
T.C.
Resmî Gazete

http://www.basbakanlik.gov.tr                                                     e-posta: resmigazete@basbakanlik.gov.tr

Kuruluşu : 7 Ekim 1920                                                                                             İçindekiler 312. Sayfadadır.

       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2014/5939
Ekli “Bazı Alanların Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesine ve Bazı

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Sınırlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürür-
lüğe konulması; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 17/1/2014 tarihli ve 249 sayılı yazısı
üzerine, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 4 üncü maddesine göre, Bakan-
lar Kurulu’nca 5/2/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN
                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                     E. İŞLER
           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                   A. İSLAM                              M. ÇAVUŞOĞLU                                  F. IŞIK
                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                       İ. GÜLLÜCE                              A. DAVUTOĞLU                             N. ZEYBEKCİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                      A. Ç. KILIÇ                                      F. ÇELİK                                      A. İSLAM
  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı       Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı V.   Gümrük ve Ticaret Bakanı V.

                      E. ALA                                      C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK
                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU
                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN
                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

4 Nisan 2014
CUMA

Sayı : 28962



BAZI ALANLARIN TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ OLARAK TESPİT

EDİLMESİNE VE BAZI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNİN

SINIRLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

Kurulan teknoloji geliştirme bölgeleri

MADDE 1– (1) Ekli (I) sayılı harita ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alan

Ostim Ekopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak tespit edilmiştir.

(2) Ekli (II) ve (III) sayılı haritalar ile listelerde sınır ve koordinatları gösterilen alanlar

Hatay Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak tespit edilmiştir.

Sınır değişikliği

MADDE 2 – (1) Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesinin, 14/7/2009 tarihli ve

2009/15265 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilen Osmangazi Üniversitesi Meşelik

Kampüsü ek alanının sınır ve koordinatları ekli (IV) sayılı harita ile listede gösterildiği şekilde

değiştirilmiştir.

İptal edilen alanlar

MADDE 3 – (1) 19/8/2005 tarihli ve 2005/9310 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit

edilen Göller Bölgesi Teknoloji Geliştirme Bölgesine ait (TGB-I) numaralı alanın teknoloji

geliştirme bölgesi olarak tespitine ilişkin hüküm yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) 30/1/2012 tarihli ve 2012/2765 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilen Çorum

Teknoloji Geliştirme Bölgesine ait (TGB-II) numaralı alanın teknoloji geliştirme bölgesi olarak

tespitine ilişkin hüküm yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Karar hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                              3 Nisan 2014

       69471265-305-2478

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 4 Nisan 2014 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti’ne

gideceğimden, dönüşüme kadar Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’ın vekâlet

etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                   Başbakan

                                     —————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                    3 Nisan 2014

       68244839-140.02-6-161

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 3/4/2014 tarihli ve 69471265-305-2478 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 4 Nisan 2014 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti’ne

gidecek olan Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN’ın dönüşüne kadar Başbakanlığa, Başbakan

Yardımcısı Beşir ATALAY’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                             3 Nisan 2014

       69471265-305-2484

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

AB Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısına katılmak üzere; 4 Nisan 2014 tarihinde

Yunanistan’a gidecek olan Avrupa Birliği Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU’nun dönüşüne kadar

Avrupa Birliği Bakanlığına, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi ELVAN’ın

vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                   3 Nisan 2014

      68244839-140.03-73-162

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 3/4/2014 tarihli ve 69471265-305-2484 sayılı yazınız.

AB Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısına katılmak üzere, 4 Nisan 2014 tarihinde

Yunanistan’a gidecek olan Avrupa Birliği Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU’nun dönüşüne kadar

Avrupa Birliği Bakanlığına, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi ELVAN’ın

vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                             3 Nisan 2014

       69471265-305-2502

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

           İLGİ: a) 31/3/2014 tarihli ve 69471265-305-2371 sayılı yazımız.

           b) 31/3/2014 tarihli ve 68244839-140.03-69-154 sayılı yazınız.

           NATO ve Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Toplantılarına katılmak ve görüşmelerde

bulunmak üzere; 1 Nisan 2014 tarihinden itibaren Belçika, Amerika Birleşik Devletleri ve

Yunanistan’a gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri

Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın vekâlet etmesi, ilgi (b) yazıyla

uygun görülmüştü.

           Ancak, program değişikliği nedeniyle seyahatin Yunanistan kısmının iptali ile Enerji

ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın yurtdışına çıkacak olması nedeniyle 4 Nisan 2014

tarihinden itibaren Dışişleri Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati YAZICI’nın vekâlet

etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                   3 Nisan 2014

      68244839-140.03-76-165

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ: a) 31/3/2014 tarihli ve 69471265-305-2371 sayılı yazınız.

           b) 31/3/2014 tarihli ve 68244839-140.03-69-154 sayılı yazımız.

           c) 3/4/2014 tarihli ve 69471265-305-2502 sayılı yazınız.

           NATO ve Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Toplantılarına katılmak ve görüşmelerde

bulunmak üzere, 1 Nisan 2014 tarihinden itibaren Belçika, Amerika Birleşik Devletleri ve

Yunanistan’a gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri

Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla

uygun görülmüştü.

           Ancak, program değişikliği nedeniyle seyahatin Yunanistan kısmının iptali ile Enerji

ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın yurt dışına çıkacağı ilgi (c) yazıdan anlaşıldığın-

dan, 4 Nisan 2014 tarihinden itibaren Dışişleri Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati

YAZICI’nın vekâlet etmesi uygundur.

           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                             3 Nisan 2014

       69471265-305-2498

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 4 Nisan 2014 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti’ne

gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın dönüşüne kadar Enerji ve

Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ’nin vekâlet etmesini yüksek

tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                   Başbakan

—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                   3 Nisan 2014

      68244839-140.03-75-164

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 3/4/2014 tarihli ve 69471265-305-2498 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 4 Nisan 2014 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti’ne

gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın dönüşüne kadar Enerji ve

Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ’nin vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

Sayfa : 10                               RESMÎ GAZETE                                   4 Nisan 2014 – Sayı : 28962



                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                             3 Nisan 2014

       69471265-305-2486

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 4 Nisan 2014 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti’ne

gidecek olan Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın dönüşüne kadar Milli Savunma

Bakanlığına, İçişleri Bakanı Efkan ALA’nın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz

ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                   Başbakan

—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                   3 Nisan 2014

      68244839-140.03-74-163

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 3/4/2014 tarihli ve 69471265-305-2486 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 4 Nisan 2014 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti’ne

gidecek olan Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın dönüşüne kadar Milli Savunma

Bakanlığına, İçişleri Bakanı Efkan ALA’nın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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YÖNETMELİKLER

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI İSTATİSTİK

SİSTEMİ VERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafın-

dan görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde yürütülen faaliyetleri kapsamında ihtiyaç du-
yulan veri setlerinin ilgili paydaşlardan toplanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; ESİS Projesi içerisinde tasarlanan Enerji Politikalarını

Belirleme, Enerji Politikalarını İzleme ve Enerji Politikalarını Uygulama modüllerinin aktif
olarak kullanılabilmeleri, arz güvenliğinin izlenmesi ve değerlendirilmesi, genel enerji dengesi
ve sera gazı emisyon hesaplarının güvenilir bir şekilde yapılabilmesi için sürekli ve periyodik
olarak talep edilen veri setlerini ve bunların paydaş/alt paydaşlarca iletim biçimini, zamanını
ve sıklığını düzenleyen usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 19/2/1985 tarihli ve 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kay-

naklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci, 10 uncu ve 28 inci mad-
delerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alt paydaş: Bakanlık tarafından talep edilen veri setlerini sağlamakla yükümlü olan

paydaşlara veri seti sağlamakla yükümlü olan kurum, kuruluş, sivil toplum kuruluşları ve özel
hukuk tüzel kişilerini,

b) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,
c) BOTAŞ: Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünü,
ç) ÇED: Çevresel Etki Değerlendirmesini,
d) ÇŞB: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,
e) DSİ: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünü,
f) Emisyon yükümlüsü paydaş: Elektrik üretim faaliyetini gerçekleştirirken tesislerinden

atmosfere bıraktıkları sera gazı emisyonları için bildirim yükümlüsü olan paydaşı,
g) Enerji arz/tüketim bildirim yükümlüsü paydaş: Faaliyet konusu içerisinde enerji te-

darik etmek olan veya enerji tüketen paydaşı,
ğ) Enerji yöneticisi: 18/4/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununu kap-

samına giren endüstriyel işletmelerde veya binalarda enerji yönetimi ile ilgili faaliyetlerin ye-
rine getirilmesinden yönetim adına sorumlu, enerji yöneticisi sertifikasına sahip kişiyi,

h) EPDK: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,
ı) EPİAŞ: Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketini,
i) ESİS: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Stratejik Yönetim ve İstatistik Sistemini,
j) ETİ MADEN: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünü,
k) EÜAŞ: Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünü,
l) GED: Genel Enerji Dengesini,
m) MİGEM: Maden İşleri Genel Müdürlüğünü,
n) MTA: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünü,
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o) Paydaş: Bakanlık tarafından talep edilen veri setlerini sağlamakla yükümlü olan ku-
rum, kuruluş, sivil toplum kuruluşları ve özel hukuk tüzel kişilerini,

ö) PİGM: Petrol İşleri Genel Müdürlüğünü,
p) PMUM: Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi Daire Başkanlığını,
r) SGB: Strateji Geliştirme Başkanlığını,
s) TEDAŞ: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünü,
ş) TEİAŞ: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünü,
t) TEMSAN: Türkiye Elektromekanik Sanayi Genel Müdürlüğünü,
u) TEP: Ton Eşdeğer Petrol ölçü birimini,
ü) TETAŞ: Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünü,
v) TKİ: Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğünü,
y) TPAO: Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünü,
z) TTK: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünü,
aa) TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumunu,
bb) Veri seti: Bakanlığın faaliyetlerini yürütürken talep ettiği ve paydaşlardan aldığı

bilgileri,
cc) YEGM: Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünü,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel İlkeler, Paydaşlar ve Yükümlülükleri

Genel ilkeler
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında paydaşlar ve ilgili alt paydaşlar tarafından

sağlanan veri setleri, soru formları, tablolar ve anketlerin; formatı, alanları, sıklığı, dönemi ve
birimleri gerekli görüldüğü durumlarda Bakanlık tarafından değiştirilebilir, yeni veri setleri ve
alanlar eklenebilir.

(2) ESİS’in teknolojik altyapısının geliştirilmesi, bilgi güvenliği ve kullanıcıların eği-
timi ile teknik eğitim hizmetlerini Bakanlık SGB yürütür.

(3) ESİS’e veri seti sağlayan Bakanlık merkez teşkilatı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurum
ve kuruluşları ESİS’in teknolojik altyapısına uygun web servis metotları uygulamasını kendi
taraflarında Bakanlık SGB koordinasyonunda gerçekleştirirler.

(4) Enerji arz/tüketim ve emisyon bildirim yükümlüsü paydaşlar tarafından kullanılacak
olan web arayüzü Bakanlık SGB tarafından hazırlanır ve işletilir.

(5) Bu Yönetmelik kapsamındaki veri setlerini paydaşlar web servisleri aracılığıyla ile-
tirler.

Veri setlerini sağlayan paydaşlar
MADDE 6 – (1) Bakanlıkça istatistik sistemi için talep edilen veri setleri aşağıda sı-

nıflanan sektörler çerçevesinde belirtilen paydaşlar tarafından sağlanır.
a) Elektrik veri setleri EPDK, TEİAŞ, TEDAŞ, EPİAŞ, TETAŞ, TEMSAN, ÇŞB, DSİ

ve ilgili alt paydaşlar,
b) Doğalgaz veri setleri EPDK, BOTAŞ, TPAO, PİGM ve ilgili alt paydaşlar,
c) Petrol veri setleri EPDK, PİGM, TPAO ve ilgili alt paydaşlar,
ç) Kömür veri setleri MİGEM, TTK, TKİ, EÜAŞ ve ilgili alt paydaşlar,
d) Maden veri setleri MİGEM, MTA, ETİ MADEN ve ilgili alt paydaşlar,
e) Su veri setleri DSİ, EÜAŞ ve ilgili alt paydaşlar,
tarafından sağlanır.
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ESİS veri setlerinin iletimi ve formatı
MADDE 7 – (1) Paydaşlar tarafından veri setlerinin iletimi, her paydaşa ESİS veri seti

toplama uygulaması arayüzlerinde tanımlanmış olan formatlara uygun olacak şekilde gerçek-
leştirilir.

(2) Paydaşlar tarafından veri setlerinin iletilmesinde temel ve nihai yöntem, web servis
metotları kullanılarak ESİS’e veri gönderilmesidir.

(3) Web servisi kullanımı yöntemiyle henüz veri bildirimi sağlayamamış olan paydaşlar,
bu konuda yetkinlik sağlayıncaya kadar olan dönemde, veri seti bildirimlerini ESİS veri top-
lama uygulaması üzerinden kontrollü-formatlı dosyalar vasıtasıyla sürdürür. Bu yöntem ile
veri seti bildiriminde, iletilen her veri seti için ESİS veri toplama uygulaması arayüzünden in-
dirilen kontrollü-formatlı dosyada bulunan alanlar dosya üzerinde belirtilen formatta doldurulur
ve formatı bozulmadan son haline getirilen dosya aynı web arayüzü vasıtasıyla ESİS’e yüklenir.

(4) Paydaşlar bu Yönetmelik kapsamında talep edilen verileri gizlilik gerekçesiyle Ba-
kanlığa vermekten imtina edemez.

Veri seti talep sıklığı
MADDE 8 – (1) Web servisi kullanımı yöntemiyle veri bildirimi sağlaması gereken

paydaşlar, bu konuda yetkinlik sağlayıncaya kadar olan dönemde sorumlu oldukları veri set-
lerinden, saatlik ve günlük kırılımdaki veri setlerini, takip eden gün içerisinde, haftalık veri
setlerini takip eden haftanın 2 nci günü; aylık, üç aylık ve altı aylık veri setleri takip eden
ayların 25 inci günü; yıllık veri setlerini ise takip eden yılın Şubat ayının 25 inci günü Bakanlığa
iletirler. Bu maddede belirlenen veri paylaşma sürelerini azaltmaya veya artırmaya Bakanlık
yetkilidir.

(2) Paydaşların veri gönderim sürelerinin son günü resmi tatile rastlarsa, tatili takip
eden ilk iş gününün mesai saati bitimine kadar veriyi gönderirler.

Paydaş ve alt paydaşların yükümlülüğü
MADDE 9 – (1) Bakanlıkça talep edilen veri setlerini sağlayan paydaşların web servis

ile veri seti gönderimi için sahip oldukları kaynak ve ekipmanlarının uyumlu olmaması halinde,
söz konusu paydaşlar web servisleri üzerinden veri seti entegrasyonu sağlamak amacıyla gerekli
uyumluluğu tesis ederek işletmeye almakla yükümlüdür.

(2) Paydaşlar, ESİS’e düzenli ve istenen formatta veri akışı sağlamak amacıyla oluştu-
rulan istatistik biriminde, istatistikçi ve paydaşın faaliyet gösterdiği alanda uzman personel gö-
revlendirilir.

(3) Paydaşlar, Bakanlıkça talep edilen veri setlerini, talep edilen nitelikte sağlayabilmek
için gerekli altyapı ve sistemleri kurmakla yükümlüdür.

(4) Paydaşlar, Bakanlıkça talep edilen veri setlerini oluşturabilmek için alt paydaşla-
rından veri seti sağlamaya ihtiyaç duymaları halinde, ilgili alt paydaşlar da kendilerinden talep
edilen nitelikte veri seti sağlayabilmek için gerekli altyapı ve sistemleri kurmakla yükümlüdür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Genel Enerji Denge Verileri ve Paydaşların Görevleri

Genel enerji denge tabloları
MADDE 10 – (1) Bakanlık, yürürlükteki Resmi İstatistik Programı kapsamında GED

Tablolarını, enerji arz/tüketim bildirim yükümlüsü paydaşlardan gelen soru formlarında (EK-1)
bildirilen verilere göre hazırlar.

(2) GED Tabloları arz ve tüketim olmak üzere iki ana bölümden oluşur. Arz tarafı yerli
üretim, ithalat, ihracat, ihrakiye, stok değişimi, istatistiki hata, çevrim ve enerji sektörü bölüm-
lerinden; tüketim tarafı ise, Bakanlıkça belirlenen sektörlerin enerji tüketim bilgilerinden oluşur.
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(3) GED Tabloları içerisinde enerji amaçlı olmayan tüketim bilgileri enerji dışı kalemi
olarak değerlendirilir.

(4) GED Tabloları, orijinal birim ve TEP olarak iki temel formda oluşturulur.
Enerji arz/tüketim bildirim yükümlüsü paydaşların görevleri
MADDE 11 – (1) Bakanlık, enerji arz bildirim yükümlüsü paydaşlara, veri girişi ya-

pacakları web adresi ile kullanıcı adı, şifre ve soru formlarını yazı ile her yıl 31 Ocak mesai
bitimine kadar gönderir. Enerji arz bildirim yükümlüsü paydaşlar, gönderilen soru formlarını
1 Mart mesai bitimine kadar Bakanlığa yazı ekinde ve web arayüzü ile iletirler.

(2) Bakanlık, enerji tüketim bildirim yükümlüsü paydaşlara ait güncel künye bilgilerini
TÜİK’ten alır ve bu künye bilgilerine göre söz konusu paydaşlara soru formlarını her yıl 31
Ocak mesai bitimine kadar gönderir. Ayrıca, soru formları ile birlikte bu formların bulunduğu
web adresi, kullanıcı adı ve şifre bilgilerini de yazı ekinde gönderir. Enerji tüketim bildirim
yükümlüsü paydaşlar, gönderilen soru formlarını 1 Mart mesai bitimine kadar Bakanlığa yazı
ekinde ve web arayüzü ile iletirler.

(3) Enerji arz/tüketim bildirim yükümlüsü paydaşlar, Bakanlık tarafından gönderilen
soru formlarını istihdam ettiği Enerji Yöneticisi ya da Enerji Yöneticisine denk ilgili uzman
personel tarafından doldurulmasını sağlar ve birim sorumlusu tarafından kontrolü yapılan soru
formu paydaşın temsil ve ilzam yetkisine sahip yöneticisi tarafından imzalanır.

(4) Arz tarafı için enerji arz bildirim yükümlüsü paydaşlardan, tüketim tarafı için enerji
tüketim bildirim yükümlüsü paydaşlardan gelen bildirimler Bakanlıkça kontrolü yapılarak kon-
solide edilir. Söz konusu bildirimlerin kontrolünde, birim ve mantıksal açıdan tutarlılığına ba-
kılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Emisyon Verileri ve Emisyon Yükümlüsü Paydaşların Görevleri

Sera gazı emisyon envanter tabloları
MADDE 12 – (1) Bakanlık, yürürlükteki Resmi İstatistik Programı gereği elektrik üre-

timinden kaynaklı sera gazı emisyon envanter tablosunu emisyon yükümlüsü paydaşlardan ge-
len soru formlarında (EK-2) bildirilen verilere göre hazırlar.

Emisyon yükümlüsü paydaşların görevleri
MADDE 13 – (1) TEİAŞ, her yıl için elektrik piyasasında üretim yapan emisyon yü-

kümlüsü paydaşların bilgilerini Bakanlıkça talep edilen formata uygun olarak izleyen yılın Şu-
bat ayının 15 inci gününe kadar Bakanlığa yazı ekinde ve e-posta ile gönderir. Bakanlık, emis-
yon yükümlüsü paydaşlara soru formlarının bulunduğu web adresi ile kullanıcı adı şifre bilgi-
lerini, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren TEİAŞ’ın veri tablosunda bulunan tüm
termik santrallere yazı ile Mart ayının 15 inci gününe kadar gönderir.

(2) Emisyon yükümlüsü paydaşlar, Bakanlık tarafından hazırlanan ve kendilerine su-
nulan web arayüzü üzerinden istenen bilgileri ilgili birimlerince doldurur ve ayrıca temsil ve
ilzam yetkisine sahip yöneticisi tarafından imzalanan nüshasını Nisan ayının 15 inci gününe
kadar Bakanlığa gönderirler.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Uygulama Esasları

Tutarlılık ve karşılaştırılabilirlik
MADDE 14 – (1) Paydaşlar Bakanlıkça istenen bilgilerin tam, doğru ve zamanında

gönderilmesinden sorumludurlar.
(2) Paydaşlar bildirimde bulundukları veriler arasında yıldan yıla açıklanamayan önemli

bir değişiklik olmaması, ölçü birimlerindeki yeknesaklığın sağlanması, dönemler arası devir
ve açılış bildirimlerinin aynı olması, karşılaştırılabilir tablo oluşturulmasından sorumludurlar.
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(3) Her paydaş, mevcut ve geçmiş bildirimleri arasında miktar ve oran bakımından ma-
kul tutarlılığı sağlar. Bakanlık, aynı faaliyet alanında yer alan paydaşların bildirimleri arasında
makul bir tutarlılık olmasını kontrol eder.

Veri gizliliği
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında toplanan verilerin gizliliği esastır ve Ba-

kanlığın sorumluluğundadır.
(2) Hiçbir paydaş diğer bir paydaşın görev ve sorumlulukları kapsamındaki verileri

paylaşamaz. Bakanlık gerekli görülen durumlarda ticari sır kapsamında olmayan veri setlerini
ya da veri setlerinden elde edilmiş olan istatistikleri üçüncü taraflar ile paylaşabilir.

Çalışma gruplarının niteliği ve sürekliliği
MADDE 16 – (1) Bakanlık merkez, bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşları, sağla-

dığı veri setlerinin kapsamına hakim uzmanlardan müteşekkil çalışma grubu oluşturur ve bu
grupta yer alan temsilcileri Bakanlığa bildirir. Çalışma gruplarında yer alan temsilcilerin sürekli
olması esastır.

Koordinasyon ve değerlendirme toplantıları
MADDE 17 – (1) Bakanlık, bu Yönetmelik kapsamında veri seti sağlayan kamu tüzel

kişiliğine sahip kurum ve kuruluşlar ile ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan
paydaşlarla yılda en az bir kez koordinasyon ve değerlendirme toplantıları düzenleyebilir.

Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yükümlülüklerini yerine getirmeyen

paydaşlar hakkında 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanunun 2 nci maddesine göre işlem yapılır.

(2) Paydaşlar Bakanlığa bildirdikleri, alt paydaşlar ise paydaşlara bildirdikleri veri set-
leri ve soru formlarındaki bilgilerin doğru ve gerçeğe uygun olmasından sorumludurlar. İstenen
bilgilerin yanlış, eksik veya yanıltıcı olarak verildiğinin saptanması veya hiç bilgi verilmemesi
halinde ilgili paydaşlar ve alt paydaşlar hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza
Kanununun ilgili hükümleri kapsamında işlem yapılır.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri uygulanır. Ayrıca, Bakanlık bu Yönetmelik kapsamında gerekli gördüğü hususlarda
genelgeler ve duyurular yayınlar.

Gerekli altyapı sistemlerinin kurulması
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Paydaşlar ve alt paydaşlar, Bakanlıkça talep edilen veri set-

lerini, bu Yönetmelik kapsamında belirtilen nitelikte sağlayabilmek için gerekli altyapı ve sis-
temleri 1/1/2015 tarihine kadar kurmakla yükümlüdürler.

EPİAŞ’ın kurulma süreci
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 6 ncı maddede belirtilen EPİAŞ kapsamındaki veri setleri,

EPİAŞ kurulana kadar PMUM tarafından sağlanır.
Yürürlük
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.
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İçişleri Bakanlığından:
KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU HÜKÜMLERİ GEREĞİNCE UYGULANAN
İDARİ PARA CEZALARININ TAHSİLİNDE VE TAKİBİNDE UYGULANACAK
USUL VE ESASLAR İLE KULLANILACAK ALINDILAR, TUTANAKLAR VE

DEFTERLER HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/4/2011 tarihli ve 27897 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları
Trafik Kanunu Hükümleri Gereğince Uygulanan İdari Para Cezalarının Tahsilinde ve Takibinde
Uygulanacak Usul ve Esaslar İle Kullanılacak Alındılar, Tutanaklar ve Defterler Hakkında Yö-
netmeliğin adı “Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde
ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları

Trafik Kanununda belirtilen hükümlere aykırı hareket edenler hakkında düzenlenecek Mülki
Amire Sevk Tutanağı ile Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağının şeklini, içeriğini, teminini
ve kullanma esaslarını; para cezalarının tahsilinde ve takibinde uygulanacak usul ve esasları;
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı personeli ile Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Bakanlığının ve Karayolları Genel Müdürlüğünün ilgili birimlerinin merkez,
bölge il ve ilçe kuruluşlarında görevli ve yetkili kılınmış personelinden tutanak düzenleyecek-
lerin niteliklerini, yetki sınırlarını, hangi hallerde hangi belge ve tutanakları düzenleyeceklerini,
koordinasyon ve işbirliği esaslarını belirlemektir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (c) bendi yürürlükten kaldırılmış, (f) bendinde yer alan “men
edilen” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya muhafaza altına alınan” ibaresi eklenmiştir.

“a) Mülki Amire Sevk Tutanağı ile Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağının şeklini,
içeriğini, teminini ve kullanma esaslarını, tahsil ve takibini,

b) Kimlerin hangi hallerde Mülki Amire Sevk Tutanağı ile Trafik İdari Para Cezası Ka-
rar Tutanağı düzenlemeye yetkili olduklarını,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (f) bentleri
yürürlükten kaldırılmış, (b) ve (ğ) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki
(h) bendi eklenmiştir.

“b) Mülki Amire Sevk Tutanağı: Karayolları Trafik Kanununda öngörülen ve karar ver-
meye mülki amirlerin yetkili olduğu kabahatlerin tespiti amacıyla yetkililerce tanzim edilen
tutanağı,”

“ğ) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı personeli: Karayolları Trafik Ka-
nununun yetki vermiş olduğu hükümler doğrultusunda, işlenmiş olan kabahatten dolayı işlem
yapmak üzere Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının ilgili birimlerinde görevli ve
yetkili kılınmış personeli,

h) Yetkili personel: 2918 sayılı Kanununda öngörülen fiiller karşılığında düzenlenen
trafik idari para cezası karar tutanaklarını ve mülki amire sevk tutanaklarını Maliye Bakanlı-
ğının ilgili biriminden teslim almak ve teslim etmek üzere yetkilendirilen görevliyi,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin ikinci bölümünün başlığı aşağıdaki şekilde değiştiril-
miştir.

“Mülki Amire Sevk Tutanağı, Araç Trafikten Men/Muhafaza Altına Alma Tutanağı,
Sürücü Belgesi Geri Alma Tutanağı ve Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağının Şekli, İçeriği
ve Basımı, Tutanak Düzenlemeye Yetkili Kılınanlar, Tutanakların Düzenlenme Usul ve Esas-
ları”
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MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Düzenlenecek tutanakların şekli, içeriği ve basımı
MADDE 5 – (1) Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağının şekli ve içeriği (Ek-1)’de,

elektronik ortamda düzenlenen Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağının şekli ve içeriği (Ek-2)
ve (Ek-3)’te, Mülki Amire Sevk Tutanağının şekli ve içeriği (Ek-4)’te, elektronik ortamda dü-
zenlenen Mülki Amire Sevk Tutanağının şekli ve içeriği (Ek-5)’te, Mazbatalı Tebligat Zarfının
şekli ve içeriği (Ek-6)’da, Araç Trafikten Men/Muhafaza Altına Alma Tutanağının şekli ve içeriği
(Ek-7)’de, Geçici Olarak Sürücü Belgesi Geri Alma Tutanağının şekli ve içeriği ise (Ek-8)’de
gösterilmiştir.

(2) Mülki Amire Sevk Tutanağı ve Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı, Maliye Ba-
kanlığınca bastırılır ve yetkili kılınmış kuruluşlara dağıtılmak üzere Maliye Bakanlığınca be-
lirlenecek birime veya kuruma gönderilir. Bu Yönetmelikte belirtilen tutanaklar elektronik or-
tamda da üretilebilir ve düzenlenebilir. Buna dair diğer usul ve esaslar İçişleri ve Maliye Ba-
kanlıklarınca müştereken belirlenir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin başlığı “Tutanak düzenlemeye yetkili
kılınanlar” şeklinde, birinci fıkrasında geçen “Alındı ve tutanaklar” ibaresi “Tutanaklar” şek-
linde ve aynı fıkranın (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğünün
ilgili birimlerinin merkez, bölge il ve ilçe kuruluşlarında görevli ve yetkili kılınmış personeli,”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“Tutanakların teslim alınması ile birimlerce yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar
MADDE 7– (1) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesine göre; yetkili personele vergi daire-

lerince kullanıldıkça yenisi verilmek üzere yeteri kadar Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı
ve Mülki Amire Sevk Tutanağı verilir.

(2) 6 ncı maddede belirtilen görevliler tarafından;
a) Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanakları, Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı

Kayıt ve Zimmet Defterine (Ek-10),
b) Mülki amirlerin yetkisine giren kabahatlerle ilgili düzenlenen Mülki Amire Sevk Tu-

tanakları Mülki Amire Sevk Tutanağı Kayıt ve Zimmet Defterine (Ek-11),
c) Trafikten men edilen veya muhafaza altına alınan araçlar için düzenlenecek olan

Araç Trafikten Men/Muhafaza Altına Alma Tutanakları, Araç Trafikten Men/Muhafaza Altına
Alma Tutanağı Kayıt ve Zimmet Defterine (Ek-13),

ç) Geçici olarak geri alınan sürücü belgeleri için düzenlenen Geçici Olarak Sürücü Bel-
gesi Geri Alma Tutanakları, Geçici Olarak Sürücü Belgesi Geri Alma Tutanağı Kayıt ve Zimmet
Defterine (Ek-14),

kaydedilerek, kullanılmak üzere ilgili personele zimmet karşılığı verilir.”
MADDE 9– Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.
“Tutanakların düzenlenmesi ve teslimine ilişkin usul ve esaslar
MADDE 8 – (1) Tutanakların her nüshası okunaklı olacak şekilde, sabit, mürekkepli

veya tükenmez kalemle tam ve eksiksiz doldurulur. Tutanaklar düzenleyen/düzenleyenler ve
kural ihlalinde bulunan tarafından imzalanır. Tutanakları imza etmekten kaçınanlar için “imza
etmedi” kaydı konulur.

a) Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı (Ek-1) üç nüsha olarak düzenlenir. Birinci
nüshası kural ihlalinde bulunan ilgiliye verilir, ikinci nüshası görev hitamında tutanağı düzen-
leyen görevlinin bağlı olduğu kurumun ilgili birimine muhafaza edilmek üzere teslim edilir.
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Ceza tutanaklarına ilişkin bilgiler elektronik ortama aktarılır ve bu veriler Maliye Bakanlığının
ilgili birimleri ile elektronik ortamda paylaşılır. Dip koçanı ise bittikten sonra tutanakların teslim
alındığı vergi dairesine teslim edilmek üzere bağlı olunan kurumun yetkili personeline verilir.

b) Mülki Amire Sevk Tutanağı (Ek-4) üç nüsha olarak düzenlenir. Düzenlenen tutanak-
ların iki nüshası görevlinin bağlı olduğu kuruma teslim edilir. Kurumdaki ilgili birim tarafından,
tutanak mülki amire sevk defterine (Ek-12) kaydedilerek birinci nüshası düzenlenecek idari
yaptırım kararı ile birlikte onaylanmak üzere ilgili mülki amirliğe yedi iş günü içerisinde gön-
derilir, tutanağın ikinci nüshası kurumda muhafaza edilir. Dip koçanı ise, bittikten sonra tuta-
nakların teslim alındığı vergi dairesine teslim edilmek üzere bağlı olunan kurumun yetkili per-
soneline verilir.

(2) Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağının taşınabilir veya el cihazlarıyla elektronik
ortamda (Ek-3) üretilerek düzenlenmesi ve kural ihlalinde bulunana ihlalin gerçekleştiği yerde
tebliğ edilmesi halinde;

a) Tutanak, düzenleyen/düzenleyenler ile kural ihlalinde bulunan tarafından imzalanır.
Tutanakları imza etmekten kaçınanlar için “imza etmedi” kaydı konulur.

b) Tutanak iki nüsha olarak düzenlenir. Tutanağın bir nüshası kural ihlalinde bulunan
ilgiliye verilir, ikinci nüshası ise görev hitamında bağlı olunan kurumun ilgili birimine teslim
edilir ve kurumda muhafaza edilir. Ceza tutanaklarına ilişkin bilgiler cezanın kesinleşmesinden
sonra tahsil ve takip için elektronik ortamda Maliye Bakanlığına gönderilir.

(3) Mülki Amire Sevk Tutanağının sabit/masa üstü cihazlarla elektronik ortamda (Ek-5)
üretilmesi halinde;

a) Tutanak iki nüsha olarak düzenlenir ve düzenleyen/düzenleyenler tarafından tüm
nüshaları imzalanır.

b) Tutanağın bir nüshası düzenlenecek idari yaptırım kararı ile birlikte onaylanmak üze-
re mülki amirliğe gönderilir, diğer nüshası ise kurumda muhafaza edilir.

(4) Birkaç trafik kuralının bir arada ihlal edilmesi halinde, tutanaklara her ihlal için fiile
uyan kanun maddeleri ayrı ayrı yazılır. Aynı anda üçten fazla ihlal tespit edildiği durumlarda,
ilgili maddeler için yeni tutanak düzenlenir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Araçların tescil plakasına veya yükü gönderene tutanak düzenlenmesi
MADDE 9 – (1) Karayolları Trafik Kanunu gereğince yetkili kılınmış personel tara-

fından, Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen kural ihlallerinde bulunan
araçların tescil plakaları üzerinden, araç veri tabanında bulunan bilgisayar kayıtları veya araç
tescil dosyasındaki bilgiler esas alınarak sahiplerine cezai işlem uygulanır.

(2) Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddeleri gereğince araç sürücüsü ile birlikte
ayrıca araç sahibine/işletenine/yük gönderene de trafik idari para cezası öngörülen durumlarda,
aracın tescil belgesi ve diğer belgelerdeki bilgiler esas alınarak, araç sahibine/işletenine/yük
gönderenine tescil plakası üzerinden trafik idari para cezası karar tutanağı düzenlenir.

(3) Tutanak, bir sureti ilgiliye tebliğ edilmek, bir sureti ilgili birimde saklanmak, dip
koçanı ise bittikten sonra tutanakların teslim alındığı vergi dairesine teslim edilmek üzere üç
nüsha olarak düzenlenir. Tutanağın sabit/masa üstü cihazlarla veya taşınabilir cihazlarla elektronik
ortamda (Ek-2) üretilmesi halinde, bir sureti ilgiliye tebliğ edilmek, bir sureti birimde saklan-
mak üzere iki nüsha olarak düzenlenir. Ceza tutanaklarına ilişkin bilgiler elektronik ortama ak-
tarılarak Maliye Bakanlığının ilgili birimleri ile elektronik ortamda paylaşılır.

(4) Bu şekilde düzenlenen tutanaklar düzenleyen/düzenleyenler tarafından imzalanır
ve gereği yapılmak üzere görevlilerin bağlı bulundukları kuruluşun ilgili birimine teslim edi-
lir.”
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MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Tutanakların tebliğ işlemleri
MADDE 10 – (1)  Trafik idari para cezası karar tutanaklarının tebliği, 30/3/2005 tarihli

ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 20 nci maddesinde yer alan soruşturma zamanaşımı sü-
releri içerisinde yapılır.

(2) Trafik idari para cezası karar tutanakları için kural ihlalinin tespit edildiği tarihteki
araç sahibinin adres bilgileri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Adres Kayıt Siste-
minden, buradan temin edilememesi durumunda tescil bilgisayar kayıtlarından, bunun da müm-
kün olmaması halinde ise yazılı olarak veya elektronik sistemle aracın kayıtlı olduğu trafik tes-
cil kuruluşundaki dosyasından tespit edilerek tebligat mazbatasının ilgili bölümleri doldurulur.

(3) Mülki amirlerce verilen idari yaptırım kararları için ilgilinin Nüfus ve Vatandaşlık
İşleri Genel Müdürlüğü Kimlik Paylaşımı Sisteminden elektronik ortamda alınan adresine, bu-
nun mümkün olmaması halinde ise mülki amire sevk tutanağındaki beyan adresine göre tebligat
mazbatasının ilgili bölümleri doldurulur.

(4) Araçların tescil plakasına düzenlenen trafik idari para cezası karar tutanağı araç sa-
hibine, sahibi birden fazla ise tescil kaydının ilk sırasındaki sahibine, mülki amirlerce verilen
idari yaptırım kararı ise ilgilisine, posta yoluyla veya 19/1/2013 tarihli ve 28533 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği hükümlerine göre elektronik ortamda
tebliğ edilir.

(5) Posta yoluyla tebliğ edilecek tutanakların bir nüshası mazbatalı tebligat zarfı (Ek-6)
içine konularak ilgilisine tebliğ için gönderilir.

(6) Tebliğ edilen tutanaklara ilişkin bilgiler, cezanın kesinleşmesinden sonra takip ve
tahsili için yedi iş günü içinde elektronik ortamda Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığına
gönderilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin başlığı ve birinci fıkrasının (a) ve
(b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Trafikten men edilen/muhafaza altına alınan araçlar için kullanılacak tutanak ve def-
terlerin düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar”

“a) Trafikten men edilen veya muhafaza altına alınan araçlar için, bir nüshası kural
ihlali yapan sürücüye verilmek, bir nüshası birimde oluşturulacak dosyada muhafaza edilmek,
bir nüshası ise dip koçanda kalmak üzere üç nüsha olarak “Araç Trafikten Men/Muhafaza Al-
tına Alma Tutanağı” (Ek-7) düzenlenir.

b) Trafikten men edilen araca ilişkin bilgiler “Trafikten Men Edilen Araç Kayıt Defteri
(Ek-15)”ne,  muhafaza altına alınan araca ilişkin bilgiler ise “Muhafaza Altına Alınan Araç
Kayıt Defteri (Ek-15/A)”ne kaydedilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kal-
dırılmış, ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağında yazılı idarî para cezaları Maliye Ba-
kanlığına bağlı muhasebe birimlerine, vergi dairelerine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Baş-
kanlığınca yetkilendirilen banka ve PTT aracılığıyla ödenebilir.”

“(4) Trafik idari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde ödenmesi
halinde; dörtte bir oranında indirim yapılır. Cezaya muhatap olanın ekonomik durumunun mü-
sait olmaması ve 1 (bir) ay içerisinde ilgili vergi dairesine müracaat etmesi halinde, vergi dai-
resince ilk taksiti peşin, kalan üç taksiti de bir yıl içinde ve dört eşit taksitte ödenmesine karar
verilebilir. Taksitlerin zamanında ve tam olarak ödenmemesi durumunda, idarî para cezasının
kalan kısmının tamamı tahsil edilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Para cezalarının, tutanağın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenmesi gerekir.
Bir ay içinde ödenmeyen cezalar için her ay % 5 faiz uygulanır. Aylık faizin hesaplanmasında
ay kesirleri tam ay olarak dikkate alınır. Bu suretle bulunacak tutar cezanın iki katını geçemez.”
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MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Tutanakların teslim ve takibinde kullanılacak defterler
MADDE 17 – (1) Tutanakların teslim ve takibinde kullanılacak defterler aşağıda be-

lirtilmiştir;
a) Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı Kayıt ve Zimmet Defteri (Ek-10),
b) Mülki Amire Sevk Tutanağı Kayıt ve Zimmet Defteri (Ek-11),
c) Mülki Amire Sevk Defteri (Ek-12),
ç) Araç Trafikten Men/Muhafaza Altına Alma Tutanağı Kayıt ve Zimmet Defteri (Ek-13),
d) Geçici Olarak Sürücü Belgesi Geri Alma Tutanağı Kayıt ve Zimmet Defteri (Ek-14),
e) Trafikten Men Edilen Araç Defteri (Ek-15),
f) Muhafaza Altına Alınan Araç Kayıt Defteri (Ek-15/A),
g) Geçici Olarak Geri Alınan Sürücü Belgeleri Kayıt Defteri (Ek-16).
(2) Bu Yönetmelikteki defterlerden (Ek-10), (Ek-11), (Ek-12), (Ek-13), (Ek-14), (Ek-15),

(Ek-15/A) ve (Ek-16), yetkili kılınan görevlilerin bağlı oldukları kuruluşlarca bastırılarak ilgili
birimlere dağıtımı yapılır.

(3) Tutanaklar teslim edilirken, ilgili kayıt ve zimmet defterine kaydedilerek, teslim
eden ve alan görevliler tarafından imzalanır.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 18 – (1) Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı ve Mülki Amire Sevk Tu-

tanaklarının dip koçanları, bittikten sonra yetkili personel tarafından tutanakların teslim alındığı
kurumun ilgili birimine teslim edilir. Bu tutanakların trafik kuruluşlarında kalan nüshaları tebliğ
tarihinden itibaren beş yıl süreyle arşivlenerek saklanır ve süresi sonunda usulüne göre imha
edilir.

(2) Araç Trafikten Men/Muhafaza Altına Alma Tutanağı ve Sürücü Belgesi Geri Alma
Tutanağının dosyada muhafaza edilen nüshaları ile tutanakların dip koçanları aracın/sürücü
belgesinin teslim tarihinden itibaren beş yıl süreyle arşivlenerek saklanır ve süresi sonunda
usulüne göre imha edilir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin ekindeki; Ek-1, Ek-2, Ek-3, Ek-4, Ek-5, Ek-7, Ek-8,
Ek-11, Ek-12, Ek-13, Ek-14, Ek-15 ve Ek-16 bu Yönetmeliğin ekindeki şekilde değiştirilmiş
ve aynı Yönetmeliğe Ek-15’ten sonra gelmek üzere bu Yönetmeliğin ekindeki Ek-15/A eklen-
miş ve Ek-9 yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Alındıların saklanması
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 12/7/2013 tarihli ve 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hük-

münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yayımı tarihinden önce düzen-
lenen trafik para cezası muhasebe yetkilisi mutemedi alındılarının trafik kuruluşlarında kalan
nüshaları düzenlendikleri tarihten itibaren beş yıl süreyle arşivlenerek saklanır ve süresi so-
nunda usulüne uygun olarak imha edilir.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri, Maliye, Çevre ve Şehircilik

ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanları birlikte yürütür.”
MADDE 20 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 21 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri, Maliye, Çevre ve Şehircilik ile

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanları birlikte yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

6/4/2011 27897
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İçişleri Bakanlığından:

YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ
VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA

DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, büyükşehir belediyelerinin bulunduğu illerde

valiye bağlı olarak kurulan Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının görev, yetki ve so-
rumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 14/2/1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 28 ve 28/A maddeleri, 12/11/2012 tarihli ve 6360
sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 3 üncü maddesi ile
12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun geçici 12 nci maddesine
dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,
b) Başkan: Vali veya valinin görevlendirdiği vali yardımcısını,
c) Başkanlık: Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığını,
ç) Geçici Birim: Başkanlıkta oluşturulan geçici birimleri,
d) Genel Müdür: İller İdaresi Genel Müdürünü,
e) Genel Müdürlük: İller İdaresi Genel Müdürlüğünü,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı teşkilatı
MADDE 4 – (1) Başkanlık aşağıda belirtilen teknik ve idari müdürlüklerden oluşur.
(2) Başkanlık teknik müdürlükleri;
a) Yatırım İzleme Müdürlüğü.
b) Rehberlik ve Denetim Müdürlüğü.
c) Strateji ve Koordinasyon Müdürlüğü.
ç) 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü.
(3) Başkanlık idari müdürlükleri;
a) İdari ve Mali İşler Müdürlüğü.
b) Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü.
(4) Başkanlık bünyesinde valinin onayıyla geçici birimler kurulabilir. Gerektiğinde va-

linin onayıyla Başkanlığın görevlerini yerine getirmek üzere ilçelerde de geçici birimler kuru-
labilir. Başkan geçici birimlerin sevk ve idaresini yürütmek üzere birim sorumlusu görevlen-
dirir.
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(5) Vali, bu maddede belirtilen müdürlüklerde ve geçici birimlerde görev yapmak üzere

uzman, sözleşmeli personel ve memurları kadro, yer ve unvanlarına bakılmaksızın Başkanlıkta

görevlendirmeye yetkilidir.

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 5 – (1) Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Kamu kurum ve kuruluşlarının yatırım ve hizmetlerinin etkin olarak yapılmasını, iz-

lenmesini ve koordinasyonunu sağlamak,

b) İldeki kamu kurum ve kuruluşlarına rehberlik etmek ve bunları denetlemek,

c) 112 acil çağrı hizmetlerini koordine etmek ve yürütmek,

ç) Afet ve acil yardım hizmetlerini koordine etmek ve yürütmek,

d) İlin tanıtımına yönelik faaliyetleri yürütmek ve koordine etmek,

e) Temsil, tören, ödüllendirme ve protokol hizmetlerini yürütmek,

f) Merkezi idarenin adli ve askeri teşkilatı dışındaki taşra birimlerinin yürüttükleri hiz-

met ve faaliyetlerin etkinlik, verimlilik ve stratejik plan ve performans programlarına uygunluk

açısından değerlendirildiği raporu hazırlamak ve valinin değerlendirmesi ile birlikte Başba-

kanlığa ve ilgili bakanlıklara göndermek,

g) Tüzel kişilikleri kaldırılan il özel idarelerine, 3/6/2007 tarihli ve 5686 sayılı Jeotermal

Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu, 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu

ve 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun ilgili mad-

deleri kapsamında verilen her türlü görevi yapmak, hak ve yetkileri 6360 sayılı Kanunun 3 üncü

maddesi çerçevesinde kullanmak,

ğ) Maden veya jeotermal ve doğal mineralli su kaynaklarının bulunduğu yere en yakın

yerleşim yerlerinin altyapı ve mahalli müşterek ihtiyaçlarında kullanılmak üzere Bakanlık büt-

çesinden Başkanlığa aktarılan ödenekleri kullanmak,

h) Kamu kurum ve kuruluşlarının 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsa-

mındaki araçlarının alımı, işletilmesi, bakım ve onarımını ödenek durumuna göre yapmak veya

yaptırmak,

ı) Kamu kurum ve kuruluşlarının bürolarının ihtiyaçlarını ödenek durumuna göre kar-

şılamak,

i) Hükümet konaklarının, Başkanlığa tahsisli binaların, lojmanların, valilik ve kayma-

kamlık konutlarının yapım, bakım, işletme, tefrişat ve onarımını sağlamak, 9/11/1983 tarihli

ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ve ilgili mevzuatında belirtilen ihtiyaçları karşılamak,

j) Emniyet hizmetlerinin gerektirdiği harcamaları ödenek durumuna göre yapmak,

k) Merkezi idare tarafından yapılan her türlü yardımı koordine etmek, denetlemek, iz-

lemek ve acil durumlarda bizzat yerine getirmek,

l) Gerektiğinde merkezi idarenin taşrada yapacağı yatırımları yapmak ve koordine et-

mek,

m) İldeki kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülmesi gereken yatırım ve hizmetlerin

aksadığının ve bu durumun halkın sağlığı, huzur ve esenliği ile kamu düzeni ve güvenliğini

olumsuz etkilediğinin vali veya ilgili bakanlığınca tespit edilmesi durumunda, hizmet ve yatı-

rımın gerçekleştirilmemesi halinde söz konusu yatırım ve hizmetleri, valinin talimatı ile yerine

getirmek,
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n)  Muhtar ödenekleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,

o) Kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülmesi gereken yatırım ve hizmetlerin gerek-

tirdiği araç, gereç, makine, bina ve tesisleri kiralamak,

ö) 4562 sayılı Kanunun geçici 12 nci maddesinde verilen hak ve yetkileri kullanmak,

mükellefiyetleri yerine getirmek,

p) Valinin vereceği diğer görevleri yapmak.

Başkanın görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 6 – (1) Başkanın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Başkanlığın en üst amiri olarak teşkilâtı sevk ve idare etmek ve denetlemek,

b) İldeki adli ve askeri teşkilat hariç, kamu kurum ve kuruluşlarına rehberlik etmek ve

bunları valinin onayıyla denetlemek veya diğer kamu personeli aracılığıyla denetlettirmek,

c) Denetim, araştırma, inceleme iş ve işlemlerini yürütmek üzere valinin onayıyla per-

sonel görevlendirmek, gerekli gördüğü hallerde bakanlıklar veya ilgili kuruluşlardan uzman

personel talep etmek,

ç) Gerektiğinde valinin onayıyla kadro, yer ve unvanlarına bakılmaksızın ihtiyaç duru-

muna göre uzman, sözleşmeli personel ve memurları görevlendirmek,

d) Gerektiğinde valinin onayıyla geçici birimler kurmak.

Yatırım İzleme Müdürlüğünün görevleri

MADDE 7 – (1) Yatırım İzleme Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının Başkanlığa aktardığı kaynaklarla

illerde yapacakları her türlü yatırım, yapım, bakım, onarım ve yardım işlerini ve bunların ge-

rektirdiği tüm iş ve işlemleri yürütmek ve izlemek,

b) Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları ile ildeki diğer kamu kurum ve kuru-

luşlarının illerde yapacakları her türlü yatırım, yapım, bakım, onarım ve yardım ve bunların

gerektirdiği tüm iş ve işlemleri yürütmek ve izlemek,

c) Merkezi idarece yapılan her türlü yardım ve desteği koordine etmek, izlemek ve acil

durumlarda bizzat yerine getirmek,

ç) İldeki kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülmesi gereken yatırım ve hizmetlerin ak-

sadığının ve bu durumun halkın sağlığı, huzur ve esenliği ile kamu düzeni ve güvenliğini olum-

suz etkilediğinin vali veya ilgili bakanlıkça tespiti durumunda, uygun süre verilerek hizmet ve

yatırımın gerçekleştirilmesi istenmesine rağmen, yatırım ve hizmetlerin verilen sürede gerçek-

leşmemesi halinde söz konusu yatırım ve hizmetleri, valinin talimatı ile yerine getirmek,

d) Hükümet konaklarının, Başkanlığa tahsisli binaların, lojmanların, valilik ve kayma-

kamlık konutlarının yapım, bakım, tefrişat, işletme ve onarımını sağlamak, 2946 sayılı Kanun

ve ilgili mevzuatında belirtilen hizmetleri karşılamak,

e) Emniyet hizmetlerinin gerektirdiği harcamalarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

f) Başkanlığın katılımcı kuruluş olarak organize sanayi bölgelerinde sahip olduğu tüm

hak ve yetkilere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

g) Başkanın verdiği diğer görevleri yapmak.
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Rehberlik ve Denetim Müdürlüğünün görevleri

MADDE 8 – (1) Rehberlik ve Denetim Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Denetim, araştırma ve inceleme işlerini yürütmek üzere yapılacak görevlendirilme-

lere ilişkin onayları hazırlamak, yazışmaları yapmak ve gerekli diğer işlemleri yürütmek,

b) İldeki kamu kurum ve kuruluşlarına rehberlik etmek ve bunları denetlemek,

c) Merkezi idarece yapılan her türlü yardım ve desteğin denetlenmesi ve izlenmesine

ilişkin iş ve işlemler sonucunda elde edilen görüş, tespit veya raporları değerlendirmek ve baş-

kana sunmak,

ç) Denetim sonuçlarında elde edilen görüş, tespit ve önerileri, başkanın onayından sonra

ilgili yerlere göndermek ve takibini yapmak,

d) Denetim, araştırma ve inceleme faaliyetlerine ilişkin yazışma, dosyalama ve arşiv-

leme işlerini yürütmek,

e) Başkanın verdiği diğer görevleri yapmak.

(2) Denetime tabi birimlerde görevli personel, denetime konu tüm bilgi ve belgeleri ta-

lebi halinde denetim ve incelemeyle görevlendirilenlere ibraz etmek ve incelemesine yardımcı

olmak zorundadır.

(3) Denetim ve inceleme yapılan kurum ve kuruluş yöneticileri hizmetin gereği gibi

yürütülmesine esas olmak üzere denetimle görevlendirilenlere, görevleri süresince uygun bir

çalışma yeri sağlamak ve diğer tedbirleri almak zorundadır.

Strateji ve Koordinasyon Müdürlüğünün görevleri

MADDE 9 – (1) Strateji ve Koordinasyon Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) İldeki kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyona ilişkin hizmetleri yürütmek,

b) İlde kurum kapasitesi ve verimliliğini arttırmaya yönelik çalışmaları yürütmek,

c) İl düzeyinde plan-program uygulamalarına ilişkin kurumlar arası eğitim ve bilgilen-

dirme çalışmalarını yürütmek, yürütülmesine katkı sağlamak ve bu çalışmaları izlemek,

ç) İlin ekonomik, sosyal, kültür ve turizm potansiyelini ortaya koymak amacıyla veri

toplamak, analiz etmek ve raporlamak veya bu işleri yaptırmak,

d) İlin tanıtımına yönelik faaliyetleri yürütmek,

e) Başkanlığın yıllık plan ve programlarını yapmak ve gereken ödenekleri tespit etmek,

f) Başkanlığın ödenekleri ve diğer mali işlemlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

g) Merkezi idarenin adli ve askeri teşkilatı dışındaki taşra birimlerinin yürüttükleri hiz-

met ve faaliyetlerin etkinliği, verimliliği ve kurumların stratejik plan ve performans program-

larına uygunluğu ile ilgili raporları hazırlamak, bu raporları valinin değerlendirmesiyle birlikte

takip eden yılın Şubat ayı sonuna kadar Başbakanlığa ve bu kurumların bağlı veya ilgili olduğu

Bakanlığa göndermek,

ğ) Afet ve acil yardım hizmetlerini koordine etmek ve yürütmek,

h) Başkanın verdiği diğer görevleri yapmak.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünün görevleri

MADDE 10 – (1) 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) 112 Acil Çağrı Merkezinin iş ve işlemlerini 3152 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin

dördüncü fıkrasında belirtilen yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütmek,

b) Başkanın verdiği diğer görevleri yapmak.
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İdari ve Mali İşler Müdürlüğünün görevleri

MADDE 11 – (1) İdari ve Mali İşler Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Kamu kurum ve kuruluşlarının 237 sayılı Kanun kapsamındaki araçların alımı, işle-

tilmesi, bakım ve onarımı ile bürolarının her türlü ihtiyaçlarını Başkanın onayıyla karşılamak,

buna ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

b) Başkanlık, müdürlük ve birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda yapılacak ihalelere

ilişkin her türlü iş ve işlemleri yürütmek,

c) Temsil ve ağırlama, tören, protokol ve ödüllendirme giderlerine ilişkin iş ve işlemleri

yürütmek,

ç) Kamu kurum ve kuruluşları ile Başkanlık birimlerinin ihtiyaç duyduğu taşınırların

alımı ile bunların bakım ve onarımını yapmak,

d) Bakanlık Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak birimlerin faaliyetlerini

elektronik ortamda yürütebilmesi için gerekli çalışmaları yapmak, birimler arasında ağ, yapısal

kablolama ve internet ağını kurmak, internet sitesinin teknik altyapısını sağlamak,

e) Başkanlığın evrak kayıt, takip ve dağıtımı ile ilgili işlemlerini yürütmek,

f) Başkanlığın arşivini kurmak ve yönetmek, il özel idaresinin diğer birimleri ilgilen-

dirmeyen arşivini devralmak,

g) Başkanlığın bütün ödemeleri ile ilgili mali iş ve işlemleri yürütmek,

ğ) Muhtar ödenekleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,

h) Başkanlığın taşınır ve taşınmaz mal kayıtlarını tutmak,

ı) Başkanlıkta görevli personele ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

i) Belirlenen performans kriterleri uyarınca mevcut personelin performans takibini yap-

mak,

j) Başkanlıkta görevli personelin hizmet içi eğitim faaliyetlerini planlamak ve yürüt-

mek,

k) Kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülmesi gereken yatırım ve hizmetlerin gerek-

tirdiği araç, gereç, makine, bina ve tesisleri kiralamak,

l) Başkanın verdiği diğer görevleri yapmak.

Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünün görevleri

MADDE 12 – (1) Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünün görev-

leri şunlardır:

a) Tüzel kişilikleri kaldırılan il özel idarelerine 5686 sayılı Kanun, 3213 sayılı Kanun

ve 2863 sayılı Kanunun ilgili maddeleri kapsamında verilen her türlü görevi yapmak, hak ve

yetkileri kullanmak,

b) Başkanın verdiği diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Genel ilkeler

MADDE 13 – (1) Maliye Bakanlığınca, Başkanlığın görev ve sorumluluklarını yerine

getirebilmesi için her yıl Bakanlık bütçesine yeterli ödenek konulur.
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(2) Bakanlık bütçesine konulan ödeneklerin Başkanlıklara tahsisi ile buna ilişkin iş ve

işlemler; nüfusu, sorumluluk alanlarının genişliği, sosyo-ekonomik gelişmişlik durumu ve yerel

ihtiyaçlar dikkate alınarak, Genel Müdürlükçe yapılır.

Ödenek tahsis usulleri ve ödeneklerin devri

MADDE 14 – (1) Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının kaynağını aktarmak

şartıyla illerde Başkanlık kanalıyla yapabilecekleri yatırım, yapım, bakım, onarım ve yardım

işleri için genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerince yapılacak kaynak transferleri ödenek

aktarması işlemi, diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak kaynak transferleri ise tahak-

kuk işlemi ile gerçekleştirilir.

(2) Birinci fıkra kapsamındaki genel bütçeye tabi kamu idarelerince aktarılan tutarlardan

yıl içerisinde harcanmayan kısımlar ertesi yıl Bakanlık bütçesine devren ödenek kaydedilir.

(3) Birinci fıkra kapsamındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca aktarılan tutarlar,

bir yandan genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir, diğer yandan Bakanlık bütçesinin ilgili

tertiplerine ödenek kaydedilir ve yıl içerisinde harcanmayan kısımlar ertesi yıl bütçesine devren

gelir ve ödenek kaydedilir.

(4) İldeki kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülmesi gereken yatırım ve hizmetlerin

aksaması ve bu durumun halkın sağlığı, huzur ve esenliği ile kamu düzeni ve güvenliğini olum-

suz etkilemesi durumunda, bu hizmetlerin Başkanlık aracılığıyla veya ildeki diğer kamu kurum

ve kuruluşları aracılığıyla yerine getirilmesi halinde; yapılan veya yapılacak harcama tutarları,

tahsis yapan kurum tarafından ilgili kurumun pay ve ödeneklerinden kesilerek, Bakanlığa veya

hizmeti yerine getiren diğer kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir.

(5) Dördüncü fıkra kapsamında Bakanlık bütçesine aktarılan tutarların, Bakanlık büt-

çesiyle ilişkilendirilmesi birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen usul ve esaslara göre ya-

pılır. Hizmetin ve yatırımın diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yerine getirilmesi durumunda

bunlara aktarılan tutarların bütçeleriyle ilişkilendirilmesi bu kurumların tabi olduğu mevzuat

hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir. Diğer genel bütçeli idarelere ilişkin bütçe işlemlerini

yapmaya da bu kurumların üst yöneticileri yetkilidir.

(6) Kamu kurum ve kuruluşlarının 237 sayılı Kanun kapsamındaki araçların alınması,

işletilmesi, bakım ve onarımı ile büro ihtiyaçlarının; hükümet konakları, Başkanlığa tahsisli

binaların, valilik ve kaymakamlık konutlarının yapım, bakım, işletme ve onarımı ile araç, gereç,

makine, bina ve tesislerin kiralanması, emniyet hizmetlerinin gerektirdiği harcamaların Baş-

kanlıkça karşılanması durumunda, söz konusu işlere ilişkin ödenek Bakanlık bütçesine konulur

ve ödeneğin Başkanlıklara tahsisine ilişkin iş ve işlemler Genel Müdürlükçe yürütülür.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik 30/3/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı ta-

rihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Sayfa : 114                             RESMÎ GAZETE                                   4 Nisan 2014 – Sayı : 28962



Maliye Bakanlığından:

VERGİ USUL KANUNU UYARINCA VERGİ MÜKELLEFLERİ TARAFINDAN

KULLANILAN BELGELERİN BASIM VE DAĞITIMI HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/2/1985 tarihli ve 18654 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul

Kanunu Uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımı Hak-

kında Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Matbaa işletmecileri basım ve dağıtımını yaptıkları belgelere ilişkin olarak örneği ekli

bilgi formunu düzenlemek ve Bakanlığın belirlediği esaslara uygun olarak elektronik ortamda

internet üzerinden Bakanlığa göndermek zorundadırlar. Matbaa işletmecilerince basımı yapılan

belgeler, mükellefe veya vekiline bir tutanakla teslim edilir. Basımı yapılan belgeye ilişkin ola-

rak iki nüsha bilgi formu düzenlenerek belgeyi teslim alan ile birlikte imzalandıktan sonra, for-

mun bir nüshası mükellefe veya vekiline verilir, diğer nüshası ise matbaa işletmecisi tarafından

muhafaza edilir. Matbaa işletmecisi bu bilgi formunu en geç düzenlendiği günü izleyen on be-

şinci günün sonuna kadar elektronik ortamda internet üzerinden Bakanlığa gönderir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmelik ekinde yer alan “213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mü-

kerrer 257 nci Maddesinin Verdiği Yetkiye Dayanılarak Hazırlanan Yönetmelik Gereğince, Ba-

kanlık veya Defterdarlıklar ile Matbaa İşletmecileri Arasında Yapılacak Tip Anlaşma” metninin

6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Matbaa işletmecisi, basım ve dağıtımını yaptığı belgelere ilişkin bilgi formunu, en geç

düzenlendiği günü izleyen on beşinci günün sonuna kadar elektronik ortamda internet üzerinden

Bakanlığa gönderecektir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

—— • ——
Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

ORMAN VE SU İŞLERİ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/3/2012 tarihli ve 28246 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman

ve Su İşleri Uzmanlığı Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “uzman

yardımcılığına atanacak” ibaresi “yarışma sınavına katılacak”şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (ı) bentleri

yürürlükten kaldırılmış ve (j) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“j) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“c) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını

doldurmamış olmak.”
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(2) Birinci fıkrada sayılan belgelerin Personel Dairesi Başkanlığına en geç sınav ila-

nında belirtilen tarih ve saatte şahsen veya posta yoluyla ya da giriş sınavı duyurusunda belir-

tildiği takdirde elektronik ortamda teslim edilmesi şarttır. Bu belgelerin, aslı ibraz edilmek kay-

dıyla, suretleri Bakanlıkça tasdik edilebilir. Son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar ulaş-

mayan başvurular değerlendirmeye alınmaz.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “ko-

misyon” ibaresi “sınav kurulu” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 21 – (1) Uzman yardımcıları; aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık

ve refakat izinleri hariç olmak üzere, adaylıkta geçen süre dâhil Bakanlıkta iki yıllık fiili hizmet

süresini izleyen bir ay içinde, Bakanlığın görev sahası ile ilgili bir tez konusu belirler. Belirlenen

konuda uzman yardımcısı Bakanlıkça öngörülen şekle uygun olarak bir tez projesi hazırlar ve

projeyi birim amirinin onayına sunar. Onay işlemleri en geç 10 gün içerisinde tamamlanır.

(2) Uygun bulunmayan projeler onay süresi içerisinde gerekçesi belirtilmek suretiyle

iade edilir. Uzman yardımcısı en geç bir ay içinde yeni bir proje hazırlayarak onaya sunar. Tez

projesinin ikinci kez reddi halinde, uzman yardımcısı, birim amirinin talimatı doğrultusunda

tez projesini yeniden hazırlar.

(3) Tez projesinin onayı, ilgili uzman yardımcısına tebliğ edilir. Uzman yardımcısı ona-

yın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde tezini hazırlayarak görevli

bulunduğu birim amirine teslim eder.

(4) Uzman yardımcısına uzmanlık tezini hazırlayabilmesi maksadıyla Bakanlıkça, ge-

rekli kolaylık ve imkân sağlanır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi başlığı ile birlikte, aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Tez jürisi

MADDE 24 – (1) Tez jürisi, uzman yardımcısının görevlendirildiği birim, uzmanlık

tezinin konusu ve mezun olduğu bölüm gözetilerek ilgili birim amirinin teklifi ve Bakan onayı

ile Müsteşar yardımcısı veya ilgili birim amiri başkanlığında, daire başkanı ve üstü personel

ile uzmanlardan müteşekkil, başkan dâhil beş üyeden oluşur. Belirtilen unvanlara sahip kişiler

arasından iki kişi daha tez jürisi yedek üyesi olarak belirlenir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları

aşağıdaki şekilde ve beşinci fıkrasında geçen “Yeterlik sınav komisyonunca” ibaresi “Tez jü-

risince” şeklinde değiştirilmiştir.

“(1) Uzman yardımcısının hazırladığı tez, birim amirince gecikmeksizin tez jürisi üye-

lerine dağıtılır. Uzmanlık tezi, tez jürisi tarafından, jüri üyelerine dağıtılmasından itibaren en

geç bir ay içerisinde değerlendirilir.”

“(2) Tezini teslim eden uzman yardımcısı, jüri üyelerinin en geç bir ay içerisinde yapa-

cağı değerlendirmenin tamamlanmasını müteakip üç iş günü içerisinde, uzmanlık tezi ve uz-

manlık tezi hakkındaki bilgileri değerlendirilmek üzere, savunma toplantısına çağrılır. Bu çağrı,

savunma toplantısı tarihinden en az yedi gün önce yazılı olarak yapılır.”
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“(3) Tez jürisi üyelerinin her biri, savunma toplantısının ardından teze ilişkin puanla-

masını yapar. Uzmanlık tezi, tez jürisi tarafından incelenir ve savunma toplantısında teze ilişkin

olarak yüz tam puan üzerinden yapılacak değerlendirmede, verilen notların aritmetik ortalaması

en az yetmiş puan olan tez kabul edilir. Tez jürisi, her bir üyenin vermiş olduğu puanları ve

tezin kabulü veya reddi sebeplerini içeren bir değerlendirme raporu hazırlar.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki 25/A maddesi eklenmiştir.

“Yeterlik sınav kurulu

MADDE 25/A – (1) Yeterlik sınav kurulu, müsteşar veya görevlendireceği müsteşar

yardımcısı başkanlığında daire başkanı ve üstü personel ile uzmanlardan müteşekkil, başkan

dâhil beş üyeden oluşur. Belirtilen unvanlara sahip kişiler arasından iki kişi daha yeterlik sınav

kurulu yedek üyesi olarak belirlenir.

(2) Yeterlik sınav kurulunun sekretarya hizmetleri, Personel Dairesi Başkanlığı tarafın-

dan yürütülür.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 26 – (1) Aylıksız izin ile toplamda üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri

hariç olmak üzere, adaylıkta geçen süre dâhil en az üç yıl çalışmış olan ve uzmanlık tezi kabul

edilen uzman yardımcısı yeterlik sınavına girmeye hak kazanır.

(2) Yeterlik sınavı, yeterlik sınav kurulu tarafından Bakanlıkça yeterlik sınavına girmeye

hak kazananlara en geç üç ay içinde yazılı şekilde yapılır.

(3) Yeterlik sınavı, Bakanlığın görev alanı ile meslekî konulardan yapılır. Sınav konu-

larının ayrıntıları en az iki ay önce ilan edilerek uzman yardımcılarına duyurulur. Sınavda yüz

tam puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

(4) Tezi kabul edildiği hâlde sınavda başarılı olamayan veya sınava girmeye hak ka-

zandığı hâlde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci

kez sınav hakkı verilir. Sınavda ikinci defa başarısız olan veya ikinci sınav hakkını kullanmayan

uzman yardımcıları, durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “kadrolara” ibaresinden

önce gelmek üzere “memur unvanlı” ibaresi eklenmiştir.

“ç) Uzman yardımcılığı dönemi içinde alınmış olmak kaydıyla YDS’den asgari (C) dü-

zeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bu-

lunan başka bir belgenin, yeterlik sınavı tarihinden itibaren en geç iki yıl içerisinde ibraz edil-

mesi,”

MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

27/3/2012 28246
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
SULAK ALANLARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin maksadı, Türkiye’nin karasal sınırları ve kıta sa-

hanlığı dâhilinde yer alan sulak alanların korunması, yönetimi ve geliştirilmesi ile bu konuda
görevli kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyon esaslarını belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, sulak alanlar ve sulak alanlarla ilişkili habitatların

korunması ve akılcı kullanımı, sulak alanların yönetimi ile Ulusal ve Mahalli Sulak Alan Ko-
misyonlarının oluşturulmasını ve bu komisyonların çalışma usul ve esaslarını kapsar.

(2) Kuru derelerde bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunun 9 uncu

maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi,  29/6/2011 tarihli ve 645 sayılı Orman ve Su İşleri Ba-
kanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci, 8 inci ve
26 ncı maddeleri ve 1/7/2003 tarihli ve 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunun 4 üncü maddesi ile
3958 sayılı Kanunla uygun bulunan 17/5/1994 tarihli ve 21937 sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar
Hakkında Sözleşme hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akılcı kullanım:  Sulak alanların ekolojik karakteri korunarak gelecek nesillere ak-

tarılmasına imkan sağlayacak sürdürülebilir şekilde kullanılmasını,
b) Alt havza: Ana akarsuya bağlı yan kolların veya doğrudan sulak alana boşalan daha

küçük akarsular veya göller için su toplama alanını,
c) Bakan: Orman ve Su İşleri Bakanını,
ç) Bakanlık: Orman ve Su İşleri Bakanlığını,
d) Bölge müdürlüğü: Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Doğa Koruma ve Milli Parklar)

Bölge Müdürlüklerini,
e) Başvuru formu: Bakanlığın veya Genel Müdürlüğün iznine tabi faaliyetler için Ba-

kanlık tarafından düzenlenecek formları,
f) Daimi akarsu: Sıcak ve kurak mevsimlerde kurumayan ve yıl genelinde daimi akıma

sahip akarsuyu,
g) Ekolojik karakter:  Bir sulak alanın fiziksel, kimyasal ve biyolojik bileşenlerinin ya-

pısı ile bunların karşılıklı ilişkilerinden doğan özelliklerini,
ğ) Ekosistem değerlendirme raporu: Ramsar alanı ve ulusal öneme haiz olan sulak alan-

larda, sulak alanın ekolojik karakterini katı, sıvı ve gaz atıklar ile olumsuz olarak etkilemesi
muhtemel veya sulak alanın peyzaj değerine zarar verebilecek faaliyetlerin, sulak alana olan
potansiyel etkisinin ortaya konduğu ve alınması gereken önleyici ya da telafi edici tedbirlerin
tadat edildiği, usul ve esasları Bakanlık tarafından belirlenen ve bunların faaliyet sahibi tara-
fından taahhüt edildiği belgeyi,

h)  Genel müdürlük: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünü,
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ı) Hassas koruma bölgesi: Varsa mutlak koruma bölgesini korumak maksadı ile yoksa
sulak alan ekosisteminin mevcut karakterini korumak maksadı ile belirlenen kendi kendine
onarım potansiyeli olan, açık su yüzeyleri, lagünler, nehir ağızları, tuzlalar, geçici ve sürekli
tatlı ve tuzlu su bataklıkları, sulak çayırlar, sazlıklar ve turbalıklar ile bu ekosistemleri ekolojik
olarak destekleyen kumul, kumsal, çalılık, ağaçlık, subasar orman gibi habitatların bozulmadan
korunması gereken bölgeleri,

i) Havza: Ayrım çizgisinden sulak alana kadar suyun toplandığı arazi parçasını,
j) İzin formu: Bakanlığın veya Genel Müdürlüğün iznine tabi faaliyetler için Bakanlık

tarafından geliştirilecek formlar,
k) Kontrollü kullanım bölgesi: Koruma bölgeleri belirlenmeden önce kurulmuş veya

sulak alanın bölgelemesi sırasında belirlenmiş, yerleşim ve kentsel gelişim için zorunlu olan,
insan faaliyetlerinin yoğun olduğu ve bu faaliyetlerin sulak alan ekosistemine olumsuz etkile-
rinin asgariye indirilmesi için gerekli tedbirlerin alındığı bölgeleri,

l) Koruma bölgeleri: Habitatların ve türlerin korunma önemine göre belirlenmiş olan
mutlak koruma bölgesi, hassas koruma bölgesi, tampon bölge, kontrollü kullanım bölgesi ve
sürdürülebilir kullanım bölgesinin kapsadığı alanı,

m) Korunan alan: Hedeflenen koruma maksatlarını gerçekleştirmek için belirlenen veya
düzenlenen ve yönetilen ve coğrafi olarak tanımlanmış milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı, ta-
biatı koruma alanı, yaban hayatı geliştirme sahası, yaban hayatı koruma sahası, muhafaza or-
manı, gen koruma ve yönetim alanları, doğal sitler ve özel çevre koruma bölgelerini,

n) Kuru dere: Yağış anlarında akışı olan diğer zamanlarda akışı bulunmayan arazi üze-
rindeki düşük kotların oluşturduğu vadiyi,

o) Mahalli öneme haiz sulak alan: Ulusal öneme haiz sulak alan ve Ramsar Alanı lis-
tesinde bulunmayan sulak alanları,

ö) Mahalli komisyon: 35 inci madde ile teşkil edilen Mahalli Sulak Alan Komisyonunu,
p) Mevsimsel akarsu: Kış dönemlerinde akışa geçen ve yıl boyunca daimi akıma haiz

olmayan akarsuyu,
r) Mutlak koruma bölgesi: Koruma bölgeleri içerisinde yer alan, su kuşlarının yoğun

ve toplu olarak kuluçka yaptığı,  konakladığı veya kışladığı alanlar; nadir ve nesli tehlikedeki
kuş türlerinin önemli üreme bölgeleri, uluslararası ölçütlere göre tehlike sınırı en az hassas dü-
zeyinde olan türlerin bağımlı oldukları habitatlar ile nesli tehlikede ve dar yayılışlı olup, ko-
runması gerekli doğal bitki türlerinin bulunduğu, insan faaliyetlerinin mevcut olmadığı bölge-
leri,

s) Ramsar alanı: Sözleşmenin 2 nci maddesi gereğince ilan edilerek Ramsar listesine
dâhil edilen sulak alanları,

ş) Ramsar listesi: Sözleşmenin 2 nci maddesi çerçevesinde ilan edilen alan listesini,
t) Sazlık alan: Saz (Typha sp.), kamış (Phragmites sp.), hasırotu (Schoenoplectus sp.),

kofa (Juncus sp.) gibi bitki türlerinin geliştiği alanları,
u) Sözleşme: 3958 sayılı Kanunla uygun bulunup 17/5/1994 tarihli ve 21937 sayılı Res-

mî Gazete’de yayımlanan Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sa-
hip Sulak Alanlar Hakkında Sözleşmeyi (Ramsar Sözleşmesi),

ü) Sulak alan: Tabii veya suni, devamlı veya geçici, suları durgun veya akıntılı, tatlı,
acı veya tuzlu, denizlerin gelgit hareketlerinin çekilme devresinde altı metreyi geçmeyen de-
rinlikleri kapsayan, başta su kuşları olmak üzere canlıların yaşama ortamı olarak önem taşıyan
bütün sular, bataklık, sazlık ve turbiyeler ile bu alanların kıyı kenar çizgisinden itibaren kara
tarafına doğru ekolojik açıdan sulak alan kalan yerleri,
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v) Sulak alan sınırı: Ulusal öneme haiz sulak alanlarda tampon bölge sınırından geçen
hattı, mahalli öneme haiz veya suni sulak alanlar için ise mevsimsel değişiklikler dikkate alı-
narak su yüzeyinin maksimum noktasından geçen hattı,

y) Sulak alan yönetim planı: Sulak alanların akılcı kullanımını sağlamak üzere koruma,
kullanma, araştırma, izleme ve denetim gibi etkinliklerin ve tedbirlerin tümünü bütüncül bir
yaklaşımla tanımlayan planları,

z) Suni sulak alan: İçme, kullanma ve sulama suyu temini ile elektrik üretimi maksa-
dıyla yapılan baraj ve göletlerden uluslararası öneme sahip sulak alan kriterlerinden en az birine
sahip insan eliyle yapılmış su yapıları ve çevresinde oluşan sulak alan ekosistemini,

aa) Sürdürülebilir kullanım bölgesi: Doğal veya yarı doğal olmak üzere, açık su yüzey-
leri, lagünler, nehir ağızları, tuzlalar, geçici ve sürekli tatlı ve tuzlu su bataklıkları, sulak çayırlar,
sazlıklar ve turbalıklar ile bu ekosistemleri ekolojik olarak destekleyen kumul, kumsal, çalılık,
ağaçlık, subasar orman gibi habitatlarda insanların balıkçılık, sazcılık, turba çıkarımı, orman-
cılık, toplayıcılık, tarım ve hayvancılık gibi ekonomik faaliyetlerinin geleneksel olarak sürdü-
rülmesine izin verilen bölgeyi,

bb) Şube müdürlüğü: Bakanlık Bölge Müdürlüğüne bağlı İl Şube Müdürlüğünü,
cc) Şube müdürü: Bakanlık Bölge Müdürlüğüne bağlı İl Şube Müdürünü,
çç) Tampon bölge: Sulak alan havzasının coğrafi durumu, topoğrafik özellikleri ve ara-

zinin mevcut kullanım durumuna göre; sulak alan ekosistemini korumak maksadı ile tanımla-
nan ve sulak alanın su toplama sınırını geçmeyen veya topoğrafik, coğrafik olarak bir sınır de-
ğeri bulunmayan düz alanlarda ise varsa sürdürülebilir kullanım bölgesi, yoksa hassas koruma
bölgesi sınırından itibaren bilimsel esaslara dayanarak alanın ekosistem özellikleri dikkate alı-
narak komisyon tarafından belirlenen bölgeyi,

dd) Turba: Oksijensiz ve suya doygun ortamlarda çökelerek birikmiş ve kısmen ayrış-
mış organik ve inorganik materyallerden oluşan karışımı,

ee) Ulusal öneme haiz sulak alan: Sözleşmenin Taraflar Toplantısında kabul edilen
"Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alan Kriterleri"nden en az birine sahip olan sulak alanları,

ff) Ulusal komisyon: 31 inci madde ile teşkil edilen Ulusal Sulak Alan Komisyonunu,
gg) Uluslararası öneme sahip sulak alan kriteri: Ramsar Sözleşmesince belirlenen dokuz

adet kriteri,
ğğ) Yabancı tür: Bir sulak alan ekosistemine sonradan katılan türü,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Sulak Alan Vasıfları, Koruma, Kullanım İlkeleri ve Yasaklar

Sulak alan vasıfları
MADDE 5 – (1) Herhangi bir korunan alan içinde bulunan sulak alanlar ile içme suyu

havzası niteliğindeki sulak alanlar bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak sulak alanın eko-
lojik karakterini koruyacak şekilde ilgili mevzuata uygun olarak yönetilir.

(2) Sulak alanlar içinde bulunan korunan alanların yönetimi ise bu Yönetmelik ile be-
lirlenen ilke ve esaslara uygun olarak ilgili idaresince gerçekleştirilir.

(3) Diğer Sulak Alanlar ise, Ramsar Alanı, Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan ve Mahalli
Öneme Haiz Sulak Alan olarak tanımlanır ve bu alanlarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Koruma ilkeleri
MADDE 6 – (1) Sulak alanların korunmasında aşağıdaki ilkelere uyulması zorunludur.
a) Sulak alanların kirletilmemesi, doğal yapılarının ve ekolojik karakterlerinin korun-

ması zorunludur. Her türlü arazi ve su kullanım planlamalarında, sulak alanların işlev ve de-
ğerlerinin korunması gözetilir.
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b) Sulak alanlarda biyolojik çeşitliliğin korunması ve geliştirilmesi için ilgili idaresince
gerekli tedbirler alınır veya aldırılır.

c) Sulak alanların koruma kullanma dengesine ve geliştirilmelerine katkı sağlayacak
faaliyetler desteklenir ve teşvik edilir.

ç) Ekolojik karakteri bozulmuş sulak alanların rehabilitasyonu sağlanır.
d) Kurutulmuş sulak alanların teknik ve ekonomik olarak uygun olanlarının geri kaza-

nımı için gerekli tedbirler alınır.
e) Sulak alanlarda su kuşları popülasyonlarının korunmasına ve arttırılmasına itina gös-

terilir.
f) Havzada yapılacak proje ve faaliyetlerin sulak alana etkisi dikkate alınır.
g) Sulak alanların korunması, tescili, planlaması ve yönetiminde 21/3/1983 tarihli ve

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu hükümleri dikkate alınır.
Doldurma ve kurutma
MADDE 7 – (1) Sulak alanların doldurulması ve kurutulması yasaktır. Bu yolla arazi

kazanılamaz. Bu hükme aykırı olarak arazi kazanılması halinde söz konusu alan faaliyet sahi-
bince eski haline getirilir.

Su alımı
MADDE 8 – (1) Koruma bölgeleri içerisinden tabii sulak alanların ekolojik karakterini

ve fonksiyonlarını olumsuz yönde etkileyecek ölçüde yerüstü ve yeraltı suyu alınamaz, sistemi
besleyen akarsular ile diğer yüzey suların yönleri izinsiz değiştirilemez veya sistemde su de-
polanamaz. Sulak alanlardaki su rejimini etkileyebilecek her türlü faaliyet için planlama aşa-
masında ulusal öneme haiz sulak alanlar ve Ramsar Alanlarında Genel Müdürlüğün, mahalli
öneme haiz sulak alanlarda ise Bölge Müdürlüğünün uygun görüşü alınır.

Kum alımı
MADDE 9 – (1) Ulusal öneme haiz sulak alanlar ve Ramsar Alanlarında Genel Mü-

dürlüğün, mahalli öneme haiz sulak alanlarda ise Bölge Müdürlüğünün uygun görüşü alınma-
dan kum ve çakıl alınamaz. Kumulların doğal yapıları bozulamaz.

Turba çıkarılması
MADDE 10 – (1) Koruma bölgelerinde turba çıkarmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler

başvuru formu ile Bölge Müdürlüğüne başvurur. Bölge Müdürlüğünün uygun görmesi halinde
Turba Çıkarımı İzin Belgesi düzenlenerek izin verilir.

Saz kesimi
MADDE 11 – (1) Mutlak, hassas ve sürdürülebilir koruma bölgelerinde saz ve diğer

bitki türlerinin yakılması, sazların sökülmesi ve tahrip edilmesi yasaktır.
(2) Yönetim planlarında kesime izin verilen sazlık alanlarda, kuşların kuluçka dönemi

dışında, kara tarafından su kesimine doğru, sazlık alanlarda ekonomik ve ticari önemi olan
bitki türlerinin kesimi yapılabilir. Yönetim planı hazırlanmamış alanlarda canlıların üreme dö-
nemi dikkate alınarak, varsa mutlak koruma bölgesi dışında kalan sazlık alanın %30’unu geç-
meyecek şekilde, kesim tarihleri ve kesim metotları Bölge Müdürlüğü tarafından belirlenerek
kesim yapılabilir.

(3) Saz kesmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler; saz kesimi başvuru formu ile Bölge Mü-
dürlüğüne başvurur. Bölge Müdürlüğünün uygun görmesi halinde her bir sulak alan için, saz
kesilecek alanlara ve kesilecek saz miktarına, birinci ve ikinci fıkrada belirtilen esaslara uyul-
ması kaydıyla saz kesimi izin belgesi ile izin verilir. Saz kesim talebinde bulunan gerçek ve
tüzel kişilere verilecek bu izin belgeleri kişi başına bir saz kesim dönemini kapsar.
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Yabani bitki ve hayvan türlerinin toplanması
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren alanlarda Bakanlığın uygun görüşü

alınmadan; nadir, endemik, nesli tehlikede veya tehlikeye düşebilecek doğal bitki türleri kesi-
lemez ve sökülemez, yabani hayvanlar, yumurtaları ve yavruları toplanamaz, yuvaları bozula-
maz.

(2) Yerli ve yabancı araştırmacıların koruma bölgeleri içerisinde yapacağı her türlü in-
celeme ve araştırmalar Bakanlığın iznine tabidir.

Yabancı türler
MADDE 13 – (1) Ramsar alanları ve ulusal öneme haiz sulak alanlara, hangi maksatla

olursa olsun, bilimsel araştırma yapılmadan ve Bakanlığın uygun görüşü alınmadan yabancı
türler atılamaz, bırakılamaz ve yerleştirilemez.

(2) Geçmişte atılmış ve bilimsel araştırmalar sonucunda sulak alan ekosisteminde ciddi
olumsuz etki bıraktığı bilimsel araştırmalarla tespit edilen yabancı türlerin alandan uzaklaştı-
rılması, bu mümkün olmuyorsa popülasyonlarının kontrol edilmesi Bakanlığın koordinasyo-
nunda ilgili İdarelerce sağlanır.

Ağaçlandırma
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren alanlarda, kuşların barınması ve

üremesi için yeni habitatlar oluşturmak ve erozyonu önlemek gibi maksatlarla yapılabilecek
ağaçlandırmalar ulusal öneme haiz sulak alanlar ve Ramsar Alanlarında Genel Müdürlüğün,
mahalli öneme haiz Sulak Alanlarda Bölge Müdürlüğünün iznine tabidir.

Atık su deşarjı
MADDE 15 – (1) Sulak alanlara ve sulak alanları besleyen tüm sulara veya sisteme

bağlantılı kuru derelere hiçbir surette arıtılmamış evsel ve endüstriyel atık sular verilemez.
(2) Atık su deşarjı ile ilgili olarak, 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, su ürünleri istihsal sahalarında ise 10/3/1995
tarihli ve 22223 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Ürünleri Yönetmeliği hükümleri uy-
gulanır.

Katı atık, moloz, hafriyat, dip tarama ve proses atığı çamurları
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren alanlarda:
a) Katı atık, moloz, hafriyat, proses atığı çamurları dökülmesi yasaktır.
b) Sulak alan ekosisteminin devamlılığının sağlanması veya yeniden kazanılması veya

iyileştirilmesi maksadı dışında dip taraması ve dip çamuru dökülmesi yasaktır.
Suni sulak alanların kullanımı
MADDE 17 – (1) Suni sulak alanlar, yaban hayatı varlığına özen gösterilerek yapım

maksadına uygun olarak kullanılır.
Sulak alanların belirlenmesi
MADDE 18 – (1) Ulusal ve mahalli öneme haiz sulak alanların belirlenmesinde aşa-

ğıdaki usullere uyulur:
a) Ulusal öneme haiz sulak alanların belirlenmesi ve tescili: Bir alanın ulusal sulak alan

olarak belirlenmesi için alanın bulunduğu mülki sınırlar dikkate alınarak, Bakanlığın taşra teş-
kilatı tarafından hazırlanacak etüt ve envanter raporu mahalli komisyona sunulur. Mahalli ko-
misyon tarafından alanın ulusal öneme haiz sulak alan vasfında olduğuna karar verilmesi ha-
linde dosya Ulusal Sulak Alan Komisyonuna sunulmak üzere Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça
yapılan değerlendirme neticesinde alanın ulusal öneme haiz sulak alan vasfında olduğuna karar
verilmesi halinde dosya görüşülmek ve karar verilmek üzere Ulusal Komisyona gönderilir.
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Ulusal Komisyonun da alanın ulusal öneme haiz sulak alan olduğuna karar vermesi halinde
sulak alan sınırının tescili maksadıyla orman ve orman rejimine tabi alanlar ve Bakanlığın ta-
sarrufunda olan alanlarda Bakanlıkça, bunun dışındaki alanlarda ise, Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığınca tescil ve ilan edilir.

b) Mahalli öneme haiz sulak alanların belirlenmesi: Bir alanın mahalli öneme haiz sulak
alan olarak belirlenmesi için alanın bulunduğu mülki sınırlar dikkate alınarak, Bakanlık taşra
teşkilatı tarafından hazırlanan rapor, mahalli komisyonda görüşülerek Genel Müdürlüğün ona-
yına sunulur. Alanın mahalli öneme haiz bir sulak alan olarak değerlendirilmesi halinde, alanın
sınırları tespit edilerek alana ilişkin koruma ve kullanma esasları belirlenir. Alan ve çevresinde
yürütülecek faaliyetler, belirlenen koruma kullanma esasları çerçevesinde Bakanlık taşra teş-
kilatı tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır. Bu alanların izlenmesi yapılarak yılda bir
kez mahalli komisyona rapor verilir. Komisyon izleme raporları ile ilgili değerlendirme yapar
ve değerlendirme Bakanlığa gönderilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Koruma Bölgelerinin Tespiti ve Uygulama Esasları

Koruma bölgelerinin tespiti
MADDE 19 – (1) Ulusal öneme haiz sulak alanlardan, korunan alan statüsüne sahip

olmayanlar için koruma bölgeleri Bakanlığın koordinasyonunda belirlenecek uzmanlarca ara-
zide yapılan inceleme ve değerlendirmelerle belirlenir ve uygun ölçekte haritaya işlenir. Ko-
ruma bölgeleri ve uyulacak koruma ve kullanım kurallarına göre ulusal komisyonun uygun
görüşü ve Bakan oluru ile bölgeleme yapılır.

(2) Koruma bölgelerinde verilecek izinler ve diğer iş ve işlemler yönetmelikteki böl-
geleme esaslarına göre yürütülür.

(3) Koruma bölgeleri belirlenmemiş sulak alanlarda verilecek izinler, 4 üncü maddede
yer alan koruma bölgeleri tanımları dikkate alınarak alanın özelliklerini bozmayacak şekilde,
ulusal öneme haiz sulak alanlar ve Ramsar Alanlarında Genel Müdürlükçe, Mahalli Öneme
Haiz Sulak Alanlarda ise ilgili Bölge Müdürlüğünce sonuçlandırılır.

Mutlak koruma bölgesinde uygulama esasları
MADDE 20 – (1) Bu alanların zorunlu olmadıkça özel mülkiyete konu olmaması esastır.
(2) Mutlak koruma bölgesi uygulama esasları şunlardır;
a) Bilimsel ve koruma maksatlı faaliyetler ile kuş gözlemi ve görüntü alınması Bakan-

lığın iznine tabidir.
b) Su kuşlarının üreme döneminde alanda su ürünleri istihsali yapılamaz, hayvan otla-

tılamaz.
c) Bakanlıkça gerekli görüldüğünde alan çitle çevrilir.
ç) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilenlerin dışında hiçbir faaliyete izin verilmez.
Hassas koruma bölgesinde uygulama esasları
MADDE 21 – (1) Bu alanların zorunlu olmadıkça özel mülkiyete konu olmaması esastır.
(2) Hassas koruma bölgesi uygulama esasları şunlardır;
a) Alanın ekolojik karakterinin korunması esastır.
b) Göl aynasının devamlılığının sağlanabilmesi ve alanın rehabilitasyonunu sağlamak

maksadı ile saz kesimi ve dip çamuru temizliği Genel Müdürlüğün izni ile yapılır veya yaptı-
rılır.

c) Kuş gözlem yapıları, gözlemevleri, seyir maksatlı yaya yolları Genel Müdürlüğün
iznine tabidir.
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ç) Ekosistemin devamlılığının sağlanması maksadı ile sulak çayır ve meralarda hayvan
otlatılabilir.

d) Kuşların üreme dönemi dışında ekosistemi iyileştirmek maksadı ile silvikültürel ba-
kım yapılabilir. Bunun dışında ağaç kesimi yapılamaz.

(3) Kuşların üreme döneminde ve bu Yönetmelikte izin verilenler dışında hiçbir faali-
yete ve yapılaşmaya izin verilmez.

Sürdürülebilir kullanım bölgesi uygulama esasları
MADDE 22 – (1) Sürdürülebilir kullanım bölgesi uygulama esasları şunlardır;
a) Bu alanlardaki doğal kaynak kullanımlarında mevcut geleneksel kullanıma devam

edilir.
b) Yeni bir faaliyet talep edilmesi durumunda sulak alan ekosistemine zarar vermemesi

şartı ile kullanıma yönetim planında yer verilebilir.
c) Çeltik tarımı ve su ürünleri istihsali yapılabilir.
ç) Kuş gözlem yapıları, gözlemevleri, seyir maksatlı yaya yolları, ziyaretçilerin ihtiya-

cını karşılamak amacıyla imar planı gerektirmeyen uygulamalar yapılabilir. Bu madde kapsa-
mında planlanan projelere, alanların ekolojik yapılarına göre ulusal öneme haiz sulak alanlar
ve Ramsar Alanlarında Genel Müdürlük, Mahalli öneme haiz sulak alanlarda Bölge Müdürlü-
ğünce izin verilir.

d) İçme, kullanma ve sulama suyu projelerine ait baraj, gölet, kanal, kanalet, pompa
istasyonu gibi zorunlu altyapı projeleri, ulusal öneme haiz sulak alanlar ve Ramsar Alanlarında
Genel Müdürlüğün izni ile yapılır. Madensel tuzların çıkarılması, malzeme çıkarımı, kültür ba-
lıkçılığı ve bunlara ait zorunlu tesisler izin belgesi almak kaydıyla ulusal öneme haiz sulak
alanlar ve Ramsar Alanlarında Genel Müdürlüğün izni ile yapılır.

e) 10 uncu ve 11 inci maddelerde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde ticari turba çı-
karımı ve saz kesimi yapılabilir.

f) Hayvan otlatılabilir.
g) Bu Yönetmelikte izin verilenler dışında hiçbir faaliyete ve yapılaşmaya izin verile-

mez.
ğ) Yapılaşmaya ilişkin uygulamalarda 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelik hü-

kümleri geçerlidir.
Kontrollü Kullanım Bölgesi Uygulama Esasları
MADDE 23 – (1) Sulak alan ekosistemini etkileyecek insan faaliyetlerinin yoğun ol-

duğu, koruma bölgeleri belirlenmeden önce kurulmuş veya ilgili idarece onaylı çevre düzeni
planı, nazım imar planı ve uygulama imar planlarında yer alan, kentsel gelişimi zorunlu olarak
bu bölgede kalan yerleşim yerlerinin zorunlu gelişimi için onaylı mekânsal planlarla getirilen
kararlarla ekolojik açıdan tekrar değerlendirilmek suretiyle koruma bölgelerinin tespiti esna-
sında veya yönetim planları ile kontrollü kullanım bölgesi belirlenir.

(2) Kontrollü kullanım bölgesi olarak belirlenen alanlar içinde gerçekleştirilecek Ek-1’de
yer alan faaliyetler için ayrıca ekosistem değerlendirme raporu hazırlanarak, faaliyetin sulak
alana muhtemel etkileri önleyici ve telafi edici tedbirler tadat edilerek, ilgili idare tarafından
bu tedbirlerin ne şekilde alınacağı, nasıl izleneceği, risk ve tehlike göstergelerinin neler olduğu,
ekosistem raporu ekinde taahhüt edilerek, gerektiğinde Bakanlıkça alınması istenen ilave ted-
birlere de uyacağı taahhüt edilir. Genel Müdürlüğün uygun görüşü alınarak bu bölgelerdeki
uygulamalar, sorumlu kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilir. İzin belgesi tanzim
edilir.
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Tampon bölgede uygulama esasları
MADDE 24 – (1) Bu bölgede;
a) Katı atık düzenli depolama alanına, katı atık bertaraf tesislerine, bu Yönetmelikte

izin verilenlerin dışında maden ocaklarının açılmasına ve işletilmesine, Endüstri bölgesi ilan
edilmesine, organize sanayi bölgesi ve serbest bölge sanayi alanı kurulmasına ve Ek-1’de be-
lirtilen faaliyetlerin yapılmasına izin verilmez.

b) Ek-2’de belirtilen faaliyetlerin yapımı ulusal öneme haiz sulak alanlar ve Ramsar
Alanlarında Genel Müdürlüğün iznine tabidir. Bu listede yer alan faaliyetler için Bakanlıkça
belirlenecek başvuru formu çerçevesinde, bu Yönetmelik kapsamındaki alanlar için gerekli
ekosistem değerlendirme raporu ile birlikte Bölge Müdürlüğüne müracaat edilir, müracaat baş-
vuru tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde sonuçlandırılır. Ek-2 listesinde yer alan faali-
yetlerin hangilerinden ekosistem değerlendirme raporu isteneceğine faaliyetin alana ve eko-
sisteme olan etkisi dikkate alınarak Bakanlıkça karar verilir. ÇED süreci kapsamında Ekosistem
Değerlendirme Raporu hazırlanan faaliyetlerden tekrar rapor hazırlanması istenmez. Ekosistem
değerlendirme raporunda telafi edici ve önleyici tedbirlerin yeterli görülmesi halinde başvuru
sahibine izin belgesi verilir. Bu faaliyetler için verilecek izin belgeleri beş yıl süre ile geçerli
olup, süre bitiminde Bakanlıkça belirlenen şartlara uyulduğunun tespitini müteakip, yenilenir.
Gerektiğinde ilave tedbirlerin alınması sağlanır ya da faaliyete son verilir. İzin belgelerinde
belirtilen şartlara uyulmaması halinde Bakanlık verilen belgeleri iptal yetkisine sahiptir. Mevcut
izinli tesislere yapılacak ilave tesisler için izin belgesinin yenilenmesi gerekmektedir. Faaliyetin
uzun süreli bir yatırım olması halinde, Faaliyet sahibi tarafından, Bakanlıkça belirlenecek ilave
tedbirlerin alınacağı taahhüt edildikten sonra faaliyete izin verilir.

(2) Sulak alan koruma bölgelerinde yürütülecek proje ve faaliyetler için müracaatı kabul
edilen kişilerin başvuruları en geç 30 gün içinde sonuçlandırılır.

Koruma bölgeleri uyum esasları
MADDE 25 – (1) 29 uncu maddede hazırlama esasları belirtilen Yönetim planı tamam-

lanan sulak alanın bulunduğu bölgede fiziki plan olmaması halinde, fiziki planlar yönetim plan-
larına uygun olarak yapılır. Yürürlükteki yönetim planı, yeni yapılacak mekânsal planlar için
girdi ve veri teşkil eder. Mevcut fiziki planlar ise yönetim planında elde edilen ekolojik verilere
bağlı olarak tekrar değerlendirilerek yönetim planına uygun olarak revize edilir. Mekânsal plan-
ların değişiklik ve revizyon işlemlerinde yönetim planları ve bu planlardan elde edilecek veriler
dikkate alınır. Yönetim planları yapılmayan sulak alanlarda ise 19 uncu maddede belirtilen ko-
ruma bölgeleri sınırları, fiziki mekânsal planlara işlenir.

Mevsimsel ve daimi akarsular ile deniz kıyılarına ilişkin uygulama esasları
MADDE 26 – (1) Mahalli öneme haiz sulak alanlar ile mevsimsel ve daimi akarsularda

sulak alan koruma bölgeleri belirlenmez. Bu alanlarda koruma ve kullanım esasları mahalli
sulak alan komisyonlarınca belirlenir.

(2) Göl, delta ve lagün gibi kıyı sulak alanları haricindeki deniz kıyısı bölümlerinde
ayrıca sulak alan koruma bölgeleri belirlenmez. Kıyı ve kumsalların sulak alan niteliğinde ol-
ması halinde bu Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirme yapılır. Bu alanlarda, ilgili mev-
zuat uyarınca uygulama yürüten kurumlar, uluslararası sözleşmelerle ülkemizin korumakla yü-
kümlü olduğu türlerin Bakanlıkça belirlenen ve belirlenecek koruma ilkelerini planlarına işle-
mekle yükümlüdür. Bu alanlarda yürütülecek tüm faaliyetlerde Bölge Müdürlüğünün uygun
görüşü alınır.

(3) Mevsimsel ve daimi akarsular ile deniz kıyılarında mahalli sulak alan komisyonla-
rının ve/veya Bölge müdürlüğünün uygun görüşü alınmak suretiyle yürütülecek proje ve faa-
liyetler için müracaatı kabul edilen kişilerin başvuruları en geç 30 gün içinde sonuçlandırılır.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ramsar Alanlarının İlanı ve Yönetim Planları

Ramsar alanlarının belirlenmesi
MADDE 27 – (1) Ulusal öneme haiz sulak alanlardan Ramsar Listesine dâhil edilecek

alanlar Ulusal Komisyon tarafından belirlenir.
Ramsar alanlarının sınırlarının tespiti ve ilanı
MADDE 28 – (1) Ramsar Alanı (Uluslararası öneme haiz sulak alan): Bakanlık taşra

teşkilatı tarafından uluslararası öneme haiz sulak alan niteliklerinden en az bir kritere sahip ol-
duğuna karar verilen sulak alan hakkında, mahalli komisyonda değerlendirme yapılır ve karar
verilmek üzere dosya Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça, ilgili bakanlıklar ve kuruluşların da
görüşleri alındıktan sonra Ulusal Komisyona sunulur, Ulusal Komisyonun uygun görüşü alın-
dıktan sonra Ramsar listesine dâhil edilmek üzere Resmî Gazete’de yayımlanır.

Yönetim planlarının hazırlanması ve uygulanması
MADDE 29 – (1) Bakanlıkça, Ramsar Sözleşmesi Sulak Alan Yönetim Planı Rehberi

esas alınarak ulusal öneme haiz sulak alanlar ve Ramsar Alanlarında yönetim planı yapılır veya
yaptırılır.

(2) Yönetim planlarının hazırlanması sürecine, ilgili bakanlıkların, valiliklerin, yerel
yönetimlerin, gönüllü kuruluşların ve bilim adamlarının katılımı sağlanır.

(3) Yönetim planları ile kara avcılığı ve su ürünleri avcılığına ilişkin özel düzenlemeler
yapılabilir.

(4) Yönetim planları ile koruma bölgeleri için asgari kuralları değiştirmeyecek şekilde
ilave düzenlemeler getirilebilir.

(5) Yönetim planları, Ulusal Komisyonun uygun görüşü alınarak Bakanlığın onayını
takiben yürürlüğe girer. Uygulamadan sorumlu kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler
bu plan hükümlerine uygun işlem yapmakla yükümlüdürler.

(6) Valilikler; mahalli çevre kurulları ve mahalli komisyonlar vasıtasıyla yönetim plan-
larının uygulanmasını, sürekli ve etkin bir izlemenin yapılmasını sağlamak için gerekli tedbir-
leri alır ve düzenlemeleri yapar.

(7) Bir sulak alanın Milli Park, Tabiatı Koruma Alanı, Tabiat Parkı, Tabiat Anıtı, Yaban
Hayatı Koruma Sahası, Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, Tabiat Varlığı, Doğal Sit veya Özel
Çevre Koruma Alanı statüsü var ise; statüyle ilgili mevzuat kapsamında Yönetim Planı/Uzun
Devreli Gelişim Planı yapılır. Planın hazırlanma sürecinde bu Yönetmeliğin hükümleri dikkate
alınır.

Yönetim planlarının uyum esasları
MADDE 30 – (1) Yönetim planı tamamlanan sulak alanın bulunduğu havzada entegre

havza yönetim planı olmaması halinde; hazırlanacak havza yönetim planı, sulak alan yönetim
planlarına uygun olarak yapılır.

(2) Yönetim planında görev verilen kurum ve kuruluşlar kendilerini ilgilendiren konu-
larda mahalli komisyonlara yıllık izleme raporu verirler.

(3) Sulak alanların içme ve kullanma suyu maksadıyla kullanılması halinde Su Yönetimi
Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen özel hükümler dikkate alınır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Ulusal Komisyon, Mahalli Komisyon, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları

Ulusal Komisyonun teşekkülü
MADDE 31 – (1) Ulusal Komisyon, Bakanlık Müsteşarının veya görevlendireceği

Müsteşar Yardımcısının başkanlığında, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü, Su Yö-
netimi Genel Müdürü, Devlet Su İşleri Genel Müdürü, Orman Genel Müdürü, Çevre ve Şehir-
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cilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını
Koruma Genel Müdürü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürü, Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü, yükseköğretim ku-
rumlarının biyoloji ve ziraat bilim dallarından, aynı daldan olmamak şartıyla iki, sulak alanlar
konusunda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarından iki olmak üzere toplam 13 kişiden
oluşur. Gerektiğinde alt komisyonlar kurulabilir.

(2) Komisyonda yer alacak yükseköğretim kurum ve sivil toplum kuruluş üyeleri Ba-
kanlıkça belirlenir ve iki yılda bir yenilenir. Görev süresi dolan üyeler yeniden belirlenebilir.

(3) Komisyonun sekretarya hizmetleri Genel Müdürlükçe yürütülür.
Ulusal Komisyonun görevleri
MADDE 32 – (1) Komisyonun görevleri şunlardır:
a) Ulusal sulak alan politika ve stratejilerini belirlemek,
b) Sözleşmenin taraflar konferansında alınan kararların ve önerilerin uygulanmasını

sağlamak,
c) Ulusal öneme haiz sulak alanlar ve Ramsar Alanları ile ilgili ortaya çıkan meselelerin

çözümüne yönelik kararlar almak ve uygulanmasını takip etmek,
ç) Ramsar Sözleşmesi kriterleri çerçevesinde ülkemizin ulusal öneme haiz sulak alanları

belirlemek ve güncellemek,
d) Ulusal öneme haiz sulak alanlar ve Ramsar Alanlarında uzmanlarca tespit edilen su-

lak alan koruma bölgeleri ve Ramsar alanları hakkında Bakanlığa görüş vermek,
e) Sulak alan yönetim planlarının uygulanmasından doğan sorunların çözümü için ka-

rarlar almak,
f) Ulusal öneme haiz sulak alanlar ve Ramsar Alanlarında yaşayan nadir ve nesli tehli-

kede olan türlerin korunması ve geliştirilmesi için hazırlanan eylem planlarının uygulanma-
sından doğan sorunların çözümü için karar almak,

g) Ulusal öneme haiz sulak alanlar ve Ramsar Alanlarının yurt içinde ve yurt dışında
tanıtılmasına yönelik faaliyetleri desteklemek,

ğ) Bu Yönetmelikle verilen diğer görevleri yapmak.
Ulusal Komisyonun çalışma usul ve esasları
MADDE 33 – (1) Komisyon yılda en az iki defa salt çoğunlukla toplanır. Komisyon

başkanı gerekli gördüğünde veya ilgili bakanlıkların talebi üzerine Komisyonu olağanüstü top-
lantıya çağırabilir.

(2) Komisyonda oy çokluğu ile karar alınır. Oyların eşit çıkması halinde başkanın oyu
istikametinde karar alınır. Bakanlık uygun gördüğü kamu kurum ve kuruluşları ile üniversiteler
ve sivil toplum kuruluşlarının yetkili temsilcilerini, gündemle ilgili görüşlerini almak üzere
gözlemci olarak Komisyon toplantısına davet edebilir. Komisyona gözlemci sıfatı ile katılan
temsilciler sadece kendilerini ilgilendiren konu ile ilgili oylamaya katılabilirler.

(3) Komisyon, gündemindeki konularda hazırlık yapmak maksadıyla ilgili kuruluşlar-
dan oluşan bir çalışma grubu teşkil edebilir, teknik danışman belirleyebilir. Ancak teknik da-
nışmanlar ve çalışma gruplarının görevi raporlarla sınırlıdır.

Toplantı gündemi
MADDE 34 – (1) Komisyonun toplantı gündemi sekretarya tarafından hazırlanır. Ko-

misyon üyeleri komisyon toplantısından en az 20 gün önce toplantı gündemi ile ilgili teklifte
bulunabilir.

(2) Gündem konuları toplantı tarihinden en az 15 gün önce üyelere gönderilir. Olağan-
üstü çağrılı toplantılarda bu süreler uygulanmaz.
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Mahalli komisyonun oluşumu
MADDE 35 – (1) Bütün illerde Mahalli Sulak Alan Komisyonları kurulur.
(2) Mahalli Komisyon, il valisi veya valinin görevlendireceği vali yardımcısı başkan-

lığında, Bakanlık Bölge Müdürü, Şube Müdürü, DSİ Bölge Müdürü, Orman Bölge Müdürü,
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü toplantı gündemi içeri-
ğindeki sulak alanın bulunduğu ilçenin kaymakamı, belediye mücavir alanı içerisinde ise ilgili
belediye başkanı, il ziraat odası başkanı, varsa su ürünleri kooperatiflerinden bir, avcılık ve
atıcılık derneklerinden bir, mahalli üniversitelerin ilgili bilim dallarından, aynı daldan olmamak
şartıyla iki, sulak alanlar konusunda faaliyet gösteren mahalli sivil toplum kuruluşlarından bir
temsilcinin katılımı ile oluşur.

(3) Komisyonda yer alacak yükseköğretim kurum ve sivil toplum kuruluş üyeleri, Şube
Müdürlüğünün teklifi ile valiliklerce belirlenir ve gerek görüldüğünde Şube Müdürlüğünce ye-
nilenir.

(4) Komisyonun sekretarya hizmetleri Şube Müdürlüğünce yürütülür.
Mahalli komisyonun görevleri
MADDE 36 – (1) Komisyon, bulunduğu il dâhilinde aşağıda belirtilen işleri yapar:
a) Bakanlık taşra teşkilatı tarafından raporu hazırlanan sulak alan vasıflı bir alanın önem

derecesini belirleyip Bakanlığa görüş vermek,
b) Mahalli öneme haiz sulak alanlar ile daimi veya mevsimsel akarsuların koruma ve

kullanma esaslarını belirlemek ve yıllık izleme raporlarını değerlendirmek,
c) Ulusal Komisyon tarafından, ulusal öneme haiz sulak alanlar ve Ramsar Alanlarında

alınan kararların uygulanmasını sağlamak,
ç) Ulusal Sulak Alan politika ve stratejilerinin uygulanmasını sağlamak,
d) Sulak Alan Koruma Bölgeleri esaslarının uygulanmasını sağlamak,
e) Yönetim planının hazırlanma sürecinde gerekli destek ve katkıyı vermek,
f) Sulak Alan yönetim planlarının uygulanmasını sağlamak,
g) Sulak alanlara bağımlı nadir ve nesli tehlikede olan türlerin korunması ve geliştiril-

mesi için hazırlanan eylem planlarının uygulanmasını sağlamak,
ğ) Sulak alanların yurt içinde ve yurt dışında tanıtılmasına yönelik faaliyetleri destek-

lemek,
h) Bulunduğu il sınırları içerisindeki diğer sulak alanların korunması ile ilgili çalışma-

lara destek vermek,
ı) Bu Yönetmelik ile verilen diğer görevleri yapmak.
(2) Komisyon başkanı, gerekli gördüğünde veya Komisyon üyelerinin talebi üzerine

diğer kamu kurumlarının, meslek odalarının yetkili temsilcilerini veya ilgili görülen kişileri
gündemle ilgili görüşlerini almak üzere Komisyon toplantısına davet edebilir.

Mahalli komisyonun çalışma usul ve esasları
MADDE 37 – (1) Mahalli Komisyon yılda en az iki defa toplanır. Komisyon başkanı

gerekli gördüğünde veya Komisyon üyelerinin talebi üzerine olağanüstü toplantıya çağırabilir.
(2) Komisyon salt çoğunlukla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşit çıkması

halinde başkanın oyu istikametinde karar alınır.
(3) Komisyona üye olarak katılan üniversite ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri

birer oy hakkına sahiptir. Komisyona gözlemci davet edilecek kurum, kuruluş veya kişiler ka-
tıldıkları konu ile ilgili oylamaya katılabilirler.

(4) Komisyon, gündemindeki konularda hazırlık yapmak maksadıyla ilgili kuruluşlar-
dan oluşan bir çalışma grubu teşkil edebilir.

Sayfa : 128                             RESMÎ GAZETE                                   4 Nisan 2014 – Sayı : 28962



Toplantı gündemi
MADDE 38 – (1) Komisyonun toplantı gündemi sekretarya tarafından hazırlanır. Ko-

misyon üyeleri Komisyon toplantısından en az 20 gün önce toplantı gündemi ile ilgili teklifte
bulunabilir.

(2) Gündem konuları toplantı tarihinden en az 15 gün önce üyelere gönderilir. Olağan-
üstü çağrılı toplantılarda bu süreler uygulanmaz.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Başvuru formları, izin belgeleri ve izin bedelleri
MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki başvuru formları, izin belgeleri ve be-

delleri Bakanlık tarafından düzenlenir.
Çevrimiçi sulak alan yönetim ve izin sistemi
MADDE 40 – (1) Bakanlık tarafından ilan edilecek tarihlerde geçerli olmak üzere; bu

Yönetmelikte yer alan iş ve işlemlerden Bakanlıkça belirlenenler, Bakanlık tarafından belirlenen
çevrimiçi sistem ile gerçekleştirilecektir. Sisteme ait uygulama esasları Bakanlıkça belirlenir.

İdari yaptırımlar
MADDE 41 – (1) Uygulamadan sorumlu kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler,

sulak alanların korunmasında bu Yönetmelik ve bu Yönetmelik uyarınca hazırlanan yönetim
planları ile belirlenen esaslara uygun işlem yapmakla yükümlüdürler.

(2) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında 2872 sayılı Çevre Ka-
nununun ilgili maddeleri uygulanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 1380 sayılı Su Ürün-

leri Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 2872 sayılı Çevre Ka-
nunu, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ile 6831 sayılı Orman
Kanunu hükümleri uygulanır.

(2) Salgın hastalık ve milli güvenlik konularına ait iş ve işlemler Bakan onayı ile yapı-
labilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 43 – (1) 17/5/2005 tarihli ve 25818 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sulak

Alanların Korunması Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Diğer izin uygulamaları
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce faaliyete geçmiş

olan ve bu Yönetmelik kapsamında izin almamış işletmeler, bu Yönetmeliğin yayımından iti-
baren iki yıl içerisinde Bakanlıktan izin almaları şartı ile faaliyetlerine devam ederler.

Sulak alan koruma bölgeleri revizyonu
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce Bakanlıkça onay-

lanarak yürürlüğe giren Sulak Alan Koruma Bölgesi sınırları, bu Yönetmeliğe uygun olarak
revize edilene kadar mevcut hali ile geçerlidir.

Yürürlük
MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.
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Türkiye Radyo-Televizyon Kurumundan:

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU PROGRAMLARININ DENETİMİ

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/7/1999  tarihli ve 23749 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

Radyo-Televizyon Kurumu  Programlarının Denetimi  Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü  mad-

desinin  birinci fıkrasının (a)  ve   (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Başkanlık: Yayın Denetleme ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığını,”

“b) Denetim: Programların, Anayasa, 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu,

6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun, Yönetim

Kurulu Kararları, bu Yönetmelik ve ilgili yönetmelikler, Yıllık Genel Yayın Planı ve yazılı

emirlere göre; metin, görüntü ve ses bakımından yayından önce incelenerek yayınlanmasına
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karar verilmesini veya yapılan ekleme ve çıkarmalarla yayınlanmasının ya da yayınlanmama-

sının gerekçeli olarak Genel Müdür adına ve Genel Müdüre doğrudan bağlı Başkanlıkça yapılan

denetimini,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer

alan “3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun 4 üncü

maddesinde sayılan yayın ilkelerine” ibaresi “6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş

ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 8 inci maddesinde sayılan yayın hizmetleri ilkelerine”

şeklinde, (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“b) Reklâm yayınlarında, ayrıca, 2954 sayılı Radyo ve Televizyon Kanununun 26 ncı

maddesi ile 26/8/2009 tarihli ve 27331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Radyo-

Televizyon Kurumu Reklâm Yönetmeliği ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve

Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun ve 2/11/2011 tarihli ve 28103 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile diğer ulusal ve uluslararası

mevzuat, anlaşma ve düzenleme hükümlerine,”

“Müzik Dairesi Başkanlığı tarafından gönderilen eserlerin denetiminde, eserin müzikal

denetiminin yapılmış olması şartı aranır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kurul Başkanı programları denetlemek üzere bir veya birden fazla yayın denetmenini görev-

lendirir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “düzen-

lenecek kapak formu ekinde iki nüsha olarak”  ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – Yayın Denetmeni tarafından denetlenen programın yayınlanması uygun

görülmediği takdirde, program, Yayın Denetleme ve Koordinasyon Kurulu Başkanı tarafından

oluşturulacak en az üç kişilik bir komisyon tarafından yeniden denetlenir. Komisyona programı

denetleyen yayın denetmeni katılmaz. Komisyonun kararı kesindir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “uzman-

lardan” ibaresi “yayın denetmenlerinden” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“İlk denetimi yapılmayan programlar denetim için Yayın Denetleme ve Koordinasyon

Kurulu Başkanlığına gönderilemez.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel

Müdürü yürütür.
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Sermaye Piyasası Kurulundan:

SERMAYE PİYASASI KURULU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME

VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hiz-

met gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Sermaye Piyasası Kurulunda görev yapan

personelin görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Sermaye Piyasası Kurulunda 14/7/1965 tarihli ve 657

sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan ve görevde yükselme veya unvan

değişikliği suretiyle atanacak personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Kanun ile 15/3/1999

tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Ku-

ruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hü-

kümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler

çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da

grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

c) Başkan: Sermaye Piyasası Kurulu Başkanını,

ç) Görev grupları: Aynı düzeydeki unvanların yer aldığı grupları,

d) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirlenen görevlere aynı veya başka görev

gruplarından yapılacak atamaları,

e) Görevde yükselme sınavı: Müdür kadrosuna atanacaklar için yapılan yazılı ve sözlü

sınavı, 5 inci maddenin birinci fıkrasındaki diğer unvanlara atanacaklar için yapılan yazılı sı-

navı,

f) Hizmet süresi: Aylıksız izinli geçen süreler hariç, muvazzaf askerlik süresi dâhil ol-

mak üzere, 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde sayılan süreleri,

g) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,

ğ) Personel: Kurul kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak gö-

rev yapan Devlet memurlarını,

h) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim

sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı sınavı,

ı) Üst görev: 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha

üst hiyerarşi içindeki görevleri,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Görev grupları
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi kadrolar aşağıda

belirtilmiştir.
a) Yönetim hizmetleri grubu:
1) Müdür,
2) Müdür yardımcısı,
3) Koruma ve güvenlik amiri, koruma ve güvenlik grup şefi, şef.
b) Savunma hizmetleri grubu:
1) Sivil savunma uzmanı.
c) İdari hizmetler grubu:
1) Ayniyat saymanı,
2) Bilgisayar operatörü, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, koruma ve güven-

lik memuru, şoför.
ç) Yardımcı hizmetler grubu:
1) Hizmetli, aşçı.
(2) Unvan değişikliğine tabi kadrolar;
a) Avukat, mühendis, uygulama programcısı, istatistikçi, sağlık memuru, teknisyen,

tekniker, halkla ilişkiler uzmanı, basın müşaviri, mütercim, arşivci, kütüphaneci.
Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara yapılacak atamalarda aşağıdaki genel

şartlar aranır.
a) Atanılacak kadro için bu Yönetmelikle belirlenen hizmet süresi ve eğitim şartlarını

taşımak,
b) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.
Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara yapılacak atamalarda aşağıdaki özel

şartlar aranır.
a) Müdür kadrosuna atanabilmek için;
1) En az sekiz yıl hizmet süresine sahip olmak,
2) En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
3) Müdür yardımcısı kadrosunda fiilen en az iki yıl çalışmış bulunmak,
b) Müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;
1) En az altı yıl hizmet süresine sahip olmak,
2) En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
3) Şef, arşivci, kütüphaneci, sivil savunma uzmanı, ayniyat saymanı, uygulama prog-

ramcısı, istatistikçi, halkla ilişkiler uzmanı, koruma ve güvenlik amiri kadrolarında fiilen en
az iki yıl çalışmış bulunmak,

c) Şef kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olanların en az dört yıl, dört yıldan daha az

süreli yükseköğrenim mezunu olanların ise en az altı yıl hizmeti bulunmak,
2) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,
3) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar operatörü veya memur kadrolarının

birinde fiilen en az iki yıl çalışmış bulunmak,
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ç) Koruma ve güvenlik amiri kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olanların en az dört yıl, dört yıldan daha az

süreli yükseköğrenim mezunu olanların ise en az altı yıl hizmeti bulunmak,
2) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,
3) Koruma ve güvenlik grup şefi kadrosunda fiilen en az iki yıl çalışmış bulunmak,
4) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen

diğer şartları taşımak,
d) Koruma ve güvenlik grup şefi kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olanların en az dört yıl, dört yıldan daha az

süreli yükseköğrenim mezunu olanların ise en az altı yıl hizmeti bulunmak,
2) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,
3) Koruma ve güvenlik memuru kadrosunda fiilen en az iki yıl çalışmış bulunmak,
4) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşı-

mak,
e) Ayniyat saymanı kadrosuna atanabilmek için;
1) En az altı yıl hizmet süresine sahip olmak,
2) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,
3) Bilgisayar operatörü, veri hazırlama ve kontrol işletmeni veya memur kadrolarının

birinde fiilen en az iki yıl çalışmış bulunmak,
f) Bilgisayar operatörü veya veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna atanabilmek

için;
1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Milli Eğitim Bakanlığından, yetkili özel eğitim kurumlarından veya yükseköğrenim

kurumlarından birinin vermiş olduğu programcılık, işletmenlik veya bilgisayar kullanım ser-
tifikasına sahip olmak,

3) Memur kadrosunda fiilen en az dört yıl hizmet süresine sahip olmak,
g) Sivil savunma uzmanı kadrosuna atanabilmek için;
1) En az altı yıl hizmet süresine sahip olmak,
2) En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
3) Bilgisayar operatörü, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, koruma ve güven-

lik memuru kadrolarının birinde fiilen en az iki yıl çalışmış bulunmak,
ğ) Koruma ve güvenlik memuru kadrosuna atanabilmek için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşı-

mak,
3) En az dört yıl hizmet süresine sahip bulunmak,
h) Şoför kadrosuna atanabilmek için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
3) En az dört yıl hizmet süresine sahip bulunmak,
ı) Memur kadrosuna atanabilmek için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) En az dört yıl hizmet süresine sahip bulunmak,
gerekir.
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Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar
MADDE 8 – (1) Unvan değişikliği suretiyle atanacakların atanacağı unvanı öğrenim

durumu itibariyle kazanmış olmaları ve yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmaları
şarttır.

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar
MADDE 9 – (1) Unvan değişikliği sınavı sonucu atanacaklarda genel şartların yanında

aşağıdaki özel şartlar aranır.
a) Avukat kadrosuna atanabilmek için; avukatlık ruhsatına sahip olmak,
b) Uygulama programcısı kadrosuna atanabilmek için; bilgisayar programcılığı, bilgi-

sayar programcılığı (internet), bilgisayar programlama, bilgisayar teknolojisi ve programlama,
web teknolojileri ve programlama ve ilgili diğer ön lisans programlarının birinden mezun ol-
mak,

c) Sağlık Memuru kadrosuna atanabilmek için; en az orta öğrenim düzeyinde eğitim
veren okulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

ç) Mühendis, arşivci, kütüphaneci veya istatistikçi kadrolarına atanabilmek için fakülte
veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

d) Tekniker kadrosuna atanabilmek için; en az iki yıl süreli mesleki veya teknik yük-
sekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

e) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için; en az lise dengi mesleki eğitim veya teknik
eğitim veren okulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

f) Halkla ilişkiler uzmanı kadrosuna atanabilmek için; en az ön lisans düzeyinde halkla
ilişkiler, halkla ilişkiler ve reklamcılık, halkla ilişkiler ve tanıtım, iletişim ve halkla ilişkiler
bölümlerinden veya ilgili diğer ön lisans veya lisans programlarının birinden mezun olmak,

g) Basın müşaviri kadrosuna atanabilmek için; basım/basın ve yayımcılık, basın ve ya-
yın, gazetecilik, gazetecilik ve halka ilişkiler, halkla ilişkiler, halkla ilişkiler ve reklamcılık,
halkla ilişkiler ve tanıtım veya iletişim veya ilgili diğer lisans programlarının birinden mezun
olmak,

ğ) Mütercim kadrosuna atanabilmek için; en az dört yıllık fakülte veya yüksekokulların
filoloji, mütercimlik, tercümanlık bölümlerinden veya ilgili diğer bölümlerden mezun olmak
ve sınav tarihi itibariyle son beş yıl içerisinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (A)
düzeyinde başarılı olmak veya uluslararası geçerliğe sahip bir sınavdan buna denk puan almış
olduğunu belgelemek,

gerekir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Esasları

Duyuru ve başvuru
MADDE 10 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği için açılacak sınavlarla

ilgili duyuru, Kurulun kadro durumu ile ihtiyaçları göz önüne alınarak, sınavlardan en az kırkbeş
gün önce yapılır.

(2) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı Kurul intranet veya internet say-
fasından personele duyurulur. Duyuruda atama yapılacak boş kadroların sınıfı, unvanı, derecesi
ve sayısı, aranacak şartlar, son başvuru tarihi ve diğer hususlar belirtilir. Başvuru süresi en az
beş iş günü olarak belirlenir. Bu duyuru üzerine, Kurul personelinden son başvuru tarihi itiba-
rıyla sınav duyurusunda belirtilen şartları taşıyanlar, duyuruda belirtilen kadrolardan yalnızca
birisine ilişkin sınava katılmak amacıyla Kurulun insan kaynaklarından sorumlu birimine mü-
racaat ederler. Aylıksız izinde bulunanlar da dahil olmak üzere ilgili mevzuatı uyarınca veril-
mesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olan personelin görevde yükselme sınavı ile unvan de-
ğişikliği sınavına katılmaları mümkündür.
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(3) Görevde yükselme sınavına katılacak adayların duyuruda belirtilen şartları taşıma-
ları gerekir.

(4) Kurulun insan kaynaklarından sorumlu birimince, görevde yükselme sınavına veya
unvan değişikliği sınavına katılma talebinde bulunan personelin durumu değerlendirilerek söz
konusu sınavlara katılma şartlarını taşıyan ve taşımayan personele ait liste ile diğer hususlar
uygun araçlarla, ayrıca, Kurul intranet veya internet sayfasında duyurulur. Ayrıca, görevde yük-
selme sınavı veya unvan değişikliği sınavına katılma şartlarını taşıyan personele yazılı bildi-
rimde bulunulur.

(5) Aday memurların, başvuruları kabul edilmez.
Yazılı sınav
MADDE 11 – (1) Yazılı sınav, bu sınava ilişkin konu başlıklarına duyuruda yer veril-

mek suretiyle Başkan tarafından belirlenecek konularda yapılır. Yazılı sınav Kurulca yapılabi-
leceği gibi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına,
Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim ku-
rumlarından birine yaptırılabilir.

(2) Görevde yükselmeye ilişkin yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir.
Yazılı sınavda en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

(3) Sınavlara her ne sebeple olursa olsun girmeyenler haklarını kaybetmiş sayılır. Sı-
navda kopya çekenler, kopya verenler veya bunlara teşebbüs edenler, sınav kâğıtlarına belirtici
işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınav kâğıtları geçersiz
sayılır. Ayrıca, sınava girecek aday yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması ha-
linde, ilgililerin sınavı bir tutanakla belirlenerek geçersiz sayılır. Bu kişiler hakkında disiplin
hükümlerine ve genel hükümlere göre işlem yapılır.

Sözlü sınav
MADDE 12 – (1) Müdür kadrosuna atanacaklardan yazılı sınavda başarılı olanlardan

en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday
sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

(2) İlgili personel, Sınav Kurulunun her bir üyesi tarafından;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel kültürü ve genel yeteneği,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puan-

ların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz
üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Başarı sıralaması
MADDE 13 – (1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama

yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, müdür kadrosuna atanacaklar için sözlü
sınav; diğer kadrolara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir ve
Kurulun intranet sayfasında ilan edilir.  Başarı puanlarının eşit olması halinde sırasıyla; hizmet
süresi fazla olanlara, daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara, üst öğrenim mezuniyet notu yüksek
olanlara öncelik verilir.
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(2) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı
nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, Kurulca
ihtiyaç duyulması halinde ve sınav duyurusunda da belirtilmek şartıyla başarı sıralaması liste-
sinde yedek olarak belirlenebilir.

Sınavı kazananların atanması
MADDE 14 – (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesin-

leşmesini müteakip bir ay içerisinde başarı puanlarına göre atanır.
(2) Duyurulan kadrolardan;
a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple

atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlan-
maması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya
da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının ilan edildiği tarihten iti-
baren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava
ilişkin duyuruya kadar, 13 üncü maddeye göre belirlenmiş olması halinde yedekler arasından
başarı sıralamasına göre atamaları yapılabilir.

(3) Sınavda başarılı olanlardan, atanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların
sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılanların ise atamaları iptal edilir.
Görevden uzaklaştırılanların, göreve iade edilinceye kadar atamaları yapılmaz.

Unvan değişikliği sınavı
MADDE 15 – (1) 5 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen unvan değişikliğine tabi

kadrolara, bu unvanları en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz
etmiş bulunan personelin atanması, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde
sözlü sınava ilişkin hükümler hariç olmak üzere, yapılacak unvan değişikliği yazılı sınavı so-
nucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

(2) Unvan değişikliği sınavları, Başkanca belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak
görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır ve bu sınavlara katılacaklarda, Ku-
rulda veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma
şartı aranmaz. Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece Kurul personeli baş-
vurabilir.

(3) Unvan değişikliği sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı
sayılır.

(4) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, un-
van değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

Sınav kurulu ve görevleri
MADDE 16 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarını yürütmek üzere

sınav kurulu teşkil edilir. Sınav kurulu, Başkan veya görevlendireceği başkan yardımcısının
başkanlığında, aralarında Kurulun insan kaynaklarından sorumlu daire başkanının da bulun-
duğu toplam beş asil ve üç yedek üyeden oluşur. Sınav kurulunu teşkil eden üyeler sınavlara
alınacak personelden öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede ola-
mazlar. Sınavlara, sınav kurulunun başkan ve üyelerinin eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu
derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler
sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yedek üye veya üyeler görevlendirilir.
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(2) Sınav kurulu; sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların sonuçlandı-
rılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.

(3) Sınav kurulu üye tam sayısı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oylamada
çekimser oy kullanılamaz. Asil üyelerin bulunmadığı toplantılara yedek üyeler katılır.

(4) Sınav kurulunun sekretarya hizmetleri Kurulun insan kaynaklarından sorumlu biri-
mince yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Gruplar arası geçişler
MADDE 17 – (1) 5 inci maddede belirtilen görev grupları ve görevler arasındaki geçişler

aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:
a) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt görevden üst göreve geçişler

görevde yükselme sınavına tabidir.
b) Aynı ana hizmet grubunun alt hizmet grubunda yer alanlar, aynı alt grubun kendi

içinde kalmak ve atanılacak kadronun gerektirdiği şartları taşımak kaydıyla, görevde yükselme
sınavına tabi tutulmadan aynı hiyerarşik düzeydeki diğer görevlere atanabilirler.

c) Kurulda veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile
bu görevlerle aynı düzey görevlere veya daha alt görevlere, personelin talep etmesi ve bu Yö-
netmelikte aranan öğrenim ile hizmetin yerine getirilmesi için gerekli sertifika, ehliyet ve ben-
zeri belgelere sahip olma şartlarını taşıması kaydıyla görevde yükselme sınavına tabi tutulma-
dan atama yapılabilir.

ç) Unvan değişikliğine tabi kadrolar ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için
düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

Naklen atamalar
MADDE 18 – (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının personelinden bu Yönetmelikte

sayılan unvanları ihraz etmiş olanlar, Kuruldaki aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı
alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara; atanacakları unvan için bu Yönetmelikte
öngörülen sınavda başarılı olma dışındaki şartları taşımaları kaydıyla genel hükümlere göre
naklen atanabilirler.

Sınav belgelerinin saklanması
MADDE 19 – (1) Sınavda başarılı olan personelin sınavla ilgili belgeleri özlük dosya-

larında, diğerlerinin belgeleri ise bir yıl süreyle Kurulun insan kaynaklarından sorumlu biri-
minde saklanır.

Kazanılmış haklar
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca

kazananların hakları saklıdır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 657 sayılı Devlet

Memurları Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Deği-
şikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.
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Spor Genel Müdürlüğünden:
AMATÖR BOKS MÜSABAKA YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/6/1998 tarihli ve 23369 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Amatör
Boks Müsabaka Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Spor Genel Müdürü yürütür.

—— • ——
Spor Genel Müdürlüğünden:
BEDENSEL ENGELLİLER TEKERLEKLİ SANDALYE BASKETBOL

HAKEM YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN
KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/2/2000 tarihli ve 23978 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bedensel
Engelliler Tekerlekli Sandalye Basketbol Hakem Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Spor Genel Müdürü yürütür.

—— • ——
Spor Genel Müdürlüğünden:
BEDENSEL ENGELLİLER TEKERLEKLİ SANDALYE BASKETBOL

MÜSABAKA YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN
KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/2/2000 tarihli ve 23978 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bedensel
Engelliler Tekerlekli Sandalye Basketbol Müsabaka Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Spor Genel Müdürü yürütür.

—— • ——
Spor Genel Müdürlüğünden:

BEYZBOL VE SOFTBOL MÜSABAKA YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN
KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/1/2003 tarihli ve 25002 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beyzbol
ve Softbol Müsabaka Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Spor Genel Müdürü yürütür.

—— • ——
Spor Genel Müdürlüğünden:

BİLARDO FEDERASYONU HAKEM YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN
KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/6/1996 tarihli ve 22653 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilardo Fe-
derasyonu Hakem Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Spor Genel Müdürü yürütür.
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Spor Genel Müdürlüğünden:
BİLARDO MÜSABAKA YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/8/1999 tarihli ve 23777 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilardo
Müsabaka Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Spor Genel Müdürü yürütür.

—— • ——
Spor Genel Müdürlüğünden:

BOKS HAKEM YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN
KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/6/1998 tarihli ve 23371 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Boks Ha-
kem Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Spor Genel Müdürü yürütür.

—— • ——
Spor Genel Müdürlüğünden:
DEPLASMANLI BOKS LİGİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/12/1971 tarihli ve 14057 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deplas-
manlı Boks Ligi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Spor Genel Müdürü yürütür.

—— • ——
Spor Genel Müdürlüğünden:

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİSİKLET VE TRİATLON
YARIŞMA VE HAKEM YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/6/1999 tarihli ve 23737 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik
ve Spor Genel Müdürlüğü Bisiklet ve Triatlon Yarışma ve Hakem Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Spor Genel Müdürü yürütür.

—— • ——
Spor Genel Müdürlüğünden:
GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOPİNGLE MÜCADELE

YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/8/1993 tarihli ve 21680 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik
ve Spor Genel Müdürlüğü Dopingle Mücadele Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Spor Genel Müdürü yürütür.
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Spor Genel Müdürlüğünden:

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARATE MÜSABAKA

YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/1/1995 tarihli ve 22167 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik

ve Spor Genel Müdürlüğü Karate Müsabaka Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Spor Genel Müdürü yürütür.

—— • ——
Spor Genel Müdürlüğünden:

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN MÜLKİYETİ VE KULLANIMINDA

BULUNAN SPOR TESİSLERİNDE YAPILACAK SPOR FAALİYETLERİ İLE

GENEL MÜDÜRLÜĞÜN GÖZETİM VE DENETİMİNDE DÜZENLENECEK

OLAN SPOR ORGANİZASYONLARINA KATILAN KULÜP VE KİŞİLERİN

HER TÜRLÜ SPOR MALZEMELERİ İLE ARAÇ VE GEREÇLERİNE

REKLAM KONULMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/4/2001 tarihli ve 24364 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve

Spor Genel Müdürlüğünün Mülkiyeti ve Kullanımında Bulunan Spor Tesislerinde Yapılacak

Spor Faaliyetleri ile Genel Müdürlüğün Gözetim ve Denetiminde Düzenlenecek Olan Spor Or-

ganizasyonlarına Katılan Kulüp ve Kişilerin Her Türlü Spor Malzemeleri ile Araç ve Gereçle-

rine Reklam Konulmasına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Spor Genel Müdürü yürütür.

—— • ——
Spor Genel Müdürlüğünden:

SUALTI SPORLARI, CANKURTARMA, SUKAYAĞI VE PALETLİ YÜZME

FEDERASYONU HAKEM YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/3/2003 tarihli ve 25038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sualtı Spor-

ları, Cankurtarma, Sukayağı ve Paletli Yüzme Federasyonu Hakem Yönetmeliği yürürlükten

kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Spor Genel Müdürü yürütür.

Sayfa : 150                             RESMÎ GAZETE                                   4 Nisan 2014 – Sayı : 28962



TEBLİĞLER

Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2014/3)

Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 14/12/2013 tarihli ve 28851 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/10) ile başlatılan ve

10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta

Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde yürütülen soruşturma sonu-

cunda alınan kararı içermektedir.

Soruşturma 

MADDE 2 – (1) Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek

tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren özet sonuç raporu Bakan-

lığa ait Ticaret Politikası Savunma Araçları (www.tpsa.gov.tr) web sayfasının Korunma Ön-

lemleri bölümünde yer almaktadır.

Karar 

MADDE 3 – (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, aşağıda Güm-

rük Tarife Pozisyonu (GTP) ve tanımı belirtilen eşyanın ithalatında uygulanan korunma önle-

minin 2 (iki) yıl süreyle uzatılmasına, korunma önleminin ek mali yükümlülük şeklinde uygu-

lanmasına, ek mali yükümlülüğün aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlarda belirlenmesine, Dünya

Ticaret Örgütü Korunma Önlemleri Anlaşması’nın 9.1 maddesi gereğince gelişmekte olan ül-

kelere muafiyet tanınmasına ve önlemin istihsali hususunda Bakanlar Kurulu’na öneride bu-

lunulmasına toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar vermiştir.

*4202.19.90.30.00, 4202.19.90.50.00, 4202.39.00.20.00, 4202.39.00.30.00, 4202.39.00.40.00,

4202.39.00.50.00, 4202.39.00.60.00, 4202.99.00.30.00, 4202.99.00.40.00, 4202.99.00.50.00,

4202.99.00.60.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları altında yer alan eşya hariç.

Yürürlük 

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme 

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI KONTROLÜNE TABİ BELİRLİ

ÜRÜNLERİN GİRİŞİNE YETKİLİ GÜMRÜK İDARELERİ İLE RESMİ
KONTROLLERİNİ YAPMAYA YETKİLİ İL GIDA, TARIM VE
HAYVANCILIK MÜDÜRLÜKLERİNİN BELİRLENMESİNE

DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 5/10/2013 tarihli ve 28786 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda, Ta-
rım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İda-
releri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin
Belirlenmesine Dair Tebliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “15 inci” ibaresinden
sonra gelmek üzere “maddesi ile Bitki Karantinası Yönetmeliğinin 6 ncı” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin bir, iki, üç, dört ve altıncı fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Veteriner kontrollerine tabi olan hayvan ve ürünlerin Türkiye Gümrük Bölgesine
girişi ek-1’de yer alan listede belirtilen gümrük idarelerinden gerçekleştirilir. Veteriner kont-
rollerini yürütmeye yetkili Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı birimleri Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık Bakanlığının resmi internet sitesinde yayımlanır.

(2) 44.01, 44.03, 44.04, 44.06, 44.07, 44.15 ve 44.16 tarife pozisyonlarında yer alan
zirai karantina kontrolüne tabi orman ürünlerinin (eşya beraberinde gelen ahşap ambalaj mal-
zemeleri hariç) Türkiye Gümrük Bölgesine girişi ek-2’de yer alan listede belirtilen gümrük
idarelerinden gerçekleştirilir.

(3) Zirai karantina kontrolüne tabi tohum, fide, fidan ve çiçek soğanları gibi çoğaltım
materyalinin Türkiye Gümrük Bölgesine girişi ek-3’te yer alan listede belirtilen gümrük ida-
relerinden gerçekleştirilir. Ancak, giriş gümrük idarelerinde resmi kontrolleri tamamlanamayan
çoğaltım materyalinin ek-3’te yer alan listede belirtilen diğer yetkili gümrük idarelerine veya
Ankara, Sakarya, Yalova ve İstanbul’daki diğer gümrük idarelerine transit edilerek resmi kont-
rolleri gerçekleştirilir.

(4) Zirai karantina kontrolüne tabi diğer bitki ve bitkisel ürünlerin Türkiye Gümrük
Bölgesine girişi ek-4’te yer alan listede belirtilen gümrük idarelerinden gerçekleştirilir. Ancak
soğuk zincirle taşınan ve aracın açılması halinde soğuk zincirin bozulabileceği ürünlerin ek-4
listede yer alan illerdeki herhangi bir gümrük idaresine transiti yapılarak resmi kontrolleri ger-
çekleştirilebilir.”

“(6) 09.02 ve 09.03 tarife pozisyonunda yer alan çayın serbest dolaşıma giriş işlemleri
Rize Gümrük Müdürlüğünden gerçekleştirilir. Ancak, Türkiye’ye ithal kaydıyla gelen 09.02
ve 09.03 tarife pozisyonundaki çayın, Türkiye Gümrük Bölgesine giriş yaptığı sınır kapıların-
dan sadece Rize Gümrük Müdürlüğüne; Türkiye üzerinden transit geçirilecek 09.02 ve 09.03
tarife pozisyonundaki çayın, Türkiye Gümrük Bölgesine giriş yaptığı sınır kapılarından sadece
çıkış yapacağı sınır kapısına (serbest bölgeler dâhil) transitine izin verilir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan ek-1, ek-2, ek-3, ek-4 ve ek-5 ekteki şekilde
değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı ile Gıda, Tarım ve Hay-

vancılık Bakanı birlikte yürütür.
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Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan:

İNSAN DOKU VE HÜCRE ÜRÜNLERİNİN RUHSATLANDIRILMASI VE BU

ÜRÜNLERİN ÜRETİM, İTHALAT, İHRACAT, DEPOLAMA VE DAĞITIM

FAALİYETLERİNİ YÜRÜTEN MERKEZLER HAKKINDA TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; insan doku ve hücrelerinin üretimi, ithalat-ihracat

ve depolama-dağıtımı ile ilgili faaliyet yapan kuruluşların faaliyetleri ile insan doku ve hücre

ürünlerinin ruhsatlandırılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 1 inci madde kapsamında faaliyet yürüten, üniversite ve

eğitim-araştırma hastaneleri dahil olmak üzere, kamu ve özel tüm kurum ve kuruluşlar ile ger-

çek ve tüzel kişiler tarafından açılan ve açılacak olan genel, bölgesel ya da yerel faaliyetleri

yürüten merkezleri ve insan doku ve hücrelerinin ruhsatlandırılmasını kapsar.

(2) Bilimsel amaçlı insan kaynaklı doku ve hücre alımı ve bunlarla ilgili çalışmalar ile

kişinin kendisinden alınıp kendisine uygulama yapıldığı ve dokunun herhangi bir işlemden

geçmediği otolog uygulamalar dışında kalan tüm doku ve hücre alımları ve uygulanabilirliği

bu Tebliğ kapsamındadır.

(3) Bu Tebliğ; kornea veya nakil amaçlı insan gözü kaynaklı dokuların üretim, ithalat-

ihracat veya depolama-dağıtım faaliyetleri ile bu faaliyetleri yürüten merkezleri kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı

Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 27 nci ve 40 ıncı

maddesi ile 27/10/2010 tarihli ve 27742 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnsan Doku ve

Hücreleri ile Bunlarla ilgili Merkezlerin Kalite ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik hükümle-

rine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Avital: İçerisinde yaşayan hücre ve yaşayan hücre bileşenleri bulundurmayan doku

ve doku ürünleri,

b) Bitmiş ürün: Üretim faaliyetleri yürüten doku veya hücre merkezi tarafından kulla-

nıma hazır hâle getirilmiş insan kaynaklı doku veya hücre kaynaklı ürünü,

c) Biyovijilans: Advers etki ve olaylar ile birlikte doku ve hücre kaynaklı ürünlere bağlı

diğer muhtemel sorunların saptanması, değerlendirilmesi, tanımlanması ve önlenmesi ile ilgili

bilimsel çalışmaları,
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ç) Ciddi istenmeyen (advers) etki: Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının

(ç) bendinde tanımlı ciddi istenmeyen (advers) etkiyi,

d) Ciddi istenmeyen (advers) olay: Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının

(d) bendinde tanımlı ciddi istenmeyen (advers) olayı,

e) Donör: Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (aa) bendinde tanımlı ve-

riciyi,

f) Geçiş ürünü: Hammaddenin son ürün hâline gelmesi esnasında ara işlem basamak-

larında oluşan ara ürünü,

g) Hammadde: Tesise, işlenmek, saklanmak ve dağıtılmak üzere gelen doku ve hücre-

leri,

ğ) Karantina: Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (o) bendinde tanımlı

karantinayı,

h) Kurum: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunu,

ı) Merkez: İnsan doku ve hücrelerinin üretim veya bankacılığının yapıldığı, bu Tebliğ

kapsamında faaliyet izni verilecek olan üretim, ithalat-ihracat ve depolama-dağıtım merkezle-

rini,

i) Orijinal ürün üretimi (OEM): Üreticinin,  diğer üretici merkezle yaptığı anlaşma so-

nucu üretilen bitmiş ürünü kendi ticari adı ile kullanıma sunması ya da bir üretici merkezin di-

ğer bir üretici merkeze hammadde vererek hammaddenin tedarik edildiği üreticiye ait SUY

dosyası ile kendi markası ile üretim yaptırmasını,

j) Otolog: Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ş) bendinde tanımlanan

otolog kullanımı,

k) SUY: Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (u) bendinde tanımlanan

standart uygulama yöntemini,

l) Tedarik kuruluşu: Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendinde

tanımlanan tedarik kuruluşunu,

m) Uygulama merkezi: Doku ve hücre kaynaklı bitmiş ürünlerin son kullanıcıya uygu-

lanacağı sağlık kuruluşları ile uygulama yapma konusunda Bakanlık tarafından izinli labora-

tuvar, klinik, uygulama merkezi gibi her türlü özel merkezi,

n) Validasyon: Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (z) bendinde tanım-

lanan validasyonu,

o) Vital: Canlı hücrelerden oluşan ya da içerisinde yaşayan hücre ve hücre bileşenleri

bulunduran hücre, doku ve bunlardan elde edilen ürünleri,

ö) Yönetmelik: 27/10/2010 tarihli ve 27742 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnsan

Doku ve Hücreleri ile Bunlarla İlgili Merkezlerin Kalite ve Güvenliği Hakkında Yönetmeliği,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Merkezlerin Kurulması, Faaliyet İzni Başvurusu, Başvuruda İstenen Bilgi 

ve Belgeler ve Faaliyet İzni Verilmesi

Merkezlerin kurulması

MADDE 5 – (1) İnsan doku ve hücrelerinin üretim, ithalat-ihracat ve depolama-dağı-

tımına ilişkin faaliyetler, faaliyet izni almış merkezler tarafından yürütülür.

(2) Merkezler; üniversite ve eğitim-araştırma hastaneleri, kamu kurum ve kuruluşları

ile gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri tarafından bir binanın tamamında veya bu binanın

bu iş için ayrılmış bölümlerinde müstakil olarak kurulur.

Faaliyet izni başvurusu

MADDE 6 – (1) Faaliyet izni almak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, merkez sorumlusu

aracılığı ile 7 nci maddede belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte Kuruma başvuruda bulunur.

(2)  Üretim, ithalat-ihracat veya depolama-dağıtım faaliyetlerinde bulunan merkezlerin

her türlü faaliyetleri Kurumca izin verilen tesislerde gerçekleştirilir.

(3) Üretim veya ithalat-ihracat faaliyetlerinde bulunan merkezler depolama şartlarını

yerine getirmek kaydıyla ilave bir başvuru olmaksızın depolama hakkına sahiptirler. Ancak

dağıtım yapmaları durumunda yapmakta oldukları faaliyetlerin izin belgelerinin yanı sıra da-

ğıtıma ilişkin bu Tebliğde belirtilen faaliyet izin belgesine de sahip olmaları zorunludur.

Faaliyet izni başvurusunda istenen bilgi ve belgeler

MADDE 7 – (1) Üretim faaliyetinde bulunacak merkezler; faaliyet izni belgesini almak

için yurt dışından temin edilecek belgelerin aslının sunulamaması durumunda apostilli suretinin

sunulması, ayrıca yurt içinde düzenlenen belgelerin aslının sunulamaması durumunda onaylı

‘aslı gibidir’ ibareli suretinin sunulması kaydıyla personel ve imalat yerine ilişkin aşağıdaki

ek bilgi ve belgelerle birlikte Kuruma başvurur:

a) Merkez sorumlusu;

1) Özgeçmişi,

2) Görev ve sorumlulukları kabul ettiğine dair yazı,

3) Diplomanın veya fotoğraflı çıkış belgesinin kurum onaylı sureti,

4) Deneyim sahibi olduğunu gösteren diğer belgeler,

5) T.C. kimlik numarası beyanı,

6) Altı aydan eski olmamak üzere sağlık ve göz raporu,

7) Adli sicil kaydı bulunmadığına ilişkin yazılı beyanı,

8) 2 adet vesikalık fotoğrafı,

9) Varsa bağlı olduğu meslek odasından alacağı oda kayıt belgesi,

10) Varsa daha önce çalıştığı yerle ilişkisinin kesildiğine dair belge.

b) Merkezde görevli diğer personel;

1) Özgeçmişi,
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2) Görev ve sorumlulukları kabul ettiğine dair yazı,

3) Diplomanın veya fotoğraflı çıkış belgesinin kurum onaylı sureti,

4) T.C. kimlik numarası beyanı,

5) Altı aydan eski olmamak üzere sağlık ve göz raporu,

6) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı.

c) İmalat yerinin;

1) Açık adresi,

2) Varsa şehir planındaki yeri,

3) Bina ve yerleşim planları,

4) İmalat akış şemaları,

5) İmalat tesisinde yürütülen faaliyetlerle ilgili bilgiler,

6) İmalat konuları üretilecek ürün listesi,

7) Varsa ayrılmış alanlarda imal edilmesi gereken ürünler,

8) Varsa OEM üretimi yapılan ürünler.

ç) İmalat veya kalite kontrol gibi faaliyetlerle ilgili makine, teçhizat ve aletlerin listesi,

d)  Havalandırma ve su sistemleri teknik özellikleri, havalandırma sınıflarını da gösteren

kroki,

e) İş yerlerinin ruhsatlandırılması hakkında mevzuat gereğince alması gerekli ruhsatın

aslı veya onaylı sureti,

f) Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu,

g) İyi imalat uygulamaları çerçevesinde imalat işlemlerini yürüteceklerine dair teminat

içeren dilekçe,

ğ) İthal ürün olması durumunda, Başvuru sahibinin anlaşmalı olduğu ilgili doku-hücre

merkez(ler)inin iyi imalat uygulamaları çerçevesinde faaliyet gösterdiğini kanıtlayan, aslı gibi

olduğunu gösteren suret ve onaylı Türkçe çevirisi,

h) İhracat veya işleme amaçlı hammaddenin yurt dışından temini durumlarında, tedarik

kuruluşunun bulunduğu ülkedeki idari otorite tarafından onaylanmış sözleşmenin aslı ve onaylı

Türkçe çevirisi.

(2) Yalnızca depolama-dağıtım faaliyetinde bulunan merkezler; faaliyet izni belgesini

almak için yurt dışından temin edilecek belgelerin aslının sunulamaması durumunda apostilli

suretinin sunulması, ayrıca yurt içinde düzenlenen belgelerin aslının sunulamaması durumunda

onaylı ‘aslı gibidir’ ibareli suretinin sunulması kaydıyla personel ve imalat yerine ilişkin aşa-

ğıdaki ek bilgi ve belgelerle birlikte Kuruma başvurur:

a) Merkez sorumlusu;

1) Özgeçmişi,

2) Görev ve sorumlulukları kabul ettiğine dair yazı,
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3) Diplomanın veya fotoğraflı çıkış belgesinin kurum onaylı sureti,

4) Deneyim sahibi olduğunu gösteren diğer belgeler,

5) T.C. kimlik numarası beyanı,

6)  Altı aydan eski olmamak üzere sağlık ve göz raporu,

7)  Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı,

8)  2 adet vesikalık fotoğrafı,

9)  Varsa bağlı olduğu meslek odasından alacağı oda kayıt belgesi,

10) Varsa daha önce çalıştığı yerle ilişkisinin kesildiğine dair belge.

b) Merkezde görevli diğer personel;

1) Özgeçmişi,

2) Görev ve sorumlulukları kabul ettiğine dair yazı,

3) Diplomanın veya fotoğraflı çıkış belgesinin kurum onaylı sureti,

4) T.C. kimlik numarası beyanı,

5) Altı aydan eski olmamak üzere sağlık ve göz raporu,

6) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı.

c) Merkezin;

1) Açık adresi,

2) Varsa şehir planındaki yeri,

3) Bina ve yerleşim planları,

4) Kalite kontrol gibi faaliyetlerle ilgili makine, teçhizat ve aletlerin listesi,

5) İş yerlerinin ruhsatlandırılması hakkında mevzuat gereğince alması gerekli ruhsatın

aslı veya onaylı sureti,

6) İyi dağıtım uygulamaları çerçevesinde faaliyet göstereceklerine dair teminat içeren

dilekçe,

7) Ürün dağıtımını yapacağı merkezle aralarında yapılmış sözleşmelerinde tanımlı bölge

veya bölgeler için dağıtıcılık belgesi,

8) Anlaşma yaptığı merkeze ait Yönetmelik ve bu Tebliğde belirtilmiş olan faaliyet izin

belgesi ile Kuruma sundukları SUY dosyasının Kurum tarafından aslının aynı olduğu onay-

lanmış örneği.

Faaliyet izni verilmesi

MADDE 8 – (1) Kurum başvurunun yapılmasını takiben kendi denetçileri tarafından

merkezde gerçekleştirilecek denetimlerle, başvuruda sunulan bilgi ve belgelerin doğruluğunun

kanıtlanması ve merkezin gerekli şartlara sahip olduğunun tespitini takiben faaliyet izin belgesi

düzenler. Bu belgenin alınmasının ardından merkez faaliyet gösterir.

(2) Başvuru dosyası Kurumda öncelikle ilgili bilim komisyonunca değerlendirilir. İlgili

bilim komisyonunun dosya hakkında olumlu görüş bildirmesinin ardından, denetim süreci baş-

latılır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tesislerin, Donanım ve Malzemelerin Nitelikleri, Kalite Yönetimi ve

İç Denetimin Nitelikleri ve İzlenebilirlik

Faaliyet iznine esas birimler ve donanım

MADDE 9 – (1) Aşağıda sayılan birimler ve donanımın bulundurulması tüm faaliyet

türleri bakımından zorunludur:

a) Merkezde bulunması zorunlu birimler ve donanım;

1)  Bina ve donanım,  amaçlanan faaliyetlere uygun şekilde tasarlanır, inşa edilir, yer-

leştirilir, düzenlenir.

2)  Faaliyetler arasında hücre ve dokuların işlendiği alanlar diğer hücre ve dokular ara-

sında çapraz bulaşma riski de dâhil olmak üzere, hücre veya dokuya bulaşma riskinin en aza

indirgenmesini sağlayan belirli bir hava kalitesi ve temizliğe sahip bir ortamda gerçekleştirilir.

Bu tedbirlerin etkinliği merkez tarafından doğrulanır ve izlenir.

3)  Kontrollü alanların ısı, nem, hava basınç, hava kalitesi gibi kritik değişkenler Avrupa

İyi İmalat Uygulamaları Kılavuzuna uygunluk yönünden kontrol edilir, izlenir ve kaydedilir.

4) Ürünlerin, sarf malzemelerinin giriş ve çıkışları, personel ve atık hareketlerinden

ayrı bir yolla kademeli geçişe uygun tasarlanır, birbirinden ayrı olur.

5) Destek birimleri olarak kontrollü ve kontrolsüz sarf malzemelerinin ayrı ayrı sakla-

nabileceği sarf malzeme deposu ile paketleme birimi bulunur.

6) Personel dinlenme birimlerinde, personelin çalışma zamanları dışında kullanacağı

yeterli alan bulundurulur.

7) Kesintisiz hizmet verecek bilgisayar, faks, şehirlerarası konuşmaya açık telefon bu-

lunduran, bilgilerin arşivlenerek saklanması ve sekreterya hizmetlerinin yürütülebilmesi için

gereken yazılım ve donanımlara sahip olan bilgi işlem birimi bulunur.

8) Yazılım ve donanımın Yönetmelikte yer alan sürelerde saklanmasına yarayacak bir

arşiv birimi bulundurulur.

b)  Merkezde olmadığı takdirde satın alma yoluyla temin edilebilecek hizmetler;

1) Sterilizasyon hizmeti.

2) Gerekli görülen diğer laboratuvar hizmetleri.

Donanım ve ekipmanın standartları

MADDE 10 – (1)  Her donanımın ve ekipmanın amaca yönelik ve uygun olduğu bel-

gelenir ve donanım ve ekipman temizliğe, kalibrasyona izin verir nitelikte tutulur.

(2) Donanım kurulumunda aşağıdaki onay prosedüründen geçirilir:

a) Dizayn yeterliliğinin yapısal amaca uygunluğu,

b) Montaj yeterliliğinin dizayna uygun kurulumu,

c) Çalışma yeterliliğinin dizaynda tanımlanan limitleri sağladığı,

ç) Performans yeterliliğinin amacını gerçekleştirdiği,

test edilir ve belgelenir.
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(3) Onaylı bir donanımın bozulması ve takiben tamir edilmesinden sonra, çalışma ve

performans yeterliliği tekrar kontrol edilir.

(4) Donanım en az yılda bir kez kalibrasyona alınır. Düzenli bakım prosedürleri, düzenli

aralıklarla onay çalışmalarına alınır ve kayıtları tutulur.

(5) Cihazın özelliklerine uygun olarak kalibrasyonları da içeren teknik servis sözleş-

meleri yapılır ve sertifikalandırılır ya da belgelendirilir.

Ortam ve fiziki koşullar

MADDE 11 – (1) Hücre-doku üretim faaliyeti, Avrupa İyi İmalat Uygulamaları (GMP)

Kılavuzunda belirtilen partikül ve mikrobiyal yük açısından sırasıyla; D, C, B sınıfı hava ka-

litesine eşdeğer uygun kontrollü alanlar ve B sınıf hava kalitesine sahip alan içerisinde yerleşik

partikül ve mikrobiyal yük açısından (A) sınıfı hava kalitesine eşdeğer bir ortamda yapılır.

(2) Merkezler, izolatörler kullanılacak ise Yönetmelikte belirtilen kalite ve güvenlik

şartlarını sağlamak üzere üretim, kurulum ve çalıştırma yeterlilikleri üretici tarafından belge-

lendirilerek kullanılır.

(3)  Hücresel ürün üretim faaliyeti yürüten merkezde, üretim personeli bir alandan diğer

alana geçiş yaparken geçeceği alanla aynı sınıf bir ara alanda giyinmelidir.  B sınıf hava kali-

tesine sahip üretim alanına, alan girişinde bulunan B sınıf bir hava kilit koridoru vasıtasıyla

girmeli ve üretim alanından çıkış aynı sırayı takip etmelidir.

Birimler ve donanım

MADDE 12 – (1) Karşılama ve kabul alanı: Doku veya hücre merkeze ulaştırıldığında,

işleme öncesinde yapılması gereken fiziksel muayene ve etiketleme prosedürlerinin yapıldığı

alandır.

(2) Doku-hücre işleme birimi: Üretim merkezinde doku ya da hücrelerin işlenmesi sı-

rasında, Avrupa İyi İmalat Uygulamaları (GMP) Kılavuzunda belirtilen partikül ve mikrobiyal

yük açısından en az (D) sınıfı hava kalitesine eşdeğer bir alan içinde, yerleşik partikül ve mik-

robiyal yük açısından (A) sınıfı hava kalitesine eşdeğer bir ortam gereklidir. Bu birimde doku-

nun geçireceği işlemler için uygun cihazlar ile paketleme ve etiketleme aletleri bulunur.

(3) Kalite kontrol laboratuvarları: Üretim merkezinde işlenen hücre/dokuların daha

önce tanımlanmış özellikleri taşıyıp taşımadığına dair testlerin yapıldığı alandır. Kalite kontrol

laboratuvarı;

a) Hücre/doku kalite kontrol laboratuvarı: İlgili kalite kontrol faaliyetleri en az şunlar-

dan oluşur:

1) Ön kalite kontrol: Ürün tesise ulaştığı anda yapılan görsel kalite kontrolüdür.

2) Üretim öncesi kalite kontrol: Üretim alanından verilen örnekler üzerinde yapılan ka-

lite kontrolü olup en az aşağıdaki testleri içerir;

- Genel görünüm değerlendirmesi,

- Canlı hücre sayısı,

- Mikrobiyolojik analiz.
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3) Zorunlu kalite kontrol testleri;

- Canlı hücre sayısı,

- Saflık,

- Hücre niteliğini kanıtlayacak testler,

- Pirojenite,

- Sterilite.

b) Mikrobiyolojik kalite kontrol laboratuvarı: Ham ürün, ara ürün ve son ürünün mik-

robiyolojik kalitesini belirlemek amaçlı kültür işlemlerini yapabilecek donanımda kurulur.

1) Ürüne ait testler: Mikrobiyolojik kültürler,

2) Çalışma ortamına ait testler;

- Üretim faaliyetinin yürütüldüğü kontrollü alanların hava ve yüzey mikrop yükü gibi

biyolojik kontrollerinin uygulanması ve takibinin yapılması.

- Allojenik hücre/doku üretiminde doku ve kan grubu tayini.

- Sarf malzeme kalite kontrolü: Üretim ve kalite kontrol testleri için kullanılan her türlü

sarf malzemeleri amaca uygunluk yönünden muayene ve test edilir.

- Çalışma ortamı kontrol ve izleme: Üretim faaliyetinin yürütüldüğü kontrollü alanların

ısı, nem, basınç, partikül gibi fiziksel kontrollerinin uygulanması ve takibinin yapılması.

Tesislerin nitelikleri

MADDE 13 – (1) Faaliyet izni gerektiren işleri gerçekleştirecek merkezler, Yönetme-

likte ortaya konulan standartlara uygun tesisleri kurar.

(2) Üretim faaliyetlerini yürüten merkezlerin; Avrupa İyi İmalat Uygulamaları (GMP)

Esasları doğrultusunda, partikül ve mikrobiyal yük açısından en az (D) sınıfı hava kalitesine,

yerleşik partikül ve mikrobiyal yük açısından (A) sınıfı hava kalitesine eşdeğer ortama sahip

olması zorunludur. Ancak Kurumca, merkezlerin faaliyet türü ve ürünlerin niteliğine göre or-

tamda daha yüksek bir hava kalitesi belirlenebilir.

(3) İthal ürünlere ilişkin, Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası hükümleri

aranır.

(4) Atıkların uzaklaştırılması, 22/7/2005 tarihli ve 25883 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilir.

(5) Ürünlerin merkezler arası ve merkezlerden uygulama merkezlerine taşınması, Yö-

netmelik hükümlerine uygun olarak, ürünlerin türüne göre canlılığını, işlevini, işleme, saklama

ve sterilizasyonunu en iyi şekilde korumayı güvence altına alan, ürün tipine göre hazırlanmış,

geçerliği onaylanmış SUY dosyasına göre yapılır.

Kalite yönetimi

MADDE 14 – (1) Merkez, Yönetmelikte belirtilen kalite yönetim sistemini kurar ve

uygular. Merkezde bir Kalite Güvence Sistemi kurulması zorunludur.

(2) Bu kalite sistemi asgari olarak;

a) SUY,

b) Kılavuzlar,
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c) Eğitim ve referans el kitapları,

ç) Raporlama formları,

d) Üretim, ithalat-ihracat veya depolama-dağıtıma ilişkin kayıtlar,

e) Ürünlerin nihai varış noktası,

konularında gerekli bilgi ve belgeleri içerir. Bu belgelerin tümünde merkez sorumlu-

sunun, merkez sorumlusunun görevde olmadığı durumlarda vekilin imzası bulunur.

(3) Merkezler, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen belgelerin ve SUY dosyasının

Kurum incelemesine açık olmasını sağlar.

(4) Merkezler, Yönetmelik hükümlerine uygun olarak izlenebilirliği sağlamak amacıyla

gerekli verileri güvenli ortamlarda saklar.

(5) Gerekli kalite ve güvenlik standartlarından olası sapma meydana gelmesi durumun-

da, sapma yönetimi başlatılarak, sapma yönetimi SUY’a göre gerekli işlemler yürütülür. Dü-

zeltici ve önleyici faaliyetleri içeren raporlamalar yapılır. Etkilenen tüm ürünler belirlenir ve

nedeni açıklanarak kaydedilir. Denetim ve raporlama sonrasında, geri çağırma ve advers olay

bildirimi gibi ürün kalitesini doğrudan etkileyen tüm kritik sapmalar Kuruma bildirilir.

(6) Merkezde iç denetim sistemi kurulur. İç denetim SUY’a göre hazırlanır, yıllık iç

denetim programına göre; personel, tesis, ekipman, dokümantasyon, üretim, kalite kontrol, şi-

kayetler ile ilgili kendi kendini denetleme çalışmaları Kalite Güvence Sistemine uygunluğun

kanıtlanabilmesi için yılda en az bir kez yapılır ve kayıtları saklanır.

İzlenebilirlik

MADDE 15 – (1) Üretim faaliyetini gerçekleştiren merkezler, anlaşmalı merkezlerden

tedarik ettikleri hammaddeleri öncelikle karantinaya alır ve gerekli test sonuçlarını bekler. Test-

lerin ve seçim kriterlerinin tamamlanmasının ardından merkeze kabulü yapılan her bir doku

merkezin SUY dosyasında tanımlanmış ve Kurum tarafından kabul edilerek onaylanmış bir

kodlama sistemi ile takip edilir. Bu kodlama sistemi en az;

a) Dokunun ve hücrenin alındığı donöre ait eşsiz ve bir daha tekrarlanmayacak bir donör

kodu,

b) Doku ve hücrenin işlendiği üretici doku bankasının tanımlandığı bir kodu,

c) Doku ve hücrenin üretim tarihi ve son kullanma tarihini gösteren bir kodu,

ç) Doku ve hücrenin üretim şeklini belirleyen bir kodu,

içerir.

(2) Bu kodlama sistemi, bağış esası ile alınan ve başka bir alıcıya uygulanmak üzere

hazırlık faaliyeti geçiren, Yönetmelik ve bu Tebliğde geçen her doku ve hücre tipi için geçer-

lidir. Kodlanan dokuların kayıtları doku merkezi tarafından Kuruma bildirilir ve kayıtlar güvenli

bir ortamda doku merkezinde de saklanır. Bağış esası ile elde edilip bir merkez tarafından ha-

zırlık ve üretim işlemlerinden geçirilmemiş ve izlenebilirlik kodu almamış hiçbir doku ya da

hücre dağıtılamaz, bir hasta üzerinde uygulanamaz.

(3) Bu kodlama sistemi ile her bir doku donörden alıcıya kadar izlenebilirliğe sahip ol-

mak zorundadır.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Personelin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Personelin nitelikleri

MADDE 16 – (1) Merkez sorumlusu: Merkezin faaliyet yürüteceği alanlarda en az iki

yıllık uygulama tecrübesine sahip olmak üzere; tıp fakültesi mezunları, üniversitelerin biyolojik

bilimler alanında eğitim veren bölümlerinden mezun olanlardan merkezin faaliyeti ile ilgili

alanda doktora düzeyinde eğitimini tamamlamış olan bir kişi merkezde tam gün çalışmak kay-

dıyla merkez sorumlusu olarak atanır. Merkez sorumlusu, merkezle ilgili Yönetmelikte sayılan

tıbbi, idarî ve teknik hizmetlerin yürütülmesinden sorumludur. Faaliyet sorumlularından biri

merkez sorumlusunun şartlarını haiz olması durumunda aynı zamanda merkez sorumlusu olarak

da görevlendirilebilir.

(2) Kalite yönetim birimi sorumlusu: Merkezde tam gün esasına göre çalışan, bu konuda

deneyime sahip olduğunu belgelendirebilen, yüksekokul veya fakülte mezunu merkezin kalite

yönetiminin uygulanmasından sorumlu kişidir.

(3) Kalite kontrol birimi sorumlusu: Merkezde tam gün esasına göre çalışan, hücresel

ürün üretimi konusunda deneyime sahip olduğunu belgelendirebilen, yüksekokul veya fakülte

mezunu doku ve hücrelerin temininde, kullanımında, tüm üretim sürecinde, satış ve dağıtımında

ürünlerin uygun kalitede olduğuna dair karar verilmesini sağlayan örnekleme, spesifikasyon,

test etme, dokümantasyonundan sorumlu kişidir.

(4) Doku-hücre işleme birimi sorumlusu: Merkezde tam gün esasına göre çalışan, en

az bir yıllık hücre/doku işleme deneyimine sahip olduğunu belgelendirebilen, sağlık veya bi-

yolojik bilimler alanlarından birinden mezun olmuş, ön kalite kontrol testlerinden geçmiş ham

ürünün işlenmesi ve üretilmesi, korunmasından sorumlu kişidir.

(5) Sistem bakım sorumlusu: Merkezin; makine ve teçhizatının bakım, kalibrasyon ve

idamesinden ve bilişim sisteminin düzenli çalışmasından sorumlu teknik personeldir. Bu bakım

hizmet alımı yöntemi ile de gördürülebilir.

(6) İhtiyaca göre; depo, tıbbi sekreterlik, güvenlik, temizlik gibi diğer alanlarda da per-

sonel görevlendirilir.

(7) Klinik danışman: Yönetmeliğin 8 inci maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları gere-

ğince klinik danışmanlık hizmeti alınır. Danışmanlık hizmeti, merkezde kadrolu veya kısmi

zamanlı görev yapan uzman tabipler tarafından yapılabileceği gibi ücreti hasta adına merkez

tarafından karşılanmak kaydıyla, ilgili uzman tabiplere sahip olunması koşuluyla özel hastane

veya tıp merkezinden hizmet satın alma yolu ile yaptırılabilir veya merkez bu hizmetlerin ka-

muya ait hastanelerde yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır. Depolama-dağıtım faaliyeti ya-

pan merkezlerin klinik danışman tutma zorunluluğu yoktur. Dağıtım anlaşması yaptığı üretim

veya ithalat-ihracat faaliyeti ile iştigal eden merkezlerin klinik danışmanları, bu merkezlerin

klinik danışmanları olarak görevlidir.
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Personelin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 17 – (1) Merkez sorumlusunun görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) İnsanlarda kullanılacak olan insan doku ve hücrelerinin merkezin faaliyet alanına ve

gerekli şartlara uygun olarak tedarik edilmesi, test edilmesi, saklanması ve dağıtılmasını sağ-

lar.

b) İthalat-ihracat faaliyetlerine ilişkin, üreticinin ve varsa tedarik kuruluşunun ve mer-

kezin yürüttüğü faaliyete ilişkin ürün ve üretim yeri SUY/ruhsat başvuru dosyalarını, depola-

ma-dağıtım faaliyetlerini yürüten merkeze ait SUY/ruhsat başvuru dosyalarını hazırlar ve Ku-

ruma sunar.

c) Üçüncü şahıslarla yapılan her türlü sözleşmeye ait bilgi ve belgeleri temin eder ve

Kuruma sunar. Sözleşme yapılan merkezin mevzuata uygun ruhsatlanmış merkez olduğunu

belgeler.

ç) Personelin yetkinliğini, kalite sisteminde belirtilen uygun aralıklarla değerlendirir,

raporlamasını yapar, raporları sicil dosyasında tutar.

d) Tüm personelin açık, belgelenmiş ve güncel iş tanımlarını oluşturur. Personelin görev

ve sorumluluklarının açık bir şekilde belgelenmesini sağlar ve bu görev ve sorumlulukların il-

gili personel tarafından öğrenilmiş olduğunu raporlar.

e) Göreve yeni atanan tüm personelin başlangıç temel eğitiminin verilmesini ve serti-

fikalandırılmasını sağlar.

f) Usullerin değişmesi ya da bilimsel bilginin gelişmesi ve ilgili mesleki gelişime uygun

güncellenmiş eğitimin verilmesini sağlar.

g) Sorumlusu bulunduğu merkez bünyesinde kalite yönetim sistemi dokümantasyonu-

nun oluşturulmasını, bu sistemin sürekliliğini, güncelliğini ve denetimini sağlar.

ğ) Üretim, ithalat-ihracat faaliyetleri için biyovijilans kapsamında, ciddi advers etki ve

advers olaylara ilişkin Kuruma ve tüm ilgili kurum ve kuruluşlara bildirimde bulunur. Depo-

lama-dağıtım faaliyetleri için biyovijilans kapsamında, ciddi advers etki ve advers olaylara iliş-

kin anlaşmalı olduğu üretim veya ithalat-ihracat faaliyetlerini yürüten merkeze, Kuruma ve

tüm ilgili kurum ve kuruluşlara bildirimde bulunur.

h) Merkezin ruhsatlandırılmasından sonra, ruhsatlandırma süreçlerine ilişkin her türlü

değişiklik, güncelleme ve eklemeyi, her türlü personel, bina, tesis, cihaz ve diğer fiziki şartlar-

daki değişikliği doğrudan Kuruma bildirir.

ı) Sözleşmeli olduğu merkezlere ait onay almış olduğu ürünlere ve kaynağına ait her

türlü değişiklik, güncelleme ve eklemeyi Kuruma bildirir.

i) Beyan edilen bilgilerin ayrıntılı belgelerini tutar, Kurumca talep edildiğinde ibraz

eder.

j) Merkez sorumlusu, atanmasının ardından, gerekli durumlarda yerine vekalet edecek

üç kişiyi Kurumun onayına sunar.
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k) Merkez sorumlusunun geçici olarak görevinde bulunmaması durumunda, üretim ve

ithalat-ihracat faaliyetlerini yürüten merkezlerde vekalet etmesi için Kurumca uygun görülmüş

üç kişiden birini, depolama-dağıtım faaliyetlerini yürüten merkezlerde vekalet etmesi için Ku-

rumca uygun görülmüş bir kişiyi yerine vekil olarak bırakır. Ayrılışın bir aydan fazla sürdüğü

durumlarda, Kuruma bildirimde bulunur.

l) Ürün geri çağırma prosedürünü başlatmak için değerlendirme yapmak ve gerekli faa-

liyetleri koordine etmek amacıyla merkez personelinden bir asil ve bir yedek kişinin görev-

lendirmesini yapar.

m) Tüm dosyaları Kuruma ve ilgili kamu kurumlarına sunar. Kendisinin görevde ol-

madığı durumlarda, tüm dosyalar vekil tarafından sunulur.

(2) Depo sorumlusu, merkez sorumlusunun denetimi altında, Yönetmelik gereğince yü-

rütülen üretim, ithalat-ihracat veya depolama-dağıtım faaliyetleri kapsamında aşağıdaki gö-

revleri yapar:

a) Merkezde bulundurulan ürünlerin fiziksel muayenesini yaparak uygun olanları de-

poya teslim alır.

b) Merkezde bulundurulan ürünlerin karantinaya alınması, karantinada bulundurulması,

uygun olanların depoya nakli, uygun olmayanların imha prosedürlerinin başlatılması süreçlerini

yürütür.

c) Depodaki ürünlerin kullanılmak üzere diğer bir anlaşmalı merkez veya uygulama

merkezlerine sevkini sağlamak üzere ürün dağıtım sorumlusuna teslim eder, sevkiyat kayıtlarını

tutar.

ç) Depolama-dağıtım faaliyetleri kapsamındaki ürünlerin ambalaj üzerinde yazılı bu-

lunan ortam ve koşullarda saklanmasının takip ve kontrolünü yapar, kayıt tutar.

d) Depolama-dağıtım faaliyetleri kapsamındaki ürünlerin saklama koşulları ile ilgili

gereken diğer iş ve işlemleri yerine getirir.

(3) Bilgi işlem ve arşiv sorumlusu; üretim, ithalat-ihracat veya depolama-dağıtım faa-

liyetlerini yürüten merkezdeki bilgi işlem ve kayıtların tutulması ve arşivleme ile ilgili iş ve

işlemleri yerine getirir.

(4) Ürün dağıtım sorumlusu; üretim, ithalat-ihracat veya depolama-dağıtım faaliyetleri

kapsamındaki ürünlerin, üretici tarafından tavsiye edilen ortam ve koşullarda merkezden diğer

merkezlere veya uygulama merkezlerine ulaştırılmasını ve her basamaktaki bilgilerin merkezde

kayda alınmasını sağlar.

(5) Kalite sorumlusu; kalite sistem sürecini ilgilendiren görevler dışında ikincil bir

görev üstlenemez.

(6) Klinik danışman; üretim, ithalat-ihracat veya depolama-dağıtım faaliyetleri kapsa-

mında, Yönetmeliğin 8 inci maddesinin beşinci fıkrası gereğince; verici veya alıcı seçimi, uy-

gulanan bitmiş ürünlerin klinik sonuçlarının gözden geçirilmesi gibi tıbbi faaliyetleri gözetir,

bu faaliyetler hakkında tavsiyede bulunur ve klinik kullanıcılarla uygun şekilde iletişim kurar.
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BEŞİNCİ BÖLÜM

Merkezler Arası İlişkiler, Merkezlerin Üretim, İthalat-İhracat ve

Depolama-Dağıtım Faaliyetlerine İlişkin Esaslar

Merkezler arası ilişkiler

MADDE 18 – (1) Merkezler;

a) Üretim faaliyeti yapan ve üretim faaliyeti kapsamındaki ürünlerini kuruluşlarından

veya üretim faaliyetleri yürüten diğer merkezlerden,

b) İthalat-ihracat faaliyetleri kapsamındaki ürün ithalatlarını, sözleşme yaptıkları üretici

merkezlerden veya ithalat/ihracat izni olan diğer yurt dışı merkezlerden,

c) Depolama-dağıtım kapsamındaki ürünlerini, sözleşme yaptıkları yurt içi üretici mer-

kezlerden veya ithalat-ihracat izni olan diğer merkezlerden,

alırlar.

(2) Depolama-dağıtım faaliyetleri yürüten merkezler, ürün dağıtımlarını yalnızca uy-

gulama merkezlerine yapabilirler.

Ürün üretimi

MADDE 19 – (1) Üretime ve ithalat-ihracata ilişkin SUY dosyaları Kuruma sunularak,

bu dosyada, kalite ve güvenliği etkileyen her türlü işlem ve bu işlemlerin kontrollü şartlar al-

tında yürütüldüğü kanıtlanır.

(2) Üretim veya ithalat-ihracat faaliyetinde bulunan merkezle yapılan sözleşmenin ve

süresinin geçerli olduğuna dair evrak her yılın Ocak ayında Kuruma gönderilir, başvuru Kurum

tarafından değerlendirilir ve merkez gerekli durumlarda yine Kurum tarafından denetlenir. Söz-

leşmenin sona ermesine rağmen Kuruma bildirimde bulunmayan merkezin faaliyetleri üç ay

süre ile askıya alınır. Bu süre içerisinde sözleşmesini yenilemeyen merkezlerin çalışma ruh-

satları iptal edilir.

(3) İthalat-ihracat faaliyetini yürüten merkezler, sözleşme yaptıkları merkezin ülkesin-

deki mevzuata uygun olarak verilmiş ruhsat veya faaliyet izin belgesini Kuruma sunarak, onaylı

bir merkezle çalıştığını kanıtlar.

Depolama

MADDE 20 – (1) Merkezin faaliyet izninin, depolamayı da kapsadığı durumlarda, Yö-

netmeliğin 20 nci maddesinde belirtilen hükümlere ek olarak;

a) Üretim faaliyetleri yürüten doku-hücre merkezlerinin ihracat amaçlı ithal ettiği iş-

lenmemiş ürünlere ait azami depolama süreleri beş gündür.

b) SUY dosyasında tanımlanan bitmiş ürünün saklama sürecinde olumsuzluklar sap-

tandığında veya tüm ürünlerin raf ömrünün tamamlandığı durumlarda ya da yürürlükte bulunan

diğer mevzuat hükümleri gerektirdiğinde, ürünler imha edilir. İmhaya ilişkin dosya Kuruma

sunulur. İmha edilecek üründen kaynaklanabilecek bulaşmanın, diğer hammadde ve geçiş ürün-

lerini, çalışma ortamını ve personeli etkilememesi için ilgili işlemlerin nasıl yapılacağına dair

SUY oluşturulur ve saklanır.
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c) Merkezin faaliyetlerinin herhangi bir nedenle sona ermesi durumunda, depolanmış

ürünler ve bunlarla ilgili tüm veri ve kayıtların Kurumca faaliyet izni verilmiş diğer merkez ya

da merkezlere aktarılabilmesini temin edecek anlaşmalar yapılır. Bu anlaşmaların geçersiz kal-

ması ya da yürütülememesi durumunda tüm veri ve kayıtlar Kuruma teslim edilir.

ç) Depolama ve dağıtım için gerekli olan, Yönetmelik ve bu Tebliğde belirtilmiş şart-

ların yerine getirildiğini gösterir dosya ile merkez sorumlusu tarafından Kuruma başvuruda

bulunulur. Başvuru dosyasında bilgi ve belgelerin tam olması durumunda, Kurum tarafından

denetim yapılması sonucunda, uygunluğu halinde faaliyet belgesi düzenlenir. Bu belgenin alın-

masının ardından, merkez, faaliyet gösterebilir.

Dağıtım

MADDE 21 – (1) Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen hükümlere ek olarak;

a) Dağıtım için gerekli ruhsat alınır.

b) Dağıtım için, gerekli personel ve araç bulundurulur. Aracın üzerinde yaptığı işi ta-

nımlayan ifade yer alır. Araçlar dağıtımın yapılacağı ürünün özelliklerine uygun muhafaza ko-

şullarının sağlanacağı donanıma sahip olacaktır. Aracın taşıma yaptığı süre boyunca iç koşul-

larının kayıt altına alınmasını sağlayacak bir kayıt sistemi ve uygun muhafaza koşullarının bo-

zulması durumunda araca ve ilgili merkezine uyarı veren bir alarm sistemi bulunur.

c) Doku veya hücrenin içerisinde taşındığı bu iş için tasarlanmış özel muhafaza kutuları

bulundurulur ve araçtan bağımsız olarak muhafaza kutularının iç koşulları sıcaklık ve nem

kayıt cihazları ile kayıt altına alınır.

ç) Havayolu ile yapılacak taşımalarda özel üretilmiş, taşıma koşullarına dayanıklı ve

dış koşullardan etkilenmeyecek izole kabinler kullanılır. Kabinlerin içerisinde dokuların bu-

lunduğu ikinci muhafaza kapları bulunur. Kabinlerin içerisinde ve muhafaza kaplarının içeri-

sinde ayrı sıcaklık ve nem kayıt cihazları bulunur. Kabinlerin dışında doku-hücre taşındığına

ilişkin ifade ve iç koşulların korunmasına ilişkin uyarılar yer alır.

d) Uzak noktalara sevkiyatlarda, havayolu taşımacılığı ve özel taşıma-lojistik hizmetleri

bulunmuyorsa bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin dördüncü alt bendinde belirtilen

özel kabinler standart taşımacılık yöntemleri ile sevk edilebilir. Bu tip sevkiyatlarda Kuruma

bilgi verilir.

e) Doku ve hücrelerin merkezden çıkmadan önce sıcaklık, nem ve fiziksel koşulları ka-

yıt altına alınarak tutanakla teslim edilir. Uygulama merkezi veya diğer merkezlere teslim edi-

lirken de aynı hususlara uyulur. Kabul ve teslimat tutanakları ile sıcaklık ve nem kayıt cihaz-

larının verileri bir arada saklanır.

ALTINCI BÖLÜM

Denetim, Merkezlerin Kayıt Tutma Zorunluluğu, Ciddi İstenmeyen Etki ve

Ciddi İstenmeyen Olayların Bildirimi ve Geri Çağırma İşlemleri

Denetim ve kontrol ölçümleri

MADDE 22 – (1) Kurum, merkezleri ve bu merkezlerle birlikte çalışan her türlü üçüncü

kişilerin tesislerini ve faaliyetlerini Yönetmelik hükümlerine uygunluk yönünden denetler.
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Merkezlerin kayıt tutma zorunluluğu

MADDE 23 – (1) Kayıtlar, Yönetmeliğin 25 inci maddesindeki hükümler doğrultu-

sunda tutulur.

(2) Ürünler uygulama merkezlerine ya da diğer merkezlere verildiğinde, durum kayıt

altına alınır ve ilgili belgeler SUY dosyası talimatlarına göre arşivlenir.

(3) Ürünlerin kabul ölçütleri dahil olmak üzere geri dönen ürünlere ilişkin yapılacak

işlemler, SUY kapsamında tanımlanır.

Ciddi istenmeyen etki ve ciddi istenmeyen olayların bildirimi

MADDE 24 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesindeki hükümler uygulanır.

(2) Birinci fıkradaki her türlü advers olay veya ciddi advers etki bildirimini yapmakla

görevli merkez sorumluları, advers olay veya ciddi advers etkiye yol açan ya da açabileceği

anlaşılan her türlü ürünün dağıtımının durdurulmasını ve geri çağırılmasını temin eder. Bu hu-

susa ilişkin olarak biyovijilans bildirimleri merkez sorumluları tarafından advers olay veya

ciddi advers etkiye yol açan ya da açabileceği anlaşılan durumlar için derhal, olağan durumda

ise periyodik olarak yılda bir defa Kuruma geri bildirimde bulunur.

(3) Merkezler, bu konularda araştırma yapmak, kayıt tutmak ve bilgi iletimini sağlamak

amacıyla Kurumca oluşturulacak sisteme uygun hareket eder ve bu sisteme dâhil olur.

Geri çağırma

MADDE 25 – (1) Merkezler, Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen hükümlere

göre, sorumlulukların ve yapılacak faaliyetlerin tanımlanmasını da içeren, yerinde, etkin bir

geri çağırma usulü kullanılır. Bu usul Kuruma yapılacak bildirimi de içerir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Ürünlerin Ruhsatlandırılması

Ürün ruhsat başvurusu

MADDE 26 – (1) Yurt içinde üretilecek doku ve hücre ürünlerine ruhsat almak için

üretim merkezleri, faaliyet izni aldıktan sonra, Ek-5’te yer alan Doku ve Hücre Ürünleri İçin

Başvuru Dosyası Hazırlanmasına İlişkin OTD Kılavuzunda belirtilen bilgi ve belgeler ile aşa-

ğıda belirtilen belgelerle birlikte Kuruma başvuru yaparlar:

a) Üretime ilişkin SUY dosyası kapsamında değerlendirilmesi sonrası Kurum tarafından

düzenlenmiş İyi İmalat Uygulamaları sertifikası,

b) Üretilecek ürün listesi,

c) Doku-hücre tedarikine ilişkin hammadde temin izin belgeleri,

ç) Sterilizasyon yapan kuruluşa ait izin belgesi ve anlaşma metni,

d) Kalite sertifikaları,

e) Üreticinin diğer ülkelerdeki ortaklıklarına ilişkin belgeler,

f) Ürün izlenebilirliğini sağlamak için gerekli donör kodlarının verildiği, Kurumun ona-

yına sunulmuş izlenebilirlik prosedürü,

g) Başvuru sahibinin hammadde temin anlaşmasının bulunduğu doku-hücre merkezleri

ile sözleşmeleri ve bu merkezlerin faaliyet izin belgeleri,
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ğ) İyi imalat uygulamaları çerçevesinde üretim yaptığını gösteren Kurumca düzenlen-

miş faaliyet izin belgesi.

(2) İthal edilecek doku ve hücre ürünlerine ruhsat almak için ithalat-ihracat merkezleri,

faaliyet izni aldıktan sonra, Ek-5’te yer alan Doku ve Hücre Ürünleri İçin Başvuru Dosyası

Hazırlanmasına İlişkin OTD Kılavuzunda belirtilen bilgi ve belgeler ile aşağıda belirtilen bel-

gelerle birlikte Kuruma başvuru yaparlar:

a) Başvuru sahibinin ilgili doku-hücre merkezleri ile anlaşma yapılan ürün grubuna ait

dağıtıcı olduğuna dair sözleşmenin aslı ve onaylı Türkçe çevirisi, sözleşmenin çok yıllık olduğu

durumlarda sözleşmenin devam ettiğine dair yıllık teyit yazısının aslı ve onaylı Türkçe çevirisi.

b) İthalat kapsamındaki ürünlerin, orijinal ürün üretimi (OEM) ile üretilmesi durumun-

da, OEM yapan üretici merkezin Tebliğin üretim ile ilgili hükümlerine ait belgelerinin asılları

ve onaylı Türkçe çevirileri.

c) Başvuru sahibinin, ürünlerin Türkiye’deki ilgili ulusal mevzuata uygunluğuna dair

taahhütnamesi.

ç) Başvuru sahibinin anlaşmasının bulunduğu doku-hücre merkezleri tarafından verilen,

Türkiye’deki ilgili ulusal mevzuata uygunluğuna ve söz konusu doku-hücre merkezlerinin faa-

liyet alanına ilişkin hükümlerin kabul edildiğine dair taahhütnamenin aslı ve onaylı Türkçe çe-

virisi.

d) Üretici doku merkezi ve başvuru sahibinin ad ve adres bilgileri.

e) İthal edilen ürünlerde, ithalatçı, söz konusu ürünlerin Yönetmelik ve bu Tebliğ hü-

kümleri ile düzenlenmiş iyi imalat uygulamaları standartlarını karşıladığına dair Kurumca ve-

rilmiş veya uluslararası kabul görmüş kuruluşlarca verilerek, ilgili ülkenin yetkili otoritesi ta-

rafından onaylanmış ve Kurumca kabul edilmiş İyi İmalat Uygulamaları Belgesini sunar. Ku-

rumca kabul edilmiş İyi İmalat Uygulamaları Belgesi bulunmaması durumunda Tebliğe uygun

olarak Kuruma başvuruda bulunur. İmalatın devamı halinde, bu belgenin, geçerlilik süresi dol-

madan yenilenmesi gerekir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkezler ile üçüncü taraflar arasındaki ilişkiler

MADDE 27 – (1) Yeni bir merkezle anlaşma yapılması durumunda Yönetmelik ve bu

Tebliğde belirtilen koşulları yerine getirerek yeni bir başvuru yapılır.

(2) Depolama-dağıtım faaliyetlerini yürüten merkezlerin sözleşmeli olduğu merkez ile

sözleşmesinin sona ermesi durumunda faaliyet veya ruhsat belgelerinin geçerliliği sona erer.

Yurt dışı merkezlerle ilişkiler

MADDE 28 – (1) Ürünlerin yurt dışından getirilmesi veya yurt dışı merkezlere gön-

derilmesi işlemleri, Kurumca izin verilmiş merkezler tarafından yapılır. Depolama-dağıtım faa-

liyeti konusunda ruhsat veya faaliyet izni almış merkezler bu faaliyetlerini yurt dışı merkezler

üzerinden yürütemezler. Yalnızca ruhsat veya faaliyet izni almış yurt içi merkezlerle anlaşma

yapabilirler.
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(2) İthal edilen ürünler ve bunları üreten yurt dışı merkezlerin, Yönetmelikteki kalite

ve güvenlik standartlarına uygun olduğu, üretici ve ithalat-ihracat faaliyetlerini yürüten mer-

kezlerin her biri tarafından Kuruma taahhüt edilir. Ek olarak, ithalat-ihracat faaliyetlerini yü-

rüten merkez, yurt dışındaki merkezin, Yönetmelikte belirtilmiş olan eşdeğer kalite ve güvenlik

standartlarını haiz olduğunu gösteren belgeleri Kuruma sunmakla yükümlüdür.

Ürünlerin ithali ve ihracı

MADDE 29 – (1) İnsan doku ve hücresi kaynaklı hammadde, geçiş ürünü ve bitmiş

ürünlerin ithalat ve ihracatı için Kurumdan izin alınır. İthalat veya ihracat yapacak olan firma

aşağıda belirtilen hususları yerine getirir:

a) Avital ürünler için aranacak belgeler şunlardır:

1) Donör ID’leri içeren sevkiyata esas iki adet paket listesi,

2) Yurt dışındaki merkezin iyi imalat uygulamaları çerçevesinde üretim yaptığını gös-

teren belgenin aslı veya aslı gibi olduğunu gösteren sureti,

3) Başvuru sahibi ile yurt dışındaki merkez arasında doku ürünlerinin transferini kap-

sayan anlaşma metninin sureti,

4) Giriş yapılan yükleme listesinin sterilizasyon belgesinin aslı gibi olduğunu gösteren

sureti,

5) Nükleik asit testi (NAT) ile birlikte HIV (AIDS), HCV (Hepatit C virüs), HBV (He-

patit B virüs), CMV (sitomegalo virüs), TPHA (Treponema pallidium) ve Kurum tarafından

gerekli görülen durumlarda HTLV I ve II (insan T-lenfotropik virüsü) testleri dahil olmak üzere,

AATB kriterlerine uygun laboratuvar testleri ve Kurumun gerekli gördüğü durumlarda talep

edilecek diğer laboratuvar testlerinin uygulandığına dair belgeler, toplumların epidemiyolojik

özelliklerine göre taşıyabilecekleri hastalıklara karşı diğer nükleik asit amplifikasyon test bel-

geleri ve testlerin yapıldığı laboratuvarın iyi laboratuvar uygulamaları çerçevesinde analiz yap-

tığını gösteren belgenin aslı veya aslı gibi olduğunu gösteren suretleri,

6) Gönderici merkezin (İthalatı yapılacak dokular için yurt dışındaki, ihraç amaçlı üre-

timi yapılacak dokular için yurt içindeki tedarik kuruluşu veya doku merkezinin) idari bilgileri,

adresi ve telefon numarası.

b) Vital ürünler için aranacak belgeler şunlardır:

1) Hasta ID’leri içeren sevkiyata esas iki adet paket listesi,

2) Yurt dışındaki merkezin iyi imalat uygulamaları çerçevesinde üretim yaptığını gös-

teren belgenin aslı veya aslı gibi olduğunu gösteren sureti,

3) Başvuru sahibi ile yurt dışındaki merkez arasında doku veya hücre ürünlerinin trans-

ferini kapsayan anlaşma metninin sureti,

4) Sevk evrakı (hammadde için biyopsi materyali transfer evrakı ve bitmiş ürün için

konşimento) ile birlikte hasta raporlama kriterleri (yaş, cinsiyet, doğum tarihi vs.) ve/veya hasta

tanımlama kodları,

5) Hasta onam formları,

4 Nisan 2014 – Sayı : 28962                                   RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 175



6) Başhekimlik kanalıyla Kuruma gönderilen, tedaviden sorumlu hekim tarafından im-

zalanan endikasyon onayı,

7) İlgili başvuru için Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden alınmış olan endikasyon

onayı,

8) Hasta öyküsünü ve hastalığın prognozu ile ilgili test raporlarını ve ek bilgileri içeren

epikriz raporu,

9) Hasta tarafından imzalanan, Otolog bitmiş ürün olarak hazırlanması amacıyla kendi

doku/hücrelerinin yurt dışına gönderilmesini kabul ettiğine dair onay yazısı,

10) Nükleik asit testi (NAT) ile birlikte Kurum tarafından gerekli görülen durumlarda,

HIV (AIDS), HCV (Hepatit C virüs), HBV (Hepatit B virüs), CMV (sitomegalo virüs), TPHA

(Treponema pallidium) ve HTLV I ve II (insan T-lenfotropik virüsü) testleri dahil olmak üzere,

AATB kriterlerine uygun laboratuvar testleri ve/veya Kurumun gerekli gördüğü durumlarda

talep edilecek diğer laboratuvar testlerinin uygulandığına dair belgeler, toplumların epidemi-

yolojik özelliklerine göre taşıyabilecekleri hastalıklara karşı diğer nükleik asit amplifikasyon

test belgeleri ve testlerin yapıldığı laboratuvarın iyi laboratuvar uygulamaları çerçevesinde

analiz yaptığını gösteren belgenin aslı veya aslı gibi olduğunu gösteren suretleri,

11) Gönderici merkezin (hammadde için uygulama merkezinin, bitmiş ürün için hücre

merkezi) idari bilgileri, adresi ve telefon numarası,

12) İnsan uygulamasından sorumlu olan alıcı kuruluşun tanımlama bilgileri, adresi ve

telefon numarası.

c) Hem vital hem de avital ürünler için paketlerde bulunması gerekli uyarılar şunlardır:

1) “PAKETTE İNSAN DOKULARI/HÜCRELERİ VARDIR” ibaresi,

2) “DİKKATLİ TAŞIYINIZ” ibaresi,

3) “IŞINLAMA YAPMAYINIZ” ibaresi,

4) “PAKET AÇILAMAZ” ibaresi,

5) Tavsiye edilen nakil şartları (örn. serin ve dik tutunuz, vs.),

6) Güvenlik talimatnamesi ve varsa soğutma yöntemi.

(2) Kuruma ibraz edilen yukarıdaki bilgi ve belgelerin yanı sıra bu Tebliğ ekinde yer

alan formların her bir yükleme paket listesi için ithalat ve ihracata esas izin belgesi başvuruları

ile birlikte ürün gruplarına göre doldurularak gönderilmesi gereklidir. Başvurunun uygun bu-

lunması halinde Kurum tarafından ithalat ve ihracata esas olmak üzere başvuru sahibine onay

kodu verilir.

(3) Bir yıl içinde ülkeye giriş yapan farklı yükleme paketlerinin her birinde 1 (bir) adet

olmak şartıyla, Türkiye’deki merkezde depolanmak üzere ürünlerden en az üç adet ürün şahit

numune olarak eklenir ve aynı merkezde iki yıl süreyle saklanır. Bu süre zarfında risk taşıma-

dığı anlaşılan şahit numuneler iki yılın sonunda kullanılabilir (Bu hüküm vital ürünler için ge-

çerli değildir).
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Acil durumlar

MADDE 30 – (1) Uygulama merkezleri tarafından acil alıma çıkılması durumunda,

21 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentlerinde aranan koşullarla sevkiyat yapılır.

(2) Acil durumlarda tedarik edilecek doku-hücre ürünleri için merkezde kaydı tutulmak

koşuluyla ve bu Tebliğde belirtilen gerekli bilgi ve belgeler ile uygulama merkezinin acil alım

yaptığına ilişkin evrakı sevkiyattan sonraki gün Kuruma gönderilir.

Sigorta

MADDE 31 – (1) Yerli üreticiler, ürettikleri her bir ürün kaynaklı komplikasyonların

tedavi masraflarından sorumludur. Bu sorumlulukları içeren sigorta poliçelerini düzenlemek

ve bu poliçeleri dosyalarında bulundurmakla yükümlüdürler.

(2) Yurt dışından Türkiye’ye ithal edilen her bir ürün için bu maddenin birinci fıkrasında

belirtilmiş olan sorumluluklar aynen geçerlidir. Bu nedenle yurt dışından ithal edilen ürünlerin

üretici firması tarafından verilmiş ürün sorumluluk sigorta poliçesi başvuru sahibi tarafından

Kuruma sunulur.

(3) Yurt dışından gelen ürünler için ilave olarak başvuru sahibi tarafından taşıma, de-

polama ve personel hatalarını da kapsayan ürün risk sigorta poliçesi de yaptırılır.

Klinik araştırmalar

MADDE 32 – (1) Türkiye’de insan doku ve hücresi kaynaklı ürünlerle yürütülecek kli-

nik araştırmalar için, 13/4/2013 tarihli ve 28617 sayılı  Resmî Gazete’de yayımlanan Klinik

Araştırmalar Hakkında Yönetmelik ve bu kapsamdaki kılavuzlar gereğince gerekli izinler Ku-

rumdan alınır.

Açılmış merkezlerin uyumu

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yayımlandığı tarihten itibaren, ön başvurusunu

yapıp onay alarak hali hazırda faaliyet gösteren merkezler, merkez faaliyet izni almak için bu

Tebliğde istenen bilgi ve belgeleri, altı ay içerisinde hazırlayıp Kuruma başvuruda bulunurlar.

Başvuru dosyası uygun bulunanlar faaliyet izin belgesi ve ürün ruhsatı düzenleninceye kadar

faaliyetlerine devam ederler.

(2) Faaliyet izin belgesi almış olan merkezler, altmış gün içerisinde, OTD kılavuzu kap-

samında ürün ruhsat başvurusunda bulunurlar.

(3) Bu Tebliğin yayımlandığı tarihte başvuru yapmış olanlardan mevcut eksiklerini üç

ay içinde tamamlayanların ön başvuruları kabul edilerek faaliyetlerine izin verilir. Birinci fıkra

hükmü bunlar için de uygulanır.

Yürürlük

MADDE 33 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 34 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı

yürütür.
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

4 Nisan 2014 

CUMA 
Sayı : 28962 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

İstanbul 57. Asliye Ceza Hakimliğinden: 

Esas No : 2013/735  

Karar No : 2013/406 

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve Karar numarası 

yazılı 26/11/2013 tarihli ilamı ile 3/5-3.cümle maddesi gereğince cezası ile cezalandırılan Aleksan 

ve Karine oğlu, 1980 Ermenistan doğumlu, GEVORG HARUTYUNYAN tüm aramalara rağmen 

bulunamamış,  

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazımı kararı ve Katılan İstanbul 

Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğünün 10/01/2014 tarihli temyiz dilekçesinin; 

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, 

sanıkların ve müdafinin yokluğunda, yokluğunda karar verilenler yönünden kararın tebliğ 

tarihinden itibaren 7 gün içinde Yargıtay’a gönderilmek üzere mahkememize verilecek dilekçe 

veya mahkememiz katibine yapılacak sözlü başvurunun tutanağa geçirilmesi suretiyle veya 

kendisine en yakın yer Asliye Ceza Mahkemesine aynı yöntem ile başvurmak suretiyle temyiz 

yasa yolu açık olmak üzere (karar bu usul ve yöntem ile temyiz edilmemesi halinde 

kesinleştirilerek infaza verilecektir), karar verilmiş olup, ilan olunur. 2686 

—— • —— 
İstanbul 10. Asliye Ceza Hakimliğinden: 

Esas No : 2013/324 

Karar No : 2014/98 

Davacı : K.H. 

Sanık : CİHİNBAT AMAR BAYASGALA-/Cihinbat ve Oyungerel oğlu 1991 

Moğolistan D.lu. Mogolistan vatandaşı, Türkiye’de adresi yok 

Suç : Hırsızlık 

Suç Tarihi : 12.08.2013 

Karar Tarihi : 6.3.2014 

Yapılan yargılama sonunda yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında CMK.231/5 Mad. 

uyarınca HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA dair gıyapta verilen karar, 

adresi belirlenemeyen sanığa tebliğ edilememiş olduğundan 7201 sayılı Kanunun 28. maddesi 

uyarınca tebligatın ilanen yapılmasına ve ilanın Resmi Gazete’de yayınlanmasından itibaren 15 

gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olduğundan, tebligat yerine geçerli olmak 

üzere ilan olunur. 2687 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

LAMA KÖŞEBENT U PROFİL KUTU PROFİL VE ÇUBUK DEMİR SATIN ALINACAKTIR 

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

 TAVŞANLI – KÜTAHYA 

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü ihtiyacı olan lama, köşebent, U profil, 

kutu profil ve çubuk demir temini ve İşletmemize sevki işi. 

İhale Kayıt Numarası : 2014/38663 

1 - İdarenin  

a) Adresi : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü Tavşanlı - Kütahya 

b) Telefon ve faks numarası : 0274 638 30 53 – 0274 638 31 05  

c) Elektronik posta adresi (varsa) : - 

2 - İhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü ihtiyacı olan lama, köşebent, U profil, 

kutu profil ve çubuk demir temini ve İşletmemize 

sevki işi - Mal alımı - 40 kalem 

b) Malzemenin teslim edileceği yer : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü 

c) Teslim süresi : 30 takvim günü 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü 

b) Tarihi ve saati : 21.04.2014, saat 14:00 

4 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

5 - İhale dokümanı EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Tavşanlı-

Kütahya adresinde görülebilir ve 20,00,-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

6 - Teklifler 21.04.2014 tarihi, saat 14:00’e kadar EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı 

İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. Posta vb. yollarla gönderilen tekliflerde gecikme olması durumunda sorumluluk 

istekliye aittir. 

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

günüdür. 

8 - Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulamaz. 

9 - Bu ilanda bulunmayan hükümler hakkında teknik ve idari şartnamedeki hükümler 

aynen geçerlidir. 

10 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi olmayıp, Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda 

yapılacaktır. 

NOT: İhalelerimiz www.euas.gov.tr ve www.tutes.gov.tr adreslerinden takip edilebilir. 

 2735/1-1 
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MUĞLA İLİ, MERKEZ İLÇESİ, ŞEYH MAHALLESİ, BANKALAR (İSMET İNÖNÜ) 

CADDESİ (ESKİ NO:21) ADRESİNDEKİ 353 ADA, 4 NO’LU PARSELDE KAYITLI 

86,98 M² TAŞINMAZ ÜZERİNE İŞ MERKEZİ İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

1 - Muğla İli, Merkez İlçesi, Şeyh Mahallesi, Bankalar (İsmet İnönü) Caddesi (Eski 

No:21) adresindeki 353 ada, 4 no’lu parselde kayıtlı 86,98 m2 taşınmaz üzerine yapılacak İş 

Merkezi inşaatının anahtar teslimi götürü bedelle yaptırılması işi kapalı zarfla teklif alınmak 

suretiyle yaptırılacaktır. 

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel 

Müdürlüğümüz, “Balabanağa Mahallesi Büyük Reşit Paşa Caddesi No: 18 Fatih/İSTANBUL” 

adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 250,00 TL karşılığında temin edilebilir. 

İdari Şartname ve eklerine www.kizilay.org.tr/ihale ilanları adresinden ulaşılabilecektir. 

4 - Firmaların tekliflerini en geç 08 MAYIS 2014 günü saat 10:00’a kadar Genel 

Müdürlüğümüz İdari İşler Birimi’ne vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - 2 nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 09.05.2014 saat 14:30’da Genel 

Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

8 - Kurumumuz Kamu ihale kanunlarına tabi değildir. 2729/1-1 

————— 

1.779 ADET AİLE YAŞAM KONTEYNERİNİN MALZEME DAHİL YERİNDE 

BAKIM VE TAMİR İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

1 - Türk Kızılayı’nın ihtiyacı olan 1.779 adet aile yaşam konteynerinin malzeme dahil 

olmak üzere yerinde bakım ve tamir işi idari şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif 

alınmak suretiyle yaptırılacaktır. 

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel 

Müdürlüğümüz, “Balabanağa Mahallesi Büyük Reşit Paşa Caddesi No: 18 Fatih/İSTANBUL” 

adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 150,00 TL karşılığında temin edilebilir. 

İdari Şartname ve eklerine www.kizilay.org.tr/ihale ilanları adresinden ulaşılabilecektir. 

4 - Firmaların tekliflerini en geç 24 NİSAN 2014 günü saat 11:00’a kadar Genel 

Müdürlüğümüz İdari İşler Birimi’ne vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - 2 nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 25.04.2014 saat 14:30’da Genel 

Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

8 - Kurumumuz Kamu ihale kanunlarına tabi değildir. 2730/1-1 
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125 GR. ORGANİK ZÜMRÜT YEŞİL ÇAY SİLİNDİRİK KUTU SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

 RİZE 

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 130.000 adet 125 Gr. Organik Zümrüt Yeşil Çay Silindirik 

Kutu %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi 

kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

Başkanlığı/RİZE adresinden 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 14.04.2014 günü saat 14.00'e kadar Çay İşletmeleri 

Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 

bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 

aynı gün saat 14.00'de açılacaktır. 

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

edilmez. 

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3'ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç %6'sı oranında kesin teminat alınır. 

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 

9 - İhale kısmi tekliflere kapalıdır. 

10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 2422/1-1 

—— • —— 
YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Hayrat Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

 Hayrat/TRABZON 

1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 20.500.000 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye işi %20 

artar- azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9'uncu maddesi kapsamında, 

açık ihale usulü ile yaptırılacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında 

temin edilebilir. 

a - Hayrat Çay Fabrikası Müdürlüğü - Merkez Mah. Dere Cad. No:11 61450 Hayrat/Trabzon 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 15.04.2014 günü saat 14.00'e kadar Hayrat Çay 

Fabrikası Müdürlüğü (Evrak Kayıt Bürosu) adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya 

posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00'de açılacaktır. 

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

edilmez. 

5 - İstekliler tekliflerinde istenen normlarda tek fiyat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

7 - İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin %3'ünden az olmamak üzere geçici 

teminat vereceklerdir. Kesin teminat ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden % 6 

oranında alınır. 

8 - İstekliler bu ihalede yükleme işine ayrı, nakliye işine ayrı teklif vereceklerdir. 

9 - İhale Hayrat Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 2363/1-1 
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2014 YILI MASA ÜSTÜ SANTRİFÜJ SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden: 

1 - Kurumumuzun ihtiyacı olan Masa Üstü Santrifüj, idari ve teknik şartname 

hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yapılacaktır. 

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler “Türk Kızılayı Cd. No:1 06790 Etimesgut/ANKARA” 

adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden 150,00 TL karşılığında temin edilebilecektir. 

4 - İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 

5 - Firmalar tekliflerini en geç 21.04.2014 günü saat 10:00’a kadar Kan Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü Sistemler Yönetimi Müdürlüğü Lojistik Birimi evrak bölümüne vermiş/göndermiş 

olmaları gerekmektedir. 

6 - İhale zarfları 21.04.2014 günü saat 14:30’da Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Toplantı Salonunda açılacaktır. 

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

9 - Kurumumuz 4734 sayılı kanuna tabi değildir. 2727/1-1 

—— • —— 
TOHUMLUK KRAFT TORBA SATIN ALINACAKTIR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

Genel Müdürlüğümüze bağlı Tarım İşletmelerinin üretimi olan tohumlukların 

ambalajlanmasında kullanılmak üzere toplam 4.650.000 Adet buğday tohumluğu kraft torbası 

satın alınacaktır. 

Konu ile ilgili Şartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’ndan 150,00 TL 

karşılığında temin edilebilir. 

İhale kapalı zarf usulü ile yapılacak olup, isteklilerce teklif tutarının en az %3’ü oranında 

geçici teminat verilecektir. 

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 16.04.2014 Çarşamba 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 yapılacaktır. 

Adres : TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar/ANKARA 

Tel : (312) 417 84 70 (5 Hat) 

Fax :(312) 425 59 55 2725/1-1 

—— • —— 
100.000 KG SOĞUK TUTKAL ALIMI KAPSAMINDA ÜRETİM İÇİN  

NUMUNE TESLİMİ YAPILACAKTIR 

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden: 

29.03.2014 TARİH 28956 SAYILI RESMİ GAZETE’DE DUYURUSU YAPILAN VE 

14.04.2014 TARİHİNDE İHALESİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK OLAN, AFYON MİNERALLİ 

SU İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN İHTİYACI OLAN 100.000 KG SOĞUK TUTKAL 

ALIMI KAPSAMINDA ÜRETİM İÇİN NUMUNE TESLİMİNİN; “TÜRK KIZILAYI AFYON 

MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ, GAZLIGÖL MEVKİİ İHSANİYE/AFYONKARAHİSAR” 

ADRESİNE EN GEÇ 09.04.2014 TARİH SAAT 12:00’A KADAR YAPILMASI 

GEREKMEKTEDİR. 

BU TARİH VE SAATTEN SONRA GÖNDERİLECEK NUMUNELER 

DEĞERLENDİRİLMEYECEK OLUP, DENEMESİ YAPILMAYAN FİRMALARIN 

VERECEĞİ TEKLİFLER KABUL EDİLMEYECEKTİR. 2751/1-1 
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FABRİKAMIZ ŞEKER ÜRETİMİ İLE ALAKALI MUHTELİF KISIMLARINDA PERSONEL 

ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM İHALESİ YAPTIRILACAKTIR 
Erzurum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

İhale kayıt numarası : 2014/37267 
1 - İdarenin 

a) Adresi : Yeni Mah E80 Karayolu Sok No: 114 AZİZİYE/ 
ERZURUM 

b) Telefon ve faks numarası : 0 442 631 38 46/ 0442 631 30 24 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : erzurumseker@turkseker.gov.tr 
2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız 2014-2015 Kampanya Dönemi Meydan 
Temizlik ve Pancar Yüzdürme hizmeti 3 vardiya 24 
işçi, Kireç ocağının taş ve kok kömürü doldurulması 

hizmeti 3 vardiya 24 işçi Toplam 48 işçi Asgari 
Ücretin %25 fazlası Atıksu Arıtım Tesisi Çevre 

Mühendisi 1 işçi Asgari ücretin %50 fazlası ile 
Pancar Analiz Laboratuarı 3 vardiya 21 işçi, Kristal 

şeker ambalajlama hizmeti 3 vardiya 33 işçi, Atıksu 

Arıtım Tesisi 3 vardiya 11 işçi düz asgari ücret 
üzerinden 65 işçi ile Toplam 114 işçi çalıştırılması 

işi. 
b) Yapılacağı yer : Erzurum Şeker Fabrikası 

c) İşin süresi : 2014-2015 Kampanya dönemi 
Meydan Temizlik ve pancar yüzdürme. 
Kireç Ocağının taş ve kok kömürü doldurulması. 

Kristal Şeker Ambalajlama 
Pancar Analiz Labaratuar hizmeti 60 gün, 

Atıksu Arıtım Tesisi 70 gündür. 
3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Erzurum Şeker Fabrikası Ofis Binası 
b) Tarihi ve saati : 14.04.2014 Saat: 10:30 
Fabrikamızın 2014/2015 Kampanya dönemi Pancar Analiz Lab, Meydan Temizlik ve 

Pancar Yüzdürme, Kristal şeker ambalajlama, Kireç ocağının taş ve kok doldurulması ve Atıksu 
Arıtım Tesisi İşletilmesi işinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı işi açık ihale usulü ile 

ihale edilecektir. 
4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 
5 - İhale dokümanı Erzurum Şeker Fabrikası Ticaret Servisinde görülebilir ve 100,00 

karşılığı [aynı adresten] temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 
almaları zorunludur. 

6 - Teklifler, [14.04.2014], saat 10.30’a kadar Erzurum Şeker Fabrikası Haberleşme 
servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki 

gecikmelerden idare sorumlu tutulmayacaktır.) 
7 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale 

sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların 
miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme 

düzenlenecektir. 
8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü 
olmalıdır. 

10 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
11 - Bu ihale (Ceza yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 

3.maddesi (g) bendine istinaden 4734 Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale 
Sözleşmeleri kanununa tabi değildir. 2693/1-1 
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TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ORTAKLAR-DENİZLİ HAT KESİMİNDEKİ GAR VE 
İSTASYONLARA YERLİ SİNYALİZASYON SİSTEMİ KURULMASI KAPSAMINDA 
SİNYAL, ENERJİ, HABERLEŞME VE FİBER OPTİK KABLOLARIN ALINMASI İŞİ 

İHALE EDİLECEKTİR 
TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2014/36059 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk 

Caddesi No: 121/A  35220 Alsancak/İZMİR 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 232 464 31 31/4108 - 0 232 464 77 98 
c) Elektronik Posta Adresi : 3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 
d) İhalenin Görülebileceği 
    İnternet Adresi : www.malzeme.tcdd.gov.tr 
2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Ortaklar-Denizli Hat 

Kesimindeki Gar ve İstasyonlara Yerli Sinyalizasyon Sistemi Kurulması Kapsamında Sinyal, 
Enerji, Haberleşme Ve Fiber Optik Kabloların Alınması İşi. 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 
Başkanlığına 17.04.2014 Perşembe Günü Saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 
bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 
olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dâhil 500,00.-TL bedelle temin 
edilebilir. 

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

tabi değildir. 2527/1-1 
————— 

TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ALAŞEHİR – UŞAK POZUNDA KULLANILMAK ÜZERE 
GÜNEYKÖY, KİLLİK, İNAY VE OVAKÖY İSTASYONLARINDA FİGÜRE HALİNDEKİ 

TOPLAM 170.000 M3 BALASTIN VAGONLARA YÜKLENMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
İhale Kayıt No : 2014/35965 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü 

Atatürk Caddesi No:121/A 35220 
ALSANCAK/İZMİR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 232 464 31 31 / 4108, 0 232 464 77 98 
c) Elektronik Posta Adresi : 3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr.  
d) İhale Dokümanlarının Görülebileceği  
    İnternet Adresi : www.malzeme.tcdd.gov.tr. 
2 - İhale Konusu Hizmetin Adı ve Miktarı : TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Alaşehir – Uşak 

Pozunda Kullanılmak Üzere Güneyköy, Killik, İnay ve Ovaköy İstasyonlarında Figüre Halindeki 
Toplam 170.000 M3 Balastın Vagonlara Yüklenmesi İşi. 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN TEKLİF ALINMAK 
SURETİYLE Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen 
belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 
Başkanlığına 16.04.2014 Tarihi Çarşamba Günü Saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması 
şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 
bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 
olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 100,00,-TL. Bedelle temin 
edilebilir. 

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

tabi değildir. 2528/1-1 
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KOMPLE TOPRAKLAMA STAKASI’NIN TEMİNİ İŞİ 
AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2014/36690 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/ 

İSTANBUL 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0216 337 82 14 
c) Elektronik Posta Adresi : 0216 337 82 14 
2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: 64 Ad. Komple topraklama stakası’nın temini işi. 
3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü 

Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı’nda 25/04/2014 T. Saat: 14.30’de yapılacaktır . 
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat 
Haydarpaşa İSTANBUL’a 25/04/2014 Saat 14.30’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 
bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 
olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 100.TL bedelle 
temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 2521/1-1 
—— • —— 

ŞAMPİYON EKMEK KOLİSİ ALIMI YAPILACAKTIR 
Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
1 - Fabrikamız, Şampiyon ekmeklerin ambalajlanmasında kullanılmak üzere 20.000 Adet 

Şampiyon Ekmek Kolisi teklif alma yoluyla alınacaktır. 
1 - Numuneler Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğünde görülebilir. 
2 - Teklifler en geç 11.04.2014 Cuma günü, mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe 

ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 
3 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. 
 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 
 Tel : 397 33 65 – 66          Faks : 397 33 71 – 74 2695/1-1 

—— • —— 
DÜZELTME İLANI 

Yeni Çeltek Kömür ve Madencilik Anonim Şirketinden: 
01.04.2014 Tarih ve 28959 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Şirketimize ait "Dekapaj 

Malzemeleri Kazı, Yükleme, Taşıma ve Döküm Sahaları Düzeltme İşi"ne ait ihale ilanı sehven 
yanlış yazılmış olup, düzeltilmiş şekli aşağıda şekildedir. 

Yanlış Yazım 
Yozgat ili Sorgun ilçesi hudutları dahilinde 1079 İR-510 nolu ruhsat sahasından 

K.Köhnede açık ocaklardaki ±%30 toleranslı 1.250.000 m³ örtü malzemesinin Yüklenici Firma 
tarafından kazılması, yüklenmesi ve 900.000 m³’ü 1.700-2.000 m. mesafedeki döküm sahasına 
kalan 350.000 m³ ise 300 m. mesafedeki ocak içine iç döküm olarak taşınması, serilmesi ve 
işverenin istediği şekilde döküm sahalarının düzenlenmesi işidir. İşin durumuna göre işverenin 
istediği şekilde döküm yapılacak sahalarda ±%30 tolerans gösterilebilir.  

Doğru Yazım 
Yozgat ili Sorgun ilçesi hudutları dahilinde 1079 İR-510 nolu ruhsat sahasından 

K.Köhnede açık ocaklardaki ±%30 toleranslı 1.250.000 m³ örtü malzemesinin Yüklenici Firma 
tarafından kazılması, yüklenmesi ve 900.000 m³’ü 1.700-2.000 m. mesafedeki döküm sahasına 
kalan 350.000 m³ ise 800 m. mesafedeki ocak içine iç döküm olarak taşınması, serilmesi ve 
işverenin istediği şekilde döküm sahalarının düzenlenmesi işidir. İşin durumuna göre işverenin 
istediği şekilde döküm yapılacak sahalarda ±%30 tolerans gösterilebilir. 2755/1-1 
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5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU VE 4458 SAYILI GÜMRÜK 

KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Erenköy İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 1.858,50 TL ile en çok 408.225,00 TL arasında değişen; 

11.04.2014 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 186,00 TL, en 

çok 40.823,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen eşya satışlarında jakar makinesi, makine, 

overlok makinesi, dokuma makinesi, elle kullanılan sıkıştırma anahtarı, hafıza kartı, müzik çalar, 

cep telefonu aksam ve parçaları, cep telefonu, priz, anahtar swich, role, insan saçı, balık ağı, 

tuner, bujiteri, akaryakıt pompası, enjektör parçası, kol saati, bilgisayar aksamı, kapişonlu kürk, 

kitap okuma gözlüğü, fotoğraf makinesi, ahşap süs eşyası, mücevher kutusu, ayakkabı v.b 39 

(otuz dokuz) grup eşya açık artırma suretiyle Dudullu Caddesi İETT Anadolu Garajı Yanı 

Ataşehir/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 14/04/2014 tarihinde saat 09.30'da satışa 

sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye 

www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (216) 364 36 

80/81/109-187 numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri KDV dahil 10 TL bedel 

karşılığı Erenköy İşletme Müdürlüğü ile Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

4 - Tasfiye Yönetmeliğinin 36. Maddesinin 3. fıkrasına göre eşya görme tarihi, saat ve 

şartları İşletme Müdürlüğünün uygun gördüğü ihale tarihinden önceki 7 gün içinde idareden 

alınacak izin belgesiyle 10:00 - 12:00 ve 14:00 - 16:00 saatleri arasında yapılacaktır. 

İlan olunur. 2644/1-1 

—— • —— 
4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN  

ARAÇ SATIŞI YAPILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 226,07 TL. ile en çok 50.000,01 TL. arasında değişen; 

08/04/2014 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 23,00 TL., en 

çok 5.000,00 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen binek oto, kapalı kasa kamyonet, golf 

aracı, römork ve motorsikletten oluşan 20 adet araç; açık artırma suretiyle, Yeşilköy Mah. Yeni 

Havaalanı Yolu No:1 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 09/04/2014 tarihinde 

saat 09.00'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı 

bilgiye www.gtb.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (212) (465 80 14) 

numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. uyruklu ise kimlik 

numarası yabancı uyruklu ise pasaport numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik 

numarası ve işyeri merkezi beyanı veya adres beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil 

olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına 

katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartı, 

elektronik posta adresinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3- Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri (KDV dahil) 10,00 TL. 

bedel karşılığı Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 2643/1-1 
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4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN  

ARAÇ/EŞYA SATIŞI YAPILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bursa 

Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 7,00.-TL ile en çok 378.000,00.-TL arasında değişen; 

14/04/2014 günü saat 16.00’a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 1,00.-TL en çok 

37.800,00.-TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen (Kimyasal madde, Taşıma kasası, Kumaş 

ve deri malzemesi, Kulaklık, Kamera, Eldiven, Ev tipi soğutucu, Oto içi karoser parçası, Cep 

telefonu ve aksesuarları, Direksiyon kutusu, Lastik, Ahşap palet, Baskı makinası, Kauçuk hortum, 

Mobilya parçaları, Keçe ve Toz dolamit vb.) 51 grup eşya açık artırma suretiyle, Bursa Tasfiye 

İşletme Müdürlüğü İhale Salonu – Fethiye Mahallesi Ata Bulvarı No:105 Nilüfer/BURSA 

adresindeki ihale salonunda 15/04/2014 günü saat 10.00’da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan 

eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr internet 

adreslerimiz ile (0) (224) (243 43 30) numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

Vekâletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık artırma yöntemi ile eşya satış şartnamesi ve ekleri 10,00 TL (KDV dâhil) bedel 

karşılığı Tasfiye İşletme Müdürlüğümüz ile Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden 

alınabilir. 

İlan olunur. 2639/1-1 

—— • —— 
484 TON YAKIMLIK HURDA AHŞAP TRAVERS SATILACAKTIR 

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden: 

İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. 

GAR/AFYONKARAHİSAR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21- 0 272 214 19 43 

c) Elektronik Posta Adresi : www.tcdd.gov.tr. 

(tcddihalekomisyonuafyon@mynetcom) 

1 - İhale konusu malzemelerin adı ve miktarı: Bölgemiz Yol Bakım Onarım Müdürlükleri 

mıntıkasında bulunan: 

1 - TCDD Kütahya 71 Yol Bakım Onarım Müdürlüğü mıntıkasında 100,5 ton, 

2 -  TCDD Afyonkarahisar 72 Yol Bakım Onarım Müdürlüğü mıntıkasında 85 ton, 

3 - TCDD Konya 73 Yol Bakım Onarım Müdürlüğü mıntıkasında 76 ton, 

4 - TCDD Isparta 74 Yol Bakım Onarım Müdürlüğü mıntıkasında 222,5 ton 

Olmak üzere toplam 484 ton yakımlık durumda hurda ahşap travers Kapalı Zarf Usulü 

ihale ile satılacaktır. İhaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir. 

2 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Alım Satım ve İhale Komisyonu 

Başkanlığı-AFYONKARAHİSAR adresine ihale gün ve saati 22/04/2014 günü saat 15:30'a kadar 

verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

3 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Alım Satım ve İhale Komisyonu 

Bürosu-Afyonkarahisar adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 

satın almaları zorunlu olup TCDD 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü Afyonkarahisar veznesinden 

KDV dahil 50,00 TL bedelle temin edilebilir. 

4 - Teklif edilen bedelin en az %3'ü oranında geçici teminat verilecektir. İhale kalan 

firmadan %10 kesin teminat alınarak sözleşme düzenlenecektir. 

5 - Bu ihale 2886, 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir. 2630/1-1 
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TEMİZ SU, KİRLİ SU, PETROL BAZILI ÇAMURUN TANKER ARAÇLARLA DOLUMU-

TAŞIMA, İŞYERİNDE BOŞALTMA VE TESELLÜM İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

TPAO Batman Bölge Müdürlüğünden: 

Bölge Müdürlüğümüze bağlı merkez ile saha/kamp işyerlerine temiz su, kirli su, petrol 

bazılı çamurun tanker araçlarla dolumu-taşıma, işyerinde boşaltma ve tesellüm işi. 

İhale Kayıt No : 2014/33538 

1 - İdarenin 

a) Adresi : TPAO BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BATMAN 

b) Telefon ve faks numarası : (488) 213 27 10 (6 Hat) 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : www.ayuruk@tpao.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2010 model ve üstü olmak üzere 6 adet kirli su ve 

petrol bazlı çamur için en az 20 ton kapasiteli tanker 

araç ve 2 Adet içme Suyu İçin (Galvanizli veya krom 

tanklı) en az 20 ton kapasiteli tanker araç olmak üzere 

toplam 8 adet santrifüjlü tanker araç kiralama işi. 

b) Yapılacağı yer : TPAO BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BATMAN 

c) İşin süresi ve başlama tarihi : SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI MÜTEAKKİP - 1 YIL 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TPAO BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BATMAN 

b) Tarihi ve saati : 25.04.2014 SAAT 14.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

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

Belgesi; 

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

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

olduğunu gösterir belge, 

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

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

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli İmza Beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya 

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
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4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

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

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

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

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

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

belge, 

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

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 

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

4.3.1. İş deneyim belgeleri: 

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

teklif edilen bedelin %30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin 

iş deneyimini gösteren belgeler, 

4.3.2. Makine, Teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu: 

Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğünden İsteklinin adına alınmış K1 

Belgesi 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4.1. Her türlü İş makinası kiralama işi. 

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

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı 

TPAO BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-BON BAŞMÜHENDİSLİĞİ BATMAN adresinden 

satın alınabilir. 

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TPAO BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - 

MUHABERAT ŞEFLİĞİ BATMAN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, Birim Fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 

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

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

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim 

günüdür. 

12 - Bu ihale için, İdaremiz 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmadığı, ihaleyi 

yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

İlan olunur. 2423/1-1 
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ÇİFT ZİNCİRLİ KONVEYÖR PALETİ SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığından: 

İşin adı: Çift Zincirli Konveyör Paleti alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında 

hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2014/36178 

Dosya No : 1426025 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : BAĞLIK CADDESİ YAYLA MAHALLESİ İHSAN 

SOYAK SOKAK NO: 2    57090-ZONGULDAK 

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

Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi : 

2 - İhale konusu malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Çift Zincirli Konveyör Paleti 25.000 adet 

b) Teslim yeri : Türkiye Taşkömürü Kurumu Makina ve İkmal Dairesi 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü 

Tesellüm Şefliği/ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi :  İşe başlanmasına müteakip 90 takvim günü 

3 - İhalenin: 

a) Yapılacağı yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın 

Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 

ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 21.04.2014 - 15.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4-1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

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

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

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

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirlenen geçici teminat, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

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

girişim beyannamesi, 

ı) Şartnamenin 16 nci maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

i) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

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

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

5. İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 

6. İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

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

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

görülebilir ve şartnameler 30,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

7. Teklifler en geç 21.04.2014 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli 

- taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir. 

8. İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 

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

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

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

9. İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda 

geçici teminat vereceklerdir. 

10. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

11. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

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

maddeler uygulanır. 

12.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

12.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

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

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

İlan olunur. 2596/1-1 
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LAVUAR ELEKLERİ SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığından: 

İşin Adı: Lavuar elekleri alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan 

Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2014/36584 

Dosya no : 1424026 

1 - İdarenin: 

a) Adres : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak 

No:2   67090-ZONGULDAK 

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

Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi : 

2 - İhale Konusu Malın : 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Lavuar elekleri: 6 Kalem 

b) Teslim yeri  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Makine ve ikmal Daire 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü 

Tesellüm Şefliği Ambarı/ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasını müteakip 60 takvim günüdür. 

3 - İhalenin : 

a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın 

Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 - 

ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 15.04.2014 Salı günü saat : 15:00 

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

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

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

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

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

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

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

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

girişim beyannamesi, 

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde 

(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

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

gereken kriterler; 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

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

7. İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

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

görülebilir ve şartnameler 20.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8. Teklifler en geç 15.04.2014 Salı günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu 

Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu 

değildir. 

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

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

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

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

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

geçici teminat vereceklerdir. 

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

takvim günü olmalıdır. 

12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

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

maddeler uygulanır; 

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

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

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

İlan olunur. 2597/1-1 
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ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN 2 KALEM KAYMA 

YATAĞININ (DÖKÜM) TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI YAPILACAKTIR 

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonundan:  

İhale Kayıt No : 2014/37972 

1 - İdarenin: 

a) Adresi  : TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü 

Merkez/Çankırı 

b) Telefon ve Faks Numarası  : 0376 213 02 31 - 213 02 28 - 29 

c) Elektronik Posta Adresi  : makasfabrikasi@hotmail.com 

2 - İhale konusu malın  

     adı ve miktarı : 2 Kalem Kayma Yatağının (döküm) Teknik Şartnameye 

Göre Alımı 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

İhale Komisyonu bürosuna 30/04/2014 günü saat 11.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması 

şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

İhale Komisyonu bürosunda ve www.tcdd.gov.tr adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman TCDD İşletmesi Çankırı Makas 

Fabrikası Müdürlüğü Muhasebe Şefliğinden doküman satış bedeli olan KDV DAHİL 100 TL’nin 

İş Bankası Başkent Kurumsal Şubesi 

TR-290006400000143990013345 iban nolu hesaba yatırıldığını gösterir dekontla temin 

edebilirler. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 2717/1/1-1 

————— 

ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN 2 KALEM KİLİT 

MALZEMESİNİN (DÖKÜM) TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI YAPILACAKTIR 

İhale Kayıt No : 2014/37964 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü 

Merkez/Çankırı 

b) Telefon ve Faks Numarası  : 0376 213 02 31 - 213 02 28 - 29 

c) Elektronik Posta Adresi : makasfabrikasi@hotmail.com 

2 - İhale konusu malın  

     adı ve miktarı : 2 Kalem Kilit Malzemesinin (döküm) Teknik 

Şartnameye Göre Alımı 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

İhale Komisyonu bürosuna 29/04/2014 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması 

şarttır. 
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5 - İhale dokümanı TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

İhale Komisyonu bürosunda ve www.tcdd.gov.tr adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman TCDD İşletmesi Çankırı Makas 

Fabrikası Müdürlüğü Muhasebe Şefliğinden doküman satış bedeli olan KDV DAHİL 100 TL’nin 

İş Bankası Başkent Kurumsal Şubesi 

TR-290006400000143990013345 iban nolu hesaba yatırıldığını gösterir dekontla temin 

edebilirler. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 2717/2/1-1 

————— 

ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN 5 KALEM KÜRSÜ 

MALZEMESİNİN (DÖKÜM) TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI YAPILACAKTIR 

İhale Kayıt No : 2014/37961 

1 - İdarenin: 

a) Adresi  : TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü 

Merkez/Çankırı 

b) Telefon ve Faks Numarası  : 0376 213 02 31 - 213 02 28 - 29 

c) Elektronik Posta Adresi  : makasfabrikasi@hotmail.com 

2 - İhale konusu malın  

     adı ve miktarı : 5 KALEM KÜRSÜ MALZEMESİNİN (DÖKÜM) 

TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

İhale Komisyonu bürosuna 29/04/2014 günü saat 11:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması 

şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

İhale Komisyonu bürosunda ve www.tcdd.gov.tr adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman TCDD İşletmesi Çankırı Makas 

Fabrikası Müdürlüğü Muhasebe Şefliğinden doküman satış bedeli olan KDV DAHİL 100 TL’nin 

İş Bankası Başkent Kurumsal Şubesi 

TR-290006400000143990013345 iban nolu hesaba yatırıldığını gösterir dekontla temin 

edebilirler. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 2717/3/1-1 

————— 

ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN 2250 ADET 

S-49 DÜZ KONTRAY SELETİNİN (DÖKÜM) TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE 

ALIMI YAPILACAKTIR 

İhale Kayıt No : 2014/37945 

1 - İdarenin: 

a) Adresi  : TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü 

Merkez/Çankırı 

b) Telefon ve Faks Numarası  : 0376 213 02 31 - 213 02 28 - 29 

c) Elektronik Posta Adresi  : makasfabrikasi@hotmail.com 



4 Nisan 2014 – Sayı : 28962 RESMÎ GAZETE Sayfa : 249 

 

2 - İhale konusu malın  

     adı ve miktarı : 2250 Adet S-49 Düz Kontray Seletinin (döküm) Teknik 

Şartnameye Göre Alımı. 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

İhale Komisyonu bürosuna 28/04/2014 günü saat 11:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması 

şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

İhale Komisyonu bürosunda ve www.tcdd.gov.tr adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman TCDD İşletmesi Çankırı Makas 

Fabrikası Müdürlüğü Muhasebe Şefliğinden doküman satış bedeli olan KDV DAHİL 100 TL’nin 

İş Bankası Başkent Kurumsal Şubesi 

TR-290006400000143990013345 iban nolu hesaba yatırıldığını gösterir dekontla temin 

edebilirler. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 2717/4/1-1 

————— 

ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN 2250 ADET S-49 EĞRİ 

KONTRAY SELETİNİN (DÖKÜM) TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI YAPILACAKTIR 

İhale Kayıt No : 2014/37952 

1 - İdarenin: 

a) Adresi  : TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü 

Merkez/Çankırı 

b) Telefon ve Faks Numarası  : 0376 213 02 31 - 213 02 28 - 29 

c) Elektronik Posta Adresi  : makasfabrikasi@hotmail.com 

2 - İhale konusu malın  

     adı ve miktarı : 2250 Adet S-49 Eğri Kontray Seletinin (döküm) Teknik 

Şartnameye Göre Alımı. 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

İhale Komisyonu bürosuna 28/04/2014 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması 

şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

İhale Komisyonu bürosunda ve www.tcdd.gov.tr adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman TCDD İşletmesi Çankırı Makas 

Fabrikası Müdürlüğü Muhasebe Şefliğinden doküman satış bedeli olan KDV DAHİL 100 TL’nin 

İş Bankası Başkent Kurumsal Şubesi 

TR-290006400000143990013345 iban nolu hesaba yatırıldığını gösterir dekontla temin 

edebilirler. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 2717/5/1-1 
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ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN 2500 ADET 600 MM 

KAYMA YATAĞININ (DÖKÜM) TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI YAPILACAKTIR 

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonundan:  

İhale Kayıt No : 2014/37979 

1 - İdarenin: 

a) Adresi  : TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü 

Merkez/Çankırı 

b) Telefon ve Faks Numarası  : 0376 213 02 31 - 213 02 28 - 29 

c) Elektronik Posta Adresi  : makasfabrikasi@hotmail.com 

2 - İhale konusu malın  

     adı ve miktarı : 2500 Adet 600 mm Kayma Yatağının (döküm) Teknik 

Şartnameye Göre Alımı 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

İhale Komisyonu bürosuna 30/04/2014 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması 

şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

İhale Komisyonu bürosunda ve www.tcdd.gov.tr adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman TCDD İşletmesi Çankırı Makas 

Fabrikası Müdürlüğü Muhasebe Şefliğinden doküman satış bedeli olan KDV DAHİL 100 TL’nin 

İş Bankası Başkent Kurumsal Şubesi TR-290006400000143990013345 iban nolu hesaba 

yatırıldığını gösterir dekontla temin edebilirler. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 2717/6/1-1 

—— • —— 
TCDD VAN GÖLÜ FERİBOT MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI, T/FERİLERİNİN 2014 YILI 

İHTİYACI OLAN 45.000-KG DENİZ DİZEL 1000 SAE 40 NUMARA YAĞ  

SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi Van Gölü Feribot Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2014/38054 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi Vangölü Feribot Müdürlüğü. Kale Mah. 

Eski Ahlat yolu üzeri No: 50  13200 Tatvan/BİTLİS 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 434 827 80 40 Fax: 0434 827 80 43 

c) Elektronik Posta Adresi : Vangoluferibotsatinalma@tcdd.gov.tr 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı :40 numara Deniz Dizel 1000 SAE Motor yağı. 

45.000 Kg. 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile (3/g usulü istisna) ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler 

ihale dökümanında belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Vangölü Feribot Müdürlüğü Satın Alma Bürosuna 

14/04/2014 Pazartesi günü saat: 10:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dökümanı, TCDD İşletmesi Vangölü Feribot Müdürlüğü Satın Alma bürosunda 

görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunlu olup, TCDD 

İşletmesi Vangölü Feribot Müdürlüğü Muhasebe Servisi veznesinden KDV Dahil 400,00,-TL 

bedelle temin edilebilir. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 2692/1-1 
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FABRİKAMIZ MEYDAN, HAM FABRİKA, RAFİNERİ VE KAZAN DAİRESİ 

KISIMLARINDAKİ KAYNAK, TAMİR, BAKIM VE ONARIM HİZMET ALIMI 

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikasından: 

“Meydan, Ham Fabrika, Rafineri ve Kazan Dairesi kısımlarındaki boru hattı değişimi, 

kaynak, tamir, bakım ve onarımı hizmet işi”, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği 

esasları dâhilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 

almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2014/37554 

1 - İdarenin 

a) Adı : T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası 

b) Adresi : Afyonkarahisar Konya Karayolu 22. Km 

AFYONKARAHİSAR 

c) Telefon ve faks numarası : 0 272 248 34 80    Faks: 0 272 248 34 87 

2 - İhale konusu malların 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Rafineri ve Meydan Tesisleri Kaynak İşleri Kazan 

Dairesi ve Ham Fabrika Kısımları Kaynak İşleri 

• İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı İdari Şartname ile Teknik Şartnamede 

detaylandırılmıştır. 

b) Yapılacağı yer : T.Ş.F.A.Ş Afyon Şeker Fabrikası 

c) İşin süresi : İşyeri teslim tarihinden itibaren Ham Fabrika ve 

kazan dairesi kısmı için 45 (Kırkbeş) takvim günü; 

Rafineri ve Meydan kısmı için 50 (Elli) takvim 

günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası - Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati  : 22.04.2014 Salı günü saat 10:00 

4 - İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

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

6 - İhale dokümanı T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası adresindeki Ticaret Servisinde 

görülebilir ve ihale dokümanı (KDV. Dâhil) TL 118,00 (Yüzonsekiz Türk Lirası) karşılığı aynı 

adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları 

zorunludur. 

7 - Teklifler, 22.04.2014 Salı günü saat 10:00’e kadar Afyon Şeker Fabrikası adresindeki 

Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

8 - İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 

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

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
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9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim 

günü olmalıdır. 

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler 

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

kanuni vekillerinin ihale günü ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

13 - Kurumumuz şartname konusu mal alımı; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri 

hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. İhale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve 

Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta 

veya kısmen yapmakta serbesttir. 2640/1-1 

————— 
BORU KAYNAK İŞLERİNİN YAPILMASI 

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

“Boru Kaynak İşlerinin Yapılması Hizmet işi”, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı 

Yönetmeliği esasları dâhilinde açık ihale usulü ile götürü bedel üzerinden ihale edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2014/37409 

1 - İdarenin 

a) Adı : T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası 

b) Adresi : Afyonkarahisar Konya Karayolu 22. Km 

AFYONKARAHİSAR 

c) Telefon ve faks numarası : 0 272 248 34 80   Faks: 0 272 248 34 87 

2 - İhale konusu malların 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamızda mevcut I ve II No’lu iki adet 100 t/h 

VKW buhar kazanına ait; dom irtibat, soğutucu 

kollektör ile kızdırıcı kolektör arası, kızdırıcı ve 

soğutucu arası ve diğer 88,9’luk borularla Eko-1’lere 

ait 44,5 çaplı boruların mevcutlarının demontajı ile 

yeni boruların yerlerine kaynaklı birleştirme 

metoduyla montajı işleridir. 

İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı İdari Şartname ile Teknik Şartnamede 

detaylandırılmıştır. 

b) Yapılacağı yer : T.Ş.F.A.Ş Afyon Şeker Fabrikası 

c) İşin süresi : İşyeri teslim tarihinden itibaren 100 (Yüz) takvim 

günü. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası - Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati  : 22.04.2014 Salı günü saat 14:00 
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4 - İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

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

6 - İhale dokümanı T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası adresindeki Ticaret Servisinde 

görülebilir ve ihale dokümanı (KDV. Dâhil) TL 118,00 (Yüzonsekiz Türk Lirası) karşılığı aynı 

adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları 

zorunludur. 

7 - Teklifler, 22.04.2014 Salı günü saat 14:00’e kadar Afyon Şeker Fabrikası adresindeki 

Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

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

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim 

günü olmalıdır. 

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler 

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

kanuni vekillerinin ihale günü ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

13 - Kurumumuz şartname konusu mal alımı; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri 

hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. İhale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve 

Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta 

veya kısmen yapmakta serbesttir. 2641/1-1 

————— 
KİREÇ TAŞI SATIN ALINACAKTIR 

Kireç Taşı Mal Alımı T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde 

açık ihale usulü birim fiyat teklif ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 

almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2014/36829 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Afyonkarahisar Konya karayolu 22. Km. 

Afyonkarahisar 

b) Telefon ve faks numarası : 0 272 248 34 80 - 0 272 248 34 87 

c) Elektronik posta adresi  : 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 35.000 Ton (± % 20 toleranslı) Kireçtaşının 

Yüklenici tarafından evsafına uygun olarak 

fabrikaya nakli ve fabrika stok sahasında idare 

yetkililerinin göstereceği yere tarif edilen şekilde 

istif edilmesi işidir. 



Sayfa : 254 RESMÎ GAZETE 4 Nisan 2014 – Sayı : 28962 

 

b) Yapılacağı yer : Fabrikamız stok sahasına nakliyesi ve istif 

edilmesi. 

c) İşin süresi : İdarece verilecek termin programı dahilinde 

belirlenecek tarihler arasında 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Afyon Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 21.04.2014 Pazartesi günü Saat 14:00 

4 - İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

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

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 (Yüzonsekiz) Türk Lirası 

karşılığı Afyon Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir. 

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Afyon Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi 

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

gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemi için teklif edilen birim 

fiyatların (istihraç+nakliye) çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale 

sonucu üzerine bırakılan istekli ile her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 

imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Diğer Hususlar 

13.1. İsteklinin teklifini postayla göndermesi halinde dahi, T.Ş.F.A.Ş Genel Müdürlüğü 

Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliğinin 24. ve 25. Maddesi uyarınca eksiltme veya pazarlık 

yapılabileceğinden, isteklinin kanuni temsilcisinin noter onaylı belge aslı ile birlikte ihale gün ve 

saatinde hazır bulunması gerekmektedir. Kanuni temsilcinin ihale gün ve saatinde komisyon 

toplantı yerinde bulunmaması halinde postayla gönderilen teklif nihai teklif sayılacaktır. 

13.2. İş bu şartname konusu hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, İdare 

ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 2642/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize, 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim elemanları alınacaktır. 

Adayların, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları 

gerekmektedir. (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin 

onaylanmış olması şarttır.) 

1 - Doçent Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, noterden 

tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım 

dosya ile başvurmaları gerekmektedir. 

MÜRACAAT YERİ VE TARİHİ: Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire 

Başkanlığına, ŞAHSEN başvurmaları gerekmektedir. 

Müracaatlar ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılmalıdır. 

 

Birim Bölüm 
Anabilim 

Dalı 
Ünvanı Drc Adet Açıklama 

Fen Edebiyat 

Fakültesi 

Türk Dili 

ve 

Edebiyatı 

Yeni Türk 

Edebiyatı 
Doçent 1 1 

İkinci Yeni Şiiri akımı 

üzerine çalışma yapmış 

olmak. 

Eğitim 

Fakültesi 
İlköğretim 

Sosyal 

Bilgiler 

Eğitimi 

Doçent 2 1 

Reformların ve Osmanlı 

devletinin uluslararası 

ilişkiler anlayışının İslami 

dayanakları konusunda 

araştırmaları bulunmak. 

 2721/1-1 

—— • —— 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASI 

Ali Rıza TOPRAK-Bayram Ticaret tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca 

2012/154570 kayıt nolu ihale nedeniyle tüm kamu ihalelerinden 2 yıl süreyle yasaklanmasına 

ilişkin 11.10.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan işlemin iptali ve yürütmesinin 

durdurulması talebi ile Ankara 9. İdare Mahkemesinde 2014/186 Esas sayı ile açılmış olan davada 

adı geçen mahkeme 21.02.2014 tarihli kararı ile İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27 nci 

maddesi uyarınca idari işlemin yürütülmesinin durdurulmasına karar vermiştir.  

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun Genel Tebliği’nin 28.1.1.3. maddesinin (d) bendinde 

“İhalelere katılmaktan yasaklama kararına karşı açılan davada yürütmenin durdurulması veya 

iptal kararı verilmesi durumunda kararın aslı veya onaylı örneğinin Kurumumuza sunulması 

halinde ilgili gerçek veya tüzel kişiler yasaklılar listesinden çıkarılacaktır. Ancak, mahkeme kararı 

uyarınca veya idari bir işlemle ihalelere katılmaktan yasaklama kararlarının kaldırılması, 

değiştirilmesi veya düzeltilmesi hallerinde kararın yasaklama kararını veren idarelerce Resmi 

Gazete’de yayımlatılması ” hükmü gereğince Ali Rıza TOPRAK-Bayram Ticaret hakkındaki tüm 

kamu ihalelerinden 2 yıl süreyle yasaklanması kararının kaldırılması gerekmektedir. 

Adı/Unvanı : Ali Rıza TOPRAK-Bayram Ticaret 

Adresi : 100. Yıl Bulvarı No: 23 Kat: 3 

T.C. Kimlik No : 11701080840 

Vergi Kimlik No : Ostim Vergi Dairesi- 8540021370 

Kayıtlı Olduğu Tic. Odası : Ankara Ticaret Odası 

Ticaret/Esnaf Sicil No : 20224 2724/1-1 
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TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali 

Müşavirler Odaları Birliğinden:  

TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARLARI 

1 - Muş Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Fethi 

TAŞ’a “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın 

uygulanmasına 03.08.2013 tarihinde başlanmış olup, ceza 03.08.2014 tarihinde son bulacaktır. 

2 - İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Disiplin Kurulu’nca Serbest 

Muhasebeci Mali Müşavir Hakan ÖNCÜ’ye iki ayrı “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten 

Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen cezalar kendiliğinden kesinleşmiştir. 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirin daha önce almış olduğu geçici olarak mesleki faaliyetten 

alıkoyma cezaları 02.09.2019 tarihinde sona ereceğinden, cezanın uygulanmasına 03.09.2019 

tarihinde başlanacak olup, 03.09.2021 tarihinde son bulacaktır. 

3 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Disiplin Kurulu’nun 13.11.2013 

gün ve 2013/374-475 sayılı kararı ile, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Vedat PEKÇETİN’e “6 

Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza 

kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 01.02.2014 tarihinde başlanmış olup, ceza 

01.08.2014 tarihinde son bulacaktır. 

4 - Gaziantep Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Disiplin Kurulu’nun 30.07.2013 

gün ve 2013/230 sayılı kararı ile, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Doğan ÇETİNER’e “12 Ay 

Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza 

kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 01.02.2014 tarihinde başlanmış olup, ceza 

01.02.2015 tarihinde son bulacaktır. 

5 - 05.03.2014 tarih ve 28932 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Disiplin Kurulu 

kararlarına ilişkin ilanın 2.sırasında yer alan, Yeminli Mali Müşavirler Odası üyesi Yeminli Mali 

Müşavir Nevzat KESİK ilanında, sehven “cezanın uygulanmasına 29.01.2014 tarihinde başlanmış 

olup, ceza 29.01.2015 tarihinde son bulacaktır.” yazılmıştır. Oysaki Yeminli Mali Müşavirin daha 

önce almış olduğu geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezasının bitiş tarihi esas alınarak, 

ceza 22.12.2015 tarihinde başlanacak olup, 22.12.2016 tarihinde son bulacaktır. İlanen duyurulur. 

 2718/1-1 

—— • —— 
Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Doçent ve Profesör 

kadrolarına 2547 sayılı Yasanın 25. ve 26. maddelerine göre Öğretim Üyeleri alınacaktır. 

Adayların, başvurduğu bölüm/anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini (Profesör kadrosu 

için) belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini,1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan 

suretlerini, doçentlik belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara 

yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve 

belgeleyen dosyaları (Doçent kadrosuna başvuracak adayların 4 (Dört), Profesör kadrosuna 

başvuracakların ise 6 (Altı) takım dosya hazırlaması) ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri 

gerekmektedir. Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. 

Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular 

kabul edilmeyecektir. İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin www.yeditepe.edu.tr adresinde yer 

almaktadır.  
 

FAKÜLTE BÖLÜMÜ/ANABİLİM DALI 
KADRO 

ÜNVANI 
ADET 

Mühendislik ve 

Mimarlık Fakültesi 

Biyomedikal Mühendisliği Bölümü- Tıbbi 

Cihazlar, Dönüştürücüler ve Sinyal İşleme Alanı 
Profesör 1 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 
Ortodonti Anabilim Dalı Doçent 1 

 2720/1-1 
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Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın 

Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 657 Sayılı Devlet Memurları 

Kanunu'nun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşullan taşıyan Profesör ve Doçent 

adaylarının Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent adaylarının ise ilgili 

Dekanlıklara şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. 

Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüde olup, 2547 Sayılı Kanunda belirtilen asgari 

koşullar ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Trakya Üniversitesi 

Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Ölçütleri Yönergesi koşullarını sağlayan adaylar 

başvuracakları anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri iki adet fotoğraf, Doçentlik 

Başarı Belgesi ile özgeçmiş, yayın listesi (profesör adayları başlıca araştırma eserini belirtecek) 

ve yayınlarını kapsayan dosyalarını profesör adayları 6 nüsha, doçent adayları ise 4 nüsha halinde 

vereceklerdir. 

Yardımcı Doçent kadrolarına, 2547 Sayılı Kanunda belirtilen asgari koşullar ile 

Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Trakya Üniversitesi Öğretim 

Üyesi Atama ve Yükseltme Ölçütleri Yönergesi koşullarını sağlayan adaylar, başvurdukları 

anabilim dalı ile yabancı dilini belirten dilekçeleri ekinde 2 adet fotoğraf, doktora belgesi, yayın 

listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya vereceklerdir. 

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gereklidir. 

 

Birim/ Bölüm/Anabilim Dalı 

Kadro Unvanı / Adet 

Açıklama Profesör Doçent 

Yardımcı 

Doçent 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 

AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ   2  

ENDODONTİ  1 2  

PERİODONTOLOJİ  1 1  

PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ 1  1  

EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

ÇAĞDAŞ YUNAN DİLİ VE 

EDEBİYATI 

 1   

SANAT TARİHİ   1 Alanında doktora 

yapmış olmak. 

EĞİTİM FAKÜLTESİ 

ALMAN DİLİ EĞİTİMİ  1   

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ 1    

FEN FAKÜLTESİ 

MOLEKÜLER BİYOLOJİ 1    

TEMEL VE ENDÜSTRİYEL 

MİKROBİYOLOJİ 1 

   

UYGULAMALI MATEMATİK  1   

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 

HUKUK BİLİMLERİ  1   

İKTİSAT TEORİSİ  1   
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Birim/ Bölüm/Anabilim Dalı 

Kadro Unvanı / Adet 

Açıklama Profesör Doçent 

Yardımcı 

Doçent 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ 

KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ 

TARİHİ 

 1   

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

BİLGİSAYAR BİLİMLERİ 1    

GIDA MÜHENDİSLİĞİ  1   

GIDA MÜHENDİSLİĞİ   1 Alanında doktora 

yapmış olmak. 

KONSTRÜKSİYON VE İMALAT 1    

TIP FAKÜLTESİ 

ÇOCUK CERRAHİSİ 1    

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON 1    

GÖĞÜS HASTALIKLARI 1    

İÇ HASTALIKLARI   1 Endokrinoloji uzmanı 

olmak. 

İÇ HASTALIKLARI  1  Medikal Onkoloji 

uzmanı olmak 

İÇ HASTALIKLARI   1 Medikal Onkoloji 

uzmanı olmak 

RADYOLOJİ 1    

 2714/1-1 

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

Genel Müdürlük Makamının 21.03.2014 tarih ve 2400 sayılı Olur’u ile; 4708 Sayılı Yapı 

Denetimi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan Yapı Denetimi Uygulama 

Yönetmeliği gereği; 

Ender Şimşek İnşaat Yapı Malz. Test Lab. Proje ve Dan. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 

Bahçekapı Mah. 2509. Sok. Yeşilçam İşyeri Sitesi No:19/A Şaşmaz Etimesgut/ANKARA 

adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, Bakanlığımız Laboratuvar İzin Belgesi 

Komisyonunun (LİBK) 01.06.2006 tarih ve 74 sayılı kararı ile verilen 126 nolu “Laboratuvar İzin 

Belgesi” iptali ve kullanma hakkı veren sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı 

olarak feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 07.03.2014 tarih ve 475/6 nolu 

kararı ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 2703/1-1 

—— • —— 
Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 

Belediye Meclisimizin 03/02/2014 tarih ve 43 sayılı kararı ile uygun görülerek Ankara 

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12/03/2014 tarih ve 428 sayılı kararı ile onanan "Etimesgut 

ilçesi, Ayyıldız Mahallesi, imarın 46348 ada 1 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 

Planı Değişikliği Teklifi” 04/04/2014 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 2723/1-1 

————— 
Belediye Meclisimizin 06/02/2014 tarih ve 60 sayılı kararı ile uygun görülerek Ankara 

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12/03/2014 tarih ve 429 sayılı kararı ile onanan "Etimesgut 

İlçesi, Ayyıldız Mahallesi, imarın 45959 ada 3 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama 

İmar Planı Değişikliği Teklifi" 04/04/2014 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 2722/1-1 
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Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Adana 

Hizmet Merkezi Müdürlüğünden:  

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI DÜZELTME İLANI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/174500 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Adana Hizmet Merkezi Müdürlüğü İl/İlçe Adana/Seyhan 

Adresi 

Yeşiloba Mahallesi Yeni Metal 

Sanayi Sitesi 46035 Sokak 34. Blok 

No: 25A/B    01100 

Tel-Faks 
0322 428 91 29                                                        

0322 428 69 78 

Posta Kodu 01100 E-Mail adana@kosgeb.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Esilay Turizm İnşaat Nakliye Gıda 

Temizlik Sanayi ve Ticaret Limited 

Şirketi 

Adil Uğur / T.C. No: 32620759464 

Adresi 

Aydınlıkevler Mahallesi Gazi Mustafa 

Kemal Bulvarı No: 458 Kat: 1 

Yenişehir/Mersin 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
3790321031  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
27722  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

Not: 28.03.2014 tarihli ve 28955 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ilanımız yukarıdaki 

şekilde düzeltilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 2728/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi-No : 13.03.2014/ 92  Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 13.03.2014/ 1576 EDİRNE 

Kırklareli İli, Demirköy İlçesi, İğneada Beldesi, Kasapçayırı Mevkii, sit alanı dışında 

kalan, maliye hazinesi mülkiyetine kayıtlı bulunan, 117 ada, 14 parselde yer alan, Kasapçayırı 

Tümülüsünün ve Mezarlık Alanının tescil edilmesi istemine ilişkin Kırklareli Valiliği (İl Kültür 

Turizm Müdürlüğü) nin 29.11.2013 tarih ve 80306381-106.01.01-834 sayılı yazısı ve raportörün 

raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Söz konusu Kasapçayırı Tümülüsünün ve Mezarlık Alanının 2863 sayılı yasa kapsamına 

giren özellikler taşıması nedeniyle 1/25000 ölçekli haritada belirlenen sınırları itibariyle 1. derece 

arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, 

* Taşınmazda koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar Koruma Yüksek Kurulunun 

05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ek kararında yer alan 1. Derece arkeolojik sit alanı hükümlerinin 

geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşulları olarak belirlenmesine, 

* Kasapçayırı Tümülüsü ve Mezarlık Alanında kaçak kazı yapanlar hakkında Müze 

Müdürlüğü tarafından yasal soruşturma açıldığından yeniden yasal soruşturma açılmasına gerek 

olmadığına, kaçak kazı çukurlarının Müze Müdürlüğü denetiminde kapatılmasına karar verildi. 



4 Nisan 2014 – Sayı : 28962 RESMÎ GAZETE Sayfa : 261 

 

 

 2704/1-1 



Sayfa : 262 RESMÎ GAZETE 4 Nisan 2014 – Sayı : 28962 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı no ve tarih : 72- 06.02.2014  Toplantı Yeri 

Karar no ve tarih : 943- 06.02.2014 KAYSERİ 

 

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Germir (Konaklar) Mahallesinde, kentsel sit alanında kalan, 

tapunun 11354 ada, 9 parselinde, özel mülkiyet adına kayıtlı konut niteliğindeki taşınmazın 

Koruma Amaçlı İmar Planı hazırlanmasına yönelik çalışma nedeniyle 2863 sayılı yasa 

kapsamında incelenmesi istemine ilişkin İller Bankası Anonim şirketinin 12.07.2013 gün ve 

21213 sayılı yazısı, konuya ilişkin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 26.11.2013 gün ve 3743 

sayılı, Melikgazi Kaymakamlığının 04.12.2013 gün ve 4432 sayılı, Melikgazi Belediye 

Başkanlığının 29.11.2013 gün ve 8824 sayılı, görüş yazıları, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 

raportörlerinin 29.01.2014 gün ve 103 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, 

tescil fişi görüldü, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda; 

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Germir (Konaklar) Mahallesinde, kentsel sit alanında kalan, 

tapunun 11354 ada, 9 parselinde, özel mülkiyet adına kayıtlı konut niteliğindeki taşınmazın; 2863 

sayılı yasanın 6.maddesi kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle korunması gerekli 

taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, Kent ve çevre kimliğine katkıda bulunan kültür 

varlığı niteliğindeki yöresel yaşam biçimini yansıtan yapılar kapsamında olması nedeniyle yapı 

grubunun “II. Grup” olarak belirlenmesine, tescil işlemlerinin 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür 

Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkındaki Yönetmelik” doğrultusunda ilgili kurumlar 

tarafından yapılması gerektiğine, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı no ve tarih : 69 - 09.01.2014  Toplantı Yeri 

Karar no ve tarih : 894 - 09.01.2014 KAYSERİ 

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Germir (Konaklar) Mahallesinde, kentsel sit alanında kalan, 

tapunun 11354 ada, 10 parselinde, özel mülkiyet adına kayıtlı konut niteliğindeki taşınmazın 

Koruma Amaçlı İmar Planı hazırlanmasına yönelik çalışması kapsamında 2863 sayılı yasa 

kapsamında incelenmesi istemine ilişkin İller Bankası Anonim şirketinin 12.07.2013 gün ve 

21213 sayılı yazısı, konuya ilişkin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 26.11.2013 gün ve 3743 

sayılı, Melikgazi Kaymakamlığının 04.12.2013 gün ve 4432 sayılı, Melikgazi Belediye 

Başkanlığının 29.11.2013 gün ve 8824 sayılı, görüş yazıları, raportörlerinin 22.11.2013 gün ve 

1080 sayılı raporu okundu, raportörünün açıklamaları dinlendi, tescil fişi görüldü, dosyasındaki 

bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda; 

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, , Germir (Konaklar) Mahallesinde, kentsel sit alanında kalan, 

tapunun 11354 ada, 10 parselinde, özel mülkiyet adına kayıtlı konut niteliğindeki taşınmazın; 

2863 sayılı yasanın 6.maddesi kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle korunması gerekli 

taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, Kent ve çevre kimliğine katkıda bulunan kültür 

varlığı niteliğindeki yöresel yaşam biçimini yansıtan yapılar kapsamında olması nedeniyle yapı 

grubunun “II.Grup” olarak belirlenmesine, tescil işlemlerinin 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür 

Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkındaki Yönetmelik” doğrultusunda ilgili kurumlar 

tarafından yapılması gerektiğine, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı no ve tarih : 72 - 06.02.2014  Toplantı Yeri 

Karar no ve tarih : 941 - 06.02.2014 KAYSERİ 

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Germir (Konaklar) Mahallesinde, kentsel sit alanında kalan, 

tapunun 11345 ada, 3 parselinde, özel mülkiyet adına kayıtlı bezirhanenin Koruma Amaçlı İmar 

Planı hazırlanmasına yönelik çalışma nedeniyle 2863 sayılı yasa kapsamında incelenmesi 

istemine ilişkin İller Bankası Anonim şirketinin 12.07.2013 gün ve 21213 sayılı yazısı, konuya 

ilişkin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 26.11.2013 gün ve 3743 sayılı, Melikgazi 

Kaymakamlığının 04.12.2013 gün ve 4432 sayılı, Melikgazi Belediye Başkanlığının 29.11.2013 

gün ve 8824 sayılı, görüş yazıları, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 29.01.2014 

gün ve 103 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, tescil fişi görüldü, 

dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda; 

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Germir (Konaklar) Mahallesinde, kentsel sit alanında kalan, 

tapunun 11345 ada, 3 parselinde, özel mülkiyet adına kayıtlı bezirhanenin; 2863 sayılı yasanın 

6.maddesi kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle korunması gerekli taşınmaz kültür 

varlığı olarak tescil edilmesine, Toplumun maddi tarihini oluşturan kültür verileri içinde tarihsel, 

simgesel, anı ve estetik nitelikleriyle korunması zorunlu yapılar kapsamında değerlendirilerek 

yapı grubunun “I. Grup” olarak belirlenmesine, tescil işlemlerinin 13.03.2012 tarih ve 28232 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür 

Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkındaki Yönetmelik” doğrultusunda ilgili kurumlar 

tarafından yapılması gerektiğine, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı no ve tarih : 72 - 06.02.2014  Toplantı Yeri 

Karar no ve tarih : 942 - 06.02.2014 KAYSERİ 

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Germir (Konaklar) Mahallesinde, kentsel sit alanında kalan, 

tapunun 11330 ada, 20 parselinde, özel mülkiyet adına kayıtlı konut niteliğindeki taşınmazın 

Koruma Amaçlı İmar Planı hazırlanmasına yönelik çalışma nedeniyle 2863 sayılı yasa 

kapsamında incelenmesi istemine ilişkin İller Bankası Anonim şirketinin 12.07.2013 gün ve 

21213 sayılı yazısı, konuya ilişkin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 26.11.2013 gün ve 3743 

sayılı, Melikgazi Kaymakamlığının 04.12.2013 gün ve 4432 sayılı, Melikgazi Belediye 

Başkanlığının 29.11.2013 gün ve 8824 sayılı, görüş yazıları, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 

raportörlerinin 29.01.2014 gün ve 103 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, 

tescil fişi görüldü, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda; 

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Germir (Konaklar) Mahallesinde, kentsel sit alanında kalan, 

tapunun 11330 ada, 20 parselinde, özel mülkiyet adına kayıtlı konut niteliğindeki taşınmazın; 

2863 sayılı yasanın 6.maddesi kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle korunması gerekli 

taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, Kent ve çevre kimliğine katkıda bulunan kültür 

varlığı niteliğindeki yöresel yaşam biçimini yansıtan yapılar kapsamında olması nedeniyle yapı 

grubunun “II.Grup” olarak belirlenmesine, tescil işlemlerinin 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür 

Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkındaki Yönetmelik” doğrultusunda ilgili kurumlar 

tarafından yapılması gerektiğine, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı no ve tarih : 69 - 09.01.2014  Toplantı Yeri 

Karar no ve tarih : 893 - 09.01.2014 KAYSERİ 

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Germir (Konaklar) Mahallesinde, kentsel sit alanında kalan, 

tapunun 11344 ada, 1 parselinde, özel mülkiyet adına kayıtlı konut niteliğindeki taşınmazın 

Koruma Amaçlı İmar Planı hazırlanmasına yönelik çalışması kapsamında 2863 sayılı yasa 

kapsamında incelenmesi istemine ilişkin İller Bankası Anonim şirketinin 12.07.2013 gün ve 

21213 sayılı yazısı, konuya ilişkin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 26.11.2013 gün ve 3743 

sayılı, Melikgazi Kaymakamlığının 04.12.2013 gün ve 4432 sayılı, Melikgazi Belediye 

Başkanlığının 29.11.2013 gün ve 8824 sayılı, görüş yazıları, raportörlerinin 22.11.2013 gün ve 

1080 sayılı raporu okundu, raportörünün açıklamaları dinlendi, tescil fişi görüldü, dosyasındaki 

bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda; 

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Germir (Konaklar) Mahallesinde, kentsel sit alanında kalan, 

tapunun 11344 ada, 1 parselinde, özel mülkiyet adına kayıtlı konut niteliğindeki taşınmazın; 2863 

sayılı yasanın 6.maddesi kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle korunması gerekli 

taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, Kent ve çevre kimliğine katkıda bulunan kültür 

varlığı niteliğindeki yöresel yaşam biçimini yansıtan yapılar kapsamında olması nedeniyle yapı 

grubunun “II. Grup” olarak belirlenmesine, tescil işlemlerinin 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür 

Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkındaki Yönetmelik” doğrultusunda ilgili kurumlar 

tarafından yapılması gerektiğine, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 20.02.2014 - 90 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 20.02.2014 - 992   ŞANLIURFA 

Şanlıurfa ili, Viranşehir ilçesi, Yeşildurak köyünde bulunan Yeşildurak Höyüğünün sit 

alanı sınırlarının sayısallaştırılması, Koruma ve Kullanma Esaslarının belirlenmesine yönelik 

Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 14/02/2014 tarihli 

raporu, Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 01.07.2008/670 sayılı 

kararı, fotoğraflar, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan 

görüşmeler sonucunda:  

Şanlıurfa ili, Viranşehir ilçesi, Yeşildurak köyünde bulunan Yeşildurak Höyüğünün 

koordinatlı sit alanı haritası bulunmaması nedeni ile Kurulumuz raportörlerince yerinde yapılan 

inceleme sonucu hazırlanan 1/5000 ölçekli koordinatlı sit alanı haritasının uygun olduğuna, 

Yeşildurak Höyüğü üzerinde Yeşildurak köy yerleşmesinin bulunması ve sosyal yaşamın devam 

etmesi nedeniyle I. Derece arkeolojik sit alanı olan sit derecesinin II. Derece arkeolojik sit alanı 

olarak düzeltilmesine, II. Derece arkeolojik sit alanı olan kısımdaki parsellere Viranşehir Tapu 

Müdürlüğünce korunması gerekli kültür varlığıdır şerhinin düşülmesine,  tescil edilirken koruma 

ve kullanma esasları belirlenmeyen, 

Yeşildurak Höyüğü’nün II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma 

Şartları’nın: 

1. Bu alanda, yeni yapılaşmaya izin verilemez. 

2. İmar Planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenir 

3.  Bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamaz 

4. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için 

müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama 

Kurulumuzca değerlendirilir. 

5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Mevcut tarımsal kullanımlar sürdürülebilir. Mevcut 

ağaçlardan ürün alınabilir. Sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetler devam edebilir.  

6. Taş, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez. 

7. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.  

şeklinde yedi madde olarak belirlenmesine, 

I. Derece Arkeolojik Sit Alanından çıkartılan, ancak II. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

sınırları dışında kalan bölgenin ise Ek 2’de belirtildiği şekilde “Etkileşim Geçiş Bölgesi” olarak 

belirlenmesine karar verildi. 
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