiye Cumhuriyeti tarafından ye-

rine getirildiğinin kontrol edilmesi için, diğer taraf ülkelerce görevlendirilmiş olan gözlemci-

lerin, Antarktika Andlaşma Bölgesinde bulunan Türkiye Cumhuriyeti’ne ait olan tesislere ve

dokümanlara erişimi sağlanır. 

(2) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının gözlemci olarak görevlendirilmesi halinde,

denetim raporları, denetime tabi tutulan taraf ülkeye değerlendirmeleri amacıyla gönderilir.

Denetime tabi tutulan ülke tarafından rapor ve değerlendirmeler, Antarktika Andlaşması Sekretar-

yasına iletilir, Antarktika Andlaşması Danışma Toplantısında görüşüldükten sonra halkın eri-

şimine açılır. 

(3) Antarktika Andlaşma Bölgesine gözlemci olarak gönderilecek Türkiye Cumhuriyeti

vatandaşları, Cumhurbaşkanlığı ve/veya yetkilendirdiği kurum/kuruluş tarafından yetkilendi-

rilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İdari yaptırım

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edilmesi durumunda 2872

sayılı Kanunun 20 nci maddesinde belirtilen idari nitelikteki cezalar ve/veya 26 ncı maddesinde

belirtilen adli nitelikteki ceza hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür. 
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Gençlik ve Spor Bakanlığından:

MİLLÎ SPORCU BELGESİ VERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; uluslararası spor müsabakalarında Türkiye’yi

temsil eden sporculara millî sporcu belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; spor federasyonları ve bu federasyonların üyesi ol-

duğu uluslararası federasyonların yıllık faaliyet programlarında yer alan uluslararası resmî mü-
sabakalara katılan sporcuları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin
189 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile 508 inci maddesine dayanılarak hazırlan-
mıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,
b) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,
c) Deaflimpik spor dalı: ICSD tarafından yaz-kış deaflimpik oyunları programına alın-

ma kararının verildiği tarihten itibaren programına alındığı oyunlar tamamlanana kadar deaf-
limpik olarak kabul edilen spor dalını, 

ç) Federasyon: Bakanlığa bağlı spor federasyonları ile bağımsız spor federasyonlarını,
d) Ferdi müsabaka: Takım müsabakası dışında kalan ve sonucunda ferdi derecelendirme

yapılan müsabakaları,
e) ICSD: Uluslararası Deaflimpik Komitesini,
f) IOC:  Uluslararası Olimpiyat Komitesini,
g) IPC: Uluslararası Paralimpik Komitesini,
ğ) Millî sporcu: Federasyonlar ile bu federasyonların üyesi olduğu uluslararası kuru-

luşların yıllık faaliyet programlarında yer alan uluslararası spor müsabakalarına katılması için
temsil görevi verilen ve fiilen yarışan sporcuyu,

h) Millî sporcu belgesi: Federasyonlar ile bu federasyonların üyesi olduğu uluslararası
kuruluşların yıllık faaliyet programlarında yer alan uluslararası spor müsabakalarına katılması
için temsil görevi verilen ve fiilen yarışan sporcuya verilen belgeyi,

ı) Olimpik, Paralimpik veya Deaflimpik olmayan alt branş: Yaz ve kış olimpiyat, para-
limpik veya deaflimpik oyunları programında yer alan spor dallarının oyunlar programında
yer almayan ve müsabakası yapılmayan alt dallarını,

i) Olimpik spor dalı: IOC tarafından yaz ve kış olimpiyat oyunları programına alınma
kararının verildiği tarihten itibaren programına alındığı olimpiyat oyunları tamamlanana kadar
olimpik olarak kabul edilen spor dalını,

j) Paralimpik spor dalı: IPC tarafından yaz ve kış paralimpik oyunları programına alın-
ma kararının verildiği tarihten itibaren programına alındığı paralimpik oyunları tamamlanana
kadar paralimpik olarak kabul edilen spor dalını,
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k) Resmî müsabaka: Federasyonlar ile bu federasyonların üyesi olduğu uluslararası ku-
ruluşların yıllık faaliyet programlarında yer alan uluslararası spor müsabakalarını,

l) Takım müsabakası: Takım halinde yapılan ve sonucunda alınan puanların takım puanı
olarak kabul edildiği veya ferdi olarak yapılsa bile ferdi derecelendirme yapılmayıp takım de-
recelendirilmesi yapılan müsabakaları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Temsil Görevi ve Millî Sporcu Belgesi

Temsil görevi
MADDE 5 – (1) Temsil görevi, sporcunun uluslararası müsabakalarda fiilen yarışarak

ülkemizi temsil etmesi amacıyla ilgili federasyonun mevzuatında belirtildiği şekilde verilir.
Temsil görevinin yerine getirilmesi
MADDE 6 – (1) Temsil görevinin yerine getirilmiş olması için sporcunun 9 uncu mad-

denin ikinci fıkrası uyarınca Bakanlık tarafından belirlenen ve Bakanlık internet sitesinde ya-
yımlanan müsabaka türlerine katılarak fiilen yarışmış olması şarttır.

Millî sporcu belgesi almaya hak kazanma 
MADDE 7 – (1) Temsil görevi verilen sporcuların katıldıkları spor dalında millî sporcu

belgesi almaya hak kazanabilmeleri için aşağıdaki şartlar aranır:
a) Sportif faaliyetlerini yurt dışında sürdüren Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sporcular

hariç ilgili mevzuata uygun olarak düzenlenmiş vizeli bir lisansa sahip olmak.
b) Katıldıkları müsabakanın branş, kategori, sıklet, stil veya sınıflarında yabancı ülke

sporcusu veya yabancı ülke takımıyla müsabakada fiilen yarışmış olmak. 
(2) Kendi imkânları ile müsabakalara katılan ve temsil görevi verilen sporculara millî

sporcu belgesi düzenlenebilmesi için;
a) Millî sporcu belgesi talep edilen uluslararası müsabakanın yapıldığı yıl veya bir ön-

ceki yıl federasyonun yıllık faaliyet programında yer alan Türkiye şampiyonası veya Türkiye
şampiyonası niteliği taşıyan en üst organizasyonda olimpik, paralimpik veya deaflimpik spor
dallarında ilk sekiz; olimpik, paralimpik veya deaflimpik olmayan spor dallarında ise ilk dört
dereceye girmiş olmak,

b) Bu derecelere girememiş olmakla birlikte belge talebinde bulundukları uluslararası
müsabakalarda ilk üç dereceye girmiş olmak,

şarttır.
Millî sporcu belgesi almaya engel hâller
MADDE 8 – (1) Temsil görevi verilmediği halde kendi imkânları ile uluslararası mü-

sabakalara katılan sporculara millî sporcu belgesi düzenlenmez.
(2) Doping ihlali yaptığı tespit edilen sporcuya doping ihlali yapılan müsabakaya ait

millî sporcu belgesi düzenlenmez. Doping kontrolü yapılan müsabakalarda sporcuya ait ilk
doping numunesinin sonucu belirlenmeden o müsabakaya ait millî sporcu belgesi düzenlen-
mez.

(3) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belir-
tilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle
hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene
ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,
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güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma,
suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, cinsel dokunulmazlığa karşı suç-
lar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma,
kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike, teşvik primi,
kanuna aykırı olarak spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarını oynatma, oynatıl-
masına yer ve imkan sağlama, reklamını yapma veya para nakline aracılık etme suçlarından
mahkûm olanlara millî sporcu belgesi düzenlenmez. 

Millî sporcu belgesi sınıfları 
MADDE 9 – (1) Sporculara bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşımaları kaydıyla ka-

tıldıkları müsabaka türüne göre A, B veya C sınıfı millî sporcu belgesi düzenlenir. 
(2)  Millî sporcu belgesi sınıflarına ilişkin müsabaka türleri Bakanlık tarafından belir-

lenir ve Bakanlık internet sitesinde yayımlanır.
Millî sporcu belgesindeki millîlik sayısı
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki spor faaliyetlerinde yarışan sporcular

fiilen yarıştıkları müsabaka sayısı kadar millî olmuş sayılır. Ancak; 
a) Spor faaliyeti eleme esasına dayalı olarak yapılmıyor ve birden fazla etaptaki en iyi

ortalama ya da sonuca göre sıralama belirleniyor ise bir kez millî olunmuş sayılır.
b) Eleme esasına dayalı olarak yapılmayan spor faaliyetlerinde, aynı faaliyetin müsa-

bakaları farklı yer veya zamanda yapılıyor ve birden fazla müsabakanın sonucuna göre sıralama
belirleniyor ise her müsabakada bir kez millî olunmuş sayılır.

Millî sporcu belgesi işlemleri
MADDE 11 – (1) Millî sporcu belgesi Bakanlık tarafından verilir. Millî sporcu belge-

sine ilişkin iş ve işlemlerin Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara göre Bakanlık bilişim
sistemi üzerinden yapılması zorunludur. 

(2) Federasyonlar tarafından bu madde kapsamında Bakanlık bilişim sistemine kayde-
dilen bilgi ve belgelerin doğruluğundan ilgili federasyon sorumludur. 

Millî sporcu belgesinin iptali
MADDE 12 – (1) Disiplin ihlali sayısına bakılmaksızın bir defada bir yıldan fazla di-

siplin cezası alan sporcunun disiplin ihlaline/ihlallerine konu müsabakaya ait millî sporcu bel-
gesi iptal edilir.

(2) Herhangi bir sebeple derecesi iptal edilen veya millî sporcu belgesi verilen müsa-
bakada doping ihlali yaptığı sonradan anlaşılan sporcunun o müsabakaya ait millî sporcu bel-
gesi iptal edilir.

(3) 8 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen suçlardan mahkûm olmama şartını kay-
beden veya bu şartı taşımadığı sonradan anlaşılan sporcuların durumları ilgili federasyon tara-
fından Bakanlığa bildirilir. Bu sporcuların millî sporcu belgeleri, ilgili federasyonun bildirimi
üzerine veya resen Bakanlık tarafından iptal edilir. Federasyon tarafından bildirim yükümlü-
lüğünün yerine getirilmemesi halinde federasyon başkanı, yönetim kurulu üyeleri ve diğer ki-
şiler hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Millî sporcu belgesinin saklanması
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen millî sporcu belgeleri ile

bunlara ilişkin her türlü veri, bilgi, belge ve kayıt Bakanlık bilişim sistemine işlenir, kaydedilir
ve saklanır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 14 – (1) 12/5/2011 tarihli ve 27932 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli

Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce başlamış

olan işlemler, 14 üncü madde ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümlerine göre sonuç-
landırılır.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önceki mevzuat hükümlerine göre belge
almaya hak kazanan ancak henüz belge almayanların bu hakları korunur. 

(3) Federasyonlar, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen millî
sporcu belgeleri ile bunlara ilişkin her türlü belgeyi bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren bir yıl içerisinde Bakanlık bilişim sistemine kaydederler.

(4) 14 üncü madde ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelik uyarınca, doping ihlali yapılan
müsabaka dışındaki müsabakalara ilişkin millî sporcu belgesi verilmeyen ya da iptal edilen
sporculara, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde başvuruları
halinde, doping ihlali yaptığı müsabaka dışındaki müsabakalara ilişkin millî sporcu belgesi,
müsabaka tarihindeki sınıflandırmaya uygun olarak düzenlenir. Bu şekilde düzenlenecek millî
sporcu belgesi, düzenleme tarihinden itibaren geçerli sayılır.

Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.

—— • ——
Millî Savunma Bakanlığından:

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ ENSTİTÜLERİ TEŞKİLAT VE İŞLEYİŞ 
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/2/2018 tarihli ve 30323 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Sa-
vunma Üniversitesi Enstitüleri Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci
fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“f) Lisansüstü eğitim-öğretim programlarına ilave olarak ihtiyaç duyulan alanlarda ser-
tifika, kurs ve mesleki gelişime yönelik eğitim faaliyetlerini planlamak ve uygulamak.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

5/2/2018 30323

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 20/12/2018 30631
2- 16/5/2019 30776

13 Haziran 2020 – Sayı : 31154                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 17



Sağlık ve İçişleri Bakanlıklarından:
SÜRÜCÜ ADAYLARI VE SÜRÜCÜLERDE ARANACAK SAĞLIK ŞARTLARI

İLE MUAYENELERİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/9/2006 tarihli ve 26301 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sürücü
Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmeliğin 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “özel” ibaresinden önce gelmek üzere “muayenehane
hariç” ibaresi ile “Emniyet” ibaresinden önce gelmek üzere “Türk Silahlı Kuvvetleri” ibaresi
eklenmiş, üçüncü, beşinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Tabip tarafından, sürücü/sürücü adayının genel sağlık durumuna ilişkin yazılı be-
yanı alınarak ikinci fıkrada tanımlanan durumlarının olup olmadığı yönünde ilk muayenesi ya-
pılır.  Bu Yönetmeliğe göre sürücülüğe engel hali olmayanlara muayeneyi yapan tabip tarafın-
dan uygun rapor verilir. Yapılan muayene sonucunda, sürücülüğe engel hali tespit edilen veya
ikinci fıkrada tanımlanan durumlardan bir veya birkaçının olması veya hakkında karar verile-
meyen sürücü/sürücü adayının muayene bulguları ve sevke neden olan uzmanlık muayenesi
hariç sürücü belgesi alabileceği sağlık raporunda belirtilir ve ilgili uzman tabip/tabiplere gön-
derilir. İlgili uzman tabip/tabipler tarafından sürücü/sürücü adayının muayenesi yapılarak sağlık
raporu verilir. Bu durumda, ilk muayene sonucunu gösteren sağlık raporu ve uzman tabip/ta-
bipler tarafından düzenlenecek sağlık raporu birlikte geçerlidir. Ancak kişinin özel tertibatlı
araç kullanması gerektiği durumlarda ilgili uzman tabip/tabipler tarafından sekizinci fıkraya
göre işlem yapılır.”

“(5) Kişinin, adına düzenlenen rapora itiraz hakkı vardır. Raporlara itiraz usulleri Sağlık
Bakanlığınca belirlenir.”

“(8) Özel tertibatlı motorlu araç kullanılması gereken durumlarda düzenlenen sağlık
raporuna; tanı, sürücü belgesi alabileceği ve özel tertibatlı araç kullanabileceği belirtilerek kod
ve sürücü belgesi sınıfı yazılmadan il sağlık müdürlüğü bünyesinde oluşturulacak komisyona
sevk edilir. Komisyon valilik tarafından görevlendirilecek il sağlık müdürlüğü görevlisinin
başkanlığında kişinin sağlık raporunda belirtilen tanı ile ilgili branş uzmanı/uzmanları, ortopedi
ve travmatoloji, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, nöroloji uzmanları ve valilikçe kamu kurum/ku-
ruluşlarından veya ilgili meslek odalarından görevlendirilecek bir makine mühendisinden olu-
şur. İl sağlık müdürlüğü tarafından ihtiyaç duyulması halinde bu Komisyona iç hastalıkları,
ruh sağlığı hastalıkları, kulak burun boğaz uzman hekimleri ve elektrik mühendisi dâhil edile-
bilir. Komisyon valilik tarafından uygun görülen ilçelerde de oluşturulabilir. Komisyon uygun
göreceği özel tertibat kod numaralarını, hangi sınıf sürücü belgesi alınabileceğini veya sürücü
olunup olunamayacağını sağlık raporunun ilgili bölümünde belirtir. Komisyon tarafından, ara-
cın tadil edilmesini müteakip sürücünün aracı kullanıp kullanamadığı kontrol edilebilir. Ko-
misyon başvuru olması halinde en az ayda bir kere toplanır. Komisyon kararları oy çokluğu
ile alınır. Oy eşitliği halinde komisyon başkanının kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanır.”

“(12) Dış temsilciliklerimiz tarafından alınacak sürücü belgesi başvuru işlemlerinde,
başvuru sahibinin ikamet ettiği ülkeden aldığı sürücü olmasında engel durum bulunmadığına
dair sağlık raporu geçerli kabul edilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık ve İçişleri Bakanları birlikte yürütür.

Sayfa : 18                               RESMÎ GAZETE                             13 Haziran 2020 – Sayı : 31154



Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ KONSEYLERİ VE YÜKSEKÖĞRETİM

KURUMLARI ULUSAL ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına

kayıtlı ön lisans ve lisans öğrencilerinin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılan-
ması ve geliştirilmesinde haklarını gözetmek, ulusal çıkarlar konusunda duyarlı olmalarını sağ-
lamak, yükseköğretim kurumları yönetim organları ile öğrenciler arasında etkili bir iletişim
kurarak öğrencilerin beklenti ve isteklerini yönetim organlarına iletmek ve öğrencilerin eği-
tim-öğretim konusundaki kararlara katılımını sağlamak amacıyla oluşturulan Yükseköğretim
Kurumları Öğrenci Konseyleri ile bunları ulusal ve uluslararası düzeyde temsil etmek için Yük-
seköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyinin kuruluş, görev, yetki ve çalışma esaslarını
düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında ön lisans

ve lisans öğrencilerini temsil etme yetkisiyle kurulan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Kon-
seyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyinin kuruluş, görev, yetki ve ça-
lışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci ve 65 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcisi: Bir yükseköğretim

kurumunun; fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokullarındaki her bir bö-
lüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrencilerinin, kendi aralarından, bulundukları bö-
lüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrencilerini, öğrenci konseyinde temsil etmesi için
seçtiği öğrenciyi,

b) Fakülte/yüksekokul/konservatuvar/meslek yüksekokulu öğrenci temsilcisi: Bir yük-
seköğretim kurumunun; fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokullarındaki
bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcilerinin, kendi aralarından, bulun-
dukları fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulu öğrencilerini öğrenci
konseyinde temsil etmesi için seçtiği öğrenciyi,

c) Öğrenci konseyi başkanı: Bir yükseköğretim kurumundaki öğrenci konseyinin ve
öğrenci konseyi yönetim kurulunun başkanını,

ç) Öğrenci konseyi denetleme kurulu: Bir yükseköğretim kurumundaki öğrenci konse-
yinin denetleme organını,

d) Öğrenci konseyi genel kurulu: Bir yükseköğretim kurumundaki fakülte/yüksekokul/
konservatuvar/meslek yüksekokulu öğrenci temsilcileri ile bölüm/program/anabilim dalı/ana-
sanat dalı öğrenci temsilcilerinden oluşan kurulu,

e) Öğrenci konseyi yönetim kurulu: Bir yükseköğretim kurumundaki fakülte/yüksekokul
/konservatuvar/meslek yüksekokulu öğrenci temsilcilerinden oluşan kurulu,
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f) Yükseköğretim kurumları ulusal öğrenci konseyi: Türkiye’deki yükseköğretim ku-
rumları öğrenci konseyleri başkanlarının bir araya gelerek kurduğu öğrenci birliğini,

g) Yükseköğretim kurumu öğrenci konseyi: Yükseköğretim kurumlarında öğrencilerin
kendi aralarında demokratik usullerle kurdukları öğrenci birliğini,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Temsilcileri ve Öğrenci Konseyi
Öğrenci temsilcileri seçimlerine ilişkin genel esaslar
MADDE 5 – (1) Bir yükseköğretim kurumunda öğrenci konseyi üyelerinin belirlenmesi

ve organlarının oluşturulması için yapılacak seçimler, aralık ayına kadar rektörlükçe belirle-
necek takvime göre ilgili yükseköğretim kurumu rektörlüğü tarafından gerçekleştirilir. Bu süre
ve program içerisinde yapılan seçimlerde, bir birimde herhangi bir nedenle sonuç alınamaz ise
o birimde temsilci seçilmemiş olur. Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrenciler, seçim ta-
rihinden en az bir hafta önce fakülte/yüksekokul/konservatuar/meslek yüksekokulunun dekan-
lık/müdürlüğüne adaylıklarını yazılı olarak bildirirler.

Öğrenci temsilci adaylarında aranacak nitelikler
MADDE 6 – (1) Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde;
a) İlgili fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun en az ikinci

sınıfına kayıtlı öğrenci olması,
b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,
c) Yüz kızartıcı suçlardan dolayı adli sicil kaydı bulunmaması,
ç) Uyarma cezası dışında disiplin cezası almamış olması,
d) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması,
e) Genel not ortalamasının 4 üzerinden 2,75 ve üstü veya 100 üzerinden 70 ve üstü ol-

ması,
f) Terör örgütlerine aidiyeti veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmaması,
şartları aranır.
Bölüm, program, anabilim dalı, anasanat dalı öğrenci temsilcisi seçimi
MADDE 7 – (1) Bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcisi, bö-

lüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrencilerince, kendi aralarından, seçime katılanların
çoğunluğuyla bir defaya mahsus olmak üzere iki yıl için seçilir.

(2) Bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcisinin seçilme nitelikle-
rini kaybetmesi ya da herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinin sona ermesi halinde
kalan süreyi tamamlamak üzere, ilgili bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalında bir ay
içerisinde aynı usulle yeni bir temsilci seçilir.

Bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcisinin görevleri
MADDE 8 – (1) Bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcisinin gö-

revleri şunlardır:
a) Temsil ettiği bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalında öğrenci konseyi çalış-

malarını yürütmek.
b) Öğrenci konseyi organlarının aldığı kararları temsil ettiği birimde duyurmak ve uy-

gulamalarını izlemek.
c) Temsil ettiği bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalındaki öğrenci sorunlarını

belirlemek ve bunların çözümü için öğrenci konseyinin ve yükseköğretim kurumunun ilgili
yönetim organlarına iletmek.
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ç) Temsil ettiği bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalındaki öğrenci etkinliklerini
koordine etmek.

d) Kendi bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrencilerini, öğrenci etkinlikle-
rinde temsil etmek.

e) Temsil ettiği bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalındaki öğrencilerle bu birim-
lerin yönetim organları arasında iletişimi geliştirmek.

f) Öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesi sırasında temsil ettiği bölüm/program/ana-
bilim dalı/anasanat dalının akademik toplantılarına katılmak.

g) Çalışmaları ile ilgili raporlar hazırlamak ve arşiv oluşturmak.
Fakülte/yüksekokul/konservatuvar/meslek yüksekokulu öğrenci temsilcisi seçimi
MADDE 9 – (1) Fakülte/yüksekokul/konservatuvar/meslek yüksekokulu öğrenci tem-

silcisi, bir yükseköğretim kurumunun; bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci tem-
silcilerince kendi aralarından, seçime katılanların çoğunluğuyla ve iki yıl için seçilir. Sadece
bir bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı bulunan fakülte/ yüksekokul/konservatuvar veya
meslek yüksekokullarında var olan bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci tem-
silcisi, söz konusu fakülte/yüksekokul/konservatuvar veya meslek yüksekokulunun temsilcisi
olarak görev yapar.

(2) Fakülte/yüksekokul/konservatuvar/meslek yüksekokulu öğrenci temsilcisinin seçil-
me niteliklerini kaybetmesi ya da herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinden ayrıl-
ması halinde, kalan süreyi tamamlamak üzere, yükseköğretim kurumunun ilgili fakülte, yük-
sekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunda on beş gün içerisinde aynı usulle yeni
bir temsilci seçilir.

Fakülte/yüksekokul/konservatuvar/meslek yüksekokulu öğrenci temsilcisinin görevleri
MADDE 10 – (1) Fakülte/yüksekokul/konservatuvar/meslek yüksekokulu öğrenci tem-

silcisinin görevleri şunlardır:
a) Temsil ettiği fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokullarında öğ-

renci konseyi çalışmalarını yürütmek.
b) Öğrenci konseyi organlarının aldığı kararları, temsil ettiği fakülte, yüksekokul, kon-

servatuvar veya meslek yüksekokulunda duyurmak ve uygulamalarını izlemek.
c) Temsil ettiği fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun öğ-

renci sorunlarını belirlemek ve bunların çözümü için öğrenci konseyinin ve yükseköğretim ku-
rumunun ilgili yönetim organlarına iletmek.

ç) Bulunduğu fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun öğren-
cilerini, öğrenci etkinliklerinde temsil etmek.

d) Temsil ettiği fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunda öğ-
renci etkinliklerini koordine etmek.

e) Öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesi sırasında, temsil ettiği fakülte, yüksekokul,
konservatuvar veya meslek yüksekokulunun yönetim kurulu ve akademik kurul toplantılarına
katılmak.

f) Bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalları öğrencileri arasında iletişimi geliştir-
mek için çalışmalar yapmak.

Öğrenci konseyi başkanı
MADDE 11 – (1) Öğrenci konseyi başkanlığını, yükseköğretim kurumunun fakülte/

yüksekokul/konservatuvar adlarının alfabetik sıralamasına göre belirlenen birimin öğrenci tem-
silcisi üstlenir.
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(2) Konsey başkanının 6 ncı maddede sayılan nitelikleri kaybetmesi veya herhangi bir

nedenle süresi bitmeden önce görevinden ayrılması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere

başkanın temsil ettiği fakülte/yüksekokul/konservatuvar öğrenci temsilciliği seçiminde en çok

oy alan aday başkan olur.

Öğrenci konseyi başkanının görevleri

MADDE 12 – (1) Öğrenci konseyi başkanının görevleri şunlardır:

a) Kendi yükseköğretim kurumu öğrencilerini ulusal ve uluslararası öğrenci etkinlik-

lerinde temsil etmek.

b) Öğrenci konseyi genel kurulu ve öğrenci konseyi yönetim kurulu toplantılarının gün-

demini belirlemek ve bu toplantılara başkanlık etmek.

c) Öğrenci konseyi genel kurulunca ve öğrenci konseyi yönetim kurulunca alınan ka-

rarların duyurulmasını sağlamak ve uygulanmasını izlemek.

ç) Görev süresi bitiminde bir yıllık faaliyet raporunu bir sonraki öğrenci konseyi genel

kuruluna sunmak.

d) Öğrenciler ile ilgili konuların görüşülmesi sırasında ilgili yükseköğretim kurumunun

senato ve yönetim kurulu toplantılarına katılmak.

Öğrenci konseyi genel kurulu

MADDE 13 – (1) Öğrenci konseyi genel kurulu, yükseköğretim kurumunun fakülte,

yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu temsilcileri ile bölüm/program/anabilim

dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcilerinden oluşur ve öğrenci konseyinde en yüksek karar or-

ganıdır.

(2) Öğrenci konseyi genel kurulu, her yıl en az iki kere olmak üzere olağan toplantısını

yapar. Öğrenci konseyi genel kurulu üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır.

(3) Öğrenci konseyi genel kurulu gündemi, öğrenci konseyi başkanı tarafından en az

on beş gün önce üyelere yazılı olarak bildirilir. Yapılan duyuru üzerine bu Yönetmelikte belir-

tilen toplantı yeter sayısı sağlanamadığı takdirde duyuru işlemi aynı şekilde tekrarlanır.

(4) Öğrenci konseyi genel kurulunda yönetim ve denetleme kurulu üyeleri, toplantıya

katılanların salt çoğunluğuyla seçilir. Bu seçimler gizli oylama ve açık sayım ile yapılır. Bun-

ların dışındaki kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ve açık oylama ile alınır.

(5) Öğrenci konseyi genel kurulu, öğrenci konseyi yönetim kurulunun kararı veya genel

kurul üyelerinin 1/4'ünün yazılı başvurusu üzerine yönetim kurulu tarafından olağanüstü top-

lantıya çağrılabilir. Bu durumlarda genel kurul toplantısı en geç on beş gün içerisinde gerçek-

leştirilir. Öğrenci konseyinin olağanüstü yapılan genel kurul toplantılarını ve gündemini öğrenci

konseyi yönetim kurulu belirler ve yürütür.

Öğrenci konseyi genel kurulunun görevleri

MADDE 14 – (1) Öğrenci konseyi genel kurulunun görevleri şunlardır:

a) 11 inci maddedeki usule göre öğrenci konseyi başkanını belirlemek.

b) Öğrenci konseyi yönetim kurulu üyelerini seçmek.

c) Öğrenci konseyi denetleme kurulu üyelerini seçmek.

ç) Öğrenci konseyinin ve bağlı bulunduğu yükseköğretim kurumu öğrencilerinin so-

runlarına ilişkin kararlar almak ve alınan kararları rektörlüğe iletmek.

d) Öğrenci konseyinin dönem hedeflerini belirlemek.
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Öğrenci konseyi yönetim kurulu
MADDE 15 – (1) Öğrenci konseyi yönetim kurulu, öğrenci konseyi genel kurulu üye-

lerinin, kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve iki yıl için seçeceği biri
başkan yardımcısı olmak üzere sekiz öğrenci ve öğrenci konseyi başkanından oluşur. Öğrenci
konseyi yönetim kurulu, öğrenci konseyi genel kuruluna karşı sorumludur.

(2) Öğrenci konseyi yönetim kurulu; başkanın yokluğunda başkan yardımcısının yö-
netiminde üç ayda bir toplanır. Kurulun toplantı gündemi, yeri ve tarihi en az yedi gün önce
başkan tarafından yönetim kurulu üyelerine duyurulur. Kurul, üye tam sayısının salt çoğunlu-
ğuyla toplanır, toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar alır. Oylarda eşitlik olması du-
rumunda başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.

Öğrenci konseyi yönetim kurulunun görevleri
MADDE 16 – (1) Öğrenci konseyi yönetim kurulunun görevleri şunlardır:
a) Çalışmalarına ilişkin üyeleri arasında iş bölümü ve görev dağılımını yapmak.
b) Öğrenci konseyi genel kurulunun aldığı kararların uygulanmasını sağlamak.
c) Yükseköğretim kurumundaki öğrencilerin sorunlarını belirlemek, görüş ve düşün-

celerini yükseköğretim kurumunun ilgili yönetim organlarına iletmek.
ç) Sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak, toplumsal duyarlılık projeleri geliştir-

mek ve bu projelere yükseköğretim kurumu içerisinde öğrenci katılımını teşvik etmek.
d) Ulusal ve uluslararası eğitim ve gençlik programlarına öğrenci katılımına yönelik

çalışmalar yapmak.
e) Ulusal ve uluslararası öğrenci birlikleri ve organizasyonları ile ilişkileri geliştirmek.
f) Yemek, ulaşım, barınma, kafeterya, kulüp, burs, eğitim, sanat, kültür ve spor alanla-

rında çalışma grupları oluşturmak ve bunların işlerliğini sağlamak.
g) Çalışmaları hakkında öğrenci konseyi genel kurulu üyelerini bilgilendirmek.
ğ) Ulusal öğrenci konseyinin kararlarını bağlı bulunduğu yükseköğretim kurumunda

duyurmak ve izlemek.
h) Gerçekleştirilen çalışmaların raporlarını hazırlamak ve arşiv oluşturmak.
Öğrenci konseyi denetleme kurulu
MADDE 17 – (1) Öğrenci konseyi denetleme kurulu, öğrenci konseyi genel kurulu

üyelerinin yönetim kuruluna seçilenler hariç olmak üzere kendi aralarından, seçime katılanların
salt çoğunluğuyla ve iki yıl için seçeceği bir başkan ve dört üyeden oluşur.

Öğrenci konseyi denetleme kurulunun görevleri
MADDE 18 – (1) Öğrenci konseyi denetleme kurulunun görevleri şunlardır:
a) Öğrenci konseyi yönetim kurulunun bu Yönetmelik hükümlerine, ilgili yükseköğre-

tim kurumunun hazırlayacağı yönergelere ve öğrenci konseyi genel kurulu kararlarına göre ça-
lışıp çalışmadığını denetlemek.

b) Yaptığı çalışmalar hakkında ilgili yükseköğretim kurumunun rektörlüğünü ve öğrenci
konseyi genel kurulunu bilgilendirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ulusal Öğrenci Konseyi

Ulusal Öğrenci Konseyi
MADDE 19 – (1) Ulusal Öğrenci Konseyi, Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarının

öğrenci konseyleri başkanlarından oluşur.
(2) Ulusal Öğrenci Konseyi toplantısı, Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği tarih

ve program esas alınarak başkanın temsilcisi olduğu yükseköğretim kurumunda gerçekleştirilir.
Toplantının sekretarya hizmetleri de bu yükseköğretim kurumu tarafından yürütülür.
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(3) Ulusal Öğrenci Konseyi, her yıl bir kez toplanır. Ulusal Öğrenci Konseyi gündemi,

Ulusal Öğrenci Konseyi Başkanı tarafından en az on beş gün önce üyelere duyurulmak üzere

yazıyla ilgili yükseköğretim kurumu rektörlüklerine bildirilir.

(4) Ulusal Öğrenci Konseyi, üyelerin salt çoğunluğuyla toplanır, toplantı yeter sayısı

sağlanamadığı takdirde bir ay içerisinde üye tam sayısının en az dörtte biriyle yeniden toplanır.

Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır ve açık oylama yapılır.

(5) Ulusal Öğrenci Konseyi, öğrenci konseylerinin ilettiği sorunları tartışır ve çözüm

önerilerinde bulunur, ulusal öğrenci konseyinin dönem hedeflerini belirler. Alınan kararlar

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve yükseköğretim kurumlarına bildirilir.

Ulusal Öğrenci Konseyi Başkanı ve görevleri

MADDE 20 – (1) Ulusal Öğrenci Konseyi Başkanı, öğrenci konseyi başkanları ara-

sından kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarının 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yüksek-

öğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda yer alan sırasına göre belirlenir ve bir yıl süreyle görev

yapar.

(2) Ulusal Öğrenci Konseyi Başkanı; Ulusal Öğrenci Konseyi toplantılarının gündemini

belirler ve bu toplantılara başkanlık eder, Ulusal Öğrenci Konseyinin çalışmalarında koordi-

nasyonu sağlar, alınan kararların bildirimini yapar ve uygulanmasını izler, Ulusal Öğrenci Kon-

seyini ulusal ve uluslararası öğrenci etkinliklerinde temsil eder, görev süresi bitiminde bir yıllık

faaliyet raporunu bir sonraki Ulusal Öğrenci Konseyi toplantısında sunar.

(3) Ulusal Öğrenci Konseyi Başkanı, Yükseköğretim Genel Kurulunun öğrencilerle il-

gili konuların görüşüldüğü toplantılarına, Yükseköğretim Kurulu Başkanının daveti üzerine

katılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Öğrenci konseylerine oda, araç ve gereç tahsisi

MADDE 21 – (1) Öğrenci konseyine, bu Yönetmelikte yer alan görevleri gerçekleştir-

mek amacıyla ilgili yükseköğretim kurumu tarafından, kurum içinde uygun görülen bir oda

tahsis edilir ve çalışmaları için gerekli araç ve gereç sağlanır.

Ulusal öğrenci konseyi üyeliğinin sona ermesi

MADDE 22 – (1) Öğrenci konseyi başkanlığı sona eren öğrencinin Ulusal Öğrenci

Konseyi üyeliği de sona erer.

Seçim usulü

MADDE 23 – (1) Yükseköğretim kurumlarında yapılacak olan öğrenci konseyi seçim-

lerine ilişkin usul ve esaslar senatolar tarafından çıkarılacak yönerge ile belirlenir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 24 – (1) 20/9/2005 tarihli ve 25942 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci

Konseyi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

Bankamızca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont

işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 9, avans işlemlerinde uygulanacak

faiz oranı ise yıllık yüzde 10 olarak tespit edilmiştir.

Belirlenen bu oranlar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

—— • ——
Sermaye Piyasası Kurulundan:

VARLIĞA VEYA İPOTEĞE DAYALI MENKUL KIYMETLER TEBLİĞİ

(III-58.1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (III-58.1.b)

MADDE 1 – 9/1/2014 tarihli ve 28877 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Varlığa

veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği (III-58.1)’nin 7 nci maddesinin dokuzuncu fık-

rasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Kurulca izin verilen süre içinde geçerli olacak ihraç tavanı, kaynak kuruluşun son

yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının iki katını aşamaz. Birden fazla kaynak ku-

ruluş olması durumunda ise ihraç tavanı, kurucunun aktif toplamının iki katı veya kaynak ku-

ruluşların devrettikleri varlıklar ile orantılı olarak esas alınacak aktif toplamlarının iki katından

yüksek olanını aşamaz. İFK veya İFK’nın kurucusu olduğu fonlar tarafından ihraç edilecek

VİDMK’lar için bu limit uygulanmaz.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 29 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) İFK’lar veya İFK’ların kurucusu olduğu fonlar tarafından yapılacak ihraçlarda bi-

rinci fıkrada yer alan oranların yüzde ellisi esas alınır.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin geçici 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan

“31/12/2019” ibaresi “31/12/2021” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

9/1/2014 28877

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

11/11/2018 30592
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Sermaye Piyasası Kurulundan:

BORÇLANMA ARAÇLARI TEBLİĞİ  (VII-128.8)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (VII-128.8.a)

MADDE 1 – 7/6/2013 tarihli ve 28670 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Borçlanma

Araçları Tebliği  (VII-128.8)’nin 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(13) İpotek finansmanı kuruluşlarınca ihraç edilecek borçlanma araçları için ihraç li-

miti uygulanmaz.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) İpotek finansmanı kuruluşlarınca yapılacak ihraçlarda birinci fıkrada yer alan oran-

lar 2021 yılı sonuna kadar sıfır olarak, 2022 yılbaşından itibaren ise birinci fıkrada yer alan

oranların yüzde ellisi olarak esas alınır.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

7/6/2013 28670

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 18/2/2017 29983

2- 8/3/2017 30001
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
İstanbul 2. Çocuk Mahkemesinden: 

 
 4131 

—— • —— 

Edirne 6. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 4123 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

4 ADET DEPO KİRAYA VERİLECEKTİR 
Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünden: 
Mülkiyeti Müdürlüğümüze ait 1. Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı içerisinde bulunan 

Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Atatürk Orman Çiftliği Mahallesi 2108 Ada 19 Parselde bulunan 
892 m2’ lik 1 Nolu Depo, 879 m2’ lik 2 Nolu Depo, 922 m2’ lik 3 Nolu Depo ile 1.739 m2’ lik 4 
Nolu Depo kira süresinin bitmesi nedeniyle yeniden kiraya verilecektir. Tarımsal üretime yönelik 
depo olarak kiralanması işi Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü’nün Satım ve Kiraya Verme 
İşlerine Dair Yönetmeliği’nin 42 nci maddesine göre açık artırma usulü ile yapılacaktır. 

İhalede zarflar açıldıktan sonra evrakları tamam olan istekliler arasında açık artırmaya 
gidilecektir. 

1-İdarenin 
a) Adres  : Emniyet Mah. Yeni Çiftlik Cad. No:6/3 06560 
 Yenimahalle/Ankara 
b) Telefon ve Faks Numarası  : 0312 211 01 70 – 0312 211 01 79 
c) Elektronik Posta Adresi  : aoc@aoc.gov.tr 
d) İhale dokümanının görülebileceği 
 İnternet adresi : www.aoc.gov.tr 
e) İhale Şartnamesinin temin 
 edileceği yer ve ücreti : A.O.Ç. Ticaret Müdürlüğü, 100,00-TL   
 Posta Yoluyla 150,00-TL 
2- İhale Konusu İşin 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı  : Mülkiyeti Müdürlüğümüze ait 1. Derece Doğal ve Tarihi 

Sit Alanı içerisinde bulunan Ankara İli, Yenimahalle 
İlçesi, Atatürk Orman Çiftliği Mahallesi 2108 Ada 19 
Parselde bulunan 892 m2’ lik 1 Nolu Depo, 879 m2’ lik 2 
Nolu Depo, 922 m2’ lik 3 Nolu Depo ile 1.739 m2’ lik 4 
Nolu Deponun tarımsal üretime yönelik depo olarak 
kiralanması işidir. 

b) İşin Süresi : Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 5 yıldır. 
c) Tahmini Bedel : 2108 Ada 19 Parselde bulunan 892 m2’ lik depo için; Aylık 7.150,00 TL+KDV 
   2108 Ada 19 Parselde bulunan 879 m2’ lik depo için; Aylık 7.050,00 TL+KDV 
   2108 Ada 19 Parselde bulunan 922 m2’ lik depo için; Aylık 7.400,00 TL+KDV  
   2108 Ada 19 Parselde bulunan 1.739 m2’ lik depo için; Aylık 13.900,00 TL+KDV 
d) Geçici Teminat : 2108 Ada 19 Parselde bulunan 892 m2’ lik depo için; 12.870,00 TL 
   2108 Ada 19 Parselde bulunan 879 m2’ lik depo için; 12.690,00 TL 
   2108 Ada 19 Parselde bulunan 922 m2’ lik depo için; 13.320,00 TL  
   2108 Ada 19 Parselde bulunan 1.739 m2’ lik depo için; 25.020,00 TL 
e) Kati Teminat : İhalede oluşacak kira bedelinin 5 yıllık tutarının % 6’sı 
3-İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : AOÇ Müdürlüğü İdare Binası 
b) Tarihi ve Saati : 01.07.2020 – 14:00 
c) Teklif Mektuplarının en son 
 teslim tarihi, saati, teslim yeri  : 01.07.2020 – 14:00 AOÇ Ticaret Müdürlüğü 
AOÇ Müdürlüğü ihaleyi yapıp yapmamakta ve AOÇ Müdürlüğü menfaatleri gözetilerek 

en uygun bedeli tespitte serbesttir. 
 4187/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 
Talas Belediye Başkanlığından: 
Mülkiyeti belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet 

İhale Kanunu’nun 45’inci maddesi gereğince açık teklif usulüyle satış ihalesi yapılacaktır. İhale 
Belediye Toplantı Salonunda Encümen huzurunda gerçekleştirilecek olup 24.06.2020 Çarşamba 
günü saat 14:00’de başlayacak ve sırayla devam edecektir. 

İhale şartnamesi dosya ücreti 100,00 (Yüz) TL olup Mali Hizmetler Müdürlüğünden 
temin edilebilir. 

 

Sıra Adres / Mevkii / Ada / Parsel 
Taşınmazın Cinsi/ 

Kullanım Şekli 
Bina Yüksekliği

(m) 
Yüzölçümü

(m2) 
Muhammen 
Bedel (TL) 

Geçici 
Teminat 
Bedeli 
(%3) 

1 

Mevlana Mah. Anayurt 6. 
Etap Org. Hulusi Akar Bulvarı 
Talas  
Ada/Parsel:1897/3 

Akaryakıt 
İstasyonu 

7,50 1788,12 8.000.000 240.000 

2 
Mevlana Mah. Salı Pazarı'nın 
300 m Kuzeyi Talas 
Ada/Parsel 1624/3 

Kütle Parsel 50,50 750,00 5.500.000 165.000 

 
İhaleye katılacak isteklilerin; 
A) GERÇEK KİŞİ İSE; 
1) Tebligat için kanuni ikametgâh adresini gösterir belge, 
2) Nüfus cüzdan fotokopisi (Aslı idare yetkilisine ibraz edilirse noter onayına gerek 

yoktur.) 
3) İhaleye iştirak edecek olanın imza beyanı 
B) TÜZEL KİŞİ İSE; 
1) Tebligat için Ticari ikametgâh belgesi, 
2) Vergi Levhası 
3) Şirket ortaklarının/yöneticilerinin isimlerini belirtir Ticaret Sicil Gazetesi veya Oda 

Kayıt Belgesi (Tüzel kişilik vakıf veya dernek ise; vakıf senedi veya dernek ana tüzüğü, 
kooperatif ise; ilgili makamdan alınan kayıt/tescil belgesi) 

4) İhaleye iştirak edecek olanın imza beyanı ve yetki belgesi 
C) ORTAK HÜKÜMLER 
1) “İdari şartnamenin okunduğu ve aynen kabul” edildiği ibaresi yazılı ve katılanın yetkili 

temsilcisi veya vekilince imzalanmış nüshası. 
2) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun değişik 6. maddesi gereğince ihale dışı bırakılma 

sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair yazılı Taahhütname, 
3) Belediyeye vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge, 
4) Geçici teminatın alındı makbuzu. (Muhammen bedelinin %3’ü kadardır. Geçici teminat 

tedavüldeki Türk Parasının dışında 2886 sayılı yasanın 26’ncı maddesinde sayılan değerler de 
teminat olarak kabul edilebilir. Teminat mektubu süresiz ve teminat mektubunun aslı olacaktır.) 

5) Vekâleten iştirak edenlerin vekâlet belgesi ile birlikte vekâlet edenin imza 
beyannamesi, 

6) Ortak girişim halinde; Ortak Girişim Beyannamesi. 
7) Dosya alındı makbuzu 
Encümen ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir. 
İstekliler ihale konusu satışı yapılacak taşınmazlar hakkında mesai saatleri içinde 

Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü’nden bilgi alabilir. 
İhaleye iştirak edeceklerin yukarıda sözü edilen belgelerle birlikte ihale saatinden önce 

Mali Hizmetler Müdürlüğüne müracaat ederek alındı belgesi karşılığında dosyalarını vermeleri 
gerekmektedir. 4147/1-1 
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MADEN DİREĞİ NAKLİ HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
(AMASRA MÜESSESESİ) 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 
TTK Amasra Müessesesi İhtiyacı Olarak Çeşitli Cins, Boy ve Çaplarda Maden Direği 

Nakli Hizmet Alımı İşi 4734 Sayılı Kanunun 3/g Maddesi İstisna Kapsamında Her Müessese İçin 
Ayrı Ayrı Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir. 

Amasra Müessesesi 
İhale Kayıt no : 2020/289385 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK 
b) Telefon ve Faks numarası : Tel : 0 372 252 00 00 (70 Hat) 
  Faks : 0 372 251 19 00 
c) Elektronik posta adresi : satınalma@taskomuru.gov.tr 
2 - İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Amasra Müessesesi için Direk nakli: 1.250 m3 
b) Teslim yeri : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Müesseseleri Direk harmanları 
c) Teslim tarihi : Yüklenici: TTK tarafından kendisine faks veya PTT 

yolu ile yapılacak tebligat teslim yerine geçer. 
Nakliyatın başlangıç tarihi; tebligatın PTT idaresine 
teslim tarihini takip eden günden itibaren 
10.(onuncu)güne karşılık gelen tarih olarak alınacaktır. 
Direklerin teslim alınmasına veya TTK kömür havzasına 
gelişi daha önce olsa dahi taşıma süresi bu tarihten 
başlamak üzere hesaplanır. Yüklenici nakliyatın 
başlangıç tarihinden başlamak üzere teslim aldığı maden 
direklerini 50 (elli) gün zarfında TTK Kömür havzasına 
nakledecektir. Taşıma işi 30 Haziran 2021 tarihine kadar 
bitirilecektir. 

3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 
  Satınalma Dairesi Başkanlığı Toplantı salonu 
  ZONGULDAK 
b) Tarihi ve saati : 07/07/2020 Salı   saat 15.00 
c) Dosya no : 2013284 
4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri: 
4.1. İsteklilerin İhaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

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

elektronik posta adresi, 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

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

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 
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c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

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

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

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

d) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat, 

f) İdari şartnamenin 55 inci maddesinde ayrıntısı belirtilen yeterlik belgeleri, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi 

i) Bu şartnamenin 16. maddesinde belirtilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi 

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

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

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler 

a) İstekliler, Ulaştırma Bakanlığından alınmış ve firmaya ait ,ticari amaçlı taşıma 

yapabileceğine dair Karayolları taşıma belgesi (K,L,R vb)’ni teklifleri ile birlikte sunulacaktır. 

b) İstekliler taşıma belgesinde yer alan araçların listesini ve toplam kapasitelerini 

belirtecek şekilde teklifleri ile birlikte mutlaka sunacaklardır. Maden direği taşıma işi, bu 

listelerde belirtilen araçların dışında başka araçlarla yapılmayacaktır. 

c) İstekliler, Karayolları taşıma belgelerinde belirtilen kapasitelerine uygun şekilde 

ihaleye teklif vereceklerdir. Taşıma Kapasitesine uygun teklif vermeyen isteklilerin teklifleri 

geçersiz sayılacaktır. 

5 - İhaleye, şartnamemizdeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı istekliler 

katılabilecektir. 

6 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK adresinde görülebilir ve 

şartnamelerin her biri 200,00-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler, Amasra Müessesesi Direk nakli ihalesi için 07.07.2020, saat 15:00’e kadar 

T.T.K. Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Cad. No: 125 Mithat paşa 67090 Zonguldak 

adresine verilebileceği gibi posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikmelerden 

Kurumumuz mesul değildir. 

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

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

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

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

Teklifler, miktarı, cinsi ve taşınacağı orman işletmesi belirtilen maden direklerin den; 

Çam cins maden direği verecek olan Orman işletmeleri için Çam cins teklif birim fiyatı 

(TL/m3)olarak, 

Sert cins maden direği verecek olan Orman İşletmeleri için sert cins teklif birim fiyatı 

(TL/m`) olarak yükleme ve taşıma bedeli dahil şekilde, verilecektir. 
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Amasra Müessese ihalesi içinde yer alan orman işletmesi bazında kısmi teklif 

verilebilecek olup, her orman işletmesinden taşınacak maden direklerinin ihalesinin bir isteklinin 

taahhüdüne bağlanması esastır. Teklifler, Orman işletmeleri bazında ayrı olarak 

değerlendirilecektir. İstekliler birden fazla orman işletmesine teklif verebileceklerdir. İstekliler 

taşıma işini yapmak istedikleri Orman işletmesi veya Orman İşletmeleri için teklif verecek olup, 

“Birim fiyat teklif Cetveli”nde yer alan tüm orman işletmelerine teklif verme zorunluluğu yoktur. 

İstekliler ihaledeki tekliflerini Karayolları Taşıma belgesindeki “İstiap Haddi”ni dikkate 

alarak yapacaklardır. İsteklinin taşıma kapasitesine uygun olmayan teklifler geçersiz sayılacaktır. 

9 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

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

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

11 - Bu ihaleye Konsorsiyum olarak teklif verilemez. 

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

maddeler uygulanır. 

12.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

12.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet alımları ve Yapım işleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 

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

İlan olunur. 4060/1-1 

—— • —— 
MADEN DİREĞİ NAKLİ HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

(ARMUTÇUK MÜESSESESİ) 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

TTK Armutçuk Müessesesi İhtiyacı Olarak Çeşitli Cins, Boy ve Çaplarda Maden Direği 

Nakli Hizmet Alımı İşi 4734 Sayılı Kanunun 3/g Maddesi İstisna Kapsamında Her Müessese İçin 

Ayrı Ayrı Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.  

Armutçuk Müessesesi 

İhale Kayıt no :  2020/289245 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası : Tel : 0 372 252 00 00 (70 Hat) 

  Faks : 0 372 251 19 00 

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

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Armutçuk Müessesesi Direk nakli: 5.250m3 

b) Teslim yeri : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Müesseseleri Direk harmanları 
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c) Teslim tarihi : Yüklenici: TTK tarafından kendisine faks veya PTT 
yolu ile yapılacak tebligat teslim yerine geçer. 
Nakliyatın başlangıç tarihi; tebligatın PTT idaresine 
teslim tarihini takip eden günden itibaren 10. 
(onuncu)güne karşılık gelen tarih olarak alınacaktır. 
Direklerin teslim alınmasına veya TTK kömür havzasına 
gelişi daha önce olsa dahi taşıma süresi bu tarihten 
başlamak üzere hesaplanır. Yüklenici nakliyatın 
başlangıç tarihinden başlamak üzere teslim aldığı maden 
direklerini 50 (elli) gün zarfında TTK Kömür havzasına 
nakledecektir. Taşıma işi 30 Haziran 2021 tarihine kadar 
bitirilecektir. 

3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 
  Satınalma Dairesi Başkanlığı Toplantı salonu 
  ZONGULDAK 
b) Tarihi ve saati : 07/07/2020 Salı saat 15.00 
c) Dosya no : 2013823 
4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri: 
4.1. İsteklilerin İhaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

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

elektronik posta adresi, 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

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

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
e) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat, 
f) İdari şartnamenin 55 inci maddesinde ayrıntısı belirtilen yeterlik belgeleri, 
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi 
i) Bu şartnamenin 16. maddesinde belirtilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi 
j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
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4.2. Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler 
a) İstekliler, Ulaştırma Bakanlığından alınmış ve firmaya ait, ticari amaçlı taşıma 

yapabileceğine dair Karayolları taşıma belgesi (K,L,R vb)’ni teklifleri ile birlikte sunulacaktır. 
b) İstekliler taşıma belgesinde yer alan araçların listesini ve toplam kapasitelerini 

belirtecek şekilde teklifleri ile birlikte mutlaka sunacaklardır. Maden direği taşıma işi, bu 
listelerde belirtilen araçların dışında başka araçlarla yapılmayacaktır. 

c) İstekliler, Karayolları taşıma belgelerinde belirtilen kapasitelerine uygun şekilde 
ihaleye teklif vereceklerdir. Taşıma Kapasitesine uygun teklif vermeyen isteklilerin teklifleri 
geçersiz sayılacaktır. 

5 - İhaleye, şartnamemizdeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı istekliler 
katılabilecektir. 

6 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 
Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK adresinde görülebilir ve 
şartnamelerin her biri 200,00-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 
olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler, Armutçuk Müessesesi Direk nakli ihalesi için 07.07.2020, saat 15:00’e kadar 
T.T.K. Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Cad. No: 125 Mithat paşa 67090 Zonguldak 
adresine verilebileceği gibi posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikmelerden 
Kurumumuz mesul değildir. 

8- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. ihale sonucu 
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

Teklifler, miktarı, cinsi ve taşınacağı orman işletmesi belirtilen maden direklerin den; 
Çam cins maden direği verecek olan Orman işletmeleri için Çam cins teklif birim fiyatı 

(TL/m3)olarak, 
Sert cins maden direği verecek olan Orman İşletmeleri için sert cins teklif birim fiyatı 

(TL/m`) olarak yükleme ve taşıma bedeli dahil şekilde, verilecektir. 
Armutçuk Müessese ihalesi içinde yer alan orman işletmesi bazında kısmi teklif 

verilebilecek olup, her orman işletmesinden taşınacak maden direklerinin ihalesinin bir isteklinin 
taahhüdüne bağlanması esastır. Teklifler, Orman işletmeleri bazında ayrı olarak 
değerlendirilecektir. İstekliler birden fazla orman işletmesine teklif verebileceklerdir. İstekliler 
taşıma işini yapmak istedikleri Orman işletmesi veya Orman İşletmeleri için teklif verecek olup, 
“Birim fiyat teklif Cetveli”nde yer alan tüm orman işletmelerine teklif verme zorunluluğu yoktur. 

İstekliler ihaledeki tekliflerini Karayolları Taşıma belgesindeki “İstiap Haddi”ni dikkate 
alarak yapacaklardır. İsteklinin taşıma kapasitesine uygun olmayan teklifler geçersiz sayılacaktır. 

9 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3' ünden az oranda geçici teminat 
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) 
takvim günü olmalıdır. 

11 - Bu ihaleye Konsorsiyum olarak teklif verilemez. 
12 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 
12.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
12.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet alımları ve Yapım işleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 
15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 4062/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Yalova İli Kadıköy Belediye Başkanlığından: 

1 - a) Adı : Kadıköy Belediye Başkanlığı 

b) Adresi : Kadıköy Belediye Başkanlığı-Kadıköy/YALOVA 

c) Telefon No : 226 8338570-1-2-3 

d) Faks No : 226 8338574 

e) e-mail adresi : kadıköybel@hotmail.com 

f) İlgili personelin adı-soyadı/unvanı : İsmet KARAYAVRU-Başkâtip 

İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle 

irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler. 

2 - İhale konusu satılacak yerler; Kadıköy Belediyesi sınırları içerisindeki arsalardan;  
Sıra No Ada No Parsel No Satılacak Miktar (Metrekare) 

1 2386 11 4.515,99  
2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 35-a. Maddesi gereğince kapalı teklif arttırma ile 

satılacaktır. 

3 - İhaleye ilişkin bilgiler; 

a) İhale usulü : Kapalı teklif usulü 

b) İhalenin yapılacağı adres : Kadıköy Belediye Başkanlığı-Kadıköy/YALOVA 

c) İhale tarihi : 03.07.2020 

d) İhale saati : 14.00 

e) İhale komisyonu toplantı yeri : Kadıköy Belediye Başkanlığı Encümen 

Toplantı salonu- Kadıköy/YALOVA 

4 - İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye 

teklif verecek olanların idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. 

a) İhale dokümanının  

    görülebileceği yer : Kadıköy Belediye Başkanlığı-Kadıköy/YALOVA 

b) İhale dokümanının satın  

     alınabileceği yer : Kadıköy Belediye Başkanlığı-Kadıköy/YALOVA 

c) İhale Şartnamesi ile diğer evrak KADIKÖY Belediye Başkanlığı Yazı İşleri 

Müdürlüğü’nden mesai saatleri içinde 1.000,00.-TL makbuz karşılığı temin edilebilir. 

d) Makbuz müracaat dosyasına eklenecektir. 

5 - a) Tekliflerin sunulacağı yer : Kadıköy Belediye Başkanlığı-Kadıköy/YALOVA 

b) Son teklif verme tarihi (ihale tarihi) : 03.07.2020 

c) Son teklif verme saati (ihale saati) : 14.00 

6 - İşin tahmin edilen bedeli: 

2386 ada 11 nolu parsel için 4.516.000,00.-TL. dir. (Dört Milyon Beşyüzonaltıbin Türk 

Lirası) dır. 

7 - İsteklilerin ihaleye katılımında aranacak zorunlu belgeler: 

A) İsteklinin tebligat adres beyanı, 

B) Kanuni ikametgâh belgesi. 

C) 2020 yılı onaylı Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesi vermesi; 

a- Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve 

Sanatkarlar odası siciline kayıtlı olduğunu gösteren belge, 



Sayfa : 72 RESMÎ GAZETE 13 Haziran 2020 – Sayı : 31154 

 

b- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret ve sanayi 

odasından veya idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, 

ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Türkiye’de 

şubesi bulunmayan tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk 

Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanınca onaylanmış olması gerekir.) 

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

birinin (A) ve (B) deki esaslara göre temin edecekleri belge, 

D) İmza sirküleri vermesi; 

a- Gerçek kişi olması halinde, Noter tasdikli imza sirküleri. 

b- Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri. 

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

birinin (A) ve (B)’deki esaslara göre temin edecekleri belge, 

E) Vekâleten ihaleye katılıyorsa, istekli adına teklifte bulunacakların, noter tasdikli 

vekâletnameleri ve imza sirküleri ile asıl isteklinin Noter tasdikli imza sirküleri vermesi, 

F) Geçici Teminat: Her bir arsa için ihale bedelinin % 3’ü oranında geçici teminat 

alınacaktır. İhaleye katılmadan önce yatırılacaktır. 

G) Bu Şartnamede yazılı esaslara göre hazırlayacağı teklifi ve Dış Zarflar içinde 

bulunması öngörülen diğer belgeleri vermesi gerekmektedir. 

8 - İhaleye katılabilmek için ise; İhale Şartnamesinin (9)’uncu maddesine göre 

hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 5’nci maddesi doğrultusunda 03.07.2020 günü saat 

14.00’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Encümen Başkanlığına vermeleri 

gerekmektedir. 

9 - Dış Zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir. 

a) İç Zarf, 

b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi, 

c) Noter tasdikli imza sirküleri, 

d) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, 

e) Ortak Girişim olması halinde, İhale Şartnamesindeki örneğine uygun noter tasdikli 

Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi, 

f) Kadıköy Belediye Başkanlığı adına alınmış geçici teminat alındı makbuzu veya banka 

teminat mektubu, 

10 - Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi olsa; 

dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde 

isteklilerce yapılacak müracaatlar ve/veya birden fazla yapılacak başvurular değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

11 - Bu işin ihalesine katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına 

vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

12 - Telgraf veya Faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek 

gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

İlan olunur. 4061/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL ALIMI İPTAL İLANI 

12.06.2020 tarihli ve 31153 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan sözleşmeli personel alım 
ilanımızda yer alan; aşağıda belirtilen 015 pozisyon kodu ile 1 (bir) adet Diğer Sağlık Personeli 
pozisyonu alımı iptal edilmiştir. 

POZİSYON 

KODU 
POZİSYON ADET NİTELİKLER 

BÜTÇE 

BİRİMİ 

015 
Diğer Sağlık 

Personeli 
1 

* Üniversitelerin Biyoloji lisans programından mezun olmak. 

* Kamu veya özel hastanelerin Biyokimya Laboratuvarında  

en az 3 yıllık tecrübeye sahip olduğunu belgelendirmek. 

* 2018 KPSS/P3 puan türünden 80 ve üzeri puan almış olmak. 

Özel Bütçe

İLETİŞİM: 
0 266 612 14 00 Dahili : 101422-101454-101455-101418 
Mail Adresi : idariper@balikesir.edu.tr 
 4201/1-1 

—— • —— 
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İPTAL İLANI 
02.06.2020 tarihli ve 31143 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sözleşmeli personel alım 

ilanımızda yer alan; 
ST10, ST11 KOD nolu sağlık teknikeri ile DS01 KOD nolu diğer sağlık personeli alımı 

iptal edilmiştir. 
 

KODU UNVANI ADEDİ ARANILAN NİTELİKLER 

ST10 
Sağlık 

Teknikeri 
25* 

-Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans programı mezunu 
olmak. -“Hasta Kabul Sekreterliği” sertifikasına sahip olmak. -
Yataklı tedavi hizmeti sunan hastanelerde “Tıbbi Sekreter” olarak
en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak ve aynı süre kadar sigorta primi 
yatırılmış olması gerekmektedir. (Hasta Kabul birimlerinde 
görevlendirilmek üzere) 

ST11 
Sağlık 

Teknikeri 
13* 

-Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans programı mezunu 
olmak. -“Resmi Yazışma Teknikleri” sertifikasına sahip olmak. -
Yataklı tedavi hizmeti sunan hastanelerde “Tıbbi Sekreter” olarak 
en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak ve aynı süre kadar sigorta primi 
yatırılmış olması gerekmektedir. (Raporlama ve Yazı İşleri 
birimlerinde görevlendirilmek üzere) 

DS01 
Diğer 
Sağlık 

Personeli 
12* 

-Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans programı mezunu 
olmak. -“Resmi Yazışma Teknikleri” sertifikasına sahip olmak. -
Yataklı tedavi hizmeti sunan hastanelerde “Tıbbi Sekreter” olarak 
en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak ve aynı süre kadar sigorta primi 
yatırılmış olması gerekmektedir. (Raporlama ve Yazı İşleri 
birimlerinde görevlendirilmek üzere) 

 
İlgililere duyurulur. 
 4188/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4189/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4190/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4191/1-1 



13 Haziran 2020 – Sayı : 31154 RESMÎ GAZETE Sayfa : 79 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4192/1/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4192/2/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 4193/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4195/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4196/1/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4196/2/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4197/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4198/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4199/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4200/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4162/1-1 
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TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali 

Müşavirler Odaları Birliğinden:  

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU 

5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı 

Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci 

Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile değişen 16 

Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış "Yeminli Mali Müşavirlik ve 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği" hükümlerine göre, düzenlenen Yeminli 

Mali Müşavirlik Sınavları aşağıda belirtilen tarihlerde Ankara'da yapılacaktır.  

2020/2. Dönem YMM Sınav Tarihleri : 19-28 Eylül 2020 

* İlk kez sınava katılacaklar için başvuru tarihleri : 15.06.2020 - 20.07.2020 

* Tekrar sınava katılacaklar için başvuru tarihi : 15.08.2020 - 31.08.2020 

İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların, 20.07.2020 tarihi itibariyle sınava 

katılım için gerekli olan hizmet sürelerini fiilen tamamlamış olmaları gereklidir. 

Sınav başvuruları ön başvuru şeklinde TESMER Otomasyon Sistemi(TEOS) üzerinden 

alınacaktır.  

- İlk kez sınava katılacak adayların, TEOS üzerinden ön başvuru yaptıktan sonra bu 

belgenin yazıcı çıktısını, sınav başvuru dosyası ile birlikte PTT veya kargo yolu ile 

Başkanlığımıza göndermeleri gerekmektedir.  

- Sınav süresi devam eden adaylardan tekrar sınava katılacak adayların ise TEOS 

üzerinden başvuru yapmaları yeterlidir.  

İlk kez sınava girmek isteyen adayların, sınav başvuru dosyalarını yukarıda belirtilen son 

başvuru günü mesai saati bitimine kadar kargo veya PTT yolu ile TÜRMOB - Temel Eğitim ve 

Staj Merkezi Başkanlığı Dikmen Cad. No: 562 Çankaya/Ankara adresine göndermeleri 

gerekmektedir.  

Tekrar sınava girecek adayların ise son başvuru günü saat 23:59'a kadar TEOS üzerinden 

sınav başvurusunu yapmış olmaları yeterlidir. Süresi içerisinde başvuru yapmayanlar sınava 

alınmayacaktır. 

SINAVLARA İLİŞKİN ESASLAR 

Yeminli Mali Müşavirlik Sınavına girebilmek için: 

Sınavlara girecek adaylarda; Kanunun 4 üncü maddesindeki genel ve 9 uncu maddedeki 

özel şartları taşımaları yanında 45 inci madde ve 48 inci maddenin ikinci fıkrasının (c), (d), (e) 

bentleri ile 49 uncu maddesinde belirtilen durumların bulunmaması gerekir.  

Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı; 

- İleri Düzeyde Finansal Muhasebe, 

- Finansal Yönetim, 

- Yönetim Muhasebesi, 

- Denetim, Raporlama ve Meslek Hukuku, 

- Revizyon, 

- Vergi Tekniği, 

- Gelir Üzerinden Alınan Vergiler, 

- Harcama ve Servet Üzerinden Alınan Vergiler, 

- Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatı, 

- Sermaye Piyasası Mevzuatı, 

konularından yapılır. 
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BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 
Sınava katılabilmek için gerekli koşulları taşıyan adayların; 
1) Sınav Başvuru Dosyası (SMMM - YMM Odalarından sağlanabilir.) 
2) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 
3) Mezun Belgesi (e-devlet kapısı üzerinden alınmış) ile birlikte mezuniyetin seviyesini 

(Doktora, Yüksek lisans, lisans) tespit edebilmek üzere diploma fotokopisi veya geçici mezuniyet 
belgesi fotokopisi,  

Mezun belgesi e-devlet kapısında mevcut olmayan adaylar aşağıdaki belgelerden herhangi 
birisini sunabilirler. 

- Diploma noter onaylı örneği, (Diplomanın arka sayfasında kimlik bilgileri bulunması 
halinde arka sayfa da onaylatılacaktır.) Geçici mezuniyet belgesinin noter onaylı örneği, (Geçici 
mezuniyet belgesinin arka sayfasında kimlik bilgileri bulunması halinde arka sayfa da 
onaylatılacaktır.) 

- Yabancı Öğrenim Kurumlarından alınmış diplomalar için Yüksek Öğretim 
Kurumu’ndan alınacak denklik belgesi, 

4) Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet üzerinden alınacak adli sicil belgesi (Adli sicil 
belgesinin, 3568 sayılı Kanunun 4/d bendinde belirtilen suçları kapsayacak ve adli sicil arşiv 
bilgilerini içerecek şekilde olması gerekir.) Adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı fotokopisi, 

5) 3 adet (4.5 x 6) boyutunda renkli fotoğraf, (Son 6 ay içinde çekilmiş olması 
gerekmektedir.) 

6) Serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsat fotokopisi 
7) Bağımlı çalışanlardan oda kayıt belgesi, serbest çalışanlardan faaliyet belgesi, (Kayıtlı 

olduğu SMMM Odasından alınacak) 
8) Taahhütname, 
9) Özel sektörde bağımlı olarak çalışanlardan "Oda Giriş Ücreti ve Maktu Aidatın Tam 

Ödendiğine Dair Belge" (Kayıtlı olduğu SMMM Odasından alınacak) 
10) Sınav bedelinin ödendiğine dair banka dekontu, 
11) Sınav Dosyası bedelinin ödendiğine dair banka dekontu, 
12) Kanunda belirtilen 10 yıllık çalışma süresini gösterir aşağıdaki belgeler: 
a-1) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik faaliyetini serbest olarak sürdürenlerden, 

mükellefiyeti süresince bağlı olduğu vergi dairelerinin tümünden alınacak; mükellefiyetin 
konusunu, başlangıç ve bitiş tarihlerini gösteren (Devam edenler için devam ettiğine dair) belge 
ile affa uğramış olsalar dahi kaçakçılık suçlarından dolayı hüküm giymiş olunmadığını gösterir 
belge,  

a-2) Mesleki faaliyetini Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ortaklığı ( A.Ş, Ltd.) 
biçiminde sürdürenlerden; yukarıdaki (a-1) maddedeki belgeye ek olarak şirket ortağı, şirket 
müdürü ya da yönetim kurulu üyesi olduğunu gösterir ticaret sicil gazetesi ve şirket genel imza 
sirküleri örneği,  

b-1) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik faaliyetini, Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirlik veya Yeminli Mali Müşavirlik bürolarında bağımlı çalışarak sürdürenlerden; işe giriş 
bildirgesi ve sigortalı hizmet dökümü (SGK onaylı veya barkodlu), büro sahibinin ruhsat 
fotokopisi,  

b-2) Mesleki faaliyetini Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik veya Yeminli Mali 
Müşavirlik ortaklığı (AŞ, Ltd.) biçimindeki iş yerlerinde bağımlı çalışarak sürdürenlerden, 
şirketin ticaret sicil gazetesi,(İlgili dönemi kapsayan) işe giriş bildirgesi ve sigortalı hizmet 
dökümü (SGK onaylı veya barkodlu), 
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b-3) Ticari işletmelerde bağımlı çalışanlardan; işe giriş bildirgesi, sigortalı hizmet 
dökümü (SGK onaylı veya barkodlu), çalışma süresini kapsayan, şirketin ticaret sicil gazetesi 
(A.Ş’lerde genel kurul gazeteleri) ve görev tanım yazısı (İlgili firmadan alınacak) 

c) Kanunun 9.maddesinde belirtilen vergi inceleme yetkisine haiz olarak çalışanlardan 
kurumlarından alacakları hizmet belgesi, (SMMM belgesi olmayanlardan yukarıda yer alan 6,7 ve 
9’ncu maddelerdeki belgeler aranmaz.), 

d) Kanunda belirtilen bilim dallarında öğretim üyeliği veya görevliliği yapmış olanlardan 
kurumlarından alacakları hizmet belgesi, (SMMM belgesi olmayanlardan yukarıda yer alan 6,7 ve 
9’ncu maddelerdeki belgeler aranmaz.) 

e) Sınava girecek adayların, sınav giderleri karşılığı olarak başvurdukları her sınav için 
ders başına 210,00-¨ olmak üzere, ilk defa sınava katılacaklar toplam 2.100,00-¨ ödemenin 
yapıldığına ilişkin belge, 

Sınav bedelleri, TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi’nin (TESMER) aşağıda yer 
alan banka hesaplarından birisine ödenebileceği gibi kredi kartı ile sınav başvurusu sırasında 
TESMER Otomasyon Sistemi üzerinden de ödenebilir.  

Banka bilgileri; 
• İş Bankası Ankara-Dikmen Şubesi 487 269,  
• Halk Bankası Ankara / Yenişehir Şubesi 16000 140, 
f) TÜRMOB tarafından gerekli görülen diğer belgeler. 
DAHA ÖNCE SINAVA KATILAN ADAYLARDA ARANACAK BELGELER 
16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sınav 

Yönetmeliği’nin "Tekrar Sınava Girebilme" başlıklı 21. maddesinin (Değişik Madde 19.08.2014 / 
29093 Resmî Gazete) 1. fıkrasına göre, Yeminli Mali Müşavirlik sınavında başarılı olamayanlar, 
ilk sınav tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde yılda 3 kez açılacak tüm sınavlara girebilirler. Sınav 
süresi hiç bir nedenle uzatılamaz. 

Sınavda başarılı olamayanların, tekrar sınava girebilmek için sınav giderleri karşılığı 
olarak öngörülen bedeli ödedikten sonra TESMER Otomasyon Sistemi üzerinden sınav 
başvurularını yapmaları gerekir.  

BELGELERİN GÖNDERİLMESİ VE KABUL EDİLMESİ 
1) Yukarıda belirtilen koşulları taşıyanlardan Yeminli Mali Müşavirlik sınavına katılma 

isteğinde bulunacakların, sınav dosyasında yer alan Sınav Başvuru Formunu doldurup, 
imzaladıktan sonra istenen belgeleri bu forma ekleyerek, yukarıda belirtilen son başvuru tarihleri 
mesai saati bitimine kadar “Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali 
Müşavirler Odaları Birliği - Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) Dikmen Cad. No: 562 
Dikmen / ANKARA” adresine elden veya posta ile göndermeleri gerekmektedir (Postada 
meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır). Gerçeğe aykırı beyanda bulundukları 
anlaşılanların, sınavı kazanmış dahi olsalar, İzin Belgeleri (Ruhsatları) iptal edilecektir. 

2) Başvuru formundaki soruların bir veya birkaçını yanıtsız bırakanlar ile belgeleri eksik 
olanların başvuruları dikkate alınmayacaktır. 

3) Sınavın yapılacağı yerler ve sınav programı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler 
Odalarının ve TÜRMOB - TESMER'in internet sitelerinde duyurulacaktır. 

4) Sınav Giriş belgeleri, http://belge.tesmer.org.tr adresinden yazıcı çıktısı olarak 
alınabilecektir.  

5) Sınav sırasında, Sınav Giriş Belgesi ve geçerli kimlik belgesi (T.C Kimlik No yazılı 
güncel fotoğraflı Nüfus Cüzdanı, T.C Kimlik Kartı, Geçici Kimlik Belgesi, Süresi geçerli 
pasaport) yanında bulunmayanlar sınava alınmayacaktır. 

6) Sınav listelerinde yer almayanlar sınava alınmayacaktır. 
7) Sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödemeyenler ile başvurusu olmayanlar 

sınava alınmayacaktır. 
8) Sınav Başvuru belgeleri geri verilmeyecektir. 
9) Sınava başvurup, katılmayanların sınav bedeli iade veya mahsup edilmeyecektir.  
İlan olunur. 4080/1-1 
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TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali 

Müşavirler Odaları Birliğinden:  

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU 

5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı 

Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci 

Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile değişen     

16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış "Yeminli Mali Müşavirlik ve 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği" hükümlerine göre, düzenlenen Serbest 

Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavları, aşağıda belirtilen tarihlerde Ankara, İstanbul ve İzmir 

illerinde yapılacaktır. 

Bu sınava; stajını tamamlayan serbest muhasebeci mali müşavir aday meslek mensupları, 

Serbest Muhasebeci meslek mensupları ve anılan 3568 sayılı Yasa’nın 6’ncı maddesine göre, 

hizmet sürelerini stajdan saydıran aday meslek mensupları katılacaktır. 

2020/2 Dönemi, SMMM Sınav Tarihleri : 26-27 Eylül 2020 

İlk kez katılacaklar için başvuru tarihleri : 15.06.2020 - 20.07.2020 

Tekrar katılacaklar için başvuru tarihleri : 20.08.2020 - 07.09.2020 

İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların, 20.07.2020 tarihi itibariyle stajlarını 

fiilen tamamlamış olmaları (Stajdan sayılan hizmetler, stajdan sayılan kurslar vb.) gereklidir.  

Yeni koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında, Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavirlik Sınav başvuruları TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden online olarak 

alınacaktır.  

- İlk kez sınava katılmak için TEOS üzerinden başvuru yapacak adaylardan başvuru 

sırasında; sınav koşullarını sağladıklarını ve daha sonra TESMER tarafından duyurulacak tarihler 

arasında, staj ve sınava ilişkin evraklarını serbest muhasebeci mali müşavirlik sınav dosyası ile 

birlikte bağlı oldukları Odalara teslim edeceklerine ilişkin taahhütname istenecektir.  

- Daha önce sınav başvurusu onaylanmış, sınav süresi devam eden adaylardan tekrar 

sınava girmek isteyenlerin ise TEOS üzerinden başvuru yapmaları yeterlidir.  

Sınava girecek adayların, yukarıda belirlenen süreler içerisinde başvurularını yapmaları 

gerekmektedir. Süresi içerisinde başvuru yapmayan adaylar sınava alınmayacaktır.  

SINAVLARA İLİŞKİN ESASLAR 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına girebilmek için;  

1) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal 

bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim 

Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun 

olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada 

belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olmak, 

2) Stajını Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin yanında ve / 

veya onların denetim ve gözetiminde tamamlamış olmak, Kanunun 6.maddesinde staj süresinden 

sayılan hizmetleri bulunanlar için bu hizmetlerini stajdan saydırmış olmak, 

3) Kanunun 4'ncü maddesindeki genel ve 5'nci maddesindeki özel şartları taşımaları 

yanında 45'nci madde ve 48'nci maddenin ikinci fıkrasının (c), (e) bentleri ile 49 uncu 

maddesinde belirtilen durumların bulunmaması, gerekir.  

SINAV KONULARI 

19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 

Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde 
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Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile değişen 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanmış Sınav Yönetmeliği’ne göre, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik 

Sınavlarına katılacak adaylar aşağıdaki konularından sınava tabi tutulmaktadırlar.  

- Finansal Muhasebe, 

- Finansal Tablolar ve Analizi, 

- Maliyet Muhasebesi, 

- Muhasebe Denetimi, 

- Vergi Mevzuatı ve Uygulaması, 

- Hukuk (Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, SSK ve BAĞ-KUR Mevzuatı, 

İdari Yargılama Hukuku), 

- Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Meslek Hukuku, 

- Sermaye Piyasası Mevzuatı (19 Ağustos 2014 tarihinden sonra 3568 sayılı Yasa’nın 6. 

maddesinin 2. fıkrasının (a), (b), ( c), (d), (e), (f), (g), (h) ve (i) bentleri uyarınca, 3 yıllık hizmet 

süreleri, staj süresinden sayılmış / sayılacak adaylar bu sınav konusundan sorumlu olacaklardır. 

2015 yılı öncesinde staja giriş sınavlarından başarılı olan adaylar sorumlu olmayacaklardır.)  

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

- Sınav dosyası (SMMM Odalarından temin edilebilir.)  

- Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet kapısı üzerinden alınacak adli sicil belgesi 

(Adli sicil belgesinin, 3568 sayılı Kanun'un 4/d bendinde belirtilen suçları kapsayacak ve adli sicil 

arşiv bilgilerini içerecek şekilde olması gerekir.), adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı 

fotokopisi, 

- Nüfus cüzdanı fotokopisi, 

- Mezun Belgesi (e-devlet kapısı üzerinden alınmış, doğrulaması TESMER Şubesi/Oda 

tarafından yapılacak olan barkotlu mezun belgesi) ile birlikte mezuniyetin seviyesini (Doktora, 

Yüksek lisans, lisans) tespit edebilmek üzere diploma fotokopisi veya geçici mezuniyet belgesi 

fotokopisi 

Lisans / Yüksek Lisans / Doktora Mezun belgesi e-devlet kapısında mevcut olmayan 

adaylar aşağıdaki belgelerden herhangi birisini sunabilirler. 

- Diploma noter onaylı örneği, (Diplomanın arka sayfasında kimlik bilgileri bulunması 

halinde arka sayfa da onaylatılacaktır.) 

- Diploma aslının TESMER Şubesi / Oda tarafından görülerek “Aslı Görülmüştür” şerhini 

içerecek şekilde imzalanarak, tarihlenmiş ve mühürlenmiş fotokopisi, (Diplomanın arka 

sayfasında kimlik bilgileri bulunması bu işlem arka sayfa için de yapılacaktır.) 

- Geçici mezuniyet belgesinin noter onaylı örneği, (Geçici mezuniyet belgesinin arka 

sayfasında kimlik bilgileri bulunması halinde arka sayfa da onaylatılacaktır.) 

- Geçici mezuniyet belgesinin TESMER Şubesi / Oda tarafından görülerek “Aslı 

Görülmüştür” şerhini içerecek şekilde imzalanarak, tarihlenmiş ve mühürlenmiş fotokopisi, 

(Geçici mezuniyet belgesinin arka sayfasında kimlik bilgileri bulunması halinde bu işlem arka 

sayfa için de yapılacaktır.) 

- Lisans ve yüksek lisans mezuniyetleri 3568 sayılı Yasa kapsamında olan adayların, her 

iki mezuniyete ilişkin belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir. 

- (Yabancı Öğrenim Kurumlarından alınmış diplomalar için Yüksek Öğretim 

Kurumu’ndan alınacak denkliği onay belgesi), 

1) 3 adet (4.5 x 6) boyutunda renkli fotoğraf, 
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2) Serbest Muhasebeci olarak serbest çalışanlardan, ilgili vergi dairelerinden alınacak 
mükellefiyet tesis tarihini gösterir belge ile affa uğramış olsalar dahi kaçakçılık suçlarından dolayı 
hüküm giymiş olunmadığını gösterir belge, ruhsat fotokopisi, faaliyet belgesi; bağımlı 
çalışanlardan, oda kayıt belgesi, ruhsat fotokopisi, 

3) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik stajının tamamlanmış olduğunu gösteren belgeler,  
4) TÜRMOB tarafından gerekli görülen diğer belgeler. 
5) Sınav giderleri karşılığı olarak ders başına 170,00-TL olmak üzere, ilk defa sınava 

katılacak adaylardan; 7 dersten sorumlu olanlar için toplam 1.190,00-TL, 8 dersten sorumlu 
olanlar için ise toplam 1.360,00-TL ödemenin yapıldığına ilişkin belge, 

Sınav bedelleri, TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi’nin (TESMER) aşağıda yer 
alan banka hesaplarından birisine ödenebileceği gibi kredi kartı ile sınav başvurusu sırasında 
TESMER Otomasyon Sistemi üzerinden de ödenebilir.  

Banka bilgileri; 
- İş Bankası Ankara-Dikmen Şubesi 487 255,  
- Halk Bankası Ankara / Yenişehir Şubesi 16000 140  
DAHA ÖNCE SINAVA KATILAN ADAYLARDA ARANACAK BELGELER 
16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sınav 

Yönetmeliği’nin "Tekrar Sınava Girebilme" başlıklı 21.maddesinin (Değişik Madde 19.08.2014 / 
29093 Resmî Gazete) 2.fıkrasına göre, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavında başarılı 
olamayanlar, ilk sınav tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde yılda 3 kez açılacak tüm sınavlara 
girebilirler. Bu sınav süresi hiç bir nedenle uzatılamaz. 

Sınavda başarılı olamayanların, tekrar sınava girebilmek için sınav giderleri karşılığı 
olarak öngörülen bedeli ödedikten sonra TEOS üzerinden sınav başvurusunu yapmaları gerekir.  

BELGELERİN GÖNDERİLMESİ VE KABUL EDİLMESİ 
Yasada öngörülen genel ve özel şartları taşıyanlar yukarıda istenilen başvuru belgelerini, 

son başvuru tarihi çalışma saati bitimine kadar Odalar aracılığı ile veya “Türkiye Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği-Temel Eğitim ve Staj 
Merkezi (TESMER) Dikmen Caddesi No: 562 Dikmen/ ANKARA” adresine elden veya posta ile 
göndermeleri gerekmektedir (Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır). 
Ancak gerçeğe aykırı beyanda bulundukları ve 3568 sayılı Kanun'un 4. maddesinde düzenlenen 
genel şartlar ile 5. maddesinde düzenlenen özel şartları taşımadıkları anlaşılanların sınavı 
kazanmış dahi olsalar, ruhsatları iptal edilecektir. 

1) Sınav başvuru formundaki soruların bir veya birkaçını yanıtsız bırakanlar ile belgeleri 
eksik olanların başvuruları dikkate alınmayacaktır. 

2) Sınavın yapılacağı yerler ve sınav programı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler 
Odalarının ve TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi'nin (TESMER) internet sitelerinde 
duyurulacaktır. 

3) Sınav Giriş belgeleri, http://belge.tesmer.org.tr adresinde açıklanacaktır.  
4) Sınav Giriş Belgesi ve geçerli kimlik belgesi (T.C Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı 

Nüfus Cüzdanı, T.C Kimlik Kartı, Geçici Kimlik Belgesi, Süresi geçerli pasaport) yanında 
bulunmayanlar sınava alınmayacaktır. 

5) Sınav listelerinde yer almayanlar sınava alınmayacaktır. 
6) Sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödemeyenler sınava alınmayacaktır. 
7) Sınava başvurup, katılmayanların sınav bedeli iade veya mahsup edilmeyecektir.  
8) Sınav başvuru belgeleri geri verilmeyecektir.  
İlan olunur. 4081/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Antarktika’da Çevre Koruma Protokolünün Uygulanmasına Dair Yönetmelik

–– Millî Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik

–– Milli Savunma Üniversitesi Enstitüleri Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine

Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal

Öğrenci Konseyi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– 2020 Yılı Nisan Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

–– 2020 Yılı Nisan Ayına Ait Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik Belgeleri

Listesi

–– 2020 Yılı Nisan Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

–– Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti

–– Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği (III-58.1)’nde

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-58.1.b)

–– Borçlanma Araçları Tebliği (VII-128.8)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair

Tebliğ (VII-128.8.a)

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI

–– Yargıtay 14. Hukuk Dairesine Ait Kararlar

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


