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YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE İTALYA CUMHURİYETİ
HÜKÜMETİ ARASINDA ÇEVRE KORUMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİR

KALKINMA ALANLARINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ
ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA

DAİR KANUN

Kanun No. 6520 Kabul Tarihi: 12/2/2014

MADDE 1 – (1) 8 Mayıs 2012 tarihinde Roma’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile İtalya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre Koruma ve Sürdürülebilir Kalkın-
ma Alanlarında İşbirliği Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

14/2/2014
—— • ——

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE İRAN İSLAM CUMHURİYETİ
HÜKÜMETİ ARASINDA DOĞAL KAYNAKLAR VE SU HAVZASI AMENAJMANI

ÜZERİNE MUTABAKAT ZAPTININ ONAYLANMASININ UYGUN
BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6521 Kabul Tarihi: 12/2/2014

MADDE 1 – (1) 29 Eylül 2010 tarihinde Tahran’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Doğal Kaynaklar ve Su Havzası
Amenajmanı Üzerine Mutabakat Zaptı”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

14/2/2014

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

15 Şubat 2014
CUMARTESİ
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE RUSYA FEDERASYONU

HÜKÜMETİ ARASINDA KÜLTÜR MERKEZLERİNİN KURULUŞU

VE FAALİYETLERİNE DAİR ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6522 Kabul Tarihi: 12/2/2014

MADDE 1 – (1) 3 Aralık 2012 tarihinde İstanbul’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti

Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Kültür Merkezlerinin Kuruluşu ve

Faaliyetlerine Dair Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

14/2/2014

—— • ——
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

KALKINMA PROGRAMI ARASINDA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA

PROGRAMI AVRUPA VE BAĞIMSIZ DEVLETLER TOPLULUĞU BÖLGESEL

HİZMET MERKEZİNİN İSTANBUL’DA KURULMASINA İLİŞKİN

ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6523 Kabul Tarihi: 13/2/2014

MADDE 1 – (1) 27 Eylül 2013 tarihinde New York’ta imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti

Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında Birleşmiş Milletler Kalkınma

Programı Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu Bölgesel Hizmet Merkezinin İstanbul’da

Kurulmasına İlişkin Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

14/2/2014
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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
ORGANİK TARIMIN ESASLARI VE UYGULANMASINA İLİŞKİN

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/8/2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organik
Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına
aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“rr) Arıcılık Kayıt Sistemi (AKS): Etiketlenmiş kovanlara ait bilgilerin merkezi bir veri
tabanında kayıt altına alındığı, izlendiği, raporlandığı Bakanlık kayıt sistemini,

ss) Koyun Keçi Kayıt Sistemi (KKKS): 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gaze-
te’de yayımlanan Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yö-
netmeliği hükümlerine göre hayvanların kayıt altına alındığı veri tabanını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1)
numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) Bakanlık il veya ilçe müdürlüğünden alınan; güncellenmiş onaylı ÇKS kaydı, bü-
yükbaş hayvancılık işletmeleri için Türkvet’den alınan onaylı işletme Tescil Belgesi, küçükbaş
hayvancılık işletmeleri için KKKS’den alınan onaylı belge ve arıcılık işletmeleri için ise
AKS’den alınan onaylı belge,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“b) Organik olarak değerlendirilecek bitkisel ürünler için, tek yıllık bitkilerde ekim ta-
rihinden itibaren en az iki yıl, mera ve yem bitkilerinde yem olarak kullanılmasından önce en
az iki yıl, yem bitkisi dışındaki çok yıllık bitkilerde ise ilk organik ürün hasadından önce üç
yıllık geçiş sürecinin uygulanması gerekir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Üretim bölgesinin 3 km yarıçapı içerisinde bulunan nektar ve polen kaynakları, or-
ganik olarak üretilen ürünlerden, doğal veya arıcılık ürünlerinin organik olma niteliğini etki-
lemeyecek bitki örtüsünden oluşmalıdır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin
(3) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3) Yetkilendirilmiş kuruluşun adı, logosu, kod numarası ile müteşebbis veya ürün ser-
tifika numarası bulunur.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Kontrol işlemi; yazılı belgeleri, planları, defterleri, raporları, kayıtları, arazi, işletme
ve depo gibi kritik kontrol noktaları ve gözlemleri içerir. Müteşebbis tarafından aynı alanda
birkaç ünitenin işletilmesi halinde, organik olmayan ürünlerin üretildiği üniteler ve depoları
da kontrol işlemine tabidir. Kontrol işlemi yapmaya yetkilendirilmiş kuruluşlar;

a) Organik tarım faaliyetinin risk analizine göre bulunan kritik kontrol noktalarını dik-
kate alarak bir kontrol planı hazırlar. Risk analizi sonucu, haberli veya habersiz yıllık kontrol
ve ziyaretlerin yoğunluğunu belirler.

b) Tüm müteşebbislere yılda en az bir defa kontrol ziyaretinde bulunur. Kontrol ziya-
retlerinin en az % 10’u habersiz yapılır.

c) Risk kategorisi ile uyumlu şekilde sözleşme altındaki tüm müteşebbislerin en az
% 10’una, önceden haber vermeksizin önceki kontrollerin sonuçlarını, ilgili ürünlerin miktarları
ve ürünlerin değiştirilmesi riskini de hesaba katarak organik üretim kurallarına karşı uygun-
suzlukların bulunma riskini ölçmeyi temel alan ek rastgele kontrol ziyaretleri düzenler.
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ç) Organik üretim için izin verilmeyen ürünlerin kullanımının tespiti, organik üretim
kuralları ile uygun olmayan üretim tekniklerinin tespiti, organik üretim için izin verilmeyen
ürünlerle muhtemel bulaşmanın tespiti için analiz amaçlı örnek alır. Analiz amaçlı alınan yıllık
örnek sayısı, yetkilendirilmiş kuruluşun kontrolü altındaki müteşebbislerin sayısının en az
% 5’ini karşılar. Örneklerin nereden alınacağının seçimi, organik tarım faaliyetinin tüm aşa-
malarının organik üretim kuralları ile uygun olmama riskinin genel değerlendirmesine dayanır.
Bu genel değerlendirme; üretim, hazırlama ve dağıtım gibi bütün aşamalar dikkate alınarak
yapılır.

d) Organik üretim için uygun olmayan tekniklerin ya da ürün kullanımından şüphele-
nilen her durumda istenilen sayıda örnek alır ve analiz ettirir.

e) Ürün örneklerini TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite olan laboratuvar-
larda analiz ettirir.

f) Çift kabuklu yumuşakça üretiminde yılda en az iki defa çiftlik kontrolü gerçekleştirir.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinde yer alan “TS EN 45011 (TS EN

ISO/IEC 17065)” ibaresi “TS EN ISO/IEC 17065” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinde yer alan “TS EN 45011 (TS EN

ISO/IEC 17065)” ibaresi “TS EN ISO/IEC 17065” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi yürür-

lükten kaldırılmış, (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler
eklenmiştir.

“ğ) Yetkilendirilmiş kuruluş tarafından sistemden çıkarılan müteşebbisler diğer yetki-
lendirilmiş kuruluşlara bildirilir. Müteşebbisler ve/veya aracı, tüccar, depolama, işleme ve ben-
zeri fason hizmetleri yaptırdığı gerçek veya tüzel kişilerin farklı yetkilendirilmiş kuruluşlar ta-
rafından kontrol edilmesi durumunda,  yetkilendirilmiş kuruluşlar kendi kontrolleri altındaki
faaliyetler ile ilgili bilgiyi birbirleri ile paylaşırlar.”

“ı) Yetkilendirilmiş kuruluşlar, ayrılan müteşebbislerin, organik tarım faaliyetlerine iliş-
kin tüm belgelerini 16/5/1988 tarihli ve 19816 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Arşiv
Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde beş yıl süre ile muhafaza eder.

i) Kontrol sisteminden ayrılan müteşebbislere ait faaliyetin statüsünü gösteren onaylı
üretici listesi, üretim ve ürün bilgileri, parsel bilgileri, sertifika bilgileri, uygunsuzluk ve dü-
zeltici faaliyetler, ilgili yıla ait varsa onaylı stok raporu önceki yetkilendirilmiş kuruluş tara-
fından müteşebbisin yeni sözleşme yaptığı yetkilendirilmiş kuruluşa bildirilir.

j) Müteşebbisin yeni sözleşme yaptığı yetkilendirilmiş kuruluş, sözleşmenin sonlandı-
rıldığı önceki yetkilendirilmiş kuruluşun raporlarında belirtilen uygunsuzlukların müteşebbis
tarafından giderildiğini veya giderilmekte olduğunu kontrol eder.

k) Yetkilendirilmiş kuruluşlar, kendi kontrol sisteminde yer alan müteşebbislerin orga-
nik tarım faaliyetleri ile ilgili güncel listelerini kendi internet sayfalarından kamunun erişimine
açar.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci ve beşinci fıkraları aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Müteşebbis sözleşme yaptığı yetkilendirilmiş kuruluşa organik tarımsal faaliyeti
ile ilgili tüm bilgi ve belgeleri vermek, her türlü değişikliği bildirmek, üretimin her aşamasında
gerekli kontrolün yapılabilmesi için işletmenin organik üretimle ilgili her birimini yetkilendi-
rilmiş kuruluşa açmak zorundadır. Müteşebbis ve/veya aracı, tüccar, depolama, işleme ve ben-
zeri fason hizmetleri yaptırdığı gerçek veya tüzel kişiler, farklı yetkilendirilmiş kuruluşlar ta-
rafından kontrol edilmeleri durumunda, bu yetkilendirilmiş kuruluşlar arasında bilgi alışverişi
olmasını kabul eder. Müteşebbis ve/veya aracı, tüccar, depolama, işleme ve benzeri fason hiz-
metleri yaptırdığı gerçek veya tüzel kişiler, sözleşme imzaladıkları yetkilendirilmiş kuruluşu
değiştirmeleri durumunda faaliyetin statüsünü gösteren onaylı üretici listesi, üretim ve ürün
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bilgileri, parsel bilgileri, sertifika bilgileri, uygunsuzluk ve düzeltici faaliyetler, ilgili yıla ait
varsa onaylı stok raporunu önceki yetkilendirilmiş kuruluş tarafından müteşebbisin yeni söz-
leşme yaptığı yetkilendirilmiş kuruluşa verilmesini kabul eder. Organik tarım faaliyetinden ay-
rılacak olan müteşebbis, ayrılacağını yetkilendirilmiş kuruluşa gecikmeksizin bildirmeyi ve
kontrol dosyasının en az beş yıl süre ile yetkilendirilmiş kuruluş tarafından muhafaza edilmesini
kabul eder.”

“(5) Müteşebbis ve/veya aracı, tüccar, depolama, işleme ve benzeri fason hizmetleri
yaptırdığı gerçek veya tüzel kişilerden alınan organik ürünlerin ya da kendi ürünlerinin organik
statüsünü etkileyen herhangi bir uygunsuzluk ya da ihlal durumunu gecikmeksizin sözleşme
yaptığı yetkilendirilmiş kuruluşuna bildirmeyi kabul eder. Durum netlik kazanıncaya kadar söz
konusu ürünün organik ürün olduğuna dair atıfta bulunacak organik ürün etiket ve logosunu
kullanamaz. Müteşebbis söz konusu ürünü tereddütler ortadan kalktıktan sonra yetkilendirilmiş
kuruluşun bilgisi dâhilinde bu Yönetmelik hükümlerine uygun işlemlere tabi tutar ve pazarlar.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Denetimler; yetkilendirilmiş kuruluş büro denetimi, müteşebbis ve işletme dene-
timleri olup yetkilendirilmiş kuruluşların büro denetimi Bakanlık tarafından, diğer denetimler
ise il müdürlüklerince yapılır. Denetimler denetim yetkisine sahip en az iki eleman tarafından
gerçekleştirilir. Bakanlık gerek görmesi halinde müteşebbis ve işletme denetimleri yapar. Bu
denetimler gerek görülmesi halinde Bakanlık tarafından Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına da
yaptırılabilir. Bakanlık tarafından yapılan denetimlerde, yetkilendirilmiş kuruluşun akreditas-
yon denetim sonuçları da dikkate alınır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (2)
numaralı alt bendinin (cc)  paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“cc) Bakanlıkça açılacak veya açtırılacak kurslardan kontrolörlük eğitimi aldığına dair
geçerliliği devam eden resmi bir belgenin aslı veya Bakanlıkça onaylı fotokopisi.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin geçici 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril-
miştir.

“GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Yumurtacı sürülerde sağlık ve afet nedeni ile yüksek oranlı
ölümlerin olması durumunda, sürü yenilenirken veya sürü yeniden oluşturulurken,  organik
olarak yetiştirilen piliçler temin edilemediğinde, konvansiyonel olarak yetiştirilen 18 haftadan
küçük piliçlerin organik yetiştiricilik yapılan işletmeye dahil edilmesine,   31/12/2014 tarihine
kadar izin verilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin geçici 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Ruminantlar için 31/12/2014 tarihine kadar %5,”
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan ek-8 ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 16 – Bu Yönetmelik 31/12/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tari-

hinde yürürlüğe girer.
MADDE 17 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

18/8/2010 27676

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 6/10/2011 28076
2- 14/8/2012 28384
3- 24/5/2013 28656
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
HAYVAN DENEYLERİ ETİK KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE

ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, deney hayvanları ile yapılacak olan bilimsel

araştırma, test, eğitim, öğretim gibi temel etkinliklerde kullanılan yöntem ve materyaller ile il-
gili kabul edilebilir etik standartların belirlenmesine, hayvan deneyleri merkezi etik kurulu ve
hayvan deneyleri yerel etik kurullarının kuruluş ve çalışmalarına, yapılması planlanan işlem-
lerin sunulmasına, araştırma ve çalışma önerilerinin incelenmesi ve izin verilmesine, uygula-
maların izlenmesine, deney hayvanları üzerinde yapılan bütün prosedürlerin kayıt altına alın-
malarına ve bu prosedürlerin anında ya da geriye doğru izlenebilmelerine, bütün işlemlerin de-
netlenebilirliğinin sağlanmasına ve ilgili işlemlerin gerektiğinde sonlandırılmalarına ilişkin
esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarda deney

amacıyla kullanılacak hayvanların kullanımından önce alınması gereken izinleri, bu amaçla
hayvan deneyleri merkezi etik kurulu ile hayvan deneyleri yerel etik kurullarının oluşturulması,
bu kurulların çalışma usul ve esasları, görevleri, eğitim, denetim ve yükümlülüklerini kapsar.

(2) Bu Yönetmelik;
a) Deneysel olmayan tarımsal uygulamaları,
b) Deneysel olmayan klinik veteriner hekimliği uygulamalarını,
c) Veteriner sağlık ürünlerine pazarlama yetkisi verilebilmesi için gereken klinik de-

neyleri,
ç) Kayıtlı veya onaylı hayvancılık işletmelerinin yapmakla yükümlü olduğu uygula-

maları,
d) Birincil amacı bir hayvanın kimliklendirilmesi olan uygulamaları,
kapsamaz.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma

Kanununun 9 uncu ve 17 nci maddelerine dayanılarak ve 2010/63/EU sayılı Bilimsel Amaçlarla
Kullanılan Hayvanların Korunmasına İlişkin Avrupa Birliği Direktifine paralel olarak hazır-
lanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Orman ve Su İşleri Bakanlığını,
b) CITES Sözleşmesi: 20/6/1996 tarihli ve 22672 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Söz-
leşmeyi,

c) Çalışma izni: Deney hayvanı kullanıcı, üretici ve tedarikçi kuruluşlara Gıda, Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığınca verilen belgeyi,

ç) Deney: Bilimsel amaçlarla hayvanlar üzerinde gerçekleştirilecek her türlü prosedür
veya prosedürler bütününü,

d) Deney hayvanı: Prosedürlerde kullanılan, serbest yaşayan veya çoğalan larva biçim-
leri, canlı kafadanbacaklılar ve normal fetal gelişimlerinin son üçte birlik döneminden itibaren
memeliler dahil, insan olmayan herhangi bir omurgalı canlıyı,
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e) Deney ünitesi: Hayvanlar üzerinde her türlü prosedür veya prosedürlerin gerçekleş-
tirildiği, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından çalışma izni bulunan birimleri,

f) Etik: Araştırmalarda kullanılacak hayvanlarla ilgili olarak insan ve hayvan yaşamını
ilgilendiren bilimlerde yapılabilecek hareketlerin sınırları, hayvana yönelik yapılacak tutum
ve davranışa yol gösterici evrensel kuralları,

g) Genel Müdür: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürünü,
ğ) Genel Müdürlük: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünü,
h) HADMEK: Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kurulunu,
ı) HADYEK: Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulunu,
i) Hayvan refahı birimi: Üretici, tedarikçi, kullanıcı ve araştırmaya yetkili kuruluşlarda

kurulması zorunlu olan, hayvanların refahı ve bakımından sorumlu, veteriner hekim, veteriner
sağlık teknikeri veya veteriner sağlık teknisyeni unvanına sahip en az bir kişiden, kullanıcı ku-
ruluşlarda ise bu unvanlardan birine sahip bir kişiye ilaveten biri yerel etik kurul üyesi olmak
üzere en fazla üç kişiden oluşan birimi,

j) İnsancıl öldürme metodu: Hayvanın kendi türüne has, en az fiziksel ve duyusal ağrı,
eziyet ve sıkıntıya maruz kalacağı şekilde yaşamının sonlandırılmasını,

k) İn vivo deney: Canlı ortamda yapılan deneyi,
l) İyi laboratuvar uygulamaları: Klinik çalışmalar dışındaki sağlık ve çevre güvenliği

çalışmalarının planlanması, yapılması, izlenmesi, kaydedilmesi, arşivlenmesi ve rapor edilmesi
şartları ve yönetim usulleri ile ilgili kalite sistemini,

m) Kullanıcı: Hayvanları prosedürlerde kullanmaya yetkili olan kişiyi,
n) Kuruluş: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca çalışma izni bulunan, müştemilatı

ile birlikte açık, kapalı, yarı açık, her türlü sabit ya da taşınabilir tesis, bina veya binalar gru-
bunu,

o) Proje: Tanımlanmış bilimsel bir amacı olan ve bir ya da daha fazla prosedürü kap-
sayan iş programını,

ö) Prosedür: Hayvanların; doğurtulması, kuluçkadan çıkarılması ya da genetiği değiş-
tirilmiş hayvan soyunun devam ettirilmesi süreçleri dahil, iyi veteriner hekimlik uygulamalarına
uygun olarak bir iğnenin batırılmasının yarattığına eşit veya daha fazla acı, eziyet, ızdırap veya
kalıcı hasara sebep olabilecek şekilde, bilinen veya bilinmeyen sonuçları olan, deneysel, diğer
bilimsel veya eğitici amaçlarla kullanılmasını,

p) Sekreterya: Etik kurullarda gerekli koordinasyonu sağlayan, yazışmaları yapan ve
kayıtları tutan kişi veya kişileri,

r) Tekniker: Lise öğrenimi üzerine iki yıl süreli Veteriner Sağlık Önlisans programla-
rından mezun olan kişiyi,

s) Teknisyen: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Tarım Meslek Lisesi Veteriner Sağlık Bö-
lümü ile daha önce Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı olan Veteriner Sağlık Meslek
Lisesi, Hayvan Sağlığı Memurları Okulu, Hayvan Sağlığı Memurları Meslek Lisesi okulların-
dan herhangi birinden mezun kişiyi,

ş) TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunu,
t) Tür: Ortak özellikler taşıyan ve kendi aralarında döllenerek üreyebilen akraba canlıları

içeren biyolojik grubu,
u) 3R ilkesi: Mümkün olan her durumda, canlı hayvan yerine bilimsel açıdan geçerli

başka alternatif bir yöntem ya da deneme stratejisinin uygulaması, proje hedeflerinden ödün
vermeden kullanılacak hayvan sayısının olabildiğince azaltılması, hayvanlara acı, eziyet, ızdı-
rap çektirecek ve kalıcı hasar yapacak prosedürlerin iyileştirilerek hayvan refahının artırılma-
sını,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Deney Hayvanının Kullanılma Amaçları, Etik Kurulların Kuruluş,

Görev Süresi, Çalışma Yöntemi, Görev ve Yetkileri

Deney hayvanının kullanılma amaçları
MADDE 5 – (1) Deney hayvanlarının kullanılma amaçları aşağıda belirtilmiştir:
a) Temel araştırmalar.
b) Aşağıdaki amaçlardan herhangi birini taşıyan translasyonel veya uygulamalı araş-

tırmalar:
1) İnsan, hayvan veya bitkilerdeki hastalık, sağlık bozuklukları ve diğer anormalliklerin

önlenmesi, tanı, tedavisi veya bunlardan kaçınma.
2) İnsan, hayvan veya bitkilerdeki fizyolojik bozuklukların incelenmesi, belirlenmesi,

düzeltilmesi veya modifikasyonu.
3) Hayvanların refahı ve tarımsal amaçlarla yetiştirilen hayvanların üretim şartlarının

iyileştirilmesi.
c) (b) bendinde belirtilen amaçlardan herhangi biri için, ilaçlar, gıda hammaddeleri,

yem hammaddeleri, başka maddeler ve ürünlerin kalite, etkinlik ve güvenilirliklerinin gelişti-
rilmesi, üretilmesi ve test edilmesi.

ç) İnsan ve hayvan sağlığı ve refahı için doğal çevrenin korunması.
d) Türlerin korunmasını amaçlayan araştırmalar.
e) Mesleki becerilerin kazandırılması, sürdürülmesi veya geliştirilmesi için yüksek öğ-

renim veya eğitimi.
f) Adli tıp soruşturmaları.
HADMEK’in kuruluşu ve çalışma yöntemi
MADDE 6 – (1) HADMEK bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde

teşekkül eder. HADMEK;
a) Bakanlıktan; genel müdür, genel müdür yardımcısı, daire başkanı, şube müdürü ve

hukuk müşavirliğinden bir hukukçu üye,
b) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından hayvan deneylerinde en az iki yıl tecrü-

beli üç temsilci,
c) Sağlık Bakanlığından hayvan deneylerinde en az iki yıl tecrübeli üç temsilci,
ç) Veteriner fakültelerinden hayvan deneylerinde en az iki yıl tecrübeli üç öğretim üyesi,
d) Tıp fakültelerinden hayvan deneylerinde en az iki yıl tecrübeli üç öğretim üyesi,
e) Türk Tabipleri Birliği ve Türk Veteriner Hekimleri Birliğinden birer temsilci,
f) TÜBİTAK’tan bir veteriner hekim temsilci,
g) Hayvanları korumaya yönelik sivil toplum örgütlerinden bir üye,
olmak üzere yirmibir üyeden oluşur.
(2) HADMEK üyelerinin seçimi;
a) Genel Müdür, genel müdür yardımcısı, daire başkanı, şube müdürü ve hukukçu üye

HADMEK’in daimi üyesidir.
b) HADMEK üyelerinden daimi üyeler hariç diğer kurum ve kuruluşlarca belirlenen

üyelerin atamaları Bakanlık tarafından yapılır.
(3) HADMEK toplantısına, Bakanlık üyelerinden katılım sağlayan en üst düzey temsilci

başkanlık eder.
(4) Daimi üyeler hariç diğer üyelerin görev süresi dört yıldır. Görev süresi biten üye

yeniden atanabilir. Bir takvim yılı içerisinde izinsiz ve mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya
katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden düşer. Üyelik sıfatının ölüm, emeklilik, ayrılma gibi
herhangi bir sebeple sona ermesi veya üyeliğin düşmesi halinde, yerine aynı usulle ve kalan
süreyi tamamlamak üzere ayrılan üyenin niteliklerini taşıyan yeni bir üye görevlendirilir.

(5) HADMEK ve HADYEK arasındaki koordinasyon genel müdürlük tarafından sağ-
lanır. HADMEK sekretaryası hizmetleri, ilgili şube müdürlüğünce yürütülür.
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(6) HADMEK, başkanın belirleyeceği gündemle üç ayda bir toplanır. Toplantı günde-
mini de içeren davet yazısı, toplantı tarihinden en geç on gün öncesinden HADMEK üyelerine
gönderilir. Kurul, başkanın gerek görmesi halinde üyelere en geç on gün öncesinden haber ve-
rilmek suretiyle de toplanabilir.

(7) HADMEK, üyelerin en az üçte ikisinin katılımı ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile
alınır, oyların eşitliği halinde başkanın oyu yönünde karar verilir.

HADMEK’in görevleri
MADDE 7 – (1) HADMEK’in görevleri şunlardır:
a) Deney hayvanlarının kullanılmasına dair etik ilkeleri belirlemek.
b) HADYEK yönergelerini onaylamak ve 21 inci maddeye göre feshetmek.
c) HADYEK’lerin bu Yönetmelik hükümlerine göre çalışıp çalışmadığını denetlemek,

yıllık raporlarını değerlendirmek.
ç) HADMEK tarafından onaylanan yönergeye ve bu Yönetmeliğe aykırı hareket eden

HADYEK’lerin çalışmalarını 21 inci maddeye göre durdurmak.
d) HADYEK’lerin hizmet verdiği üretici ve kullanıcı kurum ve kuruluşlardaki deney

şartlarını ve laboratuvarları bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde denetlemek.
e) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak deney hayvanı kullanılmasını engellemek

amacıyla gerekli girişimleri yapmak.
f) HADYEK’lerin verdiği kararlara yapılan itirazları değerlendirmek, gerekli görülmesi

halinde dosyaları yeniden incelemek üzere gerekçeleri ile birlikte ilgili HADYEK’e geri gön-
dermek.

g) HADYEK’lerin deney hayvanı kullanımı ve bakımı ile ilgili araştırmacı, tekniker,
teknisyen, hayvan bakıcıları ve diğer yardımcı personele yönelik verilen eğitim programlarının
usul ve esaslarını belirlemek ve denetlemek.

ğ) Deney hayvanı kullanım sertifikalarının denkliklerini değerlendirmek.
h) Ülke çapında deney hayvanlarının deneylerde kullanılmasına dair yıllık istatistik bil-

gileri toplamak ve yayınlamak.
ı) Gerektiğinde eğitim programları düzenlemek.
HADYEK’in kuruluşu ve çalışma yöntemi
MADDE 8 – (1) HADYEK aşağıdaki şekilde kurulur:
a) 5199 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi hükmü gereğince, Gıda, Tarım ve Hayvancılık

Bakanlığından çalışma izinli deney hayvanı ünitesi bulunan resmi ve özel kurum ve kuruluşlar
ile yüksek öğretim kurumları HADYEK kurabilir. HADYEK ve hayvan refahı birimi bulun-
mayan kurum ve kuruluşlarda hayvan deneyleri yapılamaz.

b) HADYEK kurulabilmesi için, kurum bünyesinde asgari olarak hayvanların tür özel-
likleri gözetilerek, stressiz ve sakin bir hayat sürdürebilecekleri, veteriner hizmetlerinin veril-
diği Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından çalışma izinli bir deney hayvanı ünitesi bu-
lundurulması zorunludur.

(2) HADYEK’de asgari olarak aşağıda nitelikleri belirtilen üyelerin bulunması gerek-
lidir:

a) Kurum veya kuruluş içinde deney hayvanı yetiştirilmesi, üretilmesi bakımından so-
rumlu ve deney hayvanları kullanım sertifikasına sahip, tam gün ünitede çalışan, hayvan de-
neyleri konusunda en az bir yıl tecrübeli bir veteriner hekim.

b) Kurum veya kuruluş içinde deney hayvanları ile çalışma yapan birimlerden bir tem-
silci.

c) Kendisi ve birinci derece yakınları, hayvanlar üzerinde deneysel çalışma yapmayan
ve kuruluş ile çıkar ilişkisi olmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir kişi.

ç) Kurum veya kuruluş ile çıkar ilişkisi olmayan sivil toplum kuruluşuna üye Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşı bir kişi.
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(3) HADYEK’te görev alacak en az bir üyenin in vivo hayvan deneylerinde en az bir
yıl tecrübeli ve doktora veya tıpta uzmanlık derecesine sahip olması gereklidir. HADYEK’te
tıp veya veteriner hekim etiği uzmanlarının da bulunması tercih edilir. Kurum ve kuruluşlar
ihtiyaçlarına ve idari yapısına göre HADYEK kompozisyonunu belirleyebilirler. HADYEK
gerektiğinde başka alanların uzmanlarından görüş alabilir, toplantılara davet edebilir. HADYEK
en az beş, en fazla 21 üyeden oluşur.

(4) HADYEK üyelerinin görevlendirilmesi ile ilgili olarak;
a) HADYEK başkanı, başkan vekili ve üyeleri; üniversitelerde rektör, diğer kurum ve

kuruluşlarda ise en üst düzey yönetici onayı ile görevlendirilir.
b) HADYEK başkanı ve veteriner hekim kurum veya kuruluşun tam zamanlı çalışanı

olmak zorundadır. Bunun dışındaki üyeler, kurum veya kuruluş dışından da görevlendirilebilir.
c) Atamalar veya onay ile görevlendirilmelere dair değişiklikler bir ay içinde HADMEK’e

bildirilir.
ç) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket ettiği tespit edilen kişiler HADYEK üyesi

olarak görevlendirilemez.
(5) Kurum ve kuruluşlarda HADYEK sekreteryası, üniversitelerde rektör, diğer kurum

ve kuruluşlarda ise en üst düzey yönetici onayı ile görevlendirilir. HADYEK’in düzenli çalış-
ması, başvuruların alınması, değerlendirilmesi ve arşivlenmesi amacıyla ayrı bir çalışma birimi
oluşturulur.

(6) HADYEK üyelerinin görev süresi dört yıldır. Görev süresi biten üye yeniden ata-
nabilir veya onay ile görevlendirilebilir. Bir takvim yılı içerisinde izinsiz ve mazeretsiz olarak
üst üste üç toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer. Üyelik sıfatının ölüm, emeklilik, ayrılma
gibi herhangi bir sebeple sona ermesi halinde, yerine aynı usulle ve kalan süreyi tamamlamak
üzere ayrılan üyenin niteliklerini taşıyan yeni bir üye görevlendirilir.

(7) HADYEK, yönergesi HADMEK tarafından onaylandıktan sonra faaliyetine başlar.
(8) HADYEK aşağıda belirtildiği şekilde çalışır:
a) HADYEK, kurul başkanının belirleyeceği gündemle en az ayda bir defa, üyelerin

en az üçte ikisinin katılımı ile toplanır.
b) HADYEK toplantısında kararlar oy çokluğu ile alınır. Oy eşitliği halinde başkanın

oyu yönünde karar verilir.
c) Her kurul kendi çalışma usul ve esaslarını belirleyen bir yönerge hazırlar.
ç) Kurumlarda kullanılan tüm deney hayvanlarına ilişkin kayıtlar, hayvan refahı biri-

minde görevli deney hayvanı yetiştirilmesi, üretimi ve bakımından sorumlu veteriner hekim
tarafından tutulur veya tutturulur. Söz konusu kayıtlarda temin edilen hayvanların sayıları, tür-
leri, temin edildikleri yerler, kullanıcı kuruluşa geldiği tarih ve yapılan tüm işlemler bulunur.
Bu kayıtlar en az beş yıl süreyle muhafaza edilir.

d) HADYEK, yapılacak başvuruları değerlendirmek için bir form hazırlar. Formda aşa-
ğıdaki bilgilerin bulunması zorunludur:

1) Proje adı.
2) Proje yürütücüsü ve diğer araştırıcıların adı, adresi, görev yeri, imzası.
3) Prosedürün yapılacağı yer ve süresi.
4) Canlı hayvanlar üzerinde prosedür uygulayacakların eğitim sertifikaları.
5) Başvuru tarihi.
6) Proje önerisi.
7) Günlük dille yazılmış teknik olmayan proje özeti.
8) Hayvan kaynakları, tahmini hayvan sayısı, türü ve yaşı.
9) Hayvanlar üzerinde gerçekleştirilecek prosedürler.
10) Prosedürlerin sebep olacağı acı, eziyet, ızdırap ve kalıcı hasar düzeyi.
11) 3R ilkesinin prosedürlerde uygulanma şekli.
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12) Kullanılması planlanan anestezi, analjezi ve diğer ağrı kesici yöntemler.
13) Hayvanların yaşamları boyunca acı ve ızdırap çekmemesi ya da çektikleri ızdırabın

azaltılması için alınacak önlemler.
14) Prosedürlerin sonlandırılmasında insancıl öldürme metodunun belirlenmesi.
15) Hayvan sayısını ve prosedürlerin sebep olacağı acı, eziyet, ızdırap ya da olası çev-

resel etkileri asgariye indirmek için uygulanacak deneysel veya gözlemsel stratejiler ile veri
analiz usulleri.

16) Hayvanların birden fazla projede kullanılıp kullanılmayacağı.
17) Hayvanların barındırma, yetiştirme ve bakım şartları.
18) Projede yer alanların yetkinliği.
19) Taahhütname.
e) HADYEK tarafından projelere azami beş yıl süre ile izin verilir, süre uzatımı talebi

olması halinde, talebin gerekçelendirilmesi şartıyla ek süre verilebilir.
f) Bütün başvurular ve alınan kararlar, tarih ve sayı numarası verilerek kayıt altına alınır.

Kayıtlar en az beş yıl süreyle muhafaza edilir.
g) Başvurular, proje yürütücüsü tarafından yapılır. Tez çalışmaları için yürütücü, da-

nışman öğretim üyesidir.
ğ) HADYEK, yaptığı değerlendirme neticesinde uygun, düzeltilmesi gerekir, şartlı ola-

rak uygun ya da uygun değildir şeklinde karar verir. Kararlar başvuru sahibine başvurunun ya-
pıldığı tarihten itibaren kırk iş günü içinde yazılı olarak bildirilir. Bu süre proje değerlendir-
mesini de kapsar. Projenin karmaşıklığı veya birden çok bilim dalını ilgilendirdiği hallerde,
HADYEK sözü edilen süreyi bir defaya mahsus olmak üzere onbeş iş gününü geçmeyecek şe-
kilde uzatabilir. Uzatma sebebi ve süresi gerekçelendirilerek, süre sona ermeden yürütücü bil-
gilendirilir. HADYEK, bir projenin yapılabilirliğini sınamak amacıyla az sayıda hayvan üze-
rinde ön deneylerin yapılmasını isteyebilir. Bu durumda kesin karar, “şartlı olarak uygun” kararı
verilen projelerdeki usullere göre verilir.

h) HADYEK üyelerine ait başvurular görüşülürken ilgili kurul üyesi görüşmelere ka-
tılamaz ve oy kullanamaz.

ı) Hakkında “Düzeltilmesi gerekir” kararı verilen projeler, düzeltildikten sonra tekrar
değerlendirilir. “Şartlı olarak uygun” kararı verilen projeler, HADYEK tarafından belirlenecek
bir süre boyunca, hayvan refahı birimi tarafından izlenip, istenen şartların yerine getirilip ge-
tirilmediği değerlendirildikten sonra uygun ya da uygun değildir şeklinde karara bağlanır ve
proje ile ilgili HADYEK’e rapor verilir.

i) İzin verilen projelerde hayvan refahını olumsuz etkileyecek herhangi bir değişiklik
olup olmadığı yerel etik kurulu tarafından denetlenir. Yerel etik kurulu, onaylanan projeye uyul-
maması durumunda, verilen izni iptal eder. İznin iptal edilmesi durumunda; hayvan refahı bi-
rimi tarafından, projede kullanılan veya kullanılması öngörülen hayvanların refahının olumsuz
yönde etkilenmemesi sağlanır.

j) HADYEK onayı alındıktan sonra projedeki ve çalışmaya katılacak kişilerdeki deği-
şiklikler proje yürütücüsü tarafından HADYEK’e yazılı olarak bildirilir ve onayı alınır.

k) Aşağıdaki müdahaleler HADYEK iznine tabi değildir:
1) Teşhis ve tedavi amaçlı klinik uygulamalar.
2) Ölü hayvan veya dokusu, mezbaha materyalleri, atık fetuslar ile yapılan prosedürler.
3) Süt sağma.
4) Dışkı veya altlık örneği toplama.
5) Sürüntü ile örnek alma.
l) Tür tanımlama ile ilgili doğadan yaban hayvanı kullanılmasında Genel Müdürlükten

alınan izin, HADYEK izni yerine geçer.
m) Saha araştırmalarının birden fazla ilde yürütülmesi halinde sadece bir yerin HADYEK

onayının alınması yeterlidir.
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n) Kayıtlar HADMEK ve Bakanlığın denetimine açık tutulur. HADYEK, gerektiğinde
konusunda deneyimli uzmanların yazılı görüşlerini alabilir veya HADYEK toplantısına davet
ederek sözlü veya yazılı görüş isteyebilir.

HADYEK’in görevleri
MADDE 9 – (1) HADYEK’in görevleri şunlardır:
a) Bu Yönetmelik hükümleri ile HADMEK’in belirlediği etik ilkeler ve iyi laboratuvar

uygulamaları çerçevesinde kendi çalışma usul ve esasları hakkında yönerge hazırlamak.
b) Deney hayvanları üzerinde yapılacak tüm işlemlerin etik yönden kabul edilebilir sı-

nırlarını belirleyerek yapılacak işlemlere ilişkin protokolleri onaylamak veya gerekçeli olarak
red etmek.

c) Kurum içinde deney hayvanı kullanılması sürecinin 3R ilkelerine ve etik kurallara
uygun olarak sürdürülmesini denetlemek, bu amaçla gerekli düzenlemeleri yapmak.

ç) Deney hayvanı kullanılarak elde edilenlerle aynı veya daha yüksek düzeyde bilgi
sağlayabilecek ancak hayvan kullanılmayan veya en az sayıda hayvan kullanılan ya da daha
az acı verilen prosedürler içeren alternatif yöntemlerin geliştirilmesine ve doğrulanmasına kat-
kıda bulunacak ve bu alanda araştırmayı teşvik edecek uygulamalar yapmak.

d) Deney hayvanları üzerinde yapılacak işlemlerin onaylanmış protokole uygun olarak
yapılmasını sağlamak, gerektiğinde sonlandırmasına karar vermek.

e) Deney hayvanlarıyla çalışacak personelin gerekli eğitimi almasını sağlamak ve deney
hayvanı kullanım sertifikası bulunması şartıyla hayvan deneyleri yapılmasına izin vermek. Bu
amaçla gerektiğinde sertifika programları düzenlemek.

f) Deney hayvanlarının üretim, yetiştirme, barındırma ve nakil şartları ile deneylerin
yapıldığı laboratuvar şartlarının ve ekipmanının etik yönden uygun olup olmadığını denetle-
mek.

g) Deney hayvanı kullanımı ile ilgili olarak istatistiki veri tabloları ile yıllık faaliyet ra-
porunu hazırlayarak HADMEK’e sunmak.

ğ) Deneysel çalışmalar sonunda ortaya çıkan atıklar ve tıbbi atıkların 9/8/1983 tarihli
ve 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesince bertarafını sağlamak.

h) 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun ve ilgili mevzuatın getirdiği hükümler
çerçevesinde, deney hayvanlarının kayıt altına alınmalarını ve izlenebilmelerini sağlamak.

ı) Düzenlenecek eğitim sertifika programlarını otuz gün önce HADMEK’e bildirmek.
i) Düzenledikleri sertifika eğitim programları ve eğitim sonunda başarılı olarak sertifika

alan kursiyerler ile ilgili bilgileri HADMEK’e bildirmek.
j) Deneyde kullanılan hayvanların, prosedür sonrası sahiplendirilmesi veya çiftçilik sis-

temine iadesinde sakınca görülüp görülmediği hakkında karar vermek.
HADYEK’in çalışma ilkeleri
MADDE 10 – (1) HADYEK aşağıda belirtilen ilkeler doğrultusunda çalışır:
a) Bilimsel araştırmalarda kullanılması zorunlu olan deney hayvanlarına kötü muame-

leleri engellemek.
b) Deney hayvanlarının 5 inci maddede belirtilen amaçlar kapsamında kullanılmasını

sağlamak.
c) Ağır acı, stres ya da buna denk eziyet veren deneylerde bir hayvanın bir defadan

fazla kullanılmamasını, zorunlu olarak kullanılması gerekiyorsa bunun sağlam bilimsel gerek-
çelere dayandırılmasını sağlamak.

ç) Eğitim amaçlı kongre, konferans ve seminerlerde ağrı ve acı veren deneylerin yapıl-
mamasını sağlamak.

d) Bilimsel açıdan güvenilir verinin, hayvanlara mümkün olduğu kadar az acı çektirerek
ve onları en az strese sokarak elde edilmesini sağlamak.

e) Araştırmalar süresince kullanılan deney hayvanlarına, türüne uygun şartlar hazırla-
mak ve en iyi fizyolojik, davranışsal ve çevresel şartların teminini sağlamak.
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f) Uygun şekilde eğitilmiş personel tarafından uygun şartlarda deney hayvanı bakımını
sağlamak.

g) Canlı hayvanlarda yapılacak deney amaçlı çalışmaların sorumlu veteriner hekim gö-
zetiminde yapılmasını sağlamak.

ğ) Araştırıcılar tarafından, deneylerin hangi durumlar yerine getirildiğinde sonlandırı-
lacağına dair hedef noktaların belirlenmesini sağlamak.

h) Araştırılan bilginin elde edilmesinde geçerliliği ıspatlanmış alternatif usuller varsa
hayvan deneylerini etik olarak uygun görmemek ve daha önceden ayrıntılı olarak yapılmış de-
neylerin tekrar edilmesine engel olmak.

ı) Deney için en uygun hayvan türü ve yöntemin seçilmesini ve bilimsel olarak anlamlı
sonuç verebilecek en az sayıda hayvan kullanılmasını sağlamak.

i) Deney hayvanlarına gereksiz acı ve ağrı verecek deneylerde uygun bir anestezi usu-
lünün uygulanmasını ve araştırmalarda uygun ağrı kesici ve anestezi kullanılmasını sağlamak.

j) Anestezinin, hayvan için deneyin kendisinden daha fazla travmatik olması ve deneyin
amacına uygun olmaması durumunda yapılmasını engellemek.

k) Deneyin etik ilkeler çerçevesinde yapılması ve amacına uygun olması için veteriner
hekim kararı ile;

1) Anesteziden çıktığında önemli oranda acıya maruz kalacak olan hayvanın ağrı kesici
ile tedavi edilmesini, tedavi edilmesi mümkün değilse insancıl bir metotla öldürülmesini,

2) Deney hayvanının araştırma sürecinde ya da sonunda hayatına son verilmesi işlem-
lerinin uygun gerekçelerle yapılmasını,

3) Şiddetli ve sürekli ağrı çeken veya normal hayatını sürdüremeyecek duruma gelen
deney hayvanları ile sağlığı ve çevresi için risk oluşturabilecek deney hayvanlarının insancıl
bir metotla yaşamalarına son verilmesini,

sağlamak.
l) Araştırmada kullanılan ve yaşamalarını sürdüren deney hayvanlarına, deney sonunda

sağlıklı yaşam şartlarının teminini sağlamak.
m) Hayvanları ağır ve uzun süreli acıya maruz bırakacak deneylerin yapılmasına, etik

ilkeler ile araştırmadan elde edilecek fayda ve hayvanların çekeceği acı dikkate alınarak karar
vermek.

n) Bilimsel hedeften uzaklaşılmadığı ve hayvanın refahının bozulmadığı sürece hayvanlar
üzerinde birden fazla uygulama yaparak, deneyde kullanılan hayvanların sayısını azaltmak.

o) Deneyde kullanılarak ölen hayvanların doku ve organlarının paylaşılması kapsamın-
da diğer başvurularda değerlendirilmesini sağlamak.

ö) Uzun süreli olması muhtemel şiddetli acı, eziyet ve ızdırapla sonuçlanan ve düzel-
tilmesi mümkün olmayan uygulamalardan kaçınmak.

p) Yalnızca kendi bünyesindeki hayvan refahı biriminin denetiminde gerçekleştirilecek
prosedürlere izin vermek.

r) Onay verilen projelerde, içerikte ve çalışmaya katılacak kişilerde yapılacak değişik-
likleri takip etmek ve gerekli izinlerin alınmasını sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Deney Hayvanı ve Araştırmalara İlişkin Uygulamalar

Deney hayvanları
MADDE 11 – (1) HADYEK’in çalışmalarında kullanılacak hayvanlara ilişkin hususlar:
a) Deney hayvanları üzerinde yapılacak tüm prosedürlerin HADYEK tarafından onay-

lanmış olması zorunludur.
b) HADYEK tarafından yapılan düzenlemelere uygun olarak alınmış bir genel veya

özel istisna olmadıkça, deneylerde kullanılacak;
1) Fare (Mus musculus),
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2) Sıçan (Rattus norvegicus),
3) Kobay (Cavia pocellus),
4) Suriye (altın) hamsteri (Mesocricetus auratus),
5) Çin hamsteri (Cricetulus griseus),
6) Moğolistan gerbili (Meriones unguiculatus),
7) Tavşan (Oryctolagus cuniculus),
8) Köpek (Canis familiaris),
9) Kedi (Felis catus),
10) İnsan dışı primatların bütün türleri
11) Kurbağa [Xenopus (laevis, tropicalis), Rana (temporaria, pipiens)],
12) Zebra balığı (Danio rerio),
türlerinin ve deneyde kullanılacak tüm hayvanların kayıtlı yasal deney hayvanı üreticisi

ve tedarikçilerinden alınmış olması şartı aranır.
c) Kedi, köpek gibi evcil türlerin sokakta başıboş olanları, deneylerde kullanılmaz. An-

cak, hayvanların sağlık ve refahı ile ilgili çalışmalara ihtiyaç duyulması, çevre, insan ve hayvan
sağlığına karşı ciddi tehlike oluşturması ve çalışmanın amacının sadece başıboş hayvan kulla-
nılarak gerçekleştirilebileceğine dair bilimsel gerekçeler sunulması hallerinde bu hayvanlar
deneylerde kullanılabilir.

ç) İnsan dışı primatların deneylerde kullanılmasına, istisnai durumlarda ve prosedürün
amacının insan dışı primatlar dışında bir tür kullanılarak gerçekleştirilemeyeceğine dair bilimsel
bir gerekçe mevcutsa izin verilir.

d) Büyük kuyruksuz maymunlar deneylerde kullanılamaz.
e) Ulusal mevzuat ve uluslararası sözleşmeler çerçevesinde nesli tehlike altında olan

ve korunan türler ile CITES Sözleşmesinin Ek-1 Listesindeki türlerin kullanılmasına aşağıda
belirtilen durumlarda izin verilir:

1) Prosedür, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi ile
(c) ve (d) bentlerinde belirtilen amaçlardan birine sahipse.

2) Prosedürün amacının söz konusu türlerin dışındaki türler ile gerçekleştirilemeyece-
ğine dair bilimsel bir gerekçe mevcutsa.

f) Doğadan alınmış yaban hayvanı üzerinde yapılacak deney bir bilimsel gerekçeyle;
ancak diğer hayvanların deneyin amacı bakımından yeterli olmaması halinde onaylanır. Bu ko-
nuda yapılan çalışmalarda HADYEK onayından sonra Genel Müdürlükten izin alınır.

Anestezi ve anestezi uygulanması, öldürme ve deneylerde şiddet sınıflandırması
ile ilgili işlemler

MADDE 12 – (1) Anestezi ve anestezi uygulanması, öldürme ve deneylerde şiddet sı-
nıflandırması ile ilgili işlemler Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca 13/12/2011 tarihli ve
28141 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan
Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmeliğin 21 inci ve 22 nci maddeleri ile Ek-8
ve Ek-9’a göre yapılır.

Hayvanların deneylerde tekrar kullanımı
MADDE 13 – (1) Daha önce bir ya da birkaç deneyde kullanılan bir hayvanın tekrar

kullanılmasına aşağıdaki durumlarda izin verilir:
a) Daha önceki deneylerin gerçek şiddeti “hafif” veya “orta” ise.
b) Hayvanın genel sağlık durumu tamamen eski haline dönmüşse.
c) Yeni deney “hafif”, “orta” veya “ düzelmez” olarak sınıflandırılmışsa.
ç) Hayvan üzerinde daha önce gerçekleştirilen prosedürleri değerlendirebilecek bir ve-

teriner hekim tarafından uygun bulunmuşsa.
(2) İstisnai durumlarda, (a) bendini uygulama dışı bırakacak şekilde ve hayvanın vete-

riner hekim tarafından muayene edilmesinden sonra, hayvanın şiddetli acı, ızdırap veya eşde-
ğerini içeren bir deneyde birden fazla kullanılmaması şartıyla bir hayvanın tekrar kullanılma-
sına izin verilebilir.

15 Şubat 2014 – Sayı : 28914                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 17



Deneyin sonlandırılması
MADDE 14 – (1) Deneyle ilgili olarak daha fazla gözlemin yapılamayacağı hallerde

ya da genetiği değiştirilmiş hayvan soyları ve nesilleri artık takip edilmiyorsa veya sürekli de-
vam eden bir şekilde iğne batırılmasına eşdeğer ya da daha fazla acı, eziyet, ızdırap ve kalıcı
hasar yaşaması bekleniyorsa deney sonlandırılır.

(2) Deneyin sonunda, bir hayvanın yaşamaya devam etmesine dair karar bir veteriner
hekim tarafından alınır. Bir hayvanın yaşatılmaya devam etmesi durumunda, sağlık durumuna
uygun bakım ve barınma hizmeti sağlanır. Hayvan orta veya şiddetli acı, eziyet, ızdırap ve
kalıcı hasar yaşamaya devam ediyorsa öldürülür.

Projelerin değerlendirilmesi
MADDE 15 – (1) Projeler;
a) Bilimsel, eğitsel veya yasal gerekçeleri,
b) Hayvan kullanımı gerekçeleri,
c) Prosedürlerin mümkün olan en insani ve çevreye duyarlı şekilde gerçekleştirilmesinin

tasarlanması,
ç) Tahmin edilen bilimsel faydaları ve eğitim yönünden değeri,
d) 3R ilkesine uyumu,
e) Prosedür şiddetinin sınıflandırılması,
f) Elde edilecek fayda ve hayvanların çekeceği acı,
g) Öldürme metotları, prosedürler, anestezi, tekrar kullanım, bakım ve barınma şartla-

rının mer’i mevzuata uygunluğu,
ğ) Geriye dönük değerlendirmenin yapılıp yapılmayacağı ve ne zaman yapılacağına

karar verilmesi,
kriterlerine göre HADYEK tarafından değerlendirilir.
(2) HADYEK tarafından proje değerlendirmesini yapacak uzmanların; 3R ilkesi, deney

tasarımı, hayvan deneyleri pratik uygulamaları, yaban hayvanları deneyleri pratik uygulamaları
veya hayvan bakım ve beslenmesi konusunda yetkin olmasına göre seçilmesine dikkat edilir.

(3) Proje değerlendirmesi şeffaf olmalıdır. Fikri mülkiyet haklarının ve gizli bilgilerin
korunması için, proje değerlendirmesi tarafsız bir şekilde gerçekleştirilir ve bağımsız tarafların
görüşlerini de kapsayabilir.

Proje özetleri
MADDE 16 – (1) Fikri mülkiyet hakkı ve gizli bilgilerin korunmasına tabi olarak, tek-

nik olmayan proje özeti aşağıdaki hususları kapsar:
a) Tahmin edilen hasar ve faydalar ile kullanılan hayvan kimliği de dahil, projenin he-

defleri hakkında bilgiyi.
b) 3R ilkesine uyulduğunu.
(2) Teknik olmayan proje özeti anonim olacak şekilde ve kullanıcı ile personelin ad ve

adreslerini içermeyecek şekilde hazırlanır.
(3)  HADYEK, teknik olmayan proje özetinde projenin geriye dönük değerlendirme

sürecine tabi tutulup tutulmayacağı ve bu sürenin sınırının belirtilmesini talep edebilir. Bu du-
rumda, teknik olmayan proje özetinin geriye dönük değerlendirmenin sonuçlarıyla güncelleş-
tirilmesini sağlar.

(4)  Bakanlıkça veri tabanı oluşturulması durumunda, yetki verilen projelerin teknik
olmayan proje özetleri ve bunlarda yapılan güncellemeler bu veri tabanında yayınlanır.

Geriye dönük değerlendirme
MADDE 17 – (1) HADYEK izni alınarak sonuçlandırılan projeler ile ilgili geriye dö-

nük değerlendirme yapılması kararı alınması halinde HADYEK’e ibraz edilen dokümanlara
göre aşağıdaki hususlar değerlendirilir:

a) Projenin amaçlarına ulaşılıp ulaşılamadığı.
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b) Kullanılan hayvan türlerinin sayısı, hayvanlara verilen zarar ve prosedürlerin şiddeti.
c) 3R prensibinin uygulanmasına katkıda bulunabilecek unsurlar.
(2) İnsan dışı primatların kullanıldığı tüm projeler ve uzun süreli ve iyileştirilemeyen

şiddetli ağrı, eziyet ve ızdırap içeren prosedürler de dahil “şiddetli” olarak sınıflandırılan pro-
sedürleri içeren projeler geriye dönük değerlendirmeye tabi tutulur.

(3) İkinci fıkra hükümleri dışındaki projeler geriye dönük değerlendirmeden muaf tu-
tulabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim

Deney hayvanı ile uğraşacak personelin eğitimi
MADDE 18 – (1) Deney hayvanı ile uğraşacak personelin eğitiminde uyulması gerekli

hususlar aşağıda belirtilmiştir:
a) Deney hayvanı ile uğraşan veya uğraşacak araştırıcıların eğitilmesi için eğitim prog-

ramlarının düzenlenmesi, deney hayvanları kullanım sertifika programlarının açılması, düzen-
lenmesi ve yürütülmesinden HADYEK sorumludur. Bu programlarda başarılı olanlara, ilgili
HADYEK tarafından deney hayvanı kullanım sertifikası verilir.

b) Deney hayvanı kullanarak her türlü eğitim, araştırma, uygulama ve test yapmak is-
teyen veya bu programların yapılmasında deney hayvanlarına dokunarak katkıda bulunan öğ-
renciler, araştırmacılar, akademik, sağlık, teknik ve idari personel deney hayvanı kullanıcısı
olarak kabul edilir.

c) Deney hayvanı kullanıcıları, sertifika almadan bu hayvanlar üzerinde deney, eğitim,
test amacıyla işlem yapamaz ve çalışma mekanlarında bu hayvanları barındıramazlar. Çiftlik
hayvanlarıyla yapılacak araştırmalarda araştırma ekibinin içinde bir veteriner hekimin bulun-
ması zorunludur. Bu durumda veteriner hekimin deney hayvanları kullanım sertifikası bulun-
ması gerekli değildir.

ç) HADYEK; deney hayvanı üretilmesi ve yetiştirilmesi ile sorumlu personelin asgari
olarak bilgilendirilmesi ve uyulması gereken usul ve esasları içeren bir meslek içi eğitim prog-
ramı hazırlar ve periyodik olarak uygulanmasını denetler.

d) HADYEK onayına sunulan çalışmada, deney hayvanı kullanan kişinin kullanım ser-
tifikası olmaması halinde bu çalışmaya onay verilmez.

e) Bir araştırıcı, kendi sertifikası olmaması halinde araştırma yürütücüsü olarak başka
kişilerle ortak çalışma yapmak amacıyla HADYEK’e başvurabilir. Kendisinin katıldığı, ancak
doğrudan deney hayvanlarıyla prosedür uygulamayan araştırmacılar, sertifikalı deney hayvanı
kullanıcılarının yardımıyla deneylerini sürdürebilirler.

f) Deney hayvanları kullanım sertifikası programlarının içeriği HADMEK tarafından
alınacak kararla belirlenerek tüm HADYEK’lere bildirilir.

g) HADMEK gerektiğinde sertifika programlarını güncelleyebilir.
ğ) Deney hayvanları kullanım sertifika programlarında derslerin %80’ine devam etmek

zorunludur.
h) Kursiyerlerin sertifika alabilmeleri için kurs sonunda yapılacak olan sınavda 100

üzerinden en az 70 puan almaları gereklidir.
ı) Sertifika eğitim programlarının nasıl yürütüleceği HADYEK tarafından belirlenir.
i) Bu Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenen deney hayvanları kullanım sertifika

programlarına kayıt yaptırarak devam ve başarı şartlarını yerine getiren kursiyerlere "Deney
Hayvanları Kullanım Sertifikası" verilir. Deney hayvanları kullanım sertifikası, ilgili HADYEK
başkanı ve üniversitelerde rektör, diğer kurum ve kuruluşlarda ise en üst düzey yönetici tara-
fından imzalanır.

j) HADYEK’ler düzenleyecekleri sertifika eğitim programlarını otuz gün önce HADMEK’e
bildirmekle yükümlüdür.
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k) HADYEK’ler düzenledikleri sertifika eğitim programları sonunda başarılı olarak
sertifika alan kursiyerler ile bilgileri HADMEK’e bildirmekle yükümlüdür.

l) Bu Yönetmelik hükümleri haricinde başka kurumlardan alınmış olan deney hayvan-
ları kullanım sertifikaları ya da benzerlerinin bu Yönetmelik hükümlerine göre eşdeğer olup
olmadıklarına HADMEK karar verir.

m) Lisans veya yüksek lisans düzeyinde deney hayvanı kullanımı ile ilgili alınmış olan
eğitimlerin sertifika programına eşdeğer olup olmadığına HADYEK karar verir, uygun oldu-
ğuna karar verilen eğitim programlarını tamamlayanlara HADYEK tarafından sertifika verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Kayıt ve deney hayvanlarının kimliklendirilmesi
MADDE 19 – (1) Deney hayvanlarının kayıt altına alınması ve kimliklendirilmesi,

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca 13/12/2011 tarihli ve 28141 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Ko-
runmasına Dair Yönetmeliğin 34, 35 ve 36 ncı maddelerine göre yapılır. Kayıtlar HADMEK
kararı doğrultusunda Bakanlıkça istenilen istatistik formlarında belirlenen bilgileri kapsar.

Denetim ve denetleme
MADDE 20 – (1) 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 17 nci maddesine isti-

naden bu Yönetmelik hükümlerinin tamamı HADMEK’in vereceği görüş doğrultusunda Ba-
kanlık denetimine tabidir. Denetimler Bakanlıkça haber verilmeksizin yapılabilir.

Cezalar
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen hususlara uymayanlara ve yetkisi olma-

dığı halde hayvan deneyi yapanlara 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 28 inci mad-
desinin birinci fıkrasının (f) bendi gereğince idari para cezası uygulanır.

(2) HADMEK tarafından yapılan denetimler sonucunda, bu Yönetmeliğe aykırı hareket
eden HADYEK’lere eksikliklerini bir ay sürede tamamlamaları ile ilgili yazılı uyarıda bulu-
nulur ve HADYEK çalışmaları düzenlemeler yapılıncaya kadar bir ay askıya alınır, eğer gerekli
düzenlemeler yapılmaz ise HADYEK çalışmaları altı ay durdurulur. Altı ay içerisinde belirtilen
eksiklikleri düzeltmeyen HADYEK’in yönergesi feshedilir.

Gizlilik
MADDE 22 – (1) Yerel etik kurullarının yazışmaları gizli olup, bu Yönetmelikte belir-

tilen yetkili kurumlar dışında üçüncü şahıslara bilgi verilmez.
(2) Bakanlık bu Yönetmeliğin uygulaması ile ilgili bilgileri, gerek gördüğünde ülke-

mizin de taraf olduğu uluslararası sözleşmeler kapsamında kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
(3) Canlı hayvanların kullanıldığı projelerin, mülkiyet haklarını ihlal etmemek ve gizli

bilgileri açığa vurmamak kaydıyla halkın bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla objektif bil-
giler verilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 23 – (1) 6/7/2006 tarihli ve 26220 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvan

Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

Geçiş hükümleri
MADDE 24 – (1) Yeniden HADMEK oluşturuluncaya kadar mevcut HADMEK görevine

devam eder.
(2) Yönergeleri onaylı HADYEK’lerin yönergelerinin bu Yönetmeliğin yürürlüğe gir-

diği tarihten itibaren iki yıl içerisinde bu Yönetmeliğe uyumlu hale getirilmesi zorunludur.
Yürürlük
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU İDARİ

YAPTIRIMLAR YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kurum tarafından uygulanacak idari para ce-

zaları ile diğer yaptırım ve tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/2/1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Ka-

nunu, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uy-
gulanmasına Dair Kanun, 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu, 4/7/1934
tarihli ve 2559 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesi, 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Kanunun Ek
5 inci maddesi, 1/11/1983 tarihli ve 2937 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi, 4/12/2004 tarihli ve
5271 sayılı Kanunun 135, 136, 137 ve 138 inci maddeleri ile 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı
İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla
Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme
Kanunu, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Kurum düzenlemeleri de
dahil olmak üzere, ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi ve ilgili
mevzuata aykırılık halinde uygulanacak yaptırımlara ve bunların uygulanmasına ilişkin usul
ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Kanunun 9 uncu,

60 ıncı ve 61 inci maddeleri, 4703 sayılı Kanunun 12 nci maddesi, 5070 sayılı Kanunun 18 inci
maddesi ile 5651 sayılı Kanunun 3 üncü, 4 üncü, 5 inci, 6 ncı ve 8 inci maddelerine dayanılarak
hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,
b) Bir önceki takvim yılı: İhlalin vukû bulduğu tarihten bir önceki takvim yılını, ihlalin

vukû bulduğu tarihin tam olarak tespit edilemediği veya ihlalin devam ettiği durumlarda idari
para cezasının uygulanacağı yıldan bir önceki takvim yılını, ihlalin yıllara yaygın olması du-
rumunda ihlalin sona erdiği takvim yılından bir önceki takvim yılını,

c) Brüt satışlar: İşletmecinin faaliyetleri çerçevesinde satılan mal ya da hizmetler kar-
şılığında alınan veya tahakkuk ettirilen toplam değerleri kapsayan ve gelir tablosunda “60. Brüt
Satışlar” hesabında kaydedilen tutarları,

ç) İdari yaptırım: İdari para cezaları ile diğer yaptırım ve tedbirleri,
d) İlgili mevzuat: Kurumun görev alanına ilişkin kanun, kanun hükmünde kararname,

tüzük, yönetmelik, Bakanlar Kurulu kararı, eki kararlar, tebliğ, Kurul kararları, diğer düzenle-
yici işlemler, görev sözleşmeleri, imtiyaz sözleşmeleri ve diğer yetkilendirme belgelerini,

e) İşletmeci: Yetkilendirme çerçevesinde elektronik haberleşme hizmeti sunan ve/veya
elektronik haberleşme şebekesi sağlayan ve alt yapısını işleten şirketi,

f) Kurul: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunu,
g) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,
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ğ) Net satışlar: Brüt satışlardan, satış indirimlerinin düşülmesi sonucu kalan tutarı,
h) Satış indirimleri: Net satış hâsılatına ulaşabilmek için brüt satışlardan indirilmesi ge-

reken satıştan iadeler, satış iskontoları ve diğer indirimleri,
ifade eder.
(2) Bu Yönetmelikte geçen ve birinci fıkrada yer almayan tanımlar için ilgili mevzuatta

yer alan tanım ve kısaltmalar geçerlidir.

İKİNCİ BÖLÜM
İdari Para Cezaları

Yetkilendirmeye ilişkin ihlaller
MADDE 5 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki

net satışlarının aşağıda belirtilen oranına kadar idari para cezası uygulanır:
a) İşletmecinin;
1) İmtiyaz sözleşmesi kapsamında kurduğu elektronik haberleşme şebekesi ve tesislerini

sözleşme süresinin sonuna kadar iyi, güncel ve çalışır durumda bulundurma yükümlülüğünü
yerine getirmemesi,

2) Acil durumlara ve/veya acil yardım çağrı hizmetlerine ilişkin yükümlülüklerini yerine
getirmemesi,

3) Yetkilendirmesi kapsamı dışına çıkarak hizmet vermesi veya şebeke ve altyapı kur-
ması ve/veya işletmesi,

halinde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde üçüne (%3) kadar
idari para cezası uygulanır.

b) İşletmecinin;
1) Şebekesine ilişkin donanım ve yazılım gibi yatırımlarına yönelik olarak yetkilendir-

mesinde ve/veya ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklere uymaması,
2) “All Risk” sigortası yaptırma konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi,
3) Kapsama alanına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi,
halinde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde ikisine (%2) ka-

dar idari para cezası uygulanır.
c) İşletmecinin;
1) Rehber ve bilinmeyen numaralar konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi,
2) Tüm çalışanlarının mevzuata uygun davranışta bulunması için gerekli olan önlemi

almaması ve işin düzenli yürümesini sağlamaması,
3) Yetkilendirme devri, hisse devri veya birleşme veya devralmaya ilişkin yükümlü-

lüklerini yerine getirmemesi,
halinde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde birine (%1) kadar

idari para cezası uygulanır.
(2) İşletmecinin birinci fıkrada sayılan fiiller dışında yetkilendirmeye ilişkin ilgili mev-

zuatı ihlal etmesi halinde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde üçüne
(%3) kadar idari para cezası uygulanır.

Numaralandırmaya ilişkin ihlaller
MADDE 6 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki

net satışlarının aşağıda belirtilen oranına kadar idari para cezası uygulanır.
a) İşletmecinin numaralandırma düzenlemeleri çerçevesinde kendisine tahsis edilen nu-

maralar dışında diğer numara kaynaklarından numara kullanması halinde işletmecinin bir ön-
ceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde ikisine (%2) kadar idari para cezası uygulanır.
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b) İşletmecinin;
1) Ulusal numaralandırma planı kapsamında şebekelerinde gerekli düzenlemeleri yap-

maması,
2) Ulusal numaralandırma planında veya kendisine tahsisli numaralarda yapılan deği-

şikliklere ilişkin olarak 27/6/2009 tarihli ve 27271 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Numa-
ralandırma Yönetmeliği ile diğer ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesi,

halinde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde birine (%1) kadar
idari para cezası uygulanır.

c) İşletmecinin;
1) Kendisine tahsis edilen veya kullanım izni verilen numaraları, Kurumun izni olmadan

bir başkasına kullandırması veya devretmesi,
2) Hizmet türüne göre numara gruplarına yönelik ilgili mevzuatta yer alan düzenleme-

lere uymaması,
3) Kendisine tahsis edilen numaraları, ulusal numaralandırma planında bulunan diğer

numaralarla karışıklığa neden olacak şekilde kullanması,
4) CLI’a ilişkin ilgili mevzuat hükümleri ile belirlenmiş bulunan yükümlülüklerini ihlal

etmesi,
halinde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının binde beşine (% 0,5)

kadar idari para cezası uygulanır.
(2) Kurum gerekli görmesi halinde; idarî para cezalarına ek olarak, Numaralandırma

Yönetmeliğinde ve diğer ilgili mevzuatta yer alan tahsisli numaraların geri alınmasına ilişkin
hükümleri de uygulayabilir.

(3) İşletmecinin birinci ve ikinci fıkralarda sayılan fiiller dışında numaralandırmaya
ilişkin ilgili mevzuatı ihlal etmesi halinde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışla-
rının yüzde üçüne (%3) kadar idari para cezası uygulanır.

Numara taşınabilirliğine ilişkin ihlaller
MADDE 7 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki

net satışlarının aşağıda belirtilen oranına kadar idari para cezası uygulanır:
a) İşletmecinin;
1) Verici konumda iken, numara taşınması konusunda alıcı işletmeciden gelen talebi

yerine getirmemesi ve/veya Kurum düzenlemelerine aykırı bir şekilde reddetmesi,
2) Abonenin numara taşıma talebi olmadan, aboneye ait kimlik bilgileri alınmadan veya

eksik alınarak taşıma sürecinin başlatılması,
halinde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde birine (%1) kadar

idari para cezası uygulanır.
b) İşletmecinin;
1) Numaranın taşınacağı tarih ve saati numara taşınabilirliğine ilişkin Kurum düzenle-

melerine uygun şekilde ilgili taraflara bildirmemesi,
2) Numara taşınabilirliğine yönelik tarife şeffaflığına ilişkin yükümlülüklerini yerine

getirmemesi,
3) Numara taşıma işlemi sırasında elde ettiği bilgileri, ilgili abonenin numara taşıma

konusundaki talebini geri alması ya da ertelemesi amacıyla kullanması,
4) Abonenin numara taşıma iptal talebini numara taşınabilirliğine ilişkin Kurum dü-

zenlemelerine uygun olarak yerine getirmemesi,
5) Numara taşınabilirliğinde uygulanacak ücretlere ilişkin Kurum düzenlemelerine uy-

maması,
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6) Taşıma sürecinde numara taşınabilirliğine ilişkin Kurum düzenlemelerinde belirtilen
sürelere uymaması,

7) Taşınmış bir numaranın iadesine ilişkin Kurum düzenlemelerine uymaması,
8) Taşınmış numaralara ilişkin çağrı yönlendirme yükümlülüğünü yerine getirmemesi,
9) Alıcı konumda iken, kendisine tahsisli olmayan taşınmış bir numaraya ilişkin olarak

devir işlemi gerçekleştirmesi,
halinde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının binde beşine (%0,5)

kadar idari para cezası uygulanır.
(2) İşletmecinin birinci fıkrada sayılan fiiller dışında numara taşınabilirliğine ilişkin il-

gili mevzuatı ihlal etmesi halinde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde
üçüne (%3) kadar idari para cezası uygulanır.

Frekans kullanımına ilişkin ihlaller
MADDE 8 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki

net satışlarının aşağıda belirtilen oranına kadar idari para cezası uygulanır:
a) İşletmecinin kendisine tahsisli frekanslar dışında frekans kullanması halinde işlet-

mecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde ikisine (%2) kadar idari para cezası
uygulanır.

b) İşletmecinin;
1) Frekans değişikliği, iptali gibi konulara ilişkin olarak Kurum tarafından istenilen iş

ve işlemleri süresi içinde yerine getirmemesi,
2) Tahsis edilmiş frekansları Kurumun izni olmaksızın bir başkasına kullandırması veya

devretmesi,
3) Kendisine tahsis edilen frekansları tahsis amacına uygun olarak kullanmaması,
4) Enterferansı önlemeye ilişkin yükümlülüklerini ihlal etmesi,
halinde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde birine (%1) kadar

idari para cezası uygulanır.
(2) İşletmecinin birinci fıkrada sayılan fiiller dışında frekans kullanımına ilişkin ilgili

mevzuatı ihlal etmesi halinde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde
üçüne (%3) kadar idari para cezası uygulanır.

Tahakkuka esas bildirimlere ilişkin ihlaller
MADDE 9 – (1) Tahakkuka esas bildirimlerin Kuruma süresi içinde ve eksiksiz olarak

yapılmaması veya yanlış bildirimde bulunulması durumunda işletmecinin bir önceki takvim
yılındaki net satışlarının yüzde birine (%1) kadar idari para cezası uygulanır.

(2) Tahakkuka esas bildirimlerin yanıltıcı olması durumunda işletmecinin bir önceki
takvim yılındaki net satışlarının yüzde ikisine (%2) kadar idari para cezası uygulanır.

Erişim ve ara bağlantıya ilişkin ihlaller
MADDE 10 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde ilgili mevzuat çerçevesinde yükümlü iş-

letmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının aşağıda belirtilen oranına kadar idari
para cezası uygulanır:

a) İşletmecinin;
1) Erişim sağlamaya ilişkin yükümlülüklerini,
2) Arabağlantı sağlamaya ilişkin yükümlülüklerini,
3) Ayrıştırma sağlamaya ilişkin yükümlülüklerini,
4) Hesap ayrımı ve maliyet muhasebesine ilişkin yükümlülüklerini,
5) Ortak yerleşime ilişkin yükümlülüklerini,
6) Tesis paylaşımına ilişkin yükümlülüklerini,
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7) Taşıyıcı seçimine ilişkin yükümlülüklerini,
8) Uzlaştırma prosedürü kapsamında geçici ücret dâhil Kurum tarafından belirlenen

hüküm, koşul ve ücretlere uymaması veya söz konusu hüküm, koşul ve ücretlerin uygulanma-
sına ilişkin yükümlülüklerini,

9) Referans erişim tekliflerine ve şeffaflığa ilişkin yükümlülüklerini,
yerine getirmemesi veya haklı bir neden olmaksızın geciktirmesi halinde işletmecinin

bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde ikisine (%2) kadar idari para cezası uygulanır.
b) İşletmecinin;
1) Kendisinden erişim veya arabağlantı hizmeti talep eden işletmecileri talep etmedik-

leri bir hizmeti almak zorunda bırakması,
2) İşletmeciler arasında ayrım gözetmeme yükümlülüğünü ihlal etmesi,
3) Erişim tarifelerini 8/9/2009 tarihli ve 27343 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eri-

şim ve Arabağlantı Yönetmeliği hükümlerine aykırı olarak uygulaması,
halinde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde birine (%1) kadar

idari para cezası uygulanır.
(2) Aşağıda belirtilen hallerde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının

aşağıda belirtilen oranına kadar idari para cezası uygulanır:
a) İşletmecinin, erişim sağlanması kapsamındaki bilgilerin gizliliğine ilişkin yükümlü-

lüklerini ihlal etmesi halinde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde bi-
rine (%1) kadar idari para cezası uygulanır.

b) İşletmecinin, erişim sözleşmelerinin Kuruma sunulması veya mevzuata aykırı hü-
kümlerinin düzeltilmesi veya sözleşmelerin aleniyetine ilişkin yükümlülüklerini yerine getir-
memesi halinde bir önceki takvim yılındaki net satışlarının binde beşine (%0,5) kadar idari
para cezası uygulanır.

(3) İşletmecinin birinci ve ikinci fıkralarda sayılan fiiller dışında erişim ve ara bağlan-
tıya ilişkin ilgili mevzuatı ihlal etmesi halinde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net sa-
tışlarının yüzde üçüne (%3) kadar idari para cezası uygulanır.

Son kullanıcı tarifelerine ilişkin ihlaller
MADDE 11 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki

net satışlarının aşağıda belirtilen oranına kadar idari para cezası uygulanır:
a) İşletmecinin;
1) Kurumun tarifeleri ve bu tarifelerin kapsam, süre ve koşullarını izleme ve inceleme

sürecinde ve/veya sonucunda öngördüğü tarifenin veya tarifeye ilişkin genel hükümlerin dü-
zeltilmesinin sağlanması, tarifenin uygulanmasının geçici olarak durdurulması veya tarifenin
yürürlükten kaldırılması şeklindeki tedbirleri uygulamadığının tespit edilmesi,

2) Tarifelerin aşırı fiyatları içerecek şekilde uygulanması, rekabetin kısıtlanmasını he-
defleyen fiyat indirimlerini ihtiva etmesi, haklı olmayan nedenlerle tüketiciler arasında ayrım
yapılmasına yol açması ve bir hizmetin maliyetinin diğer bir hizmetin ücretiyle desteklenmesi
suretiyle çapraz sübvansiyona neden olması gibi ihlallerinin tespit edilmesi,

halinde bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde üçüne (%3) kadar idari para
cezası uygulanır.

b)  İşletmecinin;
1) İlgili mevzuat kapsamında tarifeleri bildirim usulüne tabi olan herhangi bir elektronik

haberleşme hizmetini bildirim yapmadan sunduğunun veya uygulanan tarifede Kuruma bildi-
rimde bulunmaksızın değişiklik yaptığının tespit edilmesi,
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2) Tarifelerine yönelik olarak Kurum tarafından belirlenen alt ve/veya üst sınıra uyma-

dığının tespit edilmesi,

3) Tarifeleri maliyet esaslı yöntem veya tavan fiyat yöntemi çerçevesinde onaya tabi

olan herhangi bir elektronik haberleşme hizmetini, onaylanmamış tarife ile sunduğunun tespit

edilmesi,

4) Yetkilendirmesinde, görev veya imtiyaz sözleşmelerinde yer alan tarifelere ilişkin

hükümlere uymaması,

halinde bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde ikisine (%2) kadar idari para

cezası uygulanır.

c) İşletmecinin;

1) İlgili mevzuat kapsamında tarifelerin kamuoyuna duyurulmasına dair yükümlülük-

lerine ve/veya buna ilişkin Kurumca belirlenen süreye riayet etmediğinin tespit edilmesi,

2) İlgili mevzuatta öngörülen zorunlu tarife teklifini Kuruma onay için sunmaması veya

onaylandıktan sonra gerekçesiz bir şekilde yürürlüğe koymaması,

halinde bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde birine (%1) kadar idari para

cezası uygulanır.

(2) İşletmecinin, tarifelerinin kamuoyuna duyurulması veya uygulanması aşamasında

tarifelerinin adında değişiklik yapmadan önce Kurumu bilgilendirmediğinin tespit edilmesi ha-

linde bir önceki takvim yılındaki net satışlarının binde beşine (%0,5) kadar idari para cezası

uygulanır.

(3) İşletmecinin birinci ve ikinci fıkralarda sayılan fiiller dışında tarifelere ilişkin ilgili

mevzuatı ihlal etmesi halinde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde

üçüne (%3) kadar idari para cezası uygulanır.

Tüketici haklarına ilişkin ihlaller

MADDE 12 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki

net satışlarının belirtilen oranına kadar idari para cezası uygulanır:

a) İşletmecinin;

1) Tüketicilere yaptığı bilgilendirmelerin yanlış ya da yanıltıcı olması,

2) Doğru faturalama yapmaya ilişkin ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüğünü yerine

getirmemesi,

3) Hizmetin kısıtlanması ve durdurulmasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi,

4) Şeffaflığın sağlanması ve bilgilendirmeye ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi,

5) Tarife/kampanyalar dâhilinde taahhüt ettiği edimleri yerine getirmemesi,

6) Tüketici şikâyetleri çözüm mekanizmasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi,

7) Abonelik sözleşmelerinin kuruluşuna, uygulanmasına, feshine, değişikliğine, ince-

lenmesi ve onayına yönelik yükümlülükler ile abonelik sözleşmelerine ilişkin ilgili mevzuatta

belirtilen diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi,

8) Abonelik sözleşmesi ve/veya aboneye ait kimliğini ispata yarar herhangi bir belgenin

bulunmaması ve/veya muhafaza edilmesi gibi hususlardaki yükümlülüklerini ihlal etmesi,

9) Abonelik kayıtlarının eksik tutulması veya açık hatlara ilişkin ilgili mevzuata uymaması,

10) Tüketici mağduriyetinin giderilmesine yönelik yükümlülüklerini yerine getirmemesi,
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11) Tarife değişikliklerini abonelere duyurma yükümlülüğünü yerine getirmemesi,
halinde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde ikisine (%2) ka-

dar idari para cezası uygulanır.
b) İşletmecinin;
1) Fatura gönderme yükümlülüğü, faturalarda bulunması gereken hususlar ile ayrıntılı

fatura sağlamaya ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi,
2) Engelli abonelere ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi,
3) Tüketici haklarına ilişkin ilgili mevzuatta düzenlenen kapsamda işletmeci değişikli-

ğiyle ilgili yükümlülüklerini yerine getirmemesi,
4) İnternetin güvenli kullanımına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi,
5) Katma değerli elektronik haberleşme hizmetlerine ilişkin yükümlülükleri yerine ge-

tirmemesi,
halinde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde birine (%1) kadar

idari para cezası uygulanır.
(2) İşletmecinin birinci fıkrada sayılan fiiller dışında tüketici haklarına ilişkin ilgili

mevzuatı ihlal etmesi halinde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde
üçüne (%3) kadar idari para cezası uygulanır.

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin ihlaller
MADDE 13 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki

net satışlarının aşağıda belirtilen oranına kadar idari para cezası uygulanır:
a) İşletmecinin;
1) Kişisel verilere sadece yetkili kişiler tarafından erişilebilmesini ve kişisel verilerin

tutulduğu sistemlerin ve kişisel verilere erişim sağlamak için kullanılan uygulamaların güven-
liğini sağlama yükümlülüğünü yerine getirmemesi,

2) İlgili mevzuat gereği abonelere/kullanıcılara ait işlenen ve saklanan trafik verilerinin
öngörülen sürede tutma veya silme yükümlülüğünü yerine getirmemesi,

3) Trafik verisinin ve konum verisinin işlenmesine ilişkin yükümlülüklerini yerine ge-
tirmemesi,

4) Asgari istem dışı, yetki dışı ya da yasa dışı olarak; kişisel verilerin tahrip edilmesi,
kaybolması, değiştirilmesi, depolanması veya başka bir ortama kaydedilmesi, işlenmesi, ifşa
edilmesi ve söz konusu verilere erişilmesine karşı kişisel verilerin korunmasına ilişkin yüküm-
lülüklerini yerine getirmemesi,

5) Kişisel verilere ve ilişkili diğer sistemlere sağlanan tüm erişimlere ve erişim yetkisi
olan personelin yaptığı işlemlere dair detaylı işlem kayıtlarını ilgili mevzuatta belirlenen süre
boyunca tutma yükümlülüğünü yerine getirmemesi,

6) Kişisel verilerin işlenmesi ve gizliliğine ilişkin ilgili mevzuatta düzenlenen diğer yü-
kümlülükleri ihlal etmesi,

halinde bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde üçüne (%3) kadar idari para
cezası uygulanır.

Milli güvenlik, kamu düzeni ve gizliliğin ihlali
MADDE 14 – (1) İşletmecinin, haberleşmenin gizliliğine, milli güvenlik ve kamu dü-

zenine aykırı davranışta bulunması, işletmeci ve çalışanların yasaların öngördüğü istisnalar dı-
şında haberleşmeyi engellemesi, gizliliğini ihlal etmesi, başkalarına bildirmesi ve açıklaması,
yasalarla belirlenen hallerde istenilen bilgilerin Kanunla yetkili kılınan kişi ve kuruluşlara ve-
rilmesi ve elde edilmesinin engellenmesi hallerinde, işletmecinin bir önceki takvim yılındaki
net satışlarının yüzde üçüne (%3) kadar idari para cezası uygulanır.
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(2) Milli güvenlik ve kamu düzeni ihlali oluşması halinde ayrıca 31 ve 32 nci maddeler
de uygulanır. 31 ve 32 nci maddeler gereğince yaptırım uygulanması, idari para cezası uygu-
lamasını engellemez.

(3) İşletmecinin elektronik haberleşme alt yapısına mahkeme kararı veya ilgili mevzuat
uyarınca Kurum, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı veya diğer yetkili merciler
tarafından alınmış bir karar olmadıkça, elektronik haberleşmenin aksamasına neden olacak bi-
çimde müdahalelerde bulunması halinde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışları-
nın yüzde üçüne (%3) kadar idari para cezası uygulanır.

Hizmet kalitesine ilişkin yükümlülüklerin ihlali
MADDE 15 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde, işletmecinin bir önceki takvim yılındaki

net satışlarının yüzde ikisine (%2) kadar idari para cezası uygulanır:
a) İşletmecinin ilgili mevzuat çerçevesinde vereceği hizmetlere ilişkin yükümlülüklerini

mücbir sebep halleri veya Kurul tarafından kabul edilen haklı nedenler olmaksızın ilgili mev-
zuattaki koşullara uygun bir şekilde, kesintisiz olarak yerine getirmemesi.

b) İşletmecinin uluslararası standartlara ve/veya hizmet kalitesine ilişkin ilgili mevzuata
uymaması, ilgili mevzuat ile diğer yükümlülükleri ihlal etmesi.

Rekabet ihlalleri
MADDE 16 – (1) Rekabetin tesisi, korunması, rekabetin engellenmesi, bozulması veya

kısıtlayıcı uygulamaların giderilmesine yönelik ilgili mevzuatın ihlal edilmesi veya rekabete
aykırı uygulamaların tespit edilmesi halinde işletmeciye bir önceki takvim yılındaki net satış-
larının yüzde üçüne (%3) kadar idari para cezası uygulanır.

Kısa mesaj hizmetlerinde Türkçe karakter kullanımına ilişkin ihlal
MADDE 17 – (1) İşletmecinin kısa mesaj hizmetlerinde Türkçe karakter kullanımına

dair mevzuata uymaması durumunda işletmeciye, bir önceki takvim yılındaki net satışlarının
binde beşine (% 0,5) kadar idari para cezası uygulanır.

Anten tesislerinin tasarımı, kurulması ve paylaşımına ilişkin ihlal
MADDE 18 – (1) Hücresel sistem anten tesislerinin tasarımı, kurulması ve paylaşımına

ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda işletmeciye bir önceki takvim yılındaki
net satışlarının yüzde birine (%1) kadar idari para cezası uygulanır ve yükümlülüğünü yerine
getirmesi için otuz iş gününe kadar süre verilir.

(2) İşletmecinin verilen süreye rağmen yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda
söz konusu anten tesisinin faaliyetleri yükümlülük yerine getirilene kadar durdurulabilir.

Elektronik haberleşme güvenliği ihlali
MADDE 19 – (1) İşletmecinin, şebeke güvenliği de dahil olmak üzere elektronik ha-

berleşme güvenliğine ilişkin mevzuata uymaması halinde bir önceki takvim yılındaki net sa-
tışlarının yüzde birine (%1) kadar idari para cezası uygulanır.

Arayüz teknik özelliklerinin yayımlanmasına ilişkin ihlal
MADDE 20 – (1) İşletmecinin, arayüz teknik özelliklerinin yayımlanmasına ilişkin

mevzuata uymaması halinde işletmeciye bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde bi-
rine (%1) kadar idari para cezası uygulanır.

Kayıtlı elektronik posta hizmetine ilişkin ihlaller
MADDE 21 – (1) Kayıtlı elektronik posta sisteminin idarî, teknik ve hukukî gerekli-

likleri ile işleyişinde güvenli ürün ve sistemleri kullanmaması, hizmeti güvenilir bir biçimde
yürütmemesi, hizmetlerini belirlenen kalitede sunulabilmesini teminen gerekli idarî ve teknik
imkân ve kabiliyetlere sahip olmaması, bu sistemlerde kişisel verilerin korunması ve bilgi gü-
venliğinin sağlanmasına ilişkin belirlenen kurallara aykırı davranması veya Kurum tarafından
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ilgili mevzuat ile belirlenen diğer yükümlülüklere uymaması, kayıtlı elektronik posta sisteminin
işleyişinin tüm aşamalarında kayıt altına alınması gerekli olan verileri gerektiği şekilde kay-
detmemesi hallerinde kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcısına bir önceki takvim yılındaki
net satışlarının yüzde üçüne (%3) kadar idari para cezası uygulanır.

İnternet alan adlarına ilişkin ihlaller
MADDE 22 – (1) Kayıt kuruluşunun veya uyuşmazlık çözüm hizmet sağlayıcısının

internet alan adlarına ilişkin mevzuata uymaması halinde kayıt kuruluşuna veya uyuşmazlık
çözüm hizmet sağlayıcısına bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde üçüne (%3) kadar
idari para cezası uygulanır.

Bilgi ve/veya belgelerin süresinde verilmemesi
MADDE 23 – (1) Kurum tarafından talep edilen her türlü bilgi ve/veya belge ile ilgili

mevzuat gereği verilmesi gereken bilgi ve/veya belgelerin Kuruma süresi içinde verilmemesi
halinde 44 üncü maddede yer alan ölçütler dikkate alınarak işletmeci uyarılır veya işletmeciye
bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzbinde üçü (%0,003) oranında idari para cezası
uygulanır.

(2) Söz konusu bilgi ve/veya belgenin tekrar istenmesine rağmen süresi içinde veril-
memesi halinde 44 üncü maddedeki ölçütler dikkate alınarak, işletmecinin bir önceki takvim
yılındaki net satışlarının yüzbinde üçünün (%0,003) iki katından az olmamak üzere yüzde
birine (%1) kadar idari para cezası uygulanır.

Yanlış bilgi ve/veya belge verilmesi
MADDE 24 – (1) Kurum tarafından talep edilen her türlü bilgi ve/veya belge ile ilgili

mevzuat kapsamında verilmesi gereken bilgi ve/veya belgelerin yanlış olması halinde 44 üncü
maddede yer alan ölçütler dikkate alınarak işletmeci uyarılır veya işletmeciye bir önceki takvim
yılındaki net satışlarının yüzbinde ikisi (%0,002) oranında idari para cezası uygulanır.

(2) Yanlış olan bilgi ve/veya belgelerin tekrar istenmesine rağmen tamamlanmaması
halinde 44 üncü maddedeki ölçütler dikkate alınarak, işletmecinin bir önceki takvim yılındaki
net satışlarının yüzbinde ikisinin (%0,002) iki katından az olmamak üzere yüzde birine (%1)
kadar idari para cezası uygulanır.

Eksik bilgi ve/veya belge verilmesi
MADDE 25 – (1) Kurum tarafından talep edilen her türlü bilgi ve/veya belge ile ilgili

mevzuat kapsamında verilmesi gereken bilgi ve/veya belgelerin eksik olması durumunda, 44 üncü
maddede yer alan ölçütler dikkate alınarak işletmeci uyarılır veya işletmeciye bir önceki takvim
yılındaki net satışlarının yüzbinde ikisi (%0,002) oranında idari para cezası uygulanır.

(2) Eksik olan bilgi ve/veya belgelerin tekrar istenmesine rağmen tamamlanmaması ha-
linde 44 üncü maddedeki ölçütler dikkate alınarak, işletmecinin bir önceki takvim yılındaki
net satışlarının yüzbinde ikisinin (%0,002) iki katından az olmamak üzere yüzde birine (%1)
kadar idari para cezası uygulanır.

Yanıltıcı bilgi ve/veya belge verilmesi
MADDE 26 – (1) Kurum tarafından talep edilen her türlü bilgi ve/veya belge ile ilgili

mevzuat kapsamında verilmesi gereken bilgi ve/veya belgelerin yanıltıcı olması halinde işlet-
meciye bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde ikisine (%2) kadar idari para cezası
uygulanır.

Denetime ilişkin ihlaller
MADDE 27 – (1) Denetime ilişkin mevzuat kapsamında getirilen yükümlülüklerin

ihlal edilmesi halinde İşletmeciye bir önceki takvim yılına ait net satışlarının yüzde üçüne (%3)
kadar idari para cezası uygulanır. Ayrıca, bu kişilerin kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcısı,
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ölçüm yetki belgesine sahip kuruluş, denetim yapma yetki belgesine sahip şirket veya deneme
iznine sahip kuruluş olması durumunda Kurum tarafından kendilerine verilen yetki, ruhsat gibi
her türlü izin iptal edilebilir.

Teknik uyumluluk
MADDE 28 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde işletmeciye cihaz başına on bin Türk Li-

rasından yirmi bin Türk Lirasına kadar idari para cezası uygulanır:
a) Kayıp, kaçak veya çalıntı cihazlara elektronik haberleşme hizmeti verilmesi.
b) Mobil Cihaz Kayıt Sisteminde kayıtlı iken elektronik kimlik bilgisi kopyalanmış

gerçek cihazları sadece eşleştirme yapılan abone numaraları ile kullanılmak üzere kullanıma
açılmasına ilişkin yükümlülüğe uyulmaması.

(2) İşletmeci tarafından birinci fıkrada belirtilen yasal olmayan cihazların haberleşme
şebekelerine bağlanılmalarını önlemek üzere Mobil Cihaz Kayıt Tabanı sistemlerini Kurumdaki
Mobil Cihaz Kayıt Sistemi ile uyumlu olarak çalışır hâle getirme, bununla ilgili teknik alt yapı
ve sisteminin güvenliği ve güvenilirliğini sağlama ve aksamaksızın işletme yükümlülüklerinin
ihlali halinde işletmeciye on milyon Türk Lirasına kadar idari para cezası uygulanır.

Kamu güvenlik ve istihbarat kurumları
MADDE 29 – (1) Kamu güvenlik ve istihbarat kurumları ile Telekomünikasyon İletişim

Başkanlığı’nın, özel yasaları ile kendilerine verilmiş bulunan görevleri yerine getirmelerine
imkan sağlayacak tedbirleri almaya yönelik olarak; ilgili mevzuat uyarınca teknik alt yapıyı,
Kurum tarafından belirlenecek süre ve şartlar içerisinde ve tüm harcamaları kendilerine ait ol-
mak üzere kurmasına ve bu alandaki güncellemeleri Kurum tarafından verilen süre içerisinde
yapmasına ilişkin yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde işletmecinin bir önceki takvim
yılına ait net satışlarının yüzde üçüne (%3) kadar idari para cezası uygulanır.

İletişimin tespiti, dinlenmesi, kayda alınması ve sinyal bilgilerinin değerlendiril-
mesine ilişkin ihlaller

MADDE 30 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde, işletmecinin bir önceki takvim yılındaki
net satışlarının yüzde üçüne (%3) kadar idari para cezası uygulanır:

a) İşletmecinin, iletişimin tespiti, dinlenmesi, kayda alınması ve sinyal bilgilerinin de-
ğerlendirilmesine yönelik olarak Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’na verilmiş olan gö-
revlerin yerine getirilmesine imkân sağlayacak kanun ve diğer düzenlemelerle getirilen yü-
kümlülüklere uymaması.

b) İşletmecinin Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’na verilmiş olan görevlerin ye-
rine getirilmesine imkan sağlayacak sistemleri kurmadan faaliyete başlaması, altyapı dahil ol-
mak üzere sistemlerini uygun hale getirmemesi, sistemlerin çalışır vaziyette tutulması için ge-
rekli donanım, yazılım, bakım, onarım, teknik destek gibi gerekli tedbiri almaması ve bunları
etkileyen donanım, yazılım, altyapı ve şebekeye ilişkin çalışmaları ve değişiklikleri Kurum
onayını alarak yapmaması, bu alandaki güncellemeleri Telekomünikasyon İletişim Başkanlı-
ğı’nın öngördüğü şekilde yerine getirmemesi.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Yaptırım ve Tedbirler

Millî güvenliğe aykırılık
MADDE 31 – (1) Milli güvenliğe aykırı işletmecilik yapıldığının yetkili makamlarca

tespiti ve Kuruma bildirimi halinde bu durum ağır kusur sayılarak işletmecinin yetkilendirmesi
fesh/iptal edilir.
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(2) Milli güvenliğe aykırı davranışın işletmecinin çalışanlarından kaynaklandığının yine

yetkili makamlarca tespiti ve Kuruma bildirimi halinde işletmeciye ihlalin sonlandırılması ve

gerekli tedbirlerin alınması hususunda uyarıda bulunulur. Uyarıya rağmen aykırı davranışın

sürdürüldüğünün yetkili makamlarca tespiti halinde bu durum yine ağır kusur sayılarak işlet-

mecinin faaliyetinin geçici olarak durdurulmasına karar verilir veya işletmecinin yetkilendir-

mesi fesh/iptal edilir.

(3) Bu madde hükümlerinin uygulanmasında 14 üncü madde hükümleri saklıdır.

(4) Bu madde gereği yapılacak fesihlerde, 5809 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin bi-

rinci fıkrası uyarınca Bakanlık görüşü alınması gereken durumlarda Bakanlık görüşü alınır.

Kamu düzeninin ihlali

MADDE 32 – (1) İşletmeci ve çalışanları, haberleşmenin engellenmemesi veya haber-

leşmenin gizliliğine veya içeriğine dokunulmaması gibi anayasal temel hak ve hürriyetlere ve

kamu düzenine ilişkin ilkelere aykırı davranışta bulunamaz. İşletmeci bu kapsamda gerekli

tedbirleri almakla yükümlüdür. Kamu düzenine aykırı fiillerde aşağıdaki yaptırımlar uygulanır:

a) İşletmeci veya çalışanları tarafından bu maddede belirtilen yükümlülüklerin ihlalinin

tespiti halinde işletmeciye ihlalin sonlandırılması ve gerekli tedbirlerin alınması hususu yazılı

olarak bildirilir. Kurul tarafından ihlalin ağır kusur teşkil ettiğine karar verilmesi halinde işlet-

mecinin faaliyetinin geçici olarak durdurulmasına veya işletmecinin yetkilendirmesinin fesh/ip-

taline karar verilir.

b) (a) bendindeki ihlalin işletmeci ve çalışanları tarafından resmi görevleri dolayısıyla

kamu görevlilerine karşı işlenmiş olduğunun mahkemelerce tespiti halinde işletmecinin yetki-

lendirmesi fesh/iptal edilir.

c) İşletmeci tarafından kamu düzeninin ihlal edildiğinin Kurum ya da yetkili makam-

larca tespiti halinde, işletmeciye derhal ihlalin sonlandırılması ve gerekli tedbirlerin alınması

hususu yazılı olarak bildirilir. Kurul tarafından ihlalin ağır kusur teşkil ettiğine karar verilmesi

halinde işletmecinin yetkilendirmesi fesh/iptal edilir.

(2) Bu madde hükümlerinin uygulanmasında 14 üncü madde hükümleri saklıdır.

(3) Bu madde gereği yapılacak fesihlerde, 5809 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin bi-

rinci fıkrası uyarınca Bakanlık görüşü alınması gereken durumlarda Bakanlık görüşü alınır.

Kamu hizmetinin gereği gibi yürütülmemesi

MADDE 33 – (1) İlgili mevzuat gereği kamu hizmetinin gereği gibi yürütülmemesi

halinde idari para cezasına ilişkin hükümler saklı kalmak üzere, işletmeci önce kamu hizmetinin

gereği gibi yürütülmesi ve gerekli tedbirlerin alınması için uyarılır. İhlalin devamı ve kamu

hizmetinin gereği gibi yürütülmemesinin ilgili mevzuat çerçevesinde ağır kusur oluşturduğunun

Kurul tarafından tespiti halinde işletmecinin yetkilendirmesi fesh/iptal edilir. Bu madde gereği

yapılacak fesihlerde, 5809 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca Bakanlık

görüşü alınması gereken durumlarda Bakanlık görüşü alınır.

Savaş, seferberlik ve olağanüstü hal

MADDE 34 – (1) Kurum, savaş, genel seferberlik ve benzeri durumlarda, kamu gü-

venliği ve ulusal savunma için yetkili makamlarca talep edilmesi halinde, sınırlı veya sınırsız

bir süreyle işletmecinin işletme faaliyetlerinin tamamını veya bir kısmını askıya alabilir ve
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doğrudan doğruya şebekeyi işletebilir, millî güvenlik ve kamu düzeni gerekleri nedeniyle iş-

letmeciye tahsis edilen kaynakların bir kısmını geri alabilir. Bu durumda geçecek süre, yetki-

lendirme süresine eklenir ve bu dönemde elde edilen gelir işletmeciye ait olur.
(2) Söz konusu hallerde Kurumca bu hususlara ilişkin olarak yapılmış bulunan düzen-

leme ve alınmış olan kararlara işletmeci tarafından uyulmaması ağır kusur sayılarak işletme-
cinin yetkilendirmesi fesh/iptal edilir.

(3) İkinci fıkra gereği yapılacak fesihlerde, 5809 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin
birinci fıkrası uyarınca Bakanlık görüşü alınması gereken durumlarda Bakanlık görüşü alınır.

Yeniden yetkilendirilmeme
MADDE 35 – (1) Milli güvenlik, kamu düzeninin ihlali, haberleşmenin engellenmesi

ve gizliliğine dokunulması, kamu hizmetinin gereği gibi yürütülmemesi sebepleri ile yetkilen-
dirmesi fesh/iptal edilen şirketler ile söz konusu şirket hisselerinden en az yüzde beşine (%5)
sahip ortaklar, yönetim kurulu üyeleri ile tüzel kişiliği idareye yetkili kişiler tarafından kurul-
muş şirketler yeniden yetkilendirilmez.

(2) Kuruma borcu bulunması, hazine payını ödememesi sebepleri ile yetkilendirmesi
fesh/iptal edilen şirketler ile söz konusu şirket hisselerinin en az yüzde onuna (%10) sahip or-
taklar, yönetim kurulu üyeleri ile tüzel kişiliği idareye yetkili kişiler tarafından kurulmuş şir-
ketler fesh/iptal edilen yetkilendirme konusunda yeniden yetkilendirilmez.

(3) Kuruma borcu bulunan, hazine payını ödemeyen şirketler bu bedelleri ödemeleri
halinde, yeniden yetkilendirilmelerine engel başkaca bir sebep yoksa yeniden yetkilendirile-
bilirler.

Elektronik haberleşme tesislerine ilişkin yükümlülüklerin ihlali
MADDE 36 – (1) Elektronik haberleşme tesislerine ilişkin ilgili mevzuatın ihlali ha-

linde sabit elektronik haberleşme cihazının faaliyeti uygun şartlar sağlanıncaya kadar Kurum
tarafından durdurulur.

(2) Kurumun belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde elektronik haberleşme tesisleri ile
ilgili bildirimlerin yapılmaması veya güvenlik sertifikası alınmadan kurulması veya montajına
başlanması veya izinsiz revizyon yapılması veya Kurum ya da Kurum tarafından yetki verilen
kuruluşlarca yapılacak ölçümler sonucu Kurum tarafından belirlenen elektromanyetik alan şid-
deti limit değere uygun bulunmaması veya konuya ilişkin diğer düzenleme hükümlerinin ihlali
hallerinde, bunların sahibine her bir cihaz için ayrı ayrı olmak üzere ruhsatname ücretinin elli
katı idarî para cezası uygulanır.

(3) Tekrar istenmesine rağmen Kurum tarafından talep edilen her türlü bilgi ve belge
ile ilgili mevzuat gereği verilmesi gereken bilgi veya belgelerin süresi içerisinde tam ve eksiksiz
olarak verilmemesi durumunda, Ölçüm Yetki Belgeli Kuruluşun Ölçüm Yetki Belgesi iptal edi-
lir. Ölçüm Yetki Belgeli Kuruluşun yanlış ve yanıltıcı bilgi vermesi halinde Ölçüm Yetki Bel-
gesi doğrudan iptal edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ortak Hükümler

İşletmecinin faaliyete yeni başlamış olması
MADDE 37 – (1) Kurum tarafından bu Yönetmelik kapsamında idari yaptırım uygu-

lanması öngörülen işletmecinin faaliyete yeni başlamış olması halinde, 44 üncü madde hüküm-
leri dikkate alınarak bin Türk Lirasından bir milyon Türk Lirasına kadar idari para cezası uy-
gulanır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen durumlarda ilgili mevzuatta belirtilen diğer idari yaptırımlar
saklıdır.
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Somut tedbirlerin uygulanması

MADDE 38 – (1) Bu Yönetmeliğe göre belirtilen ihlallerin tespiti halinde, bu Yönet-

melikte belirtilen yaptırımların yanı sıra, ihlalin niteliğine göre Kurul tarafından somut tedbir-

lerin uygulanmasına karar verilebilir.

Ödeme ve kesinleşme

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmeliğe göre verilen idari para cezaları tebliğ tarihinden iti-

baren otuz gün içerisinde Kurum hesaplarına ödenir. Bu süre içerisinde ödenmeyen idarî para

cezaları, Kurumun bildirimi üzerine ilgili vergi dairesince 6183 sayılı Amme Alacaklarının

Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.

(2) Tahsil olan idarî para cezalarının tamamı Kurum hesaplarına aktarılır.

(3) İdari para cezasının tebliğini müteakip otuz gün içerisinde defaten ödenmesi halinde

idari para cezasının ¼’ü oranında indirim yapılır.

(4) Kuruma idari para cezasının tebliğinden itibaren otuz gün içerisinde para cezasının

biri peşin olmak üzere dört eşit taksitte ödenmesi başvurusunda bulunulabilir. Kişinin borcunu

taksitlendirme isteğinde bulunması halinde, idarî para cezasının, ilk taksitinin peşin ödenmesi

koşuluyla, bir yıl içinde ve devam eden aylarda dört eşit taksit halinde ödenmesine Kurul baş-

kanı tarafından karar verilir. Taksitlerin zamanında ve tam olarak ödenmemesi halinde, idarî

para cezasının kalan kısmının tamamı tahsil edilir.

(5) Kurum tarafından uygulanan idari para cezalarının tahsilinde kesinleşme şartı aran-

maz.

(6) 6183 sayılı Kanunun 106 ncı maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde uygulanan

idari para cezalarının tahsil zamanaşımı süresi beklenilmeksizin Kurum tarafından terkinine

karar verilebilir.

İdari para cezalarının arttırılması

MADDE 40 – (1) 5070 sayılı Kanun, 4703 sayılı Kanun, 5651 sayılı Kanun ve ilgili

mevzuat kapsamında Kurum tarafından uygulanacak idari para cezaları 5326 sayılı Kabahatler

Kanununda belirlenen esaslar çerçevesinde arttırılarak uygulanır.

İçtima

MADDE 41 – (1) Bir fiil ile birden fazla yükümlülüğün ihlal edilmesi halinde bu ih-

laller için sadece idarî para cezası öngörülmüşse, en ağır idarî para cezası verilir. Bu ihlaller

ile ilgili olarak ilgili mevzuatta idarî para cezasından başka idarî yaptırımlar da öngörülmüş

ise, bu yaptırımların her biri de ayrıca uygulanır.

(2) Aynı ihlalin birden fazla işlenmesi halinde her bir ihlale ilişkin olarak ayrı ayrı idari

para cezası verilir. Kesintisiz fiille işlenebilen ihlallerde idari yaptırım kararı verilinceye kadar

bu ihlaller tek fiil sayılır.

İdari yaptırımların uygulanması

MADDE 42 – (1) İşletmecinin ihlal sonucunda elde ettiği gelir veya sebep olduğu zarar

bu Yönetmelikte o ihlal için belirlenen üst sınırdan daha yüksek ise 44 üncü madde hükümleri

gözetilerek uygulanacak idari para cezası işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışla-

rının yüzde üçüne (%3) kadar arttırılabilir.

(2) Bu Yönetmelikte yer alan idari yaptırımların uygulanması ilgili mevzuatta düzen-

lenen yükümlülüklerin yerine getirilmesini engellemez.
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Tekerrür

MADDE 43 – (1) İdari para cezası uygulanmış bir işletmeci tarafından, üç yıl içinde

aynı yükümlülüğün ihlal edilmesi durumunda söz konusu ihlal için, 23 üncü, 24 üncü ve 25 inci

maddeler saklı kalmak kaydıyla, uygulanacak idari para cezası işletmecinin bir önceki takvim

yılındaki net satışlarının yüzde üçüne (%3) kadar arttırılabilir.

Yaptırım ölçütleri

MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelikteki cezaların belirlenmesinde ağırlaştırıcı veya ha-

fifletici sebep olarak aşağıda sayılan unsurlar göz önünde bulundurulur.

a) Zararın varlığı,

b) Haksız ekonomik kazancın varlığı,

c) Tekerrürün varlığı,

ç) Aynı madde ihlaline ilişkin olarak işletmeciye son beş yılda uygulanan idari yaptı-

rımlar,

d) İyi niyetin varlığı.

Yetki

MADDE 45 – (1) 5651 sayılı Kanun kapsamında uygulanacak idari yaptırımları uy-

gulamaya Telekomünikasyon İletişim Başkanı, 18 inci ve 36 ncı maddede belirtilen idari yap-

tırımları uygulamaya Kurum Bölge Müdürlükleri, denetim kapsamında talep edilen bilgi ve/veya

belgelerle ilgili ortaya çıkan ihlaller hariç olmak üzere 23 üncü maddenin birinci fıkrası, 24 üncü

maddenin birinci fıkrası ile 25 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan idari yaptırımları uy-

gulamaya Kurul Başkanı, diğer idari para cezalarını ve yaptırımları uygulamaya ise Kurul yet-

kilidir.

(2) Kurul bu yetkisinin bir bölümünü çerçevesini belirleyerek Kuruma devredebilir.

Uyarı

MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında meydana gelen ihlaller için, bu Yönet-

meliğin 44 üncü maddesinde yer alan hususlar dikkate alınmak ve 23 üncü, 24 üncü, 25 inci,

31 inci ve 33 üncü maddeler saklı kalmak kaydıyla idari yaptırım uygulanmadan önce, bu Yö-

netmeliğin aynı maddesi kapsamında olmak üzere işletmeci Kurul tarafından bir defaya mahsus

uyarılabilir.

(2) Uyarı yapılırken tekerrür süresi dikkate alınır. Tekerrüre esas sürenin dolması ha-

linde aynı madde kapsamında tekrar uyarıda bulunulabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 47 – (1) İlgili mevzuat ihlallerine ilişkin bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan

hallerde Kurul tarafından, bu Yönetmelikte yer alan genel hükümler çerçevesinde idari yaptırım

kararları alınır.

Atıflar

MADDE 48 – (1) İlgili mevzuatta 49 uncu madde ile yürürlükten kaldırılan Teleko-

münikasyon Kurumu Tarafından İşletmecilere Uygulanacak İdari Para Cezaları İle Diğer Mü-

eyyide ve Tedbirler Hakkında Yönetmeliğe yapılan atıflar, Erişim ve Ara bağlantı Yönetmeliğinin
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Müeyyideler başlıklı 21 inci maddesine yapılan atıflar, 12/11/2009 tarihli ve 27404 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Tarife Yönetmeliğinin Müeyyideler başlıklı 16 ncı maddesine yapılan

atıflar ve 21/4/2011 tarihli ve 27912 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Haberleşme

Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddetinin Uluslararası Standartlara Göre

Maruziyet Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Kontrolü ve Denetimi Hakkında Yönetmeliğin

İdarî yaptırımlar başlıklı 23 üncü maddesine yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 49 – (1) 5/9/2004 tarihli ve 25574 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tele-

komünikasyon Kurumu Tarafından İşletmecilere Uygulanacak İdari Para Cezaları ile Diğer

Müeyyide ve Tedbirler Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu

Başkanı yürütür.

—— • ——
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

ELEKTRONİK HABERLEŞME CİHAZLARINDAN KAYNAKLANAN

ELEKTROMANYETİK ALAN ŞİDDETİNİN ULUSLARARASI STANDARTLARA

GÖRE MARUZİYET LİMİT DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ, KONTROLÜ

VE DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE  DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/4/2011 tarihli ve 27912 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik

Haberleşme Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddetinin Uluslararası Stan-

dartlara Göre Maruziyet Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Kontrolü ve Denetimi Hakkında Yö-

netmeliğin  23 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

21/4/2011 27912

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

17/2/2012 28207
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:
ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE HİZMET KALİTESİ 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/9/2010 tarihli ve 27697 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik
Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası yü-
rürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı

yürütür.

—— • ——
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

ERİŞİM VE ARABAĞLANTI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/9/2009 tarihli ve 27343 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erişim ve
Arabağlantı Yönetmeliğinin 21 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı

yürütür.

—— • ——
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

TARİFE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/11/2009 tarihli ve 27404 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarife
Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

12/11/2009 27404

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

12/9/2010 27697

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 15/4/2011 27906
2- 11/3/2013 28584

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

8/9/2009 27343
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TEBLİĞLER

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
KARAR

TARİH            :  11/2/2014
KARAR NO   :  2014/ÖİB-K-18
KONU             :  Türkşeker A.Ş. Taşınmazı.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;
Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları (Türkşeker)

A.Ş.nin 25/11/2013 tarih ve 14682 sayılı yazısı dikkate alınarak; verilen yetki çerçevesinde
Türkşeker A.Ş. tarafından “satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle, ilgili
mevzuat, İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesi hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilen ihalesi
neticesinde, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 13/1/1998 tarih ve 98/03 sayılı Kararına isti-
naden,

Türkşeker A.Ş.ye ait İstanbul ili, Kadıköy ilçesi, Suadiye mahallesi, Mektep sokağında
bulunan tapuda 117 pafta, 531 ada, 32 no.lu parselde kayıtlı 126/1287 m2 arsa paylı meskenin
(Kat: 1 Bağımsız Bölüm: 4 nolu daire) özelleştirilmesine ilişkin yapılan ihalede;

1) Meskenin, 430.000.- (Dörtyüzotuzbin) TL bedelle en yüksek teklifi veren ALİ İRFAN
TAŞÇI’ya İhale Şartnamesi esasları çerçevesinde satılmasına, ALİ İRFAN TAŞÇI’nın Sözleşmeyi
imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, geçici
teminatının Türkşeker A.Ş. lehine irat kaydedilerek sözü edilen taşınmazın; 420.000.- (Dörtyüzyir-
mibin) TL bedelle ikinci en yüksek teklifi veren TURHAN ÇOROĞLU’na İhale Şartnamesi
esasları çerçevesinde satılmasına, TURHAN ÇOROĞLU’nun Sözleşmeyi imzalamaktan imtina
etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, teminatının Türkşeker A.Ş.
lehine irat kaydedilerek sözü edilen taşınmazın; 400.000.- (Dörtyüzbin) TL bedelle üçüncü en
yüksek teklifi veren BÜLENT ÖZGÜR KILIÇ’a İhale Şartnamesi esasları çerçevesinde satıl-
masına, BÜLENT ÖZGÜR KILIÇ’ın Sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer
yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde teminatının Türkşeker A.Ş. lehine irat kaydedilerek
ihalenin iptal edilmesine, şeklinde verilen İhale Komisyonunun 8/11/2013 tarih ve 5 sayılı
Kararının onaylanmasına,

2) Bu karar çerçevesinde Teklif Sahipleri ile Sözleşme imzalanması ve karar gerek-
lerinin Türkşeker A.Ş. tarafından yerine getirilmesine

karar verilmiştir.
—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
KARAR

TARİH            :  11/2/2014
KARAR NO   :  2014/ÖİB-K-19
KONU             :  Türkşeker A.Ş. Taşınmazı.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;
Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları (Türkşeker)

A.Ş.nin 25/11/2013 tarih, 14682 ve 31/12/2013 tarih, 16103 sayılı yazıları dikkate alınarak;
verilen yetki çerçevesinde Türkşeker A.Ş. tarafından “satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygu-
lanmak suretiyle, ilgili mevzuat, İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesi hükümleri çerçevesinde
gerçekleştirilen ihalesi neticesinde, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 13/01/1998 tarih ve 98/03
sayılı Kararına istinaden,

Türkşeker A.Ş.ye ait Konya ili, Ilgın ilçesi, Çavuşçu köyü, Tevekkel mevkiinde bulunan
tapuda L.27.B.13.B pafta, 1824 no.lu parselde kayıtlı 2.000 m2 yüzölçümlü taşınmazın
özelleştirilmesine ilişkin yapılan ihalede;
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1) Taşınmazın 9.100.- (Dokuzbinyüz) TL bedelle en yüksek teklifi veren BMM
BAHÇECİ NAKLİYAT MADENCİLİK İNŞAAT MALZEMELERİ CANLI HAYVAN GIDA
SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.ye İhale Şartnamesi esasları çerçevesinde satılmasına, BMM
BAHÇECİ NAKLİYAT MADENCİLİK İNŞAAT MALZEMELERİ CANLI HAYVAN GIDA
SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.nin Sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer
yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Türkşeker A.Ş. lehine irat
kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine, şeklinde verilen İhale Komisyonunun 17/12/2013 tarih
ve 6 sayılı Ek Komisyon Kararının onaylanmasına,

2) Bu karar çerçevesinde Teklif Sahibi ile Sözleşme imzalanması ve karar gereklerinin
Türkşeker A.Ş. tarafından yerine getirilmesine

karar verilmiştir.
—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
KARAR

TARİH            :  11/2/2014
KARAR NO   :  2014/ÖİB-K-20
KONU             :  Türkşeker A.Ş. Taşınmazı.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;
Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları (Türkşeker)

A.Ş.nin 25/11/2013 tarih ve 14682 sayılı yazısı dikkate alınarak; verilen yetki çerçevesinde
Türkşeker A.Ş. tarafından “satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle, ilgili
mevzuat, İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesi hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilen ihalesi
neticesinde, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 13/01/1998 tarih ve 98/03 sayılı Kararına isti-
naden,

Türkşeker A.Ş.ye ait İstanbul ili, Kadıköy ilçesi, Suadiye mahallesi, Mektep sokağında
bulunan tapuda 117 pafta, 531 ada, 32 no.lu parselde kayıtlı 126/1287 m2 arsa paylı meskenin
(Kat: 3 Bağımsız Bölüm: 8 nolu daire) özelleştirilmesine ilişkin yapılan ihalede;

1) Meskenin, 525.000.- (Beşyüzyirmibeşbin) TL bedelle en yüksek teklifi veren BÜLENT
ÖZGÜR KILIÇ’a İhale Şartnamesi esasları çerçevesinde satılmasına, BÜLENT ÖZGÜR KILIÇ’ın
Sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi
halinde, geçici teminatının Türkşeker A.Ş. lehine irat kaydedilerek sözü edilen taşınmazın;
505.000.- (Beşyüzbeşbin) TL bedelle ikinci en yüksek teklifi veren AMBULANS İLKYARDIM
VE HASTANE CİHAZLARI VE TESİSLERİ SAN. TİC. A.Ş.ye İhale Şartnamesi esasları
çerçevesinde satılmasına, AMBULANS İLKYARDIM VE HASTANE CİHAZLARI VE
TESİSLERİ SAN. TİC. A.Ş.nin Sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yüküm-
lülüklerini yerine getirmemesi halinde, teminatının Türkşeker A.Ş. lehine irat kaydedilerek
sözü edilen taşınmazın; 400.000.- (Dörtyüzbin) TL bedelle üçüncü en yüksek teklifi veren
DEMİRLİ İNŞAAT-İSLAM DEMİRLİ Firmasına İhale Şartnamesi esasları çerçevesinde satıl-
masına, DEMİRLİ İNŞAAT-İSLAM DEMİRLİ Firmasının Sözleşmeyi imzalamaktan imtina
etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde teminatının Türkşeker A.Ş.
lehine irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine, şeklinde verilen İhale Komisyonunun
8/11/2013 tarih ve 5 sayılı Kararının onaylanmasına,

2) Bu karar çerçevesinde Teklif Sahipleri ile Sözleşme imzalanması ve karar gerek-
lerinin Türkşeker A.Ş. tarafından yerine getirilmesine

karar verilmiştir.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
KARAR

TARİH            :  11/2/2014
KARAR NO   :  2014/ÖİB-K-21
KONU             :  Türkşeker A.Ş. Taşınmazı.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;
Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları (Türkşeker)

A.Ş.nin 25/11/2013 tarih ve 14682 sayılı yazısı dikkate alınarak; verilen yetki çerçevesinde
Türkşeker A.Ş. tarafından “satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle, ilgili
mevzuat, İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesi hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilen ihalesi
neticesinde, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 13/1/1998 tarih ve 98/03 sayılı Kararına isti-
naden,

Türkşeker A.Ş.ye ait İstanbul ili, Kadıköy ilçesi, Suadiye mahallesi, Mektep sokağında
bulunan tapuda 117 pafta, 531 ada, 32 no.lu parselde kayıtlı 126/1287 m2 arsa paylı meskenin
(Kat: 4 Bağımsız Bölüm: 11 nolu daire) özelleştirilmesine ilişkin yapılan ihalede;

1) Meskenin, 550.000.- (Beşyüzellibin) TL bedelle en yüksek teklifi veren BÜLENT
ÖZGÜR KILIÇ’a İhale Şartnamesi esasları çerçevesinde satılmasına, BÜLENT ÖZGÜR KILIÇ’ın
Sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi
halinde, geçici teminatının Türkşeker A.Ş. lehine irat kaydedilerek sözü edilen taşınmazın;
540.000.- (Beşyüzkırkbin) TL bedelle ikinci en yüksek teklifi veren DEMİRLİ İNŞAAT-İSLAM
DEMİRLİ Firmasına İhale Şartnamesi esasları çerçevesinde satılmasına, DEMİRLİ İNŞAAT-İSLAM
DEMİRLİ Firmasının Sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini
yerine getirmemesi halinde, teminatının Türkşeker A.Ş. lehine irat kaydedilerek sözü edilen
taşınmazın; 530.000.- (Beşyüzotuzbin) TL bedelle üçüncü en yüksek teklifi veren AVNİ
BEKAR’a İhale Şartnamesi esasları çerçevesinde satılmasına, AVNİ BEKAR’ın Sözleşmeyi
imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, teminatının
Türkşeker A.Ş. lehine irat kaydedilerek sözü edilen taşınmazın; 500.000.- (Beşyüzbin) TL bedelle
dördüncü en yüksek teklifi veren AMBULANS İLKYARDIM VE HASTANE CİHAZLARI VE
TESİSLERİ SAN. TİC. A.Ş.ye İhale Şartnamesi esasları çerçevesinde satılmasına, AMBULANS
İLKYARDIM VE HASTANE CİHAZLARI VE TESİSLERİ SAN. TİC. A.Ş.nin Sözleşmeyi
imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde temi-
natının Türkşeker A.Ş. lehine irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine, şeklinde verilen İhale
Komisyonunun 8/11/2013 tarih ve 5 sayılı Kararının onaylanmasına,

2) Bu karar çerçevesinde Teklif Sahipleri ile Sözleşme imzalanması ve karar gerek-
lerinin Türkşeker A.Ş. tarafından yerine getirilmesine

karar verilmiştir.
—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
KARAR

TARİH            :  11/2/2014
KARAR NO   :  2014/ÖİB-K-22
KONU             :  Türkşeker A.Ş. Taşınmazı.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;
Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları (Türkşeker)

A.Ş.nin 25/11/2013 tarih ve 14682 sayılı yazısı dikkate alınarak; verilen yetki çerçevesinde
Türkşeker A.Ş. tarafından “satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle, ilgili
mevzuat, İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesi hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilen ihalesi
neticesinde, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 13/1/1998 tarih ve 98/03 sayılı Kararına isti-
naden,
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Türkşeker A.Ş.ye ait Konya ili, Ilgın ilçesi, Çavuşçu köyü, Tevekkel mevkiinde bulunan

tapuda L.27.B.12.B pafta, 3469 no.lu parselde kayıtlı 3.000 m2 yüzölçümlü taşınmaz ile üzerinde

bulunan mütemmimlerinin (94 m2 lik Kantar Binası, 2 Adet Kantar Tablası, Kantar Kaldırımı)

özelleştirilmesine ilişkin yapılan ihalede;

1) Taşınmazın ve üzerinde bulunan mütemmimlerinin 32.500.- (Otuzikibinbeşyüz) TL

bedelle en yüksek teklifi veren DÜZGÜN İŞ MAKİNALARI İNŞAAT MADENCİLİK

SANAYİ VE TİCARET A.Ş.ye İhale Şartnamesi esasları çerçevesinde satılmasına, DÜZGÜN

İŞ MAKİNALARI İNŞAAT MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.nin Sözleşmeyi

imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici

teminatının Türkşeker A.Ş. lehine irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine, şeklinde verilen

İhale Komisyonunun 8/11/2013 tarih ve 5 sayılı Kararının onaylanmasına,

2) Bu karar çerçevesinde Teklif Sahibi ile Sözleşme imzalanması ve karar gereklerinin

Türkşeker A.Ş. tarafından yerine getirilmesine

karar verilmiştir.

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

TARİH            :  11/2/2014

KARAR NO   :  2014/ÖİB-K-23

KONU             :  Türkşeker A.Ş. Taşınmazı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları (Türkşeker)

A.Ş.nin 25/11/2013 tarih ve 14682 sayılı yazısı dikkate alınarak; verilen yetki çerçevesinde

Türkşeker A.Ş. tarafından “satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle, ilgili

mevzuat, İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesi hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilen ihalesi

neticesinde, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 13/1/1998 tarih ve 98/03 sayılı Kararına isti-

naden,

Türkşeker A.Ş.ye ait Konya ili, Ilgın ilçesi, Çavuşçu köyü, Tevekkel mevkiinde bulunan

tapuda L.27.B.12.B pafta, 3466 no.lu parselde kayıtlı 1.964 m2 yüzölçümlü  taşınmaz ile üzerinde

bulunan mütemmimlerinin (60 m2 lik Kantar Binası) özelleştirilmesine ilişkin yapılan ihalede;

1) Taşınmazın ve üzerinde bulunan mütemmimlerinin 19.000.- (Ondokuzbin) TL bedelle

en yüksek teklifi veren DÜZGÜN İŞ MAKİNALARI İNŞAAT MADENCİLİK SANAYİ VE

TİCARET A.Ş.ye İhale Şartnamesi esasları çerçevesinde satılmasına, DÜZGÜN İŞ MAKİ-

NALARI İNŞAAT MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.nin Sözleşmeyi imzalamaktan

imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının

Türkşeker A.Ş. lehine irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine, şeklinde verilen İhale

Komisyonunun 8/11/2013 tarih ve 5 sayılı Kararının onaylanmasına,

2) Bu karar çerçevesinde Teklif Sahibi ile Sözleşme imzalanması ve karar gereklerinin

Türkşeker A.Ş. tarafından yerine getirilmesine

karar verilmiştir.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
KARAR

TARİH            :  11/2/2014
KARAR NO   :  2014/ÖİB-K-24
KONU             :  Türkşeker A.Ş. Taşınmazı.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;
Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları (Türkşeker)

A.Ş.nin 25/11/2013 tarih ve 14682 sayılı yazısı dikkate alınarak; verilen yetki çerçevesinde
Türkşeker A.Ş. tarafından “satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle, ilgili
mevzuat, İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesi hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilen ihalesi
neticesinde, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 13/1/1998 tarih ve 98/03 sayılı Kararına isti-
naden,

Türkşeker A.Ş.ye ait Konya ili, Ilgın ilçesi, Çavuşçu köyü, Tevekkel mevkiinde bulunan
tapuda L.27.B.13.A pafta, 1674 no.lu parselde kayıtlı 2.200 m2 yüzölçümlü taşınmazın
özelleştirilmesine ilişkin yapılan ihalede;

1) Taşınmazın 9.500.- (Dokuzbinbeşyüz) TL bedelle en yüksek teklifi veren BMM
BAHÇECİ NAKLİYAT MADENCİLİK İNŞAAT MALZEMELERİ CANLI HAYVAN GIDA
SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.ye İhale Şartnamesi esasları çerçevesinde satılmasına, BMM
BAHÇECİ NAKLİYAT MADENCİLİK İNŞAAT MALZEMELERİ CANLI HAYVAN GIDA
SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.nin Sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer
yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının Türkşeker A.Ş. lehine irat
kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine, şeklinde verilen İhale Komisyonunun 8/11/2013 tarih
ve 5 sayılı Kararının onaylanmasına,

2) Bu karar çerçevesinde Teklif Sahibi ile Sözleşme imzalanması ve karar gereklerinin
Türkşeker A.Ş. tarafından yerine getirilmesine

karar verilmiştir.
—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
KARAR

TARİH            :  11/2/2014
KARAR NO   :  2014/ÖİB-K-25
KONU             :  Türkşeker A.Ş. Taşınmazı.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;
Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları (Türkşeker)

A.Ş.nin 25/11/2013 tarih ve 14682 sayılı yazısı dikkate alınarak; verilen yetki çerçevesinde
Türkşeker A.Ş. tarafından “satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle, ilgili
mevzuat, İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesi hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilen ihalesi
neticesinde, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 13/1/1998 tarih ve 98/03 sayılı Kararına isti-
naden,

Türkşeker A.Ş.ye ait Konya ili, Ilgın ilçesi, Çavuşçu köyü, Tevekkel mevkiinde bulunan
tapuda L.27.B.12.B  pafta, 3426 no.lu parselde kayıtlı 3.650 m2 yüzölçümlü  taşınmazın
özelleştirilmesine ilişkin yapılan ihalede;

1) Taşınmazın 16.550.- (Onaltıbinbeşyüzelli) TL bedelle en yüksek teklifi veren
DÜZGÜN İŞ MAKİNALARI İNŞAAT MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.ye İhale
Şartnamesi esasları çerçevesinde satılmasına, DÜZGÜN İŞ MAKİNALARI İNŞAAT
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MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.nin Sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya
diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının Türkşeker A.Ş. lehine
irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine, şeklinde verilen İhale Komisyonunun 8/11/2013
tarih ve 5 sayılı Kararının onaylanmasına,

2) Bu karar çerçevesinde Teklif Sahibi ile Sözleşme imzalanması ve karar gereklerinin
Türkşeker A.Ş. tarafından yerine getirilmesine

karar verilmiştir.
—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
KARAR

TARİH            :  11/2/2014
KARAR NO   :  2014/ÖİB-K-26
KONU             :  Türkşeker A.Ş. Taşınmazı.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;
Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları (Türkşeker)

A.Ş.nin 25/11/2013 tarih, 14682 ve 31/12/2013 tarih, 16103 sayılı yazıları dikkate alınarak;
verilen yetki çerçevesinde Türkşeker A.Ş. tarafından “satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygu-
lanmak suretiyle, ilgili mevzuat, İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesi hükümleri çerçevesinde
gerçekleştirilen ihalesi neticesinde, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 13/1/1998 tarih ve 98/03
sayılı Kararına istinaden,

Türkşeker A.Ş.ye ait İstanbul ili, Kadıköy ilçesi, Suadiye mahallesi, Mektep sokağında
bulunan tapuda 117 pafta, 531 ada, 32 no.lu parselde kayıtlı 126/1287 m2 arsa paylı meskenin
(Kat: 2 Bağımsız Bölüm: 7 nolu daire) özelleştirilmesine ilişkin yapılan ihalede;

1) Meskenin, 500.000.- (Beşyüzbin) TL bedelle en yüksek teklifi veren BÜLENT
ÖZGÜR KILIÇ’a İhale Şartnamesi esasları çerçevesinde satılmasına, BÜLENT ÖZGÜR KILIÇ’ın
Sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi
halinde, geçici teminatının Türkşeker A.Ş. lehine irat kaydedilerek sözü edilen taşınmazın;
490.000.- (Dörtyüzdoksanbin) TL bedelle ikinci en yüksek teklifi veren DEMİRLİ İNŞAAT-İSLAM
DEMİRLİ Firmasına İhale Şartnamesi esasları çerçevesinde satılmasına, DEMİRLİ İNŞAAT-İSLAM
DEMİRLİ Firması’nın Sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini
yerine getirmemesi halinde, teminatının Türkşeker A.Ş. lehine irat kaydedilerek sözü edilen
taşınmazın; 450.000.- (Dörtyüzellibin) TL bedelle üçüncü en yüksek teklifi veren AMBULANS
İLKYARDIM VE HASTANE CİHAZLARI VE TESİSLERİ SAN. TİC. A.Ş.ye İhale Şart-
namesi esasları çerçevesinde satılmasına, AMBULANS İLKYARDIM VE HASTANE CİHAZLARI
VE TESİSLERİ SAN. TİC. A.Ş.nin Sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer
yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, teminatının Türkşeker A.Ş. lehine irat kaydedilerek
sözü edilen taşınmazın 430.000.- (Dörtyüzotuzbin) TL bedelle dördüncü en yüksek teklifi
veren ABDURAHMAN YAKUP ATEŞ’e İhale Şartnamesi esasları çerçevesinde satılmasına,
ABDURAHMAN YAKUP ATEŞ’in Sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer
yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde teminatının Türkşeker A.Ş. lehine irat kaydedilerek
ihalenin iptal edilmesine, şeklinde verilen İhale Komisyonunun 17/12/2013 tarih ve 6 sayılı
Ek Komisyon Kararının onaylanmasına,

2) Bu karar çerçevesinde Teklif Sahipleri ile Sözleşme imzalanması ve karar gerek-
lerinin Türkşeker A.Ş. tarafından yerine getirilmesine

karar verilmiştir.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
KARAR

TARİH            :  11/2/2014

KARAR NO   :  2014/ÖİB-K-27

KONU             :  Türkşeker A.Ş. Taşınmazı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları (Türkşeker)

A.Ş.nin 25/11/2013 tarih ve 14682 sayılı yazısı dikkate alınarak; verilen yetki çerçevesinde

Türkşeker A.Ş. tarafından “satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle, ilgili

mevzuat, İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesi hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilen ihalesi

neticesinde, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 13/1/1998 tarih ve 98/03 sayılı Kararına isti-

naden,

Türkşeker A.Ş.ye ait Konya ili, Ilgın ilçesi, Çavuşçu köyü, Tevekkel mevkiinde bulunan

tapuda L.27.B.12.B  pafta, 3428 no.lu parselde kayıtlı 2.100 m2 yüzölçümlü  taşınmazın

özelleştirilmesine ilişkin yapılan ihalede;

1) Taşınmazın, 9.400.- (Dokuzbindörtyüz) TL bedelle en yüksek teklifi veren DÜZGÜN

İŞ MAKİNALARI İNŞAAT MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.ye İhale Şartnamesi

esasları çerçevesinde satılmasına, DÜZGÜN İŞ MAKİNALARI İNŞAAT MADENCİLİK

SANAYİ VE TİCARET A.Ş.nin Sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yüküm-

lülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının Türkşeker A.Ş. lehine irat kaydedilerek

ihalenin iptal edilmesine, şeklinde verilen İhale Komisyonunun 8/11/2013 tarih ve 5 sayılı

Kararının onaylanmasına,

2) Bu karar çerçevesinde Teklif Sahibi ile Sözleşme imzalanması ve karar gereklerinin

Türkşeker A.Ş. tarafından yerine getirilmesine

karar verilmiştir.

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

TARİH            :  11/2/2014

KARAR NO   :  2014/ÖİB-K-28

KONU             :  Türkşeker A.Ş. Taşınmazı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları (Türkşeker)

A.Ş.nin 25/11/2013 tarih ve 14682 sayılı yazısı dikkate alınarak; verilen yetki çerçevesinde

Türkşeker A.Ş. tarafından “satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle, ilgili

mevzuat, İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesi hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilen ihalesi

neticesinde, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 13/1/1998 tarih ve 98/03 sayılı Kararına isti-

naden,

Türkşeker A.Ş.ye ait Konya ili, Ilgın ilçesi, Çavuşçu Köyü, Tevekkel mevkiinde bulunan

tapuda L.27.B.12.B pafta, 3373 no.lu parselde kayıtlı 5.000 m2 yüzölçümlü  taşınmazın

özelleştirilmesine ilişkin yapılan ihalede;

15 Şubat 2014 – Sayı : 28914                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 43



1) Taşınmazın, 30.600.- (Otuzbinaltıyüz) TL bedelle en yüksek teklifi veren BMM

BAHÇECİ NAKLİYAT MADENCİLİK İNŞAAT MALZEMELERİ CANLI HAYVAN GIDA

SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.ye İhale Şartnamesi esasları çerçevesinde satılmasına, BMM

BAHÇECİ NAKLİYAT MADENCİLİK İNŞAAT MALZEMELERİ CANLI HAYVAN GIDA

SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.nin Sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer

yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Türkşeker A.Ş. lehine irat

kaydedilerek sözü edilen taşınmazın; 28.100.- (Yirmisekizbinyüz) TL bedelle ikinci en yüksek

teklifi veren DÜZGÜN İŞ MAKİNALARI İNŞAAT MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET

A.Ş.ye İhale Şartnamesi esasları çerçevesinde satılmasına, DÜZGÜN İŞ MAKİNALARI İNŞAAT

MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.nin Sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya

diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde teminatının Türkşeker A.Ş. lehine irat

kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine, şeklinde verilen İhale Komisyonunun 8/11/2013 tarih

ve 5 sayılı Kararının onaylanmasına,

2) Bu karar çerçevesinde Teklif Sahipleri ile Sözleşme imzalanması ve karar gerek-

lerinin Türkşeker A.Ş. tarafından yerine getirilmesine

karar verilmiştir.

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

TARİH            :  11/2/2014

KARAR NO   :  2014/ÖİB-K-29

KONU             :  Türkşeker A.Ş. Taşınmazı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları (Türkşeker)

A.Ş.nin 25/11/2013 tarih ve 14682 sayılı yazısı dikkate alınarak; verilen yetki çerçevesinde

Türkşeker A.Ş. tarafından “satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle, ilgili

mevzuat, İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesi hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilen ihalesi

neticesinde, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 13/1/1998 tarih ve 98/03 sayılı Kararına isti-

naden,

Türkşeker A.Ş.ye ait Konya ili, Ilgın ilçesi, Çavuşçu köyü, Tevekkel mevkiinde bulunan

tapuda L.27.B.12.B pafta, 3408 no.lu parselde kayıtlı 2.860 m2 yüzölçümlü  taşınmazın

özelleştirilmesine ilişkin yapılan ihalede;

1) Taşınmazın, 14.180.- (Ondörtbinyüzseksen) TL bedelle en yüksek teklifi veren

DÜZGÜN İŞ MAKİNALARI İNŞAAT MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.ye İhale

Şartnamesi esasları çerçevesinde satılmasına, DÜZGÜN İŞ MAKİNALARI İNŞAAT

MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.nin Sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya

diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının Türkşeker A.Ş. lehine

irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine, şeklinde verilen İhale Komisyonunun 8/11/2013

tarih ve 5 sayılı Kararının onaylanmasına,

2) Bu karar çerçevesinde Teklif Sahibi ile Sözleşme imzalanması ve karar gereklerinin

Türkşeker A.Ş. tarafından yerine getirilmesine

karar verilmiştir.

Sayfa : 44                               RESMÎ GAZETE                                 15 Şubat 2014 – Sayı : 28914



Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
KARAR

TARİH            :  11/2/2014
KARAR NO   :  2014/ÖİB-K-30
KONU             :  Türkşeker A.Ş. Taşınmazı.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;
Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları (Türkşeker)

A.Ş.nin 25/11/2013 tarih ve 14682 sayılı yazısı dikkate alınarak; verilen yetki çerçevesinde
Türkşeker A.Ş. tarafından “satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle, ilgili
mevzuat, İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesi hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilen ihalesi
neticesinde, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 13/1/1998 tarih ve 98/03 sayılı Kararına isti-
naden,

Türkşeker A.Ş.ye ait Kırklareli ili, Babaeski ilçesi, Sinanlı köyü, Bostanlık mevkiinde

bulunan  tapuda F18-a-14-d  pafta, 145 ada, 113 no.lu parselde kayıtlı 44.308,10 m2 yüzölçümlü

taşınmaz ile üzerinde bulunan mütemmimlerinin (2 adet kuyu)  özelleştirilmesine ilişkin yapılan

ihalede;

1) Taşınmazın ve üzerinde bulunan mütemmimlerinin 101.000.- (Yüzbirbin) TL bedelle

en yüksek teklifi veren DOĞRU TİCARET-ALİ DOĞRU’ya İhale Şartnamesi esasları

çerçevesinde satılmasına, DOĞRU TİCARET-ALİ DOĞRU’nun Sözleşmeyi imzalamaktan

imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının

Türkşeker A.Ş. lehine irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine, şeklinde verilen İhale

Komisyonunun 8/11/2013 tarih ve 5 sayılı Kararının onaylanmasına,

2) Bu karar çerçevesinde Teklif Sahibi ile Sözleşme imzalanması ve karar gereklerinin

Türkşeker A.Ş. tarafından yerine getirilmesine

karar verilmiştir.

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

TARİH            :  11/2/2014

KARAR NO   :  2014/ÖİB-K-31

KONU             :  Türkşeker A.Ş. Taşınmazı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları (Türkşeker)

A.Ş.nin 25/11/2013 tarih ve 14682 sayılı yazısı dikkate alınarak; verilen yetki çerçevesinde

Türkşeker A.Ş. tarafından “satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle, ilgili

mevzuat, İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesi hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilen ihalesi

neticesinde, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 13/1/1998 tarih ve 98/03 sayılı Kararına isti-

naden,

Türkşeker A.Ş.ye ait Kırşehir ili, Mucur ilçesi, Seyfe köyü, Çukuryurt mevkiinde bu-

lunan tapuda, 592 no.lu parselde kayıtlı 41.475 m2 yüzölçümlü  taşınmaz ile üzerinde bulunan

mütemmimlerinin (92 m2 lik Kantar Binası ve Kantar Kaldırımı) özelleştirilmesine ilişkin

yapılan ihalede;
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1) Taşınmazın ve üzerinde bulunan mütemmimlerinin 150.000.- (Yüzellibin) TL bedelle

en yüksek teklifi veren MEHMET BARAN’a İhale Şartnamesi esasları çerçevesinde satılması-

na, MEHMET BARAN’ın Sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülük-

lerini yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Türkşeker A.Ş. lehine irat kaydedilerek

sözü edilen taşınmazın; 121.000.- (Yüzyirmibirbin) TL bedelle ikinci en yüksek teklifi veren

SELAHATTİN VURAL’a İhale Şartnamesi esasları çerçevesinde satılmasına, SELAHATTİN

VURAL’ın Sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi

halinde, teminatının Türkşeker A.Ş. lehine irat kaydedilerek sözü edilen taşınmazın; 113.500.-

(Yüzonüçbinbeşyüz) TL bedelle üçüncü en yüksek teklifi veren F-Z GIDA HAYVANCILIK

İNŞAAT EMLAK OTOMOTİV İÇ VE DIŞ TİCARET SANAYİ LTD. ŞTİ.ye İhale Şartnamesi

esasları çerçevesinde satılmasına, F-Z GIDA HAYVANCILIK İNŞAAT EMLAK OTOMOTİV

İÇ VE DIŞ TİCARET SANAYİ LTD. ŞTİ.nin Sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya

diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, teminatının Türkşeker A.Ş. lehine irat

kaydedilerek sözü edilen taşınmazın; 65.000.- (Altmışbeşbin) TL bedelle dördüncü en yüksek

teklifi veren YUNUS BOZDEMİR’e İhale Şartnamesi esasları çerçevesinde satılmasına,

YUNUS BOZDEMİR’in Sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini

yerine getirmemesi halinde, teminatının Türkşeker A.Ş. lehine irat kaydedilerek sözü edilen

taşınmazın; 53.000.- (Elliüçbin) TL bedelle beşinci en yüksek teklifi veren MUSTAFA

AŞKUN’a İhale Şartnamesi esasları çerçevesinde satılmasına, MUSTAFA AŞKUN’un Sözleşmeyi

imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde temi-

natının Türkşeker A.Ş. lehine irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine, şeklinde verilen İhale

Komisyonunun 8/11/2013 tarih ve 5 sayılı Kararının onaylanmasına,

2) Bu karar çerçevesinde Teklif Sahipleri ile Sözleşme imzalanması ve karar gerek-

lerinin Türkşeker A.Ş. tarafından yerine getirilmesine

karar verilmiştir.

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

TARİH            :  11/2/2014

KARAR NO   :  2014/ÖİB-K-32

KONU             :  Türkşeker A.Ş. Taşınmazı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları (Türkşeker)

A.Ş.nin 25/11/2013 tarih ve 14682 sayılı yazısı dikkate alınarak; verilen yetki çerçevesinde

Türkşeker A.Ş. tarafından “satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle, ilgili

mevzuat, İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesi hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilen ihalesi

neticesinde, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 13/1/1998 tarih ve 98/03 sayılı Kararına isti-

naden,
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Türkşeker A.Ş.ye ait Nevşehir ili, Gülşehir ilçesi, Hamzalı köyü, Köyönü mevkiinde

bulunan  tapuda, K32b23c3b pafta, 123 ada, 81 no.lu parselde kayıtlı 15.044,55 m2 yüzölçümlü

taşınmazın özelleştirilmesine ilişkin yapılan ihalede;

1) Taşınmazın, 52.500.- (Elliikibinbeşyüz) TL bedelle en yüksek teklifi veren DOĞANER

TARIM ÜRÜNLERİ VE HAYVANCILIK TİC. LTD. ŞTİ.ye İhale Şartnamesi esasları

çerçevesinde satılmasına, DOĞANER TARIM ÜRÜNLERİ VE HAYVANCILIK TİC. LTD.

ŞTİ.nin Sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine ge-

tirmemesi halinde geçici teminatının Türkşeker A.Ş. lehine irat kaydedilerek ihalenin iptal

edilmesine, şeklinde verilen İhale Komisyonunun 8/11/2013 tarih ve 5 sayılı Kararının onay-

lanmasına,

2) Bu karar çerçevesinde Teklif Sahibi ile Sözleşme imzalanması ve karar gereklerinin

Türkşeker A.Ş. tarafından yerine getirilmesine

karar verilmiştir.

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

TARİH            :  13/2/2014

KARAR NO   :  2014/ÖİB-K-33

KONU             :  Gayrimenkul satışı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;

1. tta Gayrimenkul A.Ş. adına kayıtlı; Tekirdağ ili, Çerkezköy ilçesi, İstasyon Mahallesi,

817 ada, 1 no.lu parseldeki 3.361,00 m² yüzölçümlü Konut Alanı imarlı gayrimenkulün 4046

sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemiyle ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak

suretiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar

dikkate alınarak yapılan ihalesi sonucunda İhale Komisyonunca;

“Satışa konu varlıkların özelleştirme ihalesinde 1.086.000 (Birmilyonseksenaltıbin)

Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Gül Kardeşler Gıda ve Unlu Mamülleri Pazarlama

Sanayi Ltd. Şti.’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Gül Kardeşler Gıda ve Unlu

Mamülleri Pazarlama Sanayi Ltd. Şti.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer

yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,

1.080.000 (Birmilyonseksenbin)Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Naci DOĞAN’a İhale

Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Naci DOĞAN’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi

veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilme-

sine ve ihalenin iptaline” ilişkin verilen kararın onaylanmasına,
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2. İşbu Karar gereğinin ve satışa konu gayrimenkulün devir işlemlerinin İhale Şart-

namesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine,

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 13/1/1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar

verilmiştir.
—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
KARAR

TARİH            :  13/2/2014

KARAR NO   :  2014/ÖİB-K-34

KONU             :  Gayrimenkul satışı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;

1. Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye ait; Mersin ili, Yenişehir ilçesi, Menteş Köyü, 4210

no.lu parseldeki 359 m² yüzölçümlü taşınmazın 33/359 m² hissenin 4046 sayılı Kanun hüküm-

leri çerçevesinde “Satış” yöntemiyle ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini

teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihalesi

sonucunda İhale Komisyonunca;

“Satışa konu hissenin özelleştirme ihalesinde 62.500 (Altmışikibinbeşyüz) Türk Lirası

bedelle en yüksek teklifi veren Metin YİĞİT’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına,

Metin YİĞİT’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine ge-

tirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 61.000 (Altmışbirbin) Türk

Lirası bedelle ikinci teklifi veren Nurettin YILDIRIM’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satıl-

masına, Nurettin YILDIRIM’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yüküm-

lülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin

iptaline” ilişkin verilen kararın onaylanmasına,

2. İşbu Karar gereğinin ve satışa konu gayrimenkulün devir işlemlerinin İhale Şart-

namesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine,

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 13/1/1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar

verilmiştir.

—— • ——
KURUL KARARI

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 75935942-050.01.04 – [01/13]

Toplantı Tarihi: 12/2/2014

2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararna-

menin 19 uncu maddesi, Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 48 inci maddesi ve Bağımsız De-

netçi Mühür Tebliğinin 7 nci maddesi gereğince, Bağımsız Denetçi Mühür ücretinin 500 TL

olarak belirlenmesine karar verilmiştir.
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

15 Şubat 2014 

CUMARTESİ 
Sayı : 28914 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

3'üncü Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hakimliğinden: 

 Hasdal/İSTANBUL 

Esas No   : 2013/526  

Karar No : 2013/471 

Firar suçundan sanık Bayram ve Keziban Oğ.1989 D.lu, Burdur Merkez Nfs. Kyt.lı 

Tayfun İŞLER hakkında 3.Kor.K.lığı Askeri Mahkemesinin 05.08.2013 gün ve 2013/526-471 

Esas ve Karar sayılı kararıyla; 

Sanık P.Er Tayfun İŞLER'in 15.03.2010-17.05.2010 tarihleri arasında firar suçunu 

işlediği sübuta erdiğinden eylemine uyan As.C.K.'nun 66/1-a maddesi uyarınca takdiren BİR YIL 

HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın duruşmadaki iyi hali lehine takdiri hafifletici sebep kabul edildiğinden T.C.K.'nun 

62/1 maddesi uyarınca cezasından 1/6 oranında indirim yapılarak NETİCETEN ON AY HAPİS 

CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın 23.06.2010-25.06.2010 tarihleri arasında yolda ve nezarette, 25.06.2010-

28.07.2010 tarihleri arasında tutuklulukta geçirdiği sürelerin 5237 Sayılı T.C.K.'nun 63'üncü 

maddesi uyarınca hükümlülük süresinden İNDİRİLMESİNE, 

Sanığın Adli Sicil Kaydı dikkate alındığında daha önce kasten suç işleyip yeniden suç 

işlemeyeceği yönünde mahkememizde kanaat oluşmadığından CMK.'nın 231'inci maddesinde 

düzenlenen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI veya TCK' nın 51'inci 

maddesinde düzenlenen ERTELEME hükümlerinin uygulanmasına YER OLMADIĞINA; 

Sanığın sosyal ve ekonomik durumu göz önünde bulundurulmak suretiyle sanık hakkında 

hükmolunan kısa süreli hapis cezasının, 5237 Sayılı TCK.nun 50/1-A ve 52'nci maddeleri 

uyarınca beher gün karşılığı takdiren 20-TL'den hesap edilerek neticeten 6000-TL (ALTI BİN 

TÜRK LİRASI) ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, İŞBU ADLİ PARA 

CEZASININ SANIKTAN YİRMİDÖRT EŞİT AYLIK TAKSİTLER HALİNDE TAHSİLİNE, 

TAKSİTLERDEN BİRİNİN ZAMANINDA ÖDENMEMESİ HALİNDE GERİ KALAN 

KISMIN TAMAMININ DEFATEN TAHSİLİNE, ÖDENMEYEN ADLİ PARA CEZASININ 

HAPSE ÇEVRİLMESİNE karar verilmiş olup, sanık tüm aramalara rağmen adresinde 

bulunamadığı gibi adresi de tespit olunamadığından 7201 Sayılı Kanunun 28-29 maddeleri 

uyarınca İLANEN TEBLİĞ olunur. 522 
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Bakırköy 8. Asliye Ceza Hakimliğinden: 

Esas No  : 2012/202  

Karar No : 2013/207 

Kamu Hizmetine Tahsis Edilen Eşya Hakkında Hırsızlık, Kamu Malına Zarar Verme 

suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 20/03/2013 tarihli ilamı ile 

142/l.a.4, 152/1.a maddesi gereğince 10 AY HAPİS CEZASININ ERTELENMESİ, 1 YIL 

CEZANIN ERTELENMESİ NEDENİYLE DENETİM (TCK 51/3) cezası ile cezalandırılan Kaya 

ve Zekiye oğlu, 25/05/1959 doğumlu, İstanbul, Fatih, Sümbül Efendi mah/köy nüfusuna kayıtlı 

METİN SEBKEKTAY tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir. 

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

GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

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

karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 416 

—— • —— 

Reyhanlı 1. Asliye Ceza Hakimliğinden: 

Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Yasın ve Lotfıa oğlu 1976 Aleppo D.lu Suriye, 

Suriye Nüfusuna kayıtlı olup halen aynı adreste ikamet eden YOUSEF HEIDAR hakkında 5607 

Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında 

mahkememizin 26/11/2013 tarih ve 2013/870 esas, 2013/692 karar sayılı ilamı sanık hakkında 

5607 s. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3/1 maddesi uyarınca neticeten 10 ay hapis ve 80-TL 

adli para cezası ile cezalandırılmasına, sanığa verilen kısa süreli hapis cezasının 2 yıl süreyle 

ertelenmesine karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış 7201 

sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 s. CMUK'nun 

310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde 

kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 446 

————— 

Reyhanlı 2 Asliye Ceza Mahkemesince; Mehmet Mustafa ve Gülistan oğlu, 1996 Doğ. 

Hatay merkez Akevler nüfusuna kayıtlı İBRAHİM HALİL GENÇOOGLU hakkında yüzüne karşı 

Konut dokunulmazlığının ihlal suçundan beraat kararı, bina ve eklentileri içinde muhafaza altına 

alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan ise hükmün açıklanmasının geri bırakılması 

kararlan verildiği, 

Yabancı uyruklu olan müşteki Mustafa ve Khadouj oğlu, 1970 İdlip Doğ. HASAN 

KALAWI'NİN yokluğunda verilen bu karar müştekinin adresinin belli olmaması nedeniyle tebliğ 

edilememiş nedeniyle, 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 s. CMUK'nun 

310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde 

kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 445 
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Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

EESAS NO : 2013/25240 

SUÇ : Memurun resmi evrakta sahtekarlığı. 

SUÇ T. : 20/03/2004 

SANIK : Ali Fuat KAMİLOĞLU: Kamil, Ayhan oğlu 1961 D.lu 76. Sokak 41/2 

Emek Çankaya/Ankara adresinde oturur. 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Sincan 2. Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 

07/05/2013 gün ve 2008/78 E. 2013/92 K. sayılı hükmün katılan vekili, sanıklar ve müdafileri 

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

maddesine eklenen son fıkrası hükmü gereğince Yargıtay C. Başsavcılığı tebliğnamesinin sanığa 

tebliği gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. 

maddeleri gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay C. Başsavcılığının 

Onama isteyen 16/11/2013 gün ve 11/2013/256753 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiş 

sayılacağı ilan olunur. 1182 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

FORAMSULFURAN %30+İADOSULFURON-METHYL-SODİUM %1+ İSOXADİFEN- 

ETHYL %30 WG AKTİF MADDELİ ZİRAİ MÜCADELE İLACI  

SATIN ALINACAKTIR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

Genel Müdürlüğümüze bağlı İşletmelerimiz ihtiyacı olan Foramsulfuran 

%30+İadosulfuron-methyl-sodium %1+ İsoxadifen- ethyl %30 WG aktif maddeli zirai mücadele 

ilacı satın alınacaktır. 

Konu ile ilgili Şartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’ndan 100,00 TL 

karşılığında temin edilebilir. 

İhale kapalı zarf usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az 

olmamak üzere geçici teminat verecektir. 

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 27/02/2014 Perşembe günü saat 14.30’a 

kadar TİGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir. 

İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’nde 

yapılacaktır. 

Geciken teklifler dikkate alınmaz. 

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında 

olup, ihale TİGEM Alım Satım ve İhale yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır. 

A D R E S : 

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Karanfil Sokak No: 62      Bakanlıklar/ANKARA 

Tlf. : (0.312) 417 84 70 (5 Hat) 

Fax : (0.312) 425 59 55 1251/1-1 
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SPOR KOMPLEKSLERİ, SOSYAL TESİS VE PERSONEL TAKİP SİSTEMİ 

YAZILIM VE DONANIMLARI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire 

Başkanlığı ihtiyacı Spor Kompleksleri, Sosyal Tesis ve Personel Takip Sistemi Yazılım ve 

Donanımlarının kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari 

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

alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire 

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

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

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik şartnamesi, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 04/03/2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 

zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif 

sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

verilecektir. 

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

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

 1243/1-1 
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1. HAMUR BASKI KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğünden: 

Aşağıda cinsi ve miktarları yazılı 1.Hamur Baskı Kağıtlar teknik ve ticari şartname 

esaslarına göre iç piyasadan “Açık Teklif Usulü” ile satın alınacaktır. 

 

CİNSİ EBADI MİKTARI 
NEYE GÖRE 

ALINACAĞI 

SON TEKLİF 

TARİHİ 

1. Hamur Baskı Kağıdı 80 gr./m² 648x917 mm. 3.000 Top 
Teknik 

Şartname 
27.02.2014 

1. Hamur Baskı Kağıdı 90 gr./m² 700x1000 mm 1.500 Top 
Teknik 

Şartname 
27.02.2014 

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Basım İşletme Müdürlüğü Satın Alma Şefliğinde ve 

Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname 

bedelini (100,00.-TL) Ofis veznelerinden birine veya İşletmenin banka hesaplarından birisine 

yatırmaları zorunludur.  

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik şartnamesi ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 27/02/2014 günü, saat 14.00’e kadar Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme 

Müdürlüğü Cumhuriyet Mahallesi Güney Yan Yolu No: 22 D-100 Karayolu Üzeri 

Gebze/KOCAELİ adresinde bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç zarfları açılacaktır. Uygun 

olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması 

yaptırılacaktır. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İstekliler ihale konusu 1.Hamur Baskı Kağıtların tamamı için teklifte bulunabilecekleri 

gibi, miktarlar bölünmeksizin stok bazında kısmi teklif de verebilirler. 

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

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

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

olup, İşletme satın alma konusu alımı işini ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 1148/1-1 
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DÜZELTME İLANI 

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

22 Kasım 2013 tarih ve 28829 sayılı (kayıt no: 9505/1/2-1) Resmi Gazete ile 23 Kasım 

2013 tarih ve 28830 sayılı (kayıt no: 9505/1/2-2) Resmi Gazete’de yayımlanan DB.KAB.9 

referanslı ihale ilanımızın 6. ve 7. maddelerinde yer alan teklif açılış tarihi ertelenmiş olup söz 

konusu madde aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. 

6. Teklifler 02/04/2014 tarihinde 14:00’a (yerel saatle) kadar ya da öncesinde aşağıda 

belirtilen büro adresine teslim edilecektir ve bütün Teklifler 1.000.000,- (bir milyon) EURO ya da 

muadili serbest döviz kuru değerinde geçici teminat ile birlikte teslim edilecektir. 

 

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ) 

SEFER KUL TOPLANTI SALONU, 

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Giriş Katı  

Çankaya - ANKARA/TURKEY 

 

7. Teklifler teklif sahiplerinin katılım için seçilmiş temsilcilerinin huzurunda aşağıda 

belirtilecek olan adreste 02/04/2014 tarihinde 14:00’da (yerel saatle) açılacaktır. 

 

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ) 

SEFER KUL TOPLANTI SALONU, 

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Giriş Katı  

Çankaya - ANKARA/TURKEY 1240/1/2-1 

————— 

AMENDMENT NOTICE 

FROM TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ) 

Sixth and seventh items of IFB No:DB.KAB.9 appeared in the Official Gazetes; 

Issue No: 28829 and Record No: 9505/2/2-1 on November 22, 2013 and Issue No: 28830 

and Record No: 9505/2/2-2 on November 23, 2013 are updated as follows. 

6. Bids must be delivered to the following office on or before 02:00 p.m. (local time) on 

April 02, 2014 and must be accompanied by a security of Euros 1,000,000.- equivalent 

(onemillion Euros) 

 

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ),  

SEFER KUL MEETING ROOM,  

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Floor G, 

Çankaya - ANKARA/TURKEY  

 

7. Bids will be opened in the presence of bidders’ representatives who choose to attend at 

02:00 p.m. (local time) on April 02, 2014 at the offices of  

 

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ),  

SEFER KUL MEETING ROOM,  

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Floor G,  

Çankaya - ANKARA/TURKEY  1240/2/2-1 
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HİSSE SATILACAKTIR 

Trabzon İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden: 

Aşağıda nevi, adresi, muhammen bedeli, geçici teminat miktarı, ihale tarihi, saati ile yeri 

yazılı olan ve İdaremizin ortağı olduğu Trabzon Enerji Üretim ve Ticaret A. Şirketinde bulunan 

%20 hissemizin satışı yapılmak üzere, 2886 Sayılı D.İ.K.'nun 45. Maddesi gereğince, “AÇIK 

TEKLİF USULÜ” ile ihale edilecektir. 

1 - İhalesi yapılacak yer: 

 

İli: Nevi: Hisse Oranı: Muh. Bed.: Geçici Teminatı: 

Trabzon 
Trabzon Enerji Üretim 

Tic. A.Ş. 
%20 14.000.000,00 TL 420.000,00 TL 

 

İhale Tarihi: Saati: İhalenin Yapılacağı Yer: 

26.02.2014 14.00 Meclis Binası Kat.4 Merkez/TRABZON 

   

2 - İhaleler, Merkez Kemerkaya Mahallesi Maraş Caddesinde mevcut Meclis Binasının 4. 

katındaki İl Encümeni Toplantı Salonunda, İl Encümeni huzurunda yapılacaktır. 

3 - Şartname ve diğer belgeler, İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden, mesai 

saatleri içerisinde 100,00 TL karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılacakların şartnameyi 

alması zorunludur. 

4 - 2886 Sayılı Kanunda belirtilen şartlara haiz olan herkes ihaleye katılabilir. 

5 - İhaleye katılacaklardan istenecek belgeler : 

1 - GERÇEK KİŞİLERİN: 

a) Tebligat için Türkiye'den adres beyanı ile varsa telefon ve faks numarası ile e-mail 

adresini, 

b) T.C. kimlik numarasını, 

c) Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu bulunmadığına dair, son 3 ay içerisinde alınmış 

belgeyi, 

d) Vergi mükellefi ise; Vergi Dairesine borcu bulunmadığına dair, son 3 ay içerisinde 

alınmış belgeyi, 

e) Noter tasdikli imza sirküsünü, 

f) Vekaleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin noter tasdikli 

vekaletnamesi ile yine noter tasdikli imza sirküsünü, 

g) İhale konusu iş için Trabzon Valiliği İl Özel İdaresi adına alınmış geçici teminata 

ilişkin alındı makbuzu, teminat mektubu, Devlet Tahvili veya Hazine kefaletine haiz tahvil, 

2 - TÜZEL KİŞİLERİN: 

Gerçek kişilerden istenen (a), (b), (c), (d), (e), (f) ve (g) bentlerinde yazılı belgelerin 

yanında, ayrıca; 

a) İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, 2014 Yılı içinde alınmış tüzel kişiliğin 

sicile kayıtlı olduğuna dair belgeyi, 

b) İsteklilerin ortak girişimi olması durumunda, yukarıdaki belgelere ek olarak, ortak 

girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin şekli ve içeriği ile ilgili mevzuatlarca belirlenen 

noter tasdikli ortak girişim beyannamesini ihale saatine kadar, İhale Komisyonu Başkanlığına 

teslim etmeleri gerekmektedir. 

Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecek olup, postadaki gecikmeler 

de dikkate alınmayacaktır. 

İhale Komisyonu, 2886 Sayılı Kanunun 29. Maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta 

serbesttir. 

6 - İstenilen belgeler, en geç 26.02.2014 Çarşamba günü ihale saatine kadar İl Özel 

İdaresine teslim edilecektir. 

İlan olunur. 1272/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden (ÇOMÜ): 

ÖĞRETİM ELEMANLARI ALINACAKTIR 

Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 

en geç 15 gün içinde istenilen belgelerle birlikte Profesörlerin Rektörlüğe başvurmaları 

gerekmektedir. 

Posta ile yapılan başvurulardaki gecikmeler ile eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir. 

Adayların aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. 

1. 2547 Sayılı Kanunun 5572 Sayılı Kanunla değiştirilen 26. maddesinde belirtilen 

koşulları ve aynı kanun uyarınca Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Elemanı 

Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Kriterlerini (www.comu.edu.tr) taşıyor olmak, 

2. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin 

onaylanmış olması, 

3. Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların anabilim dallarını belirten 

dilekçelerine özgeçmişlerini, nüfus cüzdan sureti ve 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayın 

listeleri (Profesör kadroları için yedi nüsha), Doçentlik Belgeleri, kamu hizmetinde bulunanların 

hizmet belgelerini de ekleyerek Rektörlüğe ulaştırmaları gerekmektedir. Adaylar başvuru 

dilekçelerinde başvurdukları birim veya anabilim dalını, ilanın açıklama kısmında ifade edilen ek 

şart ve çalışma alanlarına ait yeterlikleri sağladıklarını dilekçelerinde belirterek bunları 

belgelendirmelidirler. 

4. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde 

atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir. 

5. Bir adayın sadece 1 kadroya başvurma hakkı vardır. 

6. Erkek adayların dosyalarına askerlik durum belgelerini eklemeleri gerekmektedir. 

 

TIP FAKÜLTESİ 

Bölüm 
Anabilim 

Dalı 
Prof Doç. Der Açıklama 

Dahili Tıp 

Bilimleri 

Enf. Hast. ve 

Klin. Mik. 
1 - 

 Kardiyovasküler enfeksiyonlar ile ilgili 

klinik ve deneysel çalışmalar yapmış 

olmak. 

 1236/1-1 

—— • —— 

Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI 

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı 

olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır. 

 

Akademik Birim Bölüm Kadro Sayısı Kadro Unvanı 

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler 

Fakültesi 

Sivil Hava Ulaştırma 

İşletmeciliği 
1 Yrd. Doç. – Doç. – Prof. 

 

Başvuruda Gerekli Belgeler 

Profesörler: 2547 Sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şekilde yayınlardan birini 

başlıca araştırma eseri olarak ve başvurdukları bölümü belirten dilekçeleri, ekinde son altı ayda 

çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, özgeçmiş, nüfus cüzdan örneği, doçentlik belgesi, yayınlarını 

kapsayan 6 (altı) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir. 
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Doçentler: Üniversitelerarası Kurulun Doçentlik başvuruları için uygulamaya koyduğu 

asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak koşulu ile başvurdukları bölümü belirten dilekçe, 

özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti, nüfus cüzdan örneği ile 2 (iki) adet fotoğraf, bilimsel 

çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir. 

Yardımcı Doçentler: 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesindeki şartları sağlamaları 

gerekmekte olup, başvurdukları kadroyu ve yabancı dilini belirten dilekçe, 2 adet fotoğraf, nüfus 

cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının onaylı örnekleri, özgeçmiş, yayın 

listesi ve yayınlardan oluşan dosyayı 4 (dört) takım halinde vereceklerdir. Yabancı dil sınav yeri 

ve tarihi ilgili birimlerce daha sonra tespit edilip adaylara ayrıca bildirilecektir. 

Öğrenim belgesini yurt dışından almış olanların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca 

onaylanmış olması gerekmektedir. 

Belirtilen bölümlerdeki kadrolarla ilgilenen öğretim üyelerinin 03.03.2014 tarihi mesai 

bitimine kadar Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı ile iletişime 

geçmeleri gerekmektedir. 

BAŞVURU ŞEKLİ: Şahsen veya Posta 

İletişim Bilgileri: 

Abdi İpekçi Cad. No: 89 Bayrampaşa/İstanbul 

Tel: 0 (212) 210 10 10 

Fax: 0 (212) 565 25 25 

www. nisantasi.edu.tr 

info@nisantasi.edu.tr 1237/1-1 

—— • —— 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Engelli Eğitim Kültür Sağlık Spor Vakfı (kısa adı Engelli Vakfı) 

VAKFEDENLER: Abdurrahman KURTASLAN, Kibare KURTASLAN 

VAKFIN İKAMETGAHI: ANKARA 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Ankara 8. Asliye Hukuk Mahkemesinin 21.01.2014 tarih ve E.2013/562, K.2014/6 sayılı 

kararı 

VAKFIN AMACI: Vakıf engellilerin Eğitim, Sağlık, Spor, Rehabilitasyon, İstihdam, 

bakım ve sosyal güvenliğine ilişkin sorunlarının çözümü ile her bakımdan gelişmelerini 

sağlamak, önlerindeki engelleri kaldırmak, topluma katılımlarını sağlayacak faaliyetlerde 

bulunmak, engelli kişilerin yaşamlarını öncelikle bulundukları ortamda sağlık, huzur ve güven 

içinde sürdürmesi, toplum içinde kendi kendini idare edebilecek ve üretken hale gelebilecek 

ortamın hazırlanması, bunların ihtiyacı olanların geçici ve sürekli bakımlarını kolaylaştırıcı 

faaliyetlerde bulunmak, bu çalışmalara engelli ailesinin katılımı için rehberlik yapmak, engellileri 

yetenekleri doğrultusunda yapabilecekleri bir işte eğitmek, meslek kazandırmak, gerçek ve tüzel 

kişilerce açılacak yetenek geliştirme merkezleri ve korumalı işyerlerinin değişik tipleri ile özel, 

işyerlerinde bireylerin bireysel gelişmeleri ve yeteneklerine uygun iş, v e becerileri edinmeleri 

için çalışmalar yapmak, engelliler ve aileleri ile ilgili bilgilendirme, biçimlendirme, yönlendirme 

ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunmak, engellilerin sorunlarını ve çözüm yollarını araştırmak 

ortaya çıkan sorunlar hakkında inceleme ve araştırma yapmak, yaptırmak, bu konuda proje ve 

teklifler hazırlamak ve hazırlatmak amacı ile kurulmuştur. 

VAKFIN MAL VARLIĞI : Kurucular tarafından tahsis edilmiş 50.000.TL nakit paradır. 

YÖNETİM KURULU : 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Mal varlığı vakfın 

gayesine yönelik faaliyet yapan bir vakfa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 1200/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden: 

AVUKATLIK GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVI DUYURUSU 

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce, merkez ve taşra teşkilatında boş bulunan ve aşağıdaki 

tabloda görev yeri, adedi ve kadro derecesi yazılı toplam 37 adet Avukat kadrosuna atama 

yapılması amacıyla Avukatlık Giriş Sınavı yapılacaktır. 

 

MERKEZ 

TEŞKİLATI 

UNVANI SINIFI DERECESİ ADET 

Avukat AH 9 3 

Avukat AH 8 3 

Avukat AH 7 3 

Avukat AH 6 3 

 

TAŞRA 

TEŞKİLATI 

İL UNVANI SINIFI DERECESİ ADET 

Adana Avukat AH 8 1 

Adana Avukat AH 7 2 

Ankara Avukat AH 8 1 

Ankara Avukat AH 7 2 

Ankara Avukat AH 6 1 

Antalya Avukat AH 8 2 

Erzurum Avukat AH 7 2 

Gaziantep Avukat AH 8 2 

İstanbul Avukat AH 8 1 

İstanbul Avukat AH 7 2 

İstanbul Avukat AH 6 1 

İzmir Avukat AH 8 2 

İzmir Avukat AH 7 2 

Samsun Avukat AH 6 2 

Van Avukat AH 8 1 

Van Avukat AH 6 1 

 

A) SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI 

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları 

taşımak, 

2) Hukuk fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş 

yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, 

3) ÖSYM tarafından (B) grubu kadrolar için 07-08 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan 

Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak kaydıyla, 

yapılacak sıralamada en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere merkez teşkilatı ve iller 

itibarıyla ayrılan kontenjanın (5) beş katı aday arasına girmek (son sıradaki aday ile eşit puana 

sahip adaylar da sınava çağrılırlar), 

4) Başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak. 

BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE YERİ 

Giriş Sınavı başvuru tarihleri: 17-26 Şubat 2014 
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Başvurular, Genel Müdürlüğümüz www.goc.gov.tr internet adresinden veya Lalegül 

Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No: 2/3 Yenimahalle/ANKARA adresinden temin edilecek 

başvuru formu doldurularak, istenilen belgeler ile birlikte şahsen İnsan Kaynakları Dairesi 

Başkanlığına yapılacaktır. Başvuru formu ve eki belgelerin incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen 

şartlara haiz olup, sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi www.goc.gov.tr internet 

adresinde ve Lalegül Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No: 2/3 Yenimahalle/ANKARA adresinde 

yer alan hizmet binasında asılarak ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Adaylar, başvuru sırasında sadece merkez veya bir ili tercih edebilecektir. Birden fazla 

tercih yapan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir. 

Sınava usulüne uygun başvuran ve katılma şartlarını taşıyan adaylardan; ayrı ayrı merkez 

ve il bazında kadro sayısının 5 (beş) katından fazla başvuru olması halinde, tercih ettikleri merkez 

teşkilatı veya il dikkate alınarak (KPSSP3) puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere 5 (beş) 

katı kadar aday (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar dahil) sözlü sınava katılmaya hak 

kazanacaktır. 

SINAVA GİRECEKLERDEN İSTENEN BELGELER 

Giriş sınavına katılmak isteyen adaylar, Genel Müdürlük veya Genel Müdürlük internet 

adresinden temin edecekleri sınav başvuru formunu doldurarak aşağıdaki belgeleri eklerler: 

a) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurtdışında 

tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği), 

b) Üç adet vesikalık fotoğraf, 

c) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı, 

ç) Özgeçmiş, 

d) Avukatlık ruhsatnamesinin aslı veya onaylı örneği. 

Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Genel Müdürlükçe de onaylanabilir. 

SÖZLÜ SINAVIN YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ, KONULARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ 

Sözlü sınav, 17 - 21 Mart 2014 tarihlerinde, Lalegül Çamlıca Mahallesi 122. Sokak 

No:2/3 Yenimahalle/ANKARA adresinde yer alan hizmet binasında yapılacaktır. 

Giriş sınavı sözlü olarak yapılır. 

Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir 

kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport) bulundurması zorunludur. Aksi halde adaylar sınava 

alınmayacaklardır. 

Sözlü sınavda, başarı sıralaması, en yüksek not alan adaydan başlanarak merkez ve her il 

için ayrı ayrı nihai başarı sıralaması yapılacaktır. Sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği 

durumunda KPSS P3 puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır. 

Sözlü sınavda adaylar Sınav Komisyon üyeleri tarafından 

a) Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Medeni Usul 

Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Usul 

Hukuku, İş Hukuku, Uluslararası Hukuk, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 

konularına ilişkin bilgi düzeyi, 

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

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

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 

d) Genel yetenek ve genel kültürü, 

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, 



Sayfa : 62 RESMÎ GAZETE 15 Şubat 2014 – Sayı : 28914 

 

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler. Adaylar, Sınav 

Komisyonu tarafından (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar 

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

başarılı sayılmak için, Sınav Komisyonu ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri 

puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. 

SINAV SONUÇLARININ İLANI, İTİRAZ VE DİĞER HUSUSLAR 

Sınav sonuçları, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle sınav 

duyurusunda merkez ve iller itibariyle belirtilen avukat kadro sayısı kadar asıl aday ile bunların 

yarısı kadar yedek aday isimlerinden oluşturulan başarı listesi Genel Müdürlük internet sitesinde 

ve Genel Müdürlük hizmet binasında ilan edilmek suretiyle duyurulur. 

Ayrıca, başarılı olan adaylara sonuç yazılı olarak bildirilir. Başarı sırasına göre 

oluşturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilanından itibaren altı ay süreyle geçerlidir. 

Sınavda yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak 

teşkil etmez. 

Adaylar, duyuru tarihinden itibaren beş gün içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edilebilir. 

Yapılan itirazlar Sınav Komisyonunca en geç on beş gün içinde sonuçlandırılır. 

(1) Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya 

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

Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez. 

(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında 

Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. 

ATAMADAN ÖNCE İSTENECEK BELGELER VE ATANMA 

Avukat kadrolarına atanmak üzere yapılan giriş sınavında başarılı olan adaylardan 

aşağıdaki belgeler istenir: 

a) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı. 

b) Dört adet vesikalık fotoğraf. 

c) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı. 

ç) Sağlık açısından görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu bulunmadığına 

dair yazılı beyanı. 

d) Mal bildirimi. 

e) Kamu etik sözleşmesi. 

Giriş sınavında başarılı olan adaylardan, merkez ve iller itibariyle ilan edilen boş kadro 

sayısı kadar aday, başarı sıralamasına göre avukat olarak atanır. Asıl listeden hukuk müşavirliği 

veya avukatlığı kazanan adaylardan çeşitli sebeplerle göreve başlamayanların veya ataması 

yapılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine, yedek aday listesinden başarı sırasına 

göre atama yapılabilir. 

(2) Gerekli belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz. 

Giriş sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Genel Müdürlüğün www.goc.gov.tr 

internet sayfasından yapılacaktır. 

İlan olunur. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ: 

Adres: Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Lalegül Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No:2/3 

Yenimahalle/ANKARA 

Tlf: 0 312 397 56 42 - 0312 397 28 36 1250/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 

mülga (Bayındırlık ve İskan 

Müdürlüğü) 

İl/İlçe KARABÜK/Merkez 

Adresi 
5000 Evler Bahçelievler Mah. 2. Cad. 

No:2-3 
Tel-Faks 370 4245169 - 370 4123004 

Posta Kodu  E-Mail karabuk@csb.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Eski unvanı Eryapı Sanayi ve Ticaret 

Kollektif Şirketi Necmettin 

ERYILMAZ ve Ortağı, 

Yeni unvanı Eryapı Sanayi ve Ticaret 

Ltd. Şti. 

 

Adresi Aksu Sok. No: 13/8 Sıhhiye/ANKARA  

T.C. Kimlik No.    

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Kırıkkale V. D. No: 3770011771  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Kırıkkale Ticaret ve San. Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 

Tic. Sicil No: Kırıkkale/1727, 

Oda Sicil No:001914 
 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay ( ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mülga 

(Bayındırlık ve İskan Bakanlığı) Yapı 

İşleri Genel Müdürlüğü 

İl/İlçe ANKARA/Çankaya 

Adresi 
Harbiye Mah. Çetin Emeç Bulvarı 

No:5 
Tel-Faks 312 4800810 -312 4800945 

Posta Kodu 6450 E-Mail yigm@csb.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Birleşik İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. 

Şti. 
 

Adresi 
Cemalpaşa Mah. 13. Sok. Derya Apt. 

Zemin Kat 8/A Seyhan/ADANA 
 

T.C. Kimlik No.    

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Ziyapaşa V. D. 1780096963  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Adana Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 

Tic. Sicil No: ADANA/ 30734, 

Oda Sicil No:144505 
 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay ( ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR
6520 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İtalya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında

Çevre Koruma ve Sürdürülebilir Kalkınma Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6521 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Doğal Kaynaklar ve Su Havzası Amenajmanı Üzerine Mutabakat Zaptının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6522 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında
Kültür Merkezlerinin Kuruluşu ve Faaliyetlerine Dair Anlaşmanın
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6523 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
Arasında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Avrupa ve Bağımsız
Devletler Topluluğu Bölgesel Hizmet Merkezinin İstanbul’da Kurulmasına
İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
— Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik
— Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği
— Elektronik Haberleşme Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan

Şiddetinin Uluslararası Standartlara Göre Maruziyet Limit Değerlerinin
Belirlenmesi, Kontrolü ve Denetimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik

— Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Erişim ve Arabağlantı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Tarife Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 11/2/2014 Tarihli ve 2014/ÖİB-K-18, 2014/ÖİB-K-19,

2014/ÖİB-K-20, 2014/ÖİB-K-21, 2014/ÖİB-K-22, 2014/ÖİB-K-23, 2014/ÖİB-K-24,
2014/ÖİB-K-25, 2014/ÖİB-K-26, 2014/ÖİB-K-27, 2014/ÖİB-K-28, 2014/ÖİB-K-29,
2014/ÖİB-K-30, 2014/ÖİB-K-31, 2014/ÖİB-K-32 Sayılı Kararları

— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 13/2/2014 Tarihli ve 2014/ÖİB-K-33,
2014/ÖİB-K-34 Sayılı Kararları

KURUL KARARI
— Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 12/2/2014 Tarihli

ve 75935942-050.01.04 – [01/13] Sayılı Kararı

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

Senetlerinin Günlük Değerleri


