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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

HAZİNE GARANTİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİN ÜSTLENİLMESİNDE 

UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yükümlülükleri ilgili mevzuat çerçevesinde

Müsteşarlıkça garanti edilen kurum ve kuruluşlar ile ülkelerin söz konusu yükümlülüklerinin

Müsteşarlık tarafından üstlenilerek geri ödenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, yükümlülükleri ilgili mevzuat kapsamında Müsteşar-

lıkça garanti edilen kamu kurum ve kuruluşları ile ülkeleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı

ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrası ve

16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE  4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında Kanunun 3 üncü maddesindeki ta-

nımlara ilave olarak;

a) Borçlu: 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında

Kanun ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan ikincil mevzuat çerçevesinde lehine Hazine garantisi

sağlanan kurum ve kuruluşlar ile ülkeleri,
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b)  Garanti Üstlenim ve İkraz Anlaşması: Borçlunun Hazine Garantisi kapsamında olan

ve Müsteşarlık tarafından üstlenilmesi neticesinde ortaya çıkacak Hazine alacağının akit altına

alınmasını sağlayan anlaşmayı,

c) Kanun: 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin

Düzenlenmesi Hakkında Kanunu

ifade eder.

İlkeler

MADDE 5 – (1) Borçlu, Hazine Garantisi altındaki yükümlülükleri ile ilgili olarak aşa-

ğıda belirtilen ilkeleri esas alacaktır;

a) Hazine garantisi altındaki yükümlülüklerin Borçlu tarafından yerine getirilmesi

esastır.

b) Borçlu, Hazine garantisi altındaki yükümlülükleri için gereken tutarı vadesinde geri

ödenecek şekilde planlamak ve yılı bütçelerinde öncelikli olarak ayırmakla mükelleftir.

İKİNCİ BÖLÜM

Hazine Geri Ödeme, Yatırım ve Karşı Garantilerinden Üstlenim Yapılması

Hazine geri ödeme, Hazine yatırım ve Hazine karşı garantisi altında olan yüküm-

lülüklerin üstlenilmesi

MADDE 6 – (1) Borçlu, bütçesinde yeterli kaynak ayırmış olmakla beraber, nakit akış-

larında ortaya çıkabilecek beklenmeyen aksamalara bağlı olarak mali imkanlarının, ödemekle

mükellef olduğu garantili yükümlülüğünün geri ödenmesinde yetersiz olması durumunda, Ha-

zine tarafından yükümlülüğün tamamen veya kısmen üstlenilmesini talep edebilir.

(2) Üstlenime esas işlemlerin gerçekleştirilmesini teminen başvurular aşağıda tanım-

landığı şekilde yapılacaktır;

a) Üstlenim talepleri, ödeme vadesinden en az 15 gün önce, yazılı olarak ve gerekçesiyle

birlikte gereği için Müsteşarlık Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü’ne yapılacaktır. Borçlu,

üstlenim başvurusunu yapmadan önce bu bentte belirtilen süreyi de dikkate alarak Müsteşar-

lıktan “Garanti Üstlenim ve İkraz Anlaşması”nı temin edecektir.

b) Borçlu üstlenim başvurusunu yaparken ödeme vadesindeki ay ve bir önceki aya iliş-

kin gelir ve harcama kalemlerinin detaylı dökümünü içeren nakit akım tablosunu ibraz etmekle

mükelleftir. Buna ilaveten, Borçlu, Müsteşarlıktan temin ettiği “Garanti Üstlenim ve İkraz An-

laşması”nı iki nüsha ve usulüne uygun olarak doldurup imzalayarak Müsteşarlık Kamu Finans-

manı Genel Müdürlüğüne gönderecektir. Üstlenilmesi uygun görülen geri ödemeye ilişkin Ga-

ranti Üstlenim ve İkraz Anlaşmasının bir örneği Müsteşarlık tarafından imzalanarak Borçluya

geri gönderilecektir.

c) Üstlenimin il özel idareleri, büyükşehir belediyeleri ve belediyeler ile bunlara bağlı

müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar adına yapılması halinde Kanunun 8 inci
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maddesinin beşinci fıkrasında belirtildiği şekilde müteselsil kefaleti aranır. Ayrıca, belediye

birliklerinin Borçlu olması halinde, birliğe üye her bir belediyenin müteselsil kefaleti zorun-

ludur.

ç) Üstlenimin Kamu İktisadi Teşebbüslerinin veya bağlı kuruluşları adına yapılması

halinde bağlı bulunduğu Kamu İktisadi Teşebbüsünün müteselsil kefaleti aranır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hazine Ülke Garantilerinden Üstlenim Yapılması

Hazine ülke garantisi altında olan yükümlülüklerin üstlenilmesi

MADDE 7 – (1) Hazine ülke garantisi altında olan yükümlülüklerin üstlenilmesine

ilişkin usul ve esaslar, Hazine ülke garantisi verilmesi sırasında belirlenir ve üstlenim işlemleri

söz konusu usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir.

Sorumluluk ve  denetim

MADDE 8 – (1) Müsteşarlık üstlenim talebine esas teşkil eden ve Borçlu tarafından

ibraz edilen bilgilerin doğruluğunun ve sağlanan Hazine garantisinin gerektiği gibi kullanılıp

kullanılmadığının tespiti maksadıyla ilgili kuruluşlar nezdinde denetim yapabilir.

(2) Müsteşarlık, Borçlu tarafından usulüne uygun olarak yapılmayan başvurulardan ve

borcun gerektiği gibi izlenmemesinden kaynaklanan gecikme faizi, gecikme cezası ve benzeri

mali yükümlülükler doğduğunun ve Yönetmelikte belirlenen hususlara aykırı işlemlerin yapıl-

dığının tespiti halinde, garanti üstlenim ve ikraz anlaşması hükümleri ile genel hükümlerin uy-

gulanması yönünde girişimde bulunur.

(3) Hazine garantisi altındaki yükümlülüklerin geri ödenmesinde aksamaya sebebiyet

verdiği tespit edilenlere, Kanunun 8 inci maddesinin yedinci fıkrası gereği bu aksamadan doğan

zarar ölçüsünde rücu olunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Atıflar

MADDE 9 – (1) 21/12/2002 tarihli ve 24970 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ha-

zine Garantileri Kapsamında Yapılacak Ödemelerin Üstlenilmesinde Uygulanacak Usul ve

Esaslar Hakkında Yönetmeliğe yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 10 – (1) 21/12/2002 tarihli ve 24970 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Hazine Garantileri Kapsamında Yapılacak Ödemelerin Üstlenilmesinde Uygulanacak Usul ve

Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik  hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu

Bakan yürütür.
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Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

RİSK HESABI İLE İLGİLİ UYGULANACAK USUL VE 

ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Risk Hesabının gelirleri, yönetimi ve kulla-

nılması ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; yükümlülükleri ilgili mevzuat çerçevesinde Müste-

şarlıkça garanti edilen kurum ve kuruluşlar ile ülke garantilerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı

ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 13 üncü ve 16 ncı maddelerine daya-

nılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında Kanunun 3 üncü maddesindeki ta-

nımlara ilave olarak;

a) Borçlu: 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında

Kanun ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan ikincil mevzuat çerçevesinde lehine Hazine garantisi

sağlanan kurum ve kuruluşlar ile ülkeleri,

b) Banka: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nı,

c) Kanun: 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Dü-

zenlenmesi Hakkında Kanunu,

ç) Proje Şirketi: Bir projenin gerçekleştirilmesinden Şirket sözleşmesinde belirtilen süre

boyunca sorumlu olup, bu süre sonunda işlevleri sona eren şirketleri,

d) Risk Hesabı: Hazine garantileri kapsamında Müsteşarlık tarafından ödenen bütün

tutarlar ile risk yönetimi kapsamında önceden öngörülmesi mümkün bulunmayan ödemelerin

gerçekleştirilebilmesini teminen Banka nezdinde oluşturulan hesabı

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yetki ve Sorumluluk

Yetki

MADDE 5 – (1) Risk Hesabından, Hazine Garantileri kapsamında yapılan ödemeler

ile risk yönetimi kapsamında önceden öngörülmesi mümkün bulunmayan ödemelerin yapıl-

masına, Kanunun 1 inci ve 4 üncü maddeleri uyarınca Bakan yetkilidir.

Sayfa : 4                                 RESMÎ GAZETE                                31 Aralık 2014 – Sayı : 29222



(2) Yılı bütçesine bu amaçla konulan ödenek bir başka tertibe aktarılamaz. Yılı bütçe-

sinde risk hesabına aktarılması öngörülen ödeneklerin yetersiz olması halinde ilgili tertibe öde-

nek aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir.

Sorumluluk

MADDE 6 – (1) Borçlunun, dış finansman kaynağından Hazine Garantisi altında sağ-

ladığı Dış Finansman imkanlarına ilişkin her türlü yükümlülüklerden ve bu yükümlülüklerin

aksaması neticesinde doğmuş ve doğabilecek Hazine Alacaklarının geri ödenmesinde;

a) Üstlenimin büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve il özel idarelerine ait tüzel kişiler

ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kuruluşlar adına yapılması halinde; ilgili büyükşehir beledi-

yesi veya belediyenin,

b) Üstlenimin belediye birlikleri adına yapılması halinde, birliğe üye herbir belediyenin,

c) Üstlenimin Kamu İktisadi Teşebbüslerinin iştirak veya bağlı kuruluşları adına yapıl-

ması halinde bağlı bulunduğu Kamu İktisadi Teşebbüsünün

müteselsil kefaleti aranır.

(2) Borçlu ve müteselsil borçlu;

a) İkraz ve garanti anlaşmalarında belirtilen süre içerisinde İkraz ve/veya Garanti Üc-

retinin,

b) Risk Hesabından yapılacak ödemelerden doğan Hazine Alacaklarının geri ödemesinin

Risk Hesabına aktarılmasından sorumludur. Vadesinde ödenmeyen Hazine Alacaklarına

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri

çerçevesinde gecikme zammı uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hesabın Kaynakları ve İşleyişi

Kaynaklar, ödemeler ve nemalandırma

MADDE 7 – (1) Risk Hesabının kaynakları;

a) İkraz Ücretlerinden,

b) Garanti Ücretlerinden,

c) Hesaptan yapılan ödemeler karşılığında ilgili kuruluşlardan yapılan geri ödemeler

ve gecikme zammı dahil tahsil edilen her türlü ödemelerden,

ç) Hesaptaki tutarlar için sağlanan nemalardan,

d) Bütçe kanunları ile Risk Hesabına aktarılmak üzere öngörülen ödeneklerden

oluşur.

(2) Risk Hesabından yapılan ödemeler; Hazine Garantileri kapsamında Müsteşarlık ta-

rafından ödenen bütün tutarlar ile risk yönetimi kapsamında önceden öngörülmesi mümkün

bulunmayan ödemelerden oluşur.

(3) Hesaptaki tutarlar Müsteşarlık ile Banka arasında müştereken tespit olunan şartlar

ile nemalandırılır.
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Risk Hesabının işleyişi

MADDE 8 – (1) Müsteşarlık, Risk Hesabının kaynak ve ödemelerinin takibini yapa-

bilmek amacıyla Banka nezdinde vadeli veya vadesiz, TL veya döviz cinsi hesaplar açabilir.

(2) 7 nci maddede belirtilen kaynaklar, Risk Hesabına nakit olarak aktarılır.

(3) Hazine garantisi kapsamındaki kuruluşlar adına Müsteşarlık tarafından gerçekleş-

tirilecek ödemeler ile risk yönetimi kapsamında önceden öngörülemeyen ödemeler, ilgili

kreditörlere/proje şirketlerine ve/veya mercilere Banka aracılığı ile Risk Hesabından gerçek-

leştirilir.

(4) Risk Hesabının bütçeleştirme ve muhasebeleştirilmesine ilişkin işlemler, 30/12/2006

tarihli ve 26392 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Mu-

hasebe Yönetmeliğinde belirtildiği şekilde yapılır.

(5) Risk Hesabından, Kanunda belirtilen haller dışında kullanım yapılamaz.

(6) Borçlunun Hazine garantisi kapsamındaki borçlarının 1/1/2003 tarihinden önce

Müsteşarlıkça üstlenilmesinden doğan Hazine Alacaklarının geri ödemeleri, Hazinenin Türkiye

Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki ilgili hesabına aktarılmaya devam edilir.

Belge Akışı

MADDE 9 – (1) 8 inci maddede belirtilen Risk Hesabının İşleyişine ilişkin olarak Ban-

ka ile Müsteşarlık tarafından yerine getirilmesi gereken yükümlülükler, Banka ile Müsteşarlık

arasında yapılacak mutabakat ile sağlanır.

(2) Banka; Risk Hesabına yapılan aktarmaların 8 inci maddeye uygun olarak yapılma-

sının takibini, Banka ile Müsteşarlık arasında yapılacak mutabakat çerçevesinde sağlayacaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Atıflar

MADDE 10 – (1) 25/3/2003 tarihli ve 25059 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Risk

Hesabı ile İlgili Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe yapılan atıflar bu Yö-

netmeliğe yapılmış sayılır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 11 – (1) 25/3/2003 tarihli ve 25059 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Risk

Hesabı ile İlgili Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu

Bakan yürütür.
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

TARIMSAL ARAZİLERİN MÜLKİYETİNİN DEVRİNE

İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; tarımsal arazilerin devri, miras yolu ile inti-

kali, değerlemesi, yeter gelirli arazi büyüklüğü ve ekonomik bütünlüğüne ilişkin hükümler ile

ehil mirasçıya ait niteliklerin tespitine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; tarımsal arazilerin devri, miras yolu ile intikali, de-

ğerlemesi, yeter gelirli arazi büyüklüğü ve ekonomik bütünlüğüne ilişkin hükümler ile ehil mi-

rasçıya ait niteliklerin tespitine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı

Kanununun 8 ila 8/K maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Asgari tarımsal arazi büyüklüğü: Üretim faaliyet ve girdileri rasyonel ve ekonomik

olarak kullanıldığı takdirde, bir tarımsal arazide elde edilen verimliliğin, söz konusu tarımsal

arazinin daha fazla küçülmesi hâlinde elde edilemeyeceği Bakanlıkça belirlenen en küçük ta-

rımsal parsel büyüklüğünü,

b) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

c) Dikili tarım arazisi: Mutlak ve özel ürün arazileri dışında kalan ve üzerinde yöre

ekolojisine uygun çok yıllık ağaç, ağaççık ve çalı formundaki bitkilerin tarımı yapılan, ülkesel,

bölgesel veya yerel önemi bulunan arazileri,

ç) Ehil mirasçı: Kişisel yetenek ve durumları göz önünde tutulmak suretiyle bu Yönet-

melik hükümlerince belirlenen kriterlere uygun sulh hukuk mahkemesi tarafından belirlenen

mirasçı veya mirasçıları,

d) Ekonomik bütünlük: Mülkiyeti aynı kişiye ait birden fazla tarımsal arazinin tarımsal

üretim faaliyetine ekonomik bir değer katacak şekilde birbirine bağımlı olarak işletildiği Ba-

kanlıkça tespit edilen arazileri,

e) Kanun: 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununu,

f) Tarım arazisi: Toprak, topografya ve iklimsel özellikleri tarımsal üretim için uygun

olup, hâlihazırda tarımsal üretim yapılan veya yapılmaya uygun olan veya imar, ihya, ıslah

edilerek tarımsal üretim yapılmaya uygun hale dönüştürülebilen arazileri,
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g) Tarımsal gelir değeri: Tarım arazilerinden elde edilecek yıllık ortalama net gelirin

yirmi yıl ile çarpımı sonucu hesaplanan değeri,

ğ) Örtü altı tarım arazileri: İklim ve diğer dış etkilerin olumsuzluklarının kaldırılması

veya azaltılması ve gerekli özel çevre koşullarının yaratılması için cam, naylon veya benzeri

malzeme kullanılarak alçak ve yüksek sistemler içinde tarımsal üretim yapılan arazileri,

h) Sulu tarım arazisi: Tarımı yapılan bitkilerin büyüme devresinde ihtiyaç duyduğu su-

yun, su kaynağından alınarak yeterli miktarda ve kontrollü bir şekilde  karşılandığı arazileri,

ı) Yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğü: Bölge farklılıkları göz önünde bulundurularak

il ve ilçelerin Kanuna ekli (1) sayılı listede belirlenen yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Tarım Arazilerinin Değerlemesi, Yeter Gelirli Tarımsal Arazi 

Büyüklüğü ve Ekonomik Bütünlük

Tarım arazilerinin değerlemesi

MADDE 5 – (1) Tarımsal arazilerin gelir değeri, değerleme tarihinde, arazilerin opti-

mum koşullarda işletilmesi halinde elde edilecek yıllık ortalama net gelirine göre hesaplanır.

(2) Üretim dönemlerine ait gayrisafi üretim değerlerinin hesaplanmasında, çiftçi eline

geçen ürün fiyatları ile verimler dikkate alınır. Çiftçi eline geçen ürün fiyatlarında Türkiye İsta-

tistik Kurumu (TÜİK) verileri esas alınır. Ürün deseni ve verimlerin hesabında, değerlemesi

yapılacak arazinin veya bu arazilere benzer özellik arz eden yöredeki diğer arazilerin Bakanlık

sistemlerindeki son beş yıllık kayıtları esas alınarak belirlenir.

(3) Değerleme yapılan yıl içinde çiftçi eline geçen ürün fiyatlarıyla ürünlerin son beş

yıllık verim ortalamaları çarpılarak araziden elde edilen yıllık ortalama gayrisafi üretim değeri

hesaplanır. Değerleme yapılan üretim dönemi için Bakanlık İl ve İlçe Müdürlüklerince belir-

lenecek bölgede yetiştirilen hakim ürünler için yapılan ortalama yıllık üretim masraflarının yıl-

lık ortalama gayrisafi üretim değerinden çıkartılması sonucu, arazinin yıllık ortalama net geliri

tespit edilir. Tespit edilen yıllık ortalama net gelirin yirmi yıl ile çarpılması sonucu oluşan

değer, tarımsal arazilerin gelir değeridir.

(4) Tarımsal gelir değerine yapılacak itirazlar; hesaplamada kullanılan arazilerdeki ürün

deseni ve verimleri, ürün maliyetleri ve çiftçi eline geçen fiyatlar üzerinden yeniden değerlen-

dirilir. Arazilerin ürün desenine, maliyetlerine ve çiftçi eline geçen fiyatlara yapılacak itirazlarda

Bakanlık ve TÜİK sistemlerindeki kayıtlar esas alınır.

Yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğü

MADDE 6 – (1) İl ve ilçelerin yeter gelirli tarımsal arazi büyüklükleri bölge farklılıkları

göz önünde bulundurularak Kanun ile belirlenmiştir. Tarımsal araziler Kanuna ekli (1) sayılı
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listede belirlenen yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin altında ifraz edilemez, bölünemez.

Tarımsal arazilerin bu niteliği tapunun beyanlar hanesine şerh konulmak üzere Bakanlık tara-

fından ilgili tapu müdürlüğüne bildirilir.

(2) Yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin hesaplanmasında, aynı kişiye ait ve Ba-

kanlıkça aralarında ekonomik bütünlük bulunduğu tespit edilen tarım arazileri birlikte değer-

lendirilir.

(3) Yeter gelirli arazi büyüklüklerinin hesaplanmasında, aynı kişiye ait tarımsal arazi-

lerin farklı sınıflarda olması halinde, her ilçe için Kanun ile farklı sınıftaki araziler için belir-

lenmiş yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin birbirlerine oranlaması ile elde edilen sınıflar

arası dönüştürme katsayıları dikkate alınır.

Ekonomik bütünlük

MADDE 7 – (1) Aynı kişiye ait tarımsal araziler arasındaki ekonomik bütünlük olup

olmadığının tespiti aşağıdaki kriterlere göre belirlenir:

a) Örtü altı tarım arazilerinde bir dekar, dikili tarım arazilerinde beş dekar, sulu ve kuru

tarım arazilerinde on dekarın altında olan tarım arazileri ekonomik bütünlük arz etmez.

b) Aynı kişiye ait sınırdaş olmayan tarım arazilerinin aralarındaki mesafe on km’den

az ve örtü altı tarım arazilerinde bir dekar, dikili tarım arazilerinde beş dekar, sulu ve kuru

tarım arazilerinde on dekarın üzerinde ise bu araziler arasında ekonomik bütünlük bulunduğu

kabul edilir.

c) Mülkiyeti aynı kişiye ait, sınırdaş olan tarımsal arazilerin ekonomik bütünlük teşkil

ettiği kabul edilir.

ç) Aynı kişiye ait tarımsal arazilerden birinin veya birkaçının paylı olması durumunda

kişinin tarım arazisi içindeki pay miktarı dikkate alınarak ekonomik bütünlük değerlendirmesi

yapılır.

(2) 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununa tabi Türkiye’de kurulu mev-

duat bankaları, katılım bankaları, kalkınma ve yatırım bankaları, yurtdışında kurulu bu nite-

likteki kuruluşların Türkiye’deki şubeleri, finansal holding şirketleri, 21/11/2012 tarihli ve

6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununa tabi finansal ki-

ralama, faktoring ve finansman şirketleri ile tarım kredi kooperatiflerinin farklı kişilerden ala-

caklarına mahsuben mülkiyetine geçirdikleri tarımsal araziler arasında ekonomik bütünlük bu-

lunmaz. Bu kuruluşların, aynı kişilerden elde ettikleri tarımsal arazilerde bu madde hükmüne

göre ekonomik bütünlük değerlendirmesi yapılır.

(3) Ekonomik bütünlük değerlendirmesi yukarıdaki kriterler doğrultusunda il veya ilçe

müdürlükleri tarafından yapılır. Topoğrafik koşullar ve kullanım güçlüğünden kaynaklanan di-

ğer mücbir nedenlerden dolayı bu kararlara karşı yapılan itirazlar Bakanlıkça değerlendirilerek

karara bağlanır.

31 Aralık 2014 – Sayı : 29222                                RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 9



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tarımsal Arazilerin Devir İşlemleri ve Ehil Mirasçıya Ait Kriterler

Tarımsal arazilerin devri

MADDE 8 – (1) Tarımsal arazilerin her türlü mülkiyeti devir taleplerinde aşağıdaki iş-

lemler uygulanır.

a) Taşınmaz malikinin aynı ilçe sınırları içinde tarımsal nitelikli tek arazisi olması du-

rumunda bu taşınmazın devri yapılabilir.

b) Taşınmaz malikinin aynı ilçe sınırları içinde birden fazla tarımsal arazisinin bulun-

ması durumunda, bu arazilerin tamamının mülkiyeti devir işlemine konu olması halinde, bu

taşınmazların devri yapılabilir.

c) Aynı kişiye ait birden fazla tarımsal arazi olması halinde, 7 nci madde hükümlerine

göre yapılan ekonomik bütünlük değerlendirmesi sonrasında tarımsal arazilerin ekonomik bü-

tünlüğe haiz olmayan kısımlarının devrine izin verilebilir.

ç) Ekonomik bütünlük arz eden tarımsal arazilerde, yeter gelirli tarımsal arazi büyük-

lüklerinin üzerinde olan ve yeter gelirli arazi büyüklüklerinin altında ifraz gerektirmeyen ara-

zilerin devrine izin verilir.

d) Paylı tarım arazilerinde, payın tamamının bir veya birden fazla paydaşa devri halinde

bu arazilerin devrine izin verilir.

Mirasa konu tarımsal arazilerde devir

MADDE 9 – (1) Mirasa konu tarımsal arazi ve yeter gelirli tarımsal arazilerde mülki-

yetin devri esastır.

(2) Mirasçılar mirasa konu tarım arazilerinin mülkiyeti devir işlemlerini mirasın açıl-

masından itibaren bir yıl içinde aşağıda belirtilen şekillerde gerçekleştirebilir.

a) Asgari tarımsal arazi büyüklüğü ve yeter gelirli arazi büyüklüğü kriterleri dikkate

alınarak bir veya birden fazla mirasçıya devrini kararlaştırabilir.

b) 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 373 ila 385 inci madde-

lerine göre noter senedi ile aile malları ortaklığı veya kazanç paylı aile malları ortaklığı kura-

bilirler. Noter senedinin bir örneği tapu müdürlüğüne ibraz edilerek, söz konusu ortaklık tapu

kütüğünün beyanlar hanesine işlenir.

c) Mirasçıların tamamının miras payı oranında hissedarı oldukları 13/1/2011 tarihli ve

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre limited şirketi kurabilirler.

ç) Mirasçılar, mirasa konu tarım arazilerinin üçüncü kişilere satışını gerçekleştirebilirler.

(3) Mirasçılar tarafından tarımsal arazilere ilişkin mülkiyet devirlerinin bir yıl içinde

tamamlanmaması ve yetkili sulh hukuk mahkemesi nezdinde dava açılmaması durumunda,

Bakanlık tarafından mirasçılara Kanun hükümlerinin uygulanması için üç aylık süre verilir.
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(4) Bu süre sonunda da devir işlemlerinin tamamlanmaması durumunda, Bakanlık resen

veya bildirim üzerine bu yerlerin istemde bulunan ehil mirasçıya, ehil mirasçı olmaması duru-

munda en fazla teklifi veren istekli mirasçıya devri, aksi hâlde üçüncü kişilere satılması için

ilgili sulh hukuk mahkemesi nezdinde dava açabilir.

(5) Mirasçı veya Bakanlık tarafından dava açılması durumunda sulh hukuk hâkimi;

a) Tarımsal arazi veya yeter gelirli tarımsal arazi mülkiyetinin; Kişisel yetenek ve du-

rumları göz önünde tutulmak suretiyle 10 uncu madde ile tespit edilen ehil mirasçıya tarımsal

gelir değeri üzerinden devrine, birden çok ehil mirasçının bulunması hâlinde, öncelikle asgari

geçimini bu yeter gelirli tarımsal arazilerden sağlayan mirasçıya, bunun bulunmaması hâlinde

bu mirasçılar arasından en yüksek bedeli teklif eden mirasçıya devrine, ehil mirasçı olmaması

hâlinde, mirasçılar arasından en yüksek bedeli teklif eden mirasçıya devrine karar verir. Ta-

rımsal gelir değeri, davanın açılış tarihi dikkate alınarak hesaplanır.

b) Birden fazla ehil mirasçı olması ve bu mirasçıların miras dışı tarımsal arazilere sahip

olması durumunda, bu mirasçıların mevcut arazilerini yeter gelirli büyüklüğe ulaştırmak veya

bu arazilerin ekonomik olarak işletilmesine katkı sağlamak amacıyla hâkim, tarım arazilerinin

yeter gelir büyüklüğünü aramaksızın bu mirasçılara devrine karar verebilir. Hakim,  mirasçıların

mevcut arazileri ile devri yapılacak mirasa konu araziler arasında ekonomik bütünlük ve yeter

gelir arazi büyüklüğü kriterlerini dikkate alarak karar verir.

c) Mirasa konu yeter gelirli tarımsal arazinin kendisine devrini talep eden mirasçı bu-

lunmadığı takdirde, hâkim satışına karar verir. Bu suretle yapılacak satış sonucu elde edilen

gelir, mirasçılara payları oranında paylaştırılır.

ç) Yeter gelirli tarımsal araziler birden çok yeter geliri sağlayan tarımsal arazi büyük-

lüğüne bölünebiliyorsa, sulh hukuk hâkimi bunlardan her birinin mülkiyetinin, yukarıda belir-

tilen hükümler çerçevesinde mirasçılara ayrı ayrı devrine karar verebilir.

(6) Mahkeme kararı kesinleşinceye kadar, mirasçıların Kanunun öngördüğü şekilde an-

laşmaya vardıklarını yazılı olarak Mahkemeye sunmaları durumunda, dava anlaşma hükümle-

rine göre sulh yolu ile sonlandırılır.

Ehil mirasçıya ait kriterler

MADDE 10 – (1) Ehil mirasçının belirlenmesinde aşağıdaki kıstaslar dikkate alınarak

yapılan hesaplama sonucunda elli puan ve yukarısına sahip olan mirasçı veya mirasçılar ehil

mirasçı olarak kabul edilir. Mirasçılardan;

a) Geçimini mirasa konu tarım arazilerinden sağlayanlara yirmi puan,

b) Tarım dışı geliri bulunmayanlara on puan,

c) Eşi fiilen tarımsal faaliyette bulunanlara on puan,

ç) Tarımsal arazileri işleyebilecek mesleki bilgi ve beceriye sahip olanlara on puan,

d) Mirasa konu arazilerin bulunduğu ilçe sınırları içinde altı yıla kadar ikamet edenlere

beş puan, altı yıl ve daha uzun süre ikamet edenlere on puan,

e) Herhangi bir sosyal güvencesi olmayanlara on puan,
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f) Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında tarım sigortası olanlara beş puan,

g) Bakanlığın mevcut kayıt sistemlerine kayıtlılık süreleri altı yıla kadar olanlara beş

puan, altı yıl ve daha uzun süre olanlara on puan,

ğ) Tarımsal örgütlere kayıtlılık süreleri altı yıla kadar olanlara iki puan, altı yıl ve daha

uzun süre olanlara beş puan,

h) Tarım alet ve donanımlarına sahip olanlara beş puan,

ı) Kadın olanlara beş puan verilir.

Mirasa konu tarımsal arazilerde değer artışı

MADDE 11 – (1) Yeter gelirli tarımsal arazi mülkiyetinin mirasçılardan birine devre-

dilmesinden itibaren yirmi yıl içinde bu arazilerden tamamının veya bir kısmının tarım dışı

kullanım nedeniyle değerinde artış meydana gelmesi durumunda; devir tarihindeki arazinin

parasal değeri tarım dışı kullanım izni verilen tarihe göre yeniden hesaplanır. Bulunan değer

ile arazinin tarım dışı kullanım nedeni ile oluşan yeni değeri arasındaki fark, diğer mirasçılara

payları oranında arazinin mülkiyetini devralan mirasçı tarafından ödenir

(2) Tarım arazilerinin Kanun hükümlerine göre mahkeme kararı ile mirasçılardan birine

tarımsal gelir değeri üzerinden devri halinde, devir işleminden itibaren yirmi yıllık süre içinde

tarım dışı amaçla kullanım izni sonucu oluşacak değer artışından diğer mirasçıların hak sahibi

olacağı konusunda tapu kütüğünün beyanlar hanesine şerh konulur.

(3) Şerh konulan tarım arazilerinin yirmi yıllık şerh süresi dolmadan tarımsal amaçlı

kullanılmak üzere satışa konu edilmesi durumunda, diğer mirasçıların muvafakati alındığı tak-

dirde şerh kaldırılarak; muvafakati alınmadığı takdirde şerhli olarak satış yapılabilir. Taşınmazı

şerhli olarak satın alan üçüncü kişiler, aynı süre içinde tarım dışı kullanım nedeniyle oluşacak

değer artışlarından diğer mirasçılara karşı sorumludur.

(4) Bu madde kapsamındaki tarımsal arazilere şerh süresi içinde tarım dışı kullanım

izni verilmesi durumunda, verilen izin on beş gün içinde Bakanlık tarafından diğer mirasçılara

bildirilir. Mirasçıların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren altmış günlük süre içinde değer ar-

tışına istinaden talepte bulunması zorunludur. Birinci fıkraya göre hesaplanan fark mirasçılara

ödenmedikçe tarımsal arazi üzerindeki şerh kaldırılmaz.

(5) Tarım dışı amaçla kullanım nedeniyle oluşan değer artışı sonrasında mirasçılar ara-

sında anlaşma sağlanması halinde, mirasçıların onayı ile tapunun beyanlar hanesindeki şerh

kaldırılır. Mirasçılar arasında anlaşma sağlanamaması durumunda, diğer mirasçılara ödenecek

değer artış farkı TÜİK tarafından belirlenen Üretici Fiyatları Endeksi kullanılarak Sulh Hukuk

Hakimi tarafından belirlenir.

(6) Sulh Hukuk Hakimi tarafından mirasa konu tarım arazilerinin açık artırma yolu ile

satılmasına karar verilmesi veya mirasçıların 9 uncu maddenin ikinci fıkrası hükümleri uyarınca

anlaşması durumunda, söz konusu arazilerde tarım dışı kullanım nedeniyle oluşabilecek değer

artışı konusunda yirmi yıllık şerh konulmaz.

(7) Yirmi yıllık şerh süresi tamamlandıktan sonra şerh kaldırılmış sayılır.
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Diğer mirasçıların paylarının ödenmesi

MADDE 12 – (1) Sulh hukuk hâkimi, mülkiyetin devrini uygun bulduğu mirasçıya,

diğer mirasçıların miras paylarının bedelini mahkeme veznesine depo etmek üzere altı aya ka-

dar süre verir. Mirasçı tarafından talep edilmesi hâlinde altı aya kadar ek süre verilebilir. Be-

lirlenen süreler içinde bedelin depo edilmemesi ve devir hususunda istekli başka mirasçı bu-

lunmaması durumunda sulh hukuk hâkimi, tarımsal arazinin veya yeter gelirli tarımsal arazinin

açık artırmayla satılmasına karar verir.

(2) Kendisine yeter gelirli tarımsal arazi mülkiyeti devredilen mirasçılardan, diğer mi-

rasçıların paylarının karşılığını öz kaynakları ile ödeyemeyecek durumda olanların bu ödeme-

leri gerçekleştirmek için bankalardan kullanacakları kredilere Bakanlığın ilgili yıl bütçesine

bu amaçla konulacak ödenekten karşılanmak üzere faiz desteği verilebilir. Verilecek kredi mik-

tarı diğer mirasçıların payları karşılığı tutarın toplamından fazla olamaz. Bu fıkra uyarınca ve-

rilecek kredilere ve yapılacak faiz desteğine ilişkin usul ve esaslar Hazine Müsteşarlığının bağlı

olduğu Bakanın ve Bakanlığın müşterek teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir.

(3) Mirasçılar arasında anlaşma sağlanması durumunda, diğer mirasçıların paylarının

karşılığını öz kaynakları ile ödeyemeyecek durumda olanlar hakkında da ikinci fıkra hükümleri

uygulanır.

Tarımsal faaliyetin sonlandırılması

MADDE 13 – (1) Tarımsal arazi malikleri sahibi oldukları arazilerinin tamamını elden

çıkarmak suretiyle tarımsal faaliyetine son verebilir. Arazi maliki, bu durumda arazilerinin ta-

mamını aynı anda olmak şartı ile yeter gelirli büyüklüğe ulaştırmak amacıyla talepte bulunan

birden fazla arazi malikine satabilir. Arazilerin tamamının alımı için istekli olmaması duru-

munda, malik bu durumu Bakanlık il veya ilçe müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. Bakanlık,

bu malike ait arazilerin en az % 50 sinden az olmamak şartı ile, mevcut arazilerini yeter gelirli

büyüklüğe ulaştırmak amacıyla talepte bulunan maliklere satışına izin verebilir. Satışı yapıl-

mayan diğer tarımsal araziler ile ilgili olarak Kanunun 8/K maddesi hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Düzenleme yetkisi

MADDE 14 – (1) Bakanlık, bu Yönetmeliğin uygulaması ile ilgili olarak her türlü alt

düzenlemeyi yapmaya yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

yürütür.
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Milli Eğitim Bakanlığından:
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI VE EĞİTİM 

ARAÇLARI SATIŞ İŞLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığınca bastırılan kültür

kitapları ve ders kitapları ile öğretmen ve öğrencilere kaynak veya yardımcı olacak basılı, görsel
dijital materyallerinin eğitim ve Türk millî eğitiminin genel amaçlarının gerçekleşmesine yararlı
olacak diğer eserlerin satışı ile ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, kültür kitapları ile örgün ve yaygın eğitim kurumla-

rında kullanılacak ders kitaplarının, öğretmen ve öğrencilere kaynak ve yardımcı olacak basılı
ve dijital materyallerinin eğitim ve Türk millî eğitiminin genel amaçlarının gerçekleşmesine
yararlı olacak diğer eğitim araç ve gereçlerinin satışını yapan kamu kurum ve kuruluşları ile
özel ve tüzel kişilerin uyması gereken hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel

Kanununun 52, 53, 54 ve 55 inci maddeleri ile 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Ba-
kanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 21 inci maddesi
ile Ek 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
b) Bakanlık yayını: Telif hakkı Bakanlığa ait olan her türlü kitap, dergi, ansiklopedi,

görsel ve dijitali,
c) Ders kitabı: Bakanlıkça, örgün ve yaygın eğitim ve öğretim kurumlarında okutulması

uygun bulunan kitabı,
ç) Döner sermaye: Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermayesini,
d) Eğitim aracı: Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında kullanılacak ders kitabı, öğrenci

çalışma kitabı, öğretmen kılavuz kitabı ile öğretmen ve öğrencilere kaynak ve yardımcı olacak
basılı ve elektronik ortamdaki eğitim materyalini,

e) Genel Müdürlük: Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,
f) Kültür yayını: Eğitim, bilim, kültür, sanat, edebiyat, düşünce, spor ve benzeri yayın-

ları,
g) Yayınevi: Millî Eğitim Yayınevlerini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Satış ve Dağıtım

Satış bedelinin belirlenmesi
MADDE 5 – (1) Bakanlık yayınlarının satış fiyatı, Döner Sermayenin teklifi Genel

Müdürlüğün onayı ile belirlenir. Toptan satışlarda azami %50, perakende satışlarda ise azami
%30 indirim uygulanır.

(2) Bakanlık yayınları, bedeli karşılığı satılır, indirimli satışı veya ücretsiz dağıtımı Ba-
kanlık onayı ile belirlenir.

(3) Ancak Bakanlıkça satın alınarak ücretsiz dağıtımı yapılan Bakanlık yayını ders ki-
tabı, eğitim aracı ya da materyalinin satış fiyatı Döner Sermaye tarafından belirlenir.
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(4) Bakanlık yayınları, yurt içi veya yurt dışından talep eden kişiler ile resmî veya özel
kurum ve kuruluşlara Döner Sermaye tarafından toptan veya perakende satılır. Perakende veya
toptan satışlarda azami altı eşit taksitle ödeme yapılabilir. Vadeli toptan satışlarda ise satılan
ürün karşılığı bono ve banka teminat mektubu verilmesi zorunludur.

(5) Satılan her türlü ürünün taşıma ücreti alıcıya aittir.
(6) Bakanlık yayınları, Bakanlığa bağlı mevcut yayınevlerinde satılır. İhtiyaç duyulması

hâlinde Bakanlık onayı ile yeni yayınevleri de açılabilir.
Yayınların iadesi
MADDE 6 – (1) Bakanlık yayınlarına ait toptan, perakende ve taksitli satışlarda iade

kabul edilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelikle, 23/3/1983 tarihli ve 17996 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları ve Eğitim Araçları Satış İşleri
Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Ders kitaplarının iadesi
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bakanlık yayınları satış izin belgesi bulunan bayilerin; Dev-

let Kitapları Döner Sermaye Müdürlüğünden 2013 yılında toptan aldığı ders kitaplarından,
2014-2015 eğitim ve öğretim yılında okutulma süresi devam eden kitapların, bir defaya mahsus
olmak üzere tamamı, öğretimden kaldırılan ders kitaplarından ise 2013 veya 2014 yılında en
son fatura ile satın alınan kitap miktarının % 50'si iade alınır. İade alınan kitapların bedellerinin
tespitinde, alış faturalarında gösterilen bedel esas alınmak suretiyle bayilerin;

a) İade edecekleri kitaplar için iade faturası düzenlemeleri ve düzenleyecekleri bu fa-
turalarda, iade edecekleri kitapların listesini, sayılarını ve her kaleme ait alış faturalarının tarih
ve sayılarını belirtmeleri, ayrıca alış faturalarının bir örneğini de iade faturalarına eklemeleri,

b) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden en geç otuz (30) gün içerisinde
iade faturaları ile birlikte banka hesap IBAN numaralarını belirtir dilekçe ile müracaat etme-
leri

hâlinde iade alınan kitapların bedeli, Devlet Kitapları Döner Sermaye Müdürlüğünün
bütçe imkânları dâhilinde müracaat tarihini izleyen altı ay içerisinde ödenir.

(2) Herhangi bir şekilde yıpranmış, bozulmuş, üzerine bir ticarethanenin veya şahsın
ismi yazılmış veya damgası basılmış, fiyatı kazınmış, silinmiş, karalanmış kitaplar iade alın-
maz.

Telif haklarının devri
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 1/3/2014 tarihli ve 6528 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu

ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun
yayımı tarihinden önce okutulmak üzere kabul edilen ve telif hakkı Devlet Kitapları Döner
Sermaye Müdürlüğüne ait olan ders kitaplarının iş ve işlemleri okutulma süreleri bitene kadar
adı geçen Müdürlükçe yürütülmeye devam edilir. Kültür yayınları ise bütün hakları ile Bakanlık
Döner Sermayesine devredilir.

Yürürlük
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.
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Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan:
BEŞERÎ TIBBİ ÜRÜNLERİN TANITIM FAALİYETLERİ HAKKINDA 

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/8/2011 tarihli ve 28037 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beşerî
Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fık-
rasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) 1/1/2019 tarihinden sonra firmalarda ürün tanıtım elemanı unvanı ile çalışmaya baş-
layanlar en az lise mezunu olmak kaydıyla ve yapılacak sınavda başarılı olduklarını gösterir
belge ile yeterlilik belgesi başvurusunda bulunabilirler.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir. 

“c) 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b), (e) ve (f) bentleri ile üçüncü fıkrasının
(a) bendi 1/1/2019 tarihinde”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı

yürütür.

—— • ——
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

POSTA SEKTÖRÜNE İLİŞKİN YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/6/2014 tarihli ve 29019 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
giren Posta Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının
(c) bendinin sonuna gelmek üzere “veya bu kişiler ile şirket ortağı tüzel kişiler hakkında devam
eden adli, idari, vergi ziyaı veya kaçakçılık ile ilgili bir inceleme veya soruşturma bulunma-
ması.” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Başvuru sahibi şirket tarafından gönderilen dekontun aslının veya banka onaylı suretinin, Ku-
ruma tesliminden sonra yetki belgesi düzenlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir. 

“(3) Hizmet sağlayıcısının 6 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartları kaybet-
mesi veya söz konusu şartları sağlamadığının tespit edilmesi halinde, Kurumun idari yaptırım
ve sair düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, yetki belgesi iptal edilir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

26/8/2011 28037

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 30/9/2012 28427
2- 14/10/2012 28441

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

3/6/2014 29019
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TEBLİĞLER
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No : 2014/97

İşyeri : Er-Ma Sosyal Hiz. Özel Güv. Gıda İnş. Nak. Taah. ve Tic. Ltd. Şti.

Hükumet Cad. Özdoyuran İş Hanı No: 224 Daire: 2/4 TEKİRDAĞ

SGK Sicil No : 1162024.001

Tespiti İsteyen : T.Sağlık-İş Sendikası

İnceleme  : Er-Ma Sosyal Hiz. Özel Güv. Gıda İnş. Nak. Taah. ve Tic. Ltd.

Şti.’nde Bakanlığımızca yapılan incelemede; hizmet alım sözleşmesi ile Adana Dr. Ekrem Tok

Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi işyerinde Tıbbi Sekreterlik işinin yapıldığı, bu nedenle ya-

pılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 17 sıra numaralı “Sağlık ve sosyal hizmetler” işkolunda,

yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Er-Ma Sosyal Hiz. Özel Güv. Gıda İnş. Nak. Taah. ve Tic. Ltd. Şti. işyerinde

yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 17 sıra numaralı “Sağlık ve sosyal

hizmetler” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356

sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

—— • ——
Ekonomi Bakanlığından:

TEK TARAFLI KONTROL SİSTEMİ KAPSAMINDA KOTAYA TABİ

TEKSTİL ÜRÜNLERİNE AİT KOTALARIN DAĞITIMI VE

YÖNETİMİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(2015/1)

Kapsam

MADDE 1 – (1) 26/12/1997 tarihli ve 23212 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İkili

Anlaşmalar, Protokoller veya Diğer Düzenlemeler Kapsamı Dışında, Belirli Ülkeler Menşeli

Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Yönetmelik uyarınca,

EK-I’de yer alan ülkeler menşeli tekstil ürünleri için tespit edilen 2015 yılına ait kotaların da-

ğıtımı, EK-I’de gösterilen azami miktarları aşmayan ithalatçı talepleri dikkate alınarak, başvuru

sırasına göre yapılır.
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Başvuru usul ve esasları

MADDE 2 – (1) Söz konusu kotaların dağıtımından yararlanmak isteyen ithalatçılar,

EK-II’de yer alan başvuru formunu eksiksiz doldurarak 1/1/2015 tarihinden itibaren Ekonomi

Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı başvurusunda bulunurlar. Başvuruların de-

ğerlendirilmesinde genel evrak kayıt tarihi ve kayıt numarası esas alınır.

(2) Başvuruya, beyan sahibine ait imza sirkülerinin örneği ve EK-III’de yer alan taah-

hütname eklenir.

Kota miktarlarının dağıtılması

MADDE 3 – (1) Kullanılabilir kota miktarlarının mevcut olması halinde, bu Tebliğ

kapsamında kotadan yararlanan ve adına ithal lisansı düzenlenen ithalatçılara, söz konusu ithal

lisansında belirtilen miktarın en az %50 sinin ithalini gerçekleştirmiş olmaları şartıyla, aynı

ülke ve aynı kategori için EK-I’de gösterilen azami miktarları aşmamak üzere yeniden kota

tahsisi yapılır.

İthal lisanslarının kullanımına ait bilgiler

MADDE 4 – (1) İthal lisanslarının geçerlilik süresi, düzenlendiği tarihten itibaren altı

aydır. Ancak, bu süre 31/12/2015 tarihini geçemez. Bununla birlikte, ithalatçıların ithal lisan-

sında belirtilen miktarın en az % 60’ının ithalini gerçekleştirmiş olmaları şartıyla 31/3/2016

tarihini geçmemek üzere üç aya kadar süre uzatımı verilebilir.

Yaptırım

MADDE 5 – (1) İthalatçılar, ithal lisansında belirtilen miktarı tek sevkiyatta ithal et-

meleri durumunda gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihi müteakip, birden fazla sevkiyatta

ithal etmeleri durumunda ise her sevkiyatın gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihi müteakip

en geç on beş iş günü içinde, ithal lisansı üzerinde belirtilen bilgiler bazında gerçekleşen ithalata

ilişkin istatistiki bilgileri Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) iletir.

(2) İthal lisansları, mücbir sebepler hariç, geçerlilik süresinin bitim tarihinden itibaren

en geç on beş iş günü içinde Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) iade edilir.

(3) İthalatçıların ikinci fıkrada yer alan hükmü yerine getirmediklerinin tespiti halinde,

mücbir sebepler hariç, müteakip ithal lisansı talepleri, söz konusu ithal lisansı iade edilene

kadar değerlendirmeye alınmaz.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:
ULUSLARARASI GÖZETİM ŞİRKETİ STATÜSÜNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/24)

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, dış ticarete konu mallarla ilgili olarak 4 üncü mad-

dede tanımlanan şekilde gözetim faaliyetinde bulunacak şirket ve kuruluşlara uluslararası gö-
zetim şirketi statüsü verilmesi, bu şirketlerin tâbi olacağı şartların ve yükümlülüklerinin belir-
lenmesi, faaliyetlerinin izlenmesi ve denetlenmesine ilişkin hususları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ kapsamına, yalnızca ithalat ve ihracata konu mallar üzerinde

gerçekleştirilen ve 4 üncü maddede tanımlanan gözetim faaliyetleri girer.
(2) Bakanlıkça uluslararası gözetim şirketi statüsü verilen şirket ve kuruluşların, diğer

kamu kuruluşları tarafından ilgili mevzuata göre yetkilendirilmeleri veya görevlendirilmeleri
ya da diğer ülke makamlarınca sevk öncesi inceleme yapmak üzere yetkilendirilmeleri duru-
munda, yetkilendirildikleri veya görevlendirildikleri alanlardaki faaliyetleri bu Tebliğ kapsamı
dışındadır.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu Ka-

rarı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 4 üncü maddesine dayanıla-
rak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) A tipi uluslararası gözetim şirketleri: 16/12/2011 tarihli ve 2011/2621 sayılı Bakanlar

Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Ku-
ruluşlar Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası çerçevesinde akreditasyon sertifi-
kasına sahip uluslararası gözetim şirketlerini,

b) B tipi uluslararası gözetim şirketleri: Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onay-
lanmış Kuruluşlar Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası çerçevesinde akreditasyon
sertifikasına sahip olmayan uluslararası gözetim şirketlerini,

c) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
ç) Bölge Müdürlüğü: Bakanlığın Bölge Müdürlüklerini,
d) Genel Müdürlük: Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünü,
e) Gözetim faaliyeti: Dış ticarete konu malların kalitesinin ve miktarının kontrolü; de-

polama, yükleme, boşaltma ve nakil esnasındaki durumunun tespiti ile döviz kuru ve mali şart-
lar da dâhil olmak üzere fiyatının ve gümrük sınıflandırmasının doğruluğunun saptanması ko-
nusundaki uluslararası gözetim faaliyetlerini,

f) Gözetim raporu: Gözetim faaliyeti sonucunda uluslararası gözetim şirketi tarafından
düzenlenerek uzman personel veya şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi tarafından imzalanan
belgeyi,

g) Uluslararası gözetim şirketi belgesi: Başvuru üzerine, 6 ncı madde çerçevesinde ya-
pılan değerlendirme sonucunda Genel Müdürlükçe uygun görülen şirket ve kuruluşlara verilen,
uluslararası gözetim şirketi statüsüne sahip olunduğunu gösteren ek-1 ve ek-2’de yer alan bel-
geleri,

ğ) Uzman personel: Gözetim faaliyetinin gerektirdiği uzmanlığa sahip, (ı) bendinde ta-
nımlanan yetkilendirme listesinde belirtilen şekilde yetkilendirilmiş, gözetim faaliyetini yürüten
ve ad, soyad ve unvanı gözetim raporunda belirtilen personeli,

h) Ürün Denetmeni: Bölge Müdürlüklerine bağlı Ürün Denetmen ve Denetmen Yar-
dımcılarını,
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ı) Yetkilendirme listesi: Bakanlığın internet sayfasında ilan edilen Uluslararası Gözetim
Şirketlerinin Türk Gümrük Tarife Cetveli Fasılları İtibariyle Yetkilendirilmelerinde Esas Alı-
nacak Uzmanlıklar Listesini

ifade eder.
Başvuru
MADDE 5 – (1) Kamu kuruluşları, şirketler veya asgari 100.000 TL teminatlı mesleki

sorumluluk sigortası bulunan iktisadi işletmeler uluslararası gözetim şirketi statüsü almak için
başvuruda bulunabilirler.

(2) Başvurular, şirket veya kuruluşun merkezinin yerleşik olduğu ilin bağlı olduğu Böl-
ge Müdürlüğüne yapılır.

(3) A tipi uluslararası gözetim şirketi başvurularında, ek-3’te yer alan uluslararası gö-
zetim şirketi başvuru formu ile akreditasyon sertifikasının aslı veya noter onaylı örneği aranır.

(4) B tipi uluslararası gözetim şirketi başvurularında, ek-3’te yer alan uluslararası gö-
zetim şirketi başvuru formu ile aşağıda belirtilen belgelerin asılları veya noter onaylı örnekleri
aranır.

a) Gözetim faaliyetini yürütecek uzman personelin istihdam edildiğini kanıtlayan hiz-
met sözleşmesi veya işe giriş bildirgesi,

b) Gözetim faaliyetini yürütecek uzman personelin, yetkilendirme listesinde belirtilen
şekilde Türk Gümrük Tarife Cetveli fasılları itibarıyla yetkili oldukları alanları da gösteren lis-
tesi ve eğitim durumlarını gösteren belge,

c) Gözetim faaliyetini yapacak uzman personele ait imza beyannamesi,
ç) Şirketin kuruluşunun tescil ve ilanına ilişkin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi veya ik-

tisadi işletmenin tüzel kişiliğini gösteren belge,
d) Şirketi veya iktisadi işletmeyi temsil ve ilzama yetkili kişilere ait yetki belgesi ve

imza sirküleri,
e) İktisadi işletmeler için mesleki sorumluluk sigorta poliçesi.
(5) Kamu kuruluşlarının ibraz ettiği belge örneklerinde noter onayı aranmaz.
(6) Radyasyon kontrolü ve ölçümüne yönelik gözetim faaliyetinde bulunacaklar, A tipi

başvuruda bulunmak zorundadır.
(7) B tipi uluslararası gözetim şirketi başvuruları, her yıl Ocak ve Haziran ayı içerisinde

yapılır. Diğer zamanlarda yapılan B tipi başvurular, bir sonraki başvuru döneminde değerlen-
dirilir. A tipi uluslararası gözetim şirketi başvuruları, başvuru dönemine bağlı kalınmaksızın
her zaman yapılabilir.

(8) 7 nci madde çerçevesinde, uluslararası gözetim şirketi belgesinin yenilenmesi talebi
uygun görülmeyen şirket ve kuruluşlar, bu konudaki yazılı bildirimin yapıldığı tarihten itibaren;
verilen son uluslararası gözetim şirketi belgesinin geçerlilik süresi içinde uluslararası gözetim
şirketi statüsü geri alınan şirket ve kuruluşlar, geri alma tarihinden itibaren bir yıl boyunca
uluslararası gözetim şirketi başvurusunda bulunamaz.

Başvurunun değerlendirilmesi ve statü verilmesi
MADDE 6 – (1) Bölge Müdürlüğünce yapılacak inceleme neticesinde 5 inci maddeye

uygun bulunan başvurular, genel görüşlerle birlikte Genel Müdürlüğe iletilir. Başvuru, daha
önce uluslararası gözetim şirketi statüsü geri alınan bir şirket veya kuruluşa ait ise geri almanın
gerekçesi ve Bölge Müdürlüğü’nün başvuru hakkındaki genel değerlendirmeleri göz önünde
bulundurularak Genel Müdürlükçe yapılan nihai değerlendirme neticesinde, uygun görülenlere
uluslararası gözetim şirketi belgesi verilir.

(2) Başvuru sahibi, uluslararası gözetim şirketi belgesinin kendisine tebliğiyle uluslar-
arası gözetim şirketi statüsü elde eder.

(3) Uluslararası gözetim şirketi statüsü verilen şirket ve kuruluşların listesi ile Türk
Gümrük Tarife Cetveli fasılları itibarıyla yetkili oldukları alanlar, Bakanlığın internet sayfasında
duyurulur.
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Uluslararası gözetim şirketi belgesinin geçerliliği ve yenilenmesi
MADDE 7 – (1) A tipi uluslararası gözetim şirketi belgesi, akreditasyon sertifikasının

süresi dolana kadar geçerlidir. Akreditasyon sertifikasının yenilenmesi halinde, yenilemeyi ta-
kip eden bir ay içinde A tipi uluslararası gözetim şirketi belgesinin de yenilenmesi başvurusunda
bulunulabilir.

(2) B tipi uluslararası gözetim şirketi belgesi, verildiği tarihten itibaren üç yıl süreyle
geçerli olup bu sürenin bitiminden önceki en erken üç ay, en geç bir ay önce Bölge Müdürlü-
ğüne yenileme başvurusunda bulunulabilir.

(3) Yenileme başvuruları, şirket veya kuruluşun merkezinin yerleşik olduğu ilin bağlı
olduğu Bölge Müdürlüğüne yapılır.

(4) Yenileme başvurularında, 5 inci maddede sayılan belgelerde meydana gelen deği-
şiklikler bildirilir.

(5) Yenileme talepleri, uluslararası gözetim şirketine verilen son uluslararası gözetim
şirketi belgesinin geçerlilik süresi içerisindeki faaliyetleri ve uygulanan müeyyideler göz önün-
de bulundurularak Genel Müdürlükçe karara bağlanır.

(6) Yenileme talebi uygun görülenlere yeni uluslararası gözetim şirketi belgesi verilir.
(7) İlgili mevzuata veya 13 üncü maddenin birinci ve ikinci fıkrasındaki yükümlülüklere

aykırı davranan uluslararası gözetim şirketleri ile verilen son uluslararası gözetim şirketi bel-
gesinin geçerlilik süresi içinde altı ay süreyle faaliyetten men müeyyidesi veya uluslararası gö-
zetim şirketi statüsünün geri alınması müeyyidesi uygulanan ya da uygulanmasını gerektirecek
faaliyetleri tespit edilenlerin uluslararası gözetim şirketi belgeleri yenilenmez.

(8) Üç yıl boyunca uluslararası gözetim şirketi faaliyetinde bulunmayan B tipi uluslar-
arası gözetim şirketlerinin uluslararası gözetim şirketi belgesi yenilenmez.

Faaliyet alanı ve sorumluluk
MADDE 8 – (1) A tipi uluslararası gözetim şirketlerinin faaliyet alanı, akreditasyonun

kapsamı ile sınırlıdır. Bu şirketler, akreditasyon kapsamı dışında kalan gözetim faaliyetlerini
yürütebilmek için ayrıca talepte bulunabilirler. Talebin uygun görülmesi halinde, akreditasyon
kapsamına girmeyen gözetim faaliyetleri açısından, B tipi uluslararası gözetim şirketlerinin
tâbi olduğu şartlara tâbi olurlar.

(2) Uluslararası gözetim şirketleri, Türk Gümrük Tarife Cetveli fasılları itibarıyla yet-
kilendirildikleri alan dışında gözetim faaliyetinde bulunamazlar ve düzenledikleri tüm rapor
ve belgelerden sorumludurlar.

(3) B tipi uluslararası gözetim şirketleri tarafından gerçekleştirilen gözetim faaliyetle-
rinin, yetkilendirme listesinde belirtilen uzmanlıklardan birine sahip olan uzman personel ta-
rafından yürütülmesi esastır. Ancak, gözetim faaliyetini yürütecek B tipi uluslararası gözetim
şirketi personelinin, yetkilendirme listesinde belirtilen uzmanlığa sahip olmamakla birlikte,
yürütülecek gözetim faaliyetinin gerektirdiği uzmanlık bilgisi ve deneyime sahip olduğunun
şirketi temsile ve ilzama yetkili kişi tarafından onaylanması halinde, gözetim faaliyeti bu per-
sonel tarafından yürütülebilir. Aksi durumun ispatı halinde 15 inci maddenin ikinci fıkrasının
(a) bendi uygulanır.

(4) Uluslararası gözetim şirketleri, personelinin gözetim faaliyetinin gerektirdiği bilgi,
deneyim ve eğitime sahip olmasından sorumludur.

Belge düzenleme
MADDE 9 – (1) Uluslararası gözetim şirketleri, bu Tebliğ kapsamında düzenleyecekleri

tüm belgeleri müteselsil sıra numarası ve tarih vermek suretiyle kayda alır.
(2) Gözetim raporları, gözetim faaliyetlerinin nasıl yapılacağına ilişkin müşteri talimat-

larına ve prosedürlere uygun olarak, ihtiyaç duyulabilecek tüm bilgileri içerecek şekilde eksiksiz,
ayrıntılı ve gerçeğe uygun şekilde düzenlenir.
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(3) Gözetim raporlarının aslında ve firma dosyasındaki nüshasında, gözetim faaliyetini
yürüten uzman personelin ad, soyad ve unvanı belirtilir.

(4) Gözetim raporlarının aslı ve firma dosyasındaki nüshasında, gözetim faaliyetini yü-
rüten uzman personelin veya şirketi temsil ve ilzama yetkili bir kişinin ıslak imzasının bulun-
ması ve belgelerin imzalı nüshalarının beş yıl süreyle saklanması zorunludur.

Laboratuvar analizi
MADDE 10 – (1) Uluslararası gözetim şirketlerinin, faaliyetleriyle ilgili olarak labo-

ratuvar analizine ihtiyaç duymaları durumunda, müşterilerinin aksi yönde yazılı bir talimatı
olmadığı sürece, söz konusu analizi, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Ku-
ruluşlar Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası çerçevesinde bir akreditasyon bel-
gesine sahip olması koşuluyla kendi laboratuvarlarında veya aynı koşullardaki özel laboratu-
varlarda veya kamu kuruluşları tarafından yetkilendirilmiş laboratuvarlarda yaptırmaları zo-
runludur.

(2) Laboratuvar analizlerinin kendi laboratuvarları dışındaki laboratuvarlarda yapılması,
uluslararası gözetim şirketlerinin laboratuvar analizleri ile ilgili sorumluluğunu ortadan kal-
dırmaz. Müşterinin aksi yönde yazılı bir talimatı varsa, bu talimatın beş yıl süreyle saklanması
zorunludur.

Taşeron
MADDE 11 – (1) A ve B tipi uluslararası gözetim şirketleri, ihtiyaç duymaları halinde,

yetkilendirildikleri alanlarda diğer bir uluslararası gözetim şirketini veya gözetim faaliyetinin
gerektirdiği uzmanlığa sahip kişileri taşeron olarak kullanabilirler. Taşeron olarak görevlendi-
rilecek şirket ve kişilerde, uluslararası gözetim şirketleri bünyesinde istihdam edilen uzman
personelin nitelikleri aranır.

(2) Taşeron olarak kullanılan uluslararası gözetim şirketleri ile kişilerin Türk Gümrük
Tarife Cetveli fasılları itibarıyla yetkili oldukları alanları gösteren belgelerin 5 yıl süreyle sak-
lanması zorunludur.

(3) Gözetim faaliyetinde taşeron kullanılması, şirketlerin bu alandaki sorumluluğunu
ortadan kaldırmaz. Taşeronlar tarafından düzenlenen rapor ve belgelerden uluslararası gözetim
şirketleri sorumludur.

Radyasyon ölçümü
MADDE 12 – (1) B tipi uluslararası gözetim şirketleri, radyasyon ölçümü yapamaz.
(2) A tipi uluslararası gözetim şirketlerinin radyasyon ölçümü de yapabilmeleri için,

sahip oldukları donanım, eğitim, tehlike durum planı ve diğer ekipmanın radyasyon güvenliği
açısından uygun olduğunun Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından belge ile tespit edilmiş
olması gerekir.

Yükümlülükler
MADDE 13 – (1) Uluslararası gözetim şirketlerinin ve bunların personelinin, Uygunluk

Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik, Dünya Ticaret Örgütü
Sevk Öncesi İnceleme Anlaşması ve ilgili teknik düzenlemeler ile 3/1/2011 tarihli ve 6102
sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan usul ve esaslara uygun olarak dürüstlük, bağımsızlık,
tarafsızlık, şeffaflık, ayrımcılık yapmama ve ticari sırları koruma koşullarını sağlayacak ve
müşterilerini gereksiz külfete sokmayacak şekilde faaliyette bulunmaları gerekir.

(2) Uluslararası gözetim şirketleri, kendileri tarafından gerçekleştirilen ithalat ve ihracat
için gözetim faaliyetinde bulunamazlar.

(3) A tipi uluslararası gözetim şirketlerinin, akreditasyon belgelerinde meydana gelen
değişiklikleri en geç bir ay içinde, şirket veya kuruluşun merkezinin yerleşik olduğu ilin bağlı
olduğu Bölge Müdürlüğüne ibraz etmeleri zorunludur.
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(4) B tipi uluslararası gözetim şirketlerinin, 5 inci maddede belirtilen hususlarda mey-
dana gelecek değişiklikleri en geç bir ay içinde şirket veya kuruluşun merkezinin yerleşik ol-
duğu ilin bağlı olduğu Bölge Müdürlüğüne ibraz etmeleri zorunludur.

(5) A ve B tipi uluslararası gözetim şirketlerinin, gözetim faaliyetinde bulunacak yeni
şubelere ilişkin bildirimi, şubenin açıldığı tarihten itibaren bir ay içerisinde merkezin ve şubenin
bağlı olduğu Bölge Müdürlüklerine yapmaları zorunludur.

(6) 5 inci madde kapsamında mesleki sorumluluk sigortası bulunan uluslararası gözetim
şirketlerinin sigorta sözleşmelerinin yenilendiğini, yenilenme tarihinden itibaren bir ay içeri-
sinde Bölge Müdürlüğüne bildirmeleri zorunludur.

Denetim
MADDE 14 – (1) B tipi uluslararası gözetim şirketlerinin merkez ve şubeleri, bu Teb-

liğde belirtilen esaslar dâhilinde yıl içinde en az bir kez denetlenir. A tipi uluslararası gözetim
şirketlerinin merkez ve şubeleri bu denetimden muaf olmakla birlikte, gerekli görüldüğünde
Genel Müdürlükçe verilecek talimat çerçevesinde denetlenebilir.

(2) Şubelerin denetimleri, şubelerin yerleşik olduğu ilin bağlı olduğu Bölge Müdürlü-
ğünce gerçekleştirilir. Denetimler için gerekli bilgi ve belgeler, şirket veya kuruluşun merke-
zinin yerleşik olduğu ilin bağlı olduğu Bölge Müdürlüğünce temin edilir.

(3) Denetim, Bölge Müdürlüğünce oluşturulacak, en az biri Ürün Denetmeni olmak
üzere en az iki kişilik bir komisyon tarafından gerçekleştirilir. Ancak, ihtiyaç duyulması halinde
Bölge Müdürlüklerinde görevli Bölge Müdür Yardımcısı ve Genel Müdürlükte görevli personel
de denetime iştirak eder.

(4) Denetimlerde, Genel Müdürlüğün aksi yönde bir talimatı olmadığı sürece, ek-4’te
yer alan Uluslararası Gözetim Şirketi Denetim Raporu formunda tadat edilmiş hususlar araş-
tırılır.

(5) Denetimlerde uluslararası gözetim şirketleri tarafından gözetim faaliyetleriyle ilgili
olarak düzenlenmiş tüm belge, rapor ve faturalar incelenebilir.

Müeyyideler
MADDE 15 – (1) Ülkemizin bölgesel, ikili veya çok taraflı ticari ilişkilerine ve/veya

ülke menfaat ve uygulamalarına karşı faaliyetlerin belirlenmesi, uluslararası ticaret kuralları
ile teamüllerine aykırı olarak herhangi bir ülke tarafından ülkemize ön bildirimde bulunulmak-
sızın sevk öncesi gözetim uygulamasının hayata geçirilmesi, herhangi bir ülke tarafından ay-
rımcı muamele yapılarak sadece ülkemize veya içerisinde ülkemizin de bulunduğu belli ülke-
lere yönelik gözetim uygulanması veya talep edilmesi ve ithalatçı ülke resmi makamlarının
gözetim faaliyetinde bulunan firmalar arasında haksız rekabet konumu yaratabilecek uygula-
malarının tespiti hallerinde, uluslararası gözetim şirketi statüsü kapsamındaki faaliyetlere kı-
sıtlama getirmeye, önlemler almaya ve gerektiğinde bu statünün geri alınmasına Bakanlık yet-
kilidir.

(2) İlgili mevzuata ve bu Tebliğ hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında Teknik
Düzenlemeler Rejimi Kararı’nın 14 üncü maddesinin, (a) veya (ç) bentleri uyarınca işlem ya-
pılır.

a) Yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunanlar, sahte belge kullanan, ibraz eden veya belgede
tahrifat yapanlar hakkında faaliyetten süreli veya süresiz men ya da uluslararası gözetim şirketi
statüsünün geri alınması müeyyidelerinden birinin uygulanmasına, aykırılığın derecesini göz
önüne alarak Genel Müdürlük karar verir.

b) B tipi uluslararası gözetim şirketleri tarafından düzenlenen gözetim raporlarının, 9 uncu
maddenin üçüncü fıkrasına aykırı olduğunun veya 9 uncu maddenin dördüncü fıkrasında be-
lirtilen şekilde uzman personel veya şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi tarafından imzalan-
madığının tespiti hallerinde bir ay süre ile faaliyetten men müeyyidesi uygulanır.
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c) B tipi uluslararası gözetim şirketlerinin, 9 uncu maddenin dördüncü fıkrasında ve 10 uncu
maddenin ikinci fıkrasında belirtilen belgeleri beş yıl süreyle saklamadığının tespiti halinde
en fazla iki kez uyarı müeyyidesi uygulanır.

ç) B tipi uluslararası gözetim şirketlerinin, 10 uncu maddenin birinci fıkrasına aykırı
hareket etmesi halinde bir ay faaliyetten men müeyyidesi uygulanır.

d) 13 üncü maddenin birinci veya ikinci fıkrasına aykırı hareket edilmesi halinde, en
az bir ay faaliyetten men müeyyidesi olmak üzere ihlalin ağırlığı göz önünde bulundurularak
faaliyetten süreli veya süresiz men veya statünün geri alınması müeyyideleri uygulanır.

e) 13 üncü maddenin üç, dört, beş ve altıncı fıkralarında sayılan bilgi ve belgelerin
süresi içinde gönderilmemesi halinde en fazla iki kez; hiç iletilmemesi halinde bir kez uyarı
müeyyidesi uygulanır.

f) 9 uncu maddenin dördüncü fıkrasında ve 10 uncu maddenin ikinci fıkrasında belir-
tilen belgelerin beş yıl süreyle saklanmaması veya 13 üncü maddenin üç, dört, beş ve altıncı
fıkraları kapsamındaki bilgi ve belgelerin geç iletilmesi sebebiyle iki kez; hiç iletilmemesi se-
bebiyle bir kez uyarı müeyyidesi uygulanmasına rağmen, aynı konularda aynı maddelere aykırı
hareket edilmesi halinde bir ay süre ile faaliyetten men müeyyidesi uygulanır.

g) Bir ay süre ile faaliyetten men müeyyidesi uygulanan uluslararası gözetim şirketinin
aynı konuda aynı maddelere aykırı hareket etmesi halinde üç ay süre ile faaliyetten men mü-
eyyidesi uygulanır. Üç ay süre ile faaliyetten men müeyyidesi uygulanan uluslararası gözetim
şirketinin aynı konuda aynı maddelere aykırı hareket etmesi halinde altı ay süre ile faaliyetten
men veya uluslararası gözetim şirketi statüsünün geri alınması müeyyidelerinden birinin uy-
gulanmasına, aykırılığın derecesini göz önüne alarak Genel Müdürlük karar verir.

(3) Tebliğde öngörülen koşulları kaybettiği halde gözetim faaliyetinde bulunduğu tespit
edilen uluslararası gözetim şirketinin uluslararası gözetim şirketi statüsü geri alınır.

Yetki
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya,

özel ve zaruri durumları inceleyip sonuçlandırmaya, inceleme ve denetleme kriterlerini belir-
lemeye ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Genel Müdürlük yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 17 – (1) 25/3/2006 tarihli ve 26119 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ
No: 2006/21) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş süreci
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Ku-

ruluşlar Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası çerçevesinde akreditasyon sertifi-
kasına sahip olan uluslararası gözetim şirketleri, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren
bir ay içinde A tipi uluslararası gözetim şirketi belgesinin yenilenmesi talebinde bulunurlar.
Aksi halde uluslararası gözetim şirketi statüleri geçersiz sayılır.

(2) Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliğinin
4 üncü maddesinin yedinci fıkrası çerçevesinde akreditasyon sertifikasına sahip olmayan ulus-
lararası gözetim şirketleri, bu Tebliğin yürürlük tarihini izleyen ilk başvuru döneminde ulus-
lararası gözetim şirketi belgesinin yenilenmesi talebinde bulunurlar. Aksi halde uluslararası
gözetim şirketi statüleri geçersiz sayılır.

Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ yayımından altı ay sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:
TÜRK ÜRÜNLERİNİN İHRACATININ ARTTIRILMASINA YÖNELİK TEKNİK

MEVZUATI HAZIRLAYACAK KURUMLARIN BELİRLENMESİNE 
İLİŞKİN KARARIN EKİNDE YAPILAN DÜZENLEMENİN 

DUYURULMASI HAKKINDA TEBLİĞ
(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/25)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) 15/1/1997 tarihli ve 97/9196 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürür-

lüğe konulan Türk Ürünlerinin İhracatının Arttırılmasına Yönelik Teknik Mevzuatı Hazırlaya-
cak Kurumların Belirlenmesine İlişkin Kararın 2 nci maddesinde verilen yetkiye istinaden Eko-
nomi Bakanlığınca yeniden belirlenen Karar ekinin 11 ve 32 nci bölümlerindeki sorumlu/ko-
ordinatör, katkıda bulunacak kuruluşlar ile 15 ve 19 uncu bölümlerine ilave edilen alt ürün gru-
bu başlıklarındaki sorumlu/koordinatör, katkıda bulunacak kuruluşlar Ek 1’de yer almaktadır.

Protokol
MADDE 2 – (1) Gerekli görüldüğü takdirde, kuruluşlar arasında devre ilişkin usul ve

esaslar yapılacak protokol ile belirlenir.
Yürürlük
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 23/2/2015 tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:
MAKEDONYA CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ 
İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN 

TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 24/9/2010 tarihli ve 27709 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Make-
donya Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına
İlişkin Tebliğin Ek-3 ve Ek-4’ü ekte belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:
ARNAVUTLUK CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ 
İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN

TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 24/9/2010 tarihli ve 27709 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Arnavutluk
Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin
Tebliğin Ek-2’sinde yer alan tablodaki ARN06 tarife kontenjanı kod numaralı maddelerin güm-
rük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P) ile ismi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin Ek-3 ve Ek-4’ü ekte belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:
BOSNA VE HERSEK MENŞELİ BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ

İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN
TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 3/12/2010 tarihli ve 27774 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bosna ve
Hersek Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygu-
lanmasına İlişkin Tebliğin Ek-3 ve Ek-4’ü ekte belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:
FAS KRALLIĞI MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE

KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 24/9/2010 tarihli ve 27709 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fas Kral-
lığı Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğin
Ek-3 ve Ek-4’ü ekte belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:
AVRUPA BİRLİĞİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA

TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 24/9/2010 tarihli ve 27709 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avrupa
Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Teb-
liğin Ek-2’sinde yer alan tablodaki AB010 tarife kontenjanı kod numaralı maddenin gümrük
tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P) ile ismi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin Ek-3 ve Ek-4’ü ekte belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:
AVRUPA BİRLİĞİ ÇIKIŞLI BAZI İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA

TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 24/9/2010 tarihli ve 27709 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avrupa
Birliği Çıkışlı Bazı İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İliş-
kin Tebliğin Ek-3 ve Ek-4’ü ekte belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:
MISIR ARAP CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ 

İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA 
İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 24/9/2010 tarihli ve 27709 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mısır Arap
Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin
Tebliğin Ek-3 ve Ek-4’ü ekte belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

31 Aralık 2014 – Sayı : 29222                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 49



Sayfa : 50                               RESMÎ GAZETE                                31 Aralık 2014 – Sayı : 29222



Ekonomi Bakanlığından:
TUNUS CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA

TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 24/9/2010 tarihli ve 27709 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tunus
Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin
Tebliğin Ek-3 ve Ek-4’ü ekte belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:
SIRBİSTAN CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM

ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA
İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 24/9/2010 tarihli ve 27709 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sırbistan
Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uy-
gulanmasına İlişkin Tebliğin Ek-2’sinde yer alan tablodaki SRB045 tarife kontenjanı kod nu-
maralı maddenin gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P) ile ismi aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin Ek-3 ve Ek-4’ü ekte belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:
KARADAĞ MENŞELİ BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ 
İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN 

TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 24/9/2010 tarihli ve 27709 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karadağ
Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına
İlişkin Tebliğin Ek-3 ve Ek-4’ü ekte belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:
GÜRCİSTAN MENŞELİ BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ 

İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN
TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 24/9/2010 tarihli ve 27709 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gürcistan
Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına
İlişkin Tebliğin Ek-3 ve Ek-4’ü ekte belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:
ŞİLİ CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ

İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN 
TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 10/3/2011 tarihli ve 27870 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Şili Cum-
huriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygu-
lanmasına İlişkin Tebliğin Ek-2’sinde yer alan tablodaki ŞİLİ009 tarife kontenjanı kod numaralı
maddenin gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P) ile ismi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin Ek-3 ve Ek-4’ü ekte belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:
ÜRDÜN HAŞİMİ KRALLIĞI MENŞELİ BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM

ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA 
İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 10/3/2011 tarihli ve 27870 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ürdün
Haşimi Krallığı Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı
Uygulanmasına İlişkin Tebliğin Ek-3 ve Ek-4’ü ekte belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:
FİLİSTİN ULUSAL YÖNETİMİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ 
İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN 

TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 7/2/2013 tarihli ve 28552 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Filistin
Ulusal Yönetimi Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına
İlişkin Tebliğin Ek-3 ve Ek-4’ü ekte belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:
MORİTYUS CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM

ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA
DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

MADDE 1 – 21/6/2013 tarihli ve 28684 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Morityus
Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uy-
gulanmasına Dair Tebliğin Ek-3 ve Ek-4’ü ekte belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Maliye Bakanlığı (İç Denetim Koordinasyon Kurulu)’ndan:

KAMU İÇ DENETİM GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 19/4/2013 tarihli ve 28623 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İç

Denetim Genel Tebliğinin 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sertifika sahibi iç denetçi adayları ile belli bir süre iç denetçilik yaptıktan sonra

başka görevlere atananlar, sertifikayı aldıkları veya iç denetçilik görevinden ayrıldıkları tarihten

itibaren üç yıl geçtikten sonra iç denetçi kadrolarına atanamazlar. Ancak, üç yılın bitiminden

sonra izleyen her yıl için, İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliğinin

13 üncü maddesinde sayılan eğitim konularında en az 30 saat eğitim (ulusal veya uluslararası

konferans, çalıştay ve seminerler dâhil) almaları ve/veya vermeleri ve bu eğitimleri Kurula bil-

dirmeleri durumunda sertifikaları kullanılabilir hale gelir. Sertifikaları kullanılabilir hale ge-

lenler bu Tebliğin 6 ncı ve 7 nci maddelerindeki esaslara uyulması şartıyla iç denetçi kadrolarına

atanabilirler. Toplam ihtiyacın 100 saati aşması halinde, 100 saatlik eğitim ve/veya eğiticilik,

sertifikanın kullanılabilir hale gelmesi için yeterli kabul edilir.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini İç Denetim Koordinasyon Kurulu yürütür. 

—— • ——
Maliye Bakanlığından:

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 367)

9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamındaki kamu konutla-

rının aylık kira bedellerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesi uygun görülmüştür.

1) Kira bedelleri

Yurt içinde bulunan konutlardan aylık her bir metrekare için;

kira bedeli alınır.

2) Kira bedeline yapılacak ilaveler

Yukarıda belirlenen kira bedellerine ek olarak, aylık her bir metrekare için aşağıda be-

lirtilen tutarlarda ilave kira bedeli alınır:

A) Kaloriferci, kapıcı ya da her ikisinin de kurum ve kuruluşlarca karşılandığı konut-

lardan 0,28.-TL/m²,
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B) Elektrik ve su bedellerinin tespitinde; kurum ve kuruluşlarca yapılan gerçek gider-

lerin dikkate alınarak kullanıcılarından tahsil edilmesi esas olup, sayaçların ayrılmasının müm-

kün olmaması nedeniyle elektrik, su ya da her ikisinin de hizmet binası veya fabrika tesisle-

rinden karşılandığı konutlardan;

ilave kira bedeli tahsil edilir.

3) Yakıtı kurum tarafından tedarik edilen konutlar

Yakıt maliyetlerindeki artışlar dikkate alınarak, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu

kapsamındaki kurum ve kuruluşlarının yurt içindeki kaloriferli konutlarından yakıtı kurum ve

kuruluş tarafından tedarik edilenlerde oturanlardan ısı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı

yapılmamış konutlarda, her bir metrekare için 15/1/2015 tarihinden itibaren 1,24.-TL/m² yakıt

bedeli tahsil edilir.

Isı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı uygulamasının ülke genelinde henüz ta-

mamlanmadığı ve kontenjan ve metrekare yakıt bedeli uygulamasının da devam ettiği dikkate

alınarak, ısı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmış konutlarda; birinci fıkradaki

yakıt bedelinin üç katını geçmemek kaydıyla, bağımsız bölümün tüketimi oranında hesaplanan

yakıt bedeli konutta oturanlardan tahsil edilir.

Ancak, kamu kurum ve kuruluşlar, yakıt maliyetlerini dikkate alarak gerekli gördükleri

takdirde bu bedelin üzerinde yakıt bedeli tahsil edebilirler.

Ayrıca, yakıtı kurum ve kuruluşlarca tedarik edilen konutlarda, ortak kullanım alanla-

rındaki aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve benzeri giderlerin zorunlu nedenlerle kurum

ve kuruluşlarca karşılanıyor olması halinde, bu giderler karşılığında kira ve yakıt bedellerine

ek olarak her bir metrekare başına 15/1/2015 tarihinden itibaren 0,13.-TL/m² tahsil edilir.

4) Kira bedellerinin hesaplanması

Bu Genel Tebliğin 1 inci maddesinde belirtilen kira birim bedellerine, 26/5/2005 tarihli

ve 25826 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 294)’nde

belirtilen esaslar uygulanmak suretiyle aylık kira bedelleri hesaplanır.

5) Kaldırılan hükümler

10/1/2014 tarihli ve 28878 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Teb-

liği (Sıra No: 360) yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğ olunur.
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Maliye Bakanlığından:
MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 40)
DEĞERLİ KAĞITLAR

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar

Kanununa ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların 2015 yılında uygulana-
cak satış bedellerini tespit etmektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 210 sayılı Kanunun 1 inci maddesine dayanılarak hazır-

lanmıştır.
Değerli kağıt bedelleri
MADDE 3 – (1) 210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli

kağıtların bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
Değerli Kağıdın Cinsi                                                                              Bedel (TL)
1 - Noter kağıtları:

a) Noter kağıdı 8,30
b) Beyanname 8,30
c) Protesto, vekaletname, re’sen senet 16,60

2 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
3 - Pasaportlar 82,50
4-Yabancılar için ikamet tezkereleri 55,00
5 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
6 - Nüfus cüzdanları 7,50
7 - Aile cüzdanları 75,00
8 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
9 - Sürücü belgeleri 102,00
10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 102,00
11 - Motorlu araç trafik belgesi 102,00
12 - Motorlu araç tescil belgesi 76,50
13 - İş makinesi tescil belgesi 76,50
14 - Banka çekleri ( Her bir çek yaprağı) 5,25
15 - Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.) 7,50
(2) Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar, 1/1/2015 tarihinden itibaren muhasebe

birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından
yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

(3) Muhasebe birimleri ve yetkili memurlarda mevcut değerli kağıtların yeniden de-
ğerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği
hükümlerine göre yürütülür.

Yürürlükten kaldırılan tebliğler
MADDE 4 – (1) Değerli Kağıtlar hakkındaki 30/12/2013 tarihli ve 28867 Mükerrer

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 35)
Değerli Kağıtlar ve 10/4/2014 tarihli ve 28968 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhasebat
Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 37) Değerli Kağıtlar yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
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Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından:
MARKA TESCİL BAŞVURULARINA AİT MAL VE HİZMETLERİN 

SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TPE: 2014/2)’DE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TPE: 2014/3)

MADDE 1 – 8/12/2014 tarihli ve 29199 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Marka
Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (TPE: 2014/2)’in
3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu liste, tüm malları ve hizmetleri kapsamaz.”
MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Türk Patent Enstitüsü Başkanı yürütür.

—— • ——
Türk Patent Enstitüsünden:

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

8/12/2014 29199
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Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

GENEL HÜKÜMLER

Konu ve kapsam

MADDE 1 – (1) Mahkemelerde, tüm hukuki yardımlarda, taraflar arasındaki uyuşmaz-

lığı sonlandıran her türlü merci kararlarında ve ayrıca kanun gereği mahkemelerce karşı tarafa

yükletilmesi gereken avukatlık ücretinin tayin ve takdirinde,  Avukatlık Kanunu ve işbu tarife

hükümleri uygulanır.

(2) Taraflar arasında akdi avukatlık ücreti kararlaştırılmamış veya kararlaştırılan akdi

avukatlık ücretinin geçersiz sayılması halinde; mahkemelerce, dava konusu edilen tutar üze-

rinden işbu tarife gereğince hesaplanacak avukatlık ücretinin altında bir ücrete hükmedilemez.

İş bu tarife Avukatlık Kanununun 164. maddesinin 4. fıkrası doğrultusunda gerçekleştirilecek

olan akdi avukatlık ücreti belirlenmesinde sadece asgari değerin hesaplanmasında dikkate alınır.

Diğer hususlar Avukatlık Kanunundaki hükümlere tabidir.

(3) İşbu tarife hükümleri altında kararlaştırılan akdi avukatlık ücretleri, tarife hükümleri

üzerinden yapılmış olarak kabul edilir.

Avukatlık ücretinin kapsadığı işler

MADDE 2 – (1) Bu Tarifede yazılı avukatlık ücreti kesin hüküm elde edilinceye kadar

olan dava, iş ve işlemler ücreti karşılığıdır. Avukat tarafından takip edilen dava veya işle ilgili

olarak düzenlenen dilekçe ve yapılan diğer işlemler ayrı ücreti gerektirmez. Hükümlerin tav-

zihine ilişkin istemlerin ret veya kabulü halinde de avukatlık ücretine hükmedilemez.

(2) Buna karşılık, icra takipleriyle, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve Sayıştay’da

temyizen ve bölge idare ve bölge adliye mahkemelerinde itirazen görülen işlerin duruşmaları

ayrı ücreti gerektirir.

Avukatlık ücretinin aidiyeti, sınırları ve ortak veya değişik sebeple davanın reddinde

davalıların avukatlık ücreti

MADDE 3 – (1) Yargı yerlerince avukata ait olmak üzere karşı tarafa yükletilecek avu-

katlık ücreti, ekli Tarifede yazılı miktardan az ve üç katından çok olamaz. Bu ücretin belirlen-

mesinde, avukatın emeği, çabası, işin önemi niteliği ve davanın süresi göz önünde tutulur.

(2) Müteselsil sorumluluk da dahil olmak üzere, birden fazla davalı aleyhine açılan da-

vanın reddinde, ret sebebi ortak olan davalılar vekili lehine tek, ret sebebi ayrı olan davalılar

vekili lehine ise her ret sebebi için ayrı ayrı avukatlık ücretine hükmolunur.

Birden çok avukat ile temsil

MADDE 4 – (1) Aynı hukuki yardımın birden çok avukat tarafından yapılması duru-

munda, karşı tarafa bir avukatlık ücretinden fazlası yükletilemez.

Ücretin tümünü hak etme

MADDE 5 – (1) Hangi aşamada olursa olsun, dava ve icra takibini kabul eden avukat,

Tarife hükümleri ile belirlenen ücretin tamamına hak kazanır.

(2) Gerek kısmi dava gerekse belirsiz alacak ve tespit davasında mahkemece dava de-

ğerinin belirlenmesinden sonra davacı davasını belirlenmiş değere göre takip etmese dahi,

yasal avukatlık ücreti, belirlenmiş dava değerine göre hesaplanır.
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Davanın konusuz kalması, feragat, kabul ve sulhte ücret

MADDE 6 – (1) Anlaşmazlık, davanın konusuz kalması, feragat, kabul, sulh veya her-

hangi bir nedenle; ön inceleme tutanağı imzalanıncaya kadar giderilirse, Tarife hükümleriyle

belirlenen ücretlerin yarısına, ön inceleme tutanağı imzalandıktan sonra giderilirse tamamına

hükmolunur. Bu madde yargı mercileri tarafından hesaplanan akdi avukatlık ücreti sözleşme-

lerinde uygulanmaz.

Görevsizlik, yetkisizlik, dava ön şartlarının yokluğu veya husumet nedeniyle

davanın reddinde, davanın nakli ve açılmamış sayılmasında ücret

MADDE 7 – (1) Görevsizlik veya yetkisizlik nedeniyle dava dilekçesinin reddine, da-

vanın nakline veya davanın açılmamış sayılmasına ön inceleme tutanağı imzalanıncaya kadar

karar verilmesi durumunda Tarifede yazılı ücretin yarısına, ön inceleme tutanağı imzalandıktan

sonra karar verilmesi durumunda tamamına hükmolunur. Şu kadar ki, davanın görüldüğü mah-

kemeye göre hükmolunacak avukatlık ücreti, ikinci kısmın ikinci bölümünde yazılı miktarları

geçemez.

(2) Davanın dinlenebilmesi için kanunlarda öngörülen ön şartın yerine getirilmemiş ol-

ması ve husumet nedeniyle davanın reddine karar verilmesinde, davanın görüldüğü mahkemeye

göre Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde yazılı miktarları geçmemek üzere üçüncü kı-

sımda yazılı avukatlık ücretine hükmolunur.

(3) Kanunlar gereği gönderme, yeni mahkemeler kurulması, işbölümü itirazı nedeniyle

verilen tüm gönderme kararları nedeniyle görevsizlik, gönderme veya yetkisizlik kararı veril-

mesi durumunda avukatlık ücretine hükmedilmez.

Karşılık davada, davaların birleştirilmesinde ve ayrılmasında ücret

MADDE 8 – (1) Bir davanın takibi sırasında karşılık dava açılması, başka bir davanın

bu davayla birleştirilmesi veya davaların ayrılması durumunda, her dava için ayrı ücrete

hükmolunur.

Nafaka, kira tespiti ve tahliye davalarında ücret

MADDE 9 – (1) Tahliye davalarında bir yıllık kira bedeli tutarı, kira tespiti ve nafaka

davalarında tespit olunan kira bedeli farkının veya hükmolunan nafakanın bir yıllık tutarı üze-

rinden Tarifenin üçüncü kısmı gereğince hesaplanacak miktarın tamamı, avukatlık ücreti olarak

hükmolunur. Bu miktarlar, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde davanın görüldüğü mah-

kemeye göre belirlenmiş bulunan ücretten az olamaz.

(2) Nafaka davalarında reddedilen kısım için avukatlık ücretine hükmedilemez.

Manevi tazminat davalarında ücret

MADDE 10 – (1) Manevi tazminat davalarında avukatlık ücreti, hüküm altına alınan

miktar üzerinden Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir.

(2) Davanın kısmen reddi durumunda, karşı taraf vekili yararına Tarifenin üçüncü kıs-

mına göre hükmedilecek ücret, davacı vekili lehine belirlenen ücreti geçemez.

(3) Bu davaların tamamının reddi durumunda avukatlık ücreti, Tarifenin ikinci kısmının

ikinci bölümüne göre hükmolunur.

(4) Manevi tazminat davasının, maddi tazminat veya parayla değerlendirilmesi mümkün

diğer taleplerle birlikte açılması durumunda; manevi tazminat açısından avukatlık ücreti ayrı

bir kalem olarak hükmedilir.
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İcra ve iflas müdürlükleri ile icra mahkemelerinde ücret

MADDE 11 – (1) İcra ve İflas Müdürlüklerindeki hukuki yardımlara ilişkin avukatlık

ücreti, takip sonuçlanıncaya kadar yapılan bütün işlemlerin karşılığıdır. Konusu para veya para

ile değerlendirilebiliyor ise avukatlık ücreti, bu Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir. Şu

kadar ki takip miktarı 2.083,33 TL’ye kadar olan icra takiplerinde avukatlık ücreti, tarifenin

ikinci kısmının, ikinci bölümünde, icra dairelerindeki takipler için öngörülen maktu ücrettir.

Ancak bu ücret asıl alacağı geçemez.

(2) Aciz belgesi alınması, takibi sonuçlandıran işlemlerden sayılır. Bu durumda avukata

tam ücret ödenir.

(3) İcra mahkemelerinde duruşma yapılırsa Tarife gereğince ayrıca avukatlık ücretine

hükmedilir. Şu kadar ki bu ücret, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünün iki ve üç sıra nu-

maralarında gösterilen iş ve davalarla ilgili hukuki yardımlara ilişkin olup, Tarifenin üçüncü

kısmına göre belirlenecek avukatlık ücreti bu sıra numaralarında yazılı miktarları geçemez.

Ancak icra mahkemelerinde açılan istihkak davalarında, üçüncü kısım gereğince hesaplanacak

avukatlık ücretine hükmolunur.

(4) Borçlu itiraz süresi içerisinde borcunu öderse tarifeye göre belirlenecek ücretin dört-

te üçü takdir edilir. Maktu ücreti gerektiren işlerde de bu hüküm uygulanır.

(5) Tahliyeye ilişkin icra takiplerinde bir yıllık kira bedeli tutarı üzerinden üçüncü kısım

gereğince hesaplanacak ücrete hükmolunur.

(6) İcra dairelerinde borçlu vekili olarak takip edilen işlerde taraflar arasında akdi avu-

katlık ücreti kararlaştırılmamış veya kararlaştırılan akdi avukatlık ücretinin geçersiz sayıldığı

hallerde; çıkabilecek uyuşmazlıkların Avukatlık Kanununun 164. maddesinin 4. fıkrası uyarınca

çözülmesinde avukatlık ücreti, Tarifenin İkinci Kısmında belirtilen maktu ücretlerin altında

kalmamak kaydıyla Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir. Ancak belirlenen ücret asıl alacağı

geçemez.

Tüketici hakem heyetleri ve tüketici mahkemelerinde ücret

MADDE 12 – (1) Tüketici hakem heyetlerinin tüketici lehine verdiği kararlara karşı

açılan itiraz davalarında, kararın iptali durumunda tüketici aleyhine, avukatlık asgari ücret ta-

rifesine göre nisbi tarife üzerinden vekâlet ücretine hükmedilir.

(2) İş bu tarifenin Birinci Kısım İkinci Bölümünün tüketici hakem heyetlerine ilişkin

kuralı, tüketici hakem heyetlerinde avukat aracılığı ile takip edilen işlerde, avukat ile müvekkili

arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların Avukatlık Kanununun 164. maddesinin 4. fıkrası uyarınca

çözülmesine ilişkindir.

Tarifelerin üçüncü kısmına göre ücret

MADDE 13 – (1) Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde gösterilen hukuki yar-

dımların konusu para veya para ile değerlendirilebiliyor ise avukatlık ücreti, davanın görüldüğü

mahkeme için Tarifenin İkinci Kısmında belirtilen maktu ücretlerin altında kalmamak kaydıyla

(yedinci maddenin ikinci fıkrası, dokuzuncu maddenin birinci fıkrasının son cümlesi ile onuncu

maddenin son fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla,) Tarifenin üçüncü kısmına göre belir-

lenir.

(2) Ancak hükmedilen ücret kabul veya reddedilen miktarı geçemez.
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Ceza davalarında ücret

MADDE 14 – (1) Kamu davasına katılma üzerine, mahkumiyete karar verilmiş ise ve-

kili bulunan katılan lehine Tarifenin ikinci kısım ikinci bölümünde belirlenen avukatlık ücreti

sanığa yükletilir.

(2) Ceza hükmü taşıyan özel yasa, tüzük ve kararnamelere göre yalnız para cezasına

hükmolunan davalarda tarifeye göre belirlenecek avukatlık ücreti hükmolunan para cezası tu-

tarını geçemez.

(3) CMK 141 ve devamı maddelerine göre tazminat için Ağır Ceza Mahkemelerine ya-

pılan başvurularda, Tarifenin üçüncü kısmı gereğince avukatlık ücretine hükmedilir. Şu kadar

ki, hükmedilecek bu ücret ikinci kısmın ikinci bölümünün onuncu sıra numarasındaki ücretten

az olamaz.

(4) Çocuk mahkemelerinde görülen davalarda, asliye ceza; çocuk ağır ceza mahkeme-

lerinde görülen davalarda da ağır ceza mahkemeleri için Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölü-

münde öngörülen maktu ücretlere ilişkin hükümler uygulanır.

(5) Beraat eden ve kendisini vekil ile temsil ettiren sanık yararına hazine aleyhine maktu

avukatlık ücretine hükmedilir.

(6) Ceza mahkemelerinde görülen tekzip, internet yayın içeriğinden çıkarma,  idari para

cezalarına itiraz gibi başvuruların kabulü veya ilk derece mahkemesinin kararına yapılan itiraz

üzerine,  ilk derece mahkemesi kararının kaldırılması halinde işin duruşmasız veya duruşmalı

oluşuna göre İkinci Kısım Birinci Bölüm 1. sıradaki iş için öngörüldüğü şekilde avukatlık üc-

retine hükmedilir. Ancak başvuruya konu idari para cezasının miktarı Tarifenin İkinci Kısım

Birinci Bölüm 1. sıradaki iş için öngörülen maktu ücretin altında ise idari para cezası kadar

avukatlık ücretine hükmedilir.

Danıştay’da, Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde, bölge idare, idare ve vergi mah-

kemelerinde görülen dava ve işlerde ücret

MADDE 15 – (1) Danıştay’da ilk derecede veya duruşmalı olarak temyiz yoluyla gö-

rülen dava ve işlerde, idari ve vergi dava daireleri genel kurulları ile dava dairelerinde, bölge

idare, idare ve vergi mahkemelerinde birinci savunma dilekçesi süresinin bitimine kadar an-

laşmazlığın feragat ya da kabul nedenleriyle ortadan kalkması veya bu nedenlerle davanın red-

dine karar verilmesi durumunda Tarifede yazılı ücretin yarısına, diğer durumlarda tamamına

hükmedilir.

(2) Şu kadar ki, dilekçelerin görevli mercie gönderilmesine veya dilekçenin reddine

karar verilmesi durumunda avukatlık ücretine hükmolunmaz.

(3) Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde görülen dava ve işlerde de yukarıdaki fıkralarda

belirtilen hükümler uygulanır.

(4) Vergi mahkemelerinde takip edilen davalarda taraflar arasında akdi avukatlık ücreti

kararlaştırılmamış veya kararlaştırılan akdi avukatlık ücretinin geçersiz sayıldığı hallerde; çı-

kabilecek uyuşmazlıkların Avukatlık Kanununun 164. maddesinin 4. fıkrası uyarınca çözül-

mesinde avukatlık ücreti, Tarifenin İkinci Kısmında belirtilen maktu ücretlerin altında kalma-

mak kaydıyla Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir. Ancak belirlenen ücret müvekkil lehine

iptal edilen miktarı geçemez.
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Arabuluculuk, uzlaşma ve her türlü sulh anlaşmasında ücret
MADDE 16 – (1) Avukatlık Kanununun 35/A maddesinde sözü edilen uzlaşma tuta-

nağının hazırlanmasında, bu Tarifenin ilgili kısımlarında belirlenen ücret uygulanır.
(2) Arabuluculuk, uzlaşma ve her türlü sulh anlaşmalarından doğacak avukatlık ücreti

uyuşmazlıklarında işbu tarifede yer alan hükümler uyarınca saptanacak miktarlar, akdi avu-
katlık ücretinin asgari değerlerini oluşturur.

Tahkimde ücret
MADDE 17 – (1) Hakem önünde yapılan her türlü hukuki yardımlarda bu Tarife hü-

kümleri uygulanır.
İş takibinde ücret
MADDE 18 – (1) Bu Tarifeye göre iş takibi; yargı yetkisinin kullanılması ile ilgisi bu-

lunmayan iş ve işlemlerin yapılabilmesi için, iş sahibi veya temsilci tarafından yerine getiril-
mesi kanunlara göre zorunlu olan iş ve işlemlerdir.

(2) Tarifede yazılı iş takibi ücreti bir veya birden çok resmi daire, kurum veya kuruluşça
yapılan çeşitli işlemleri içine alsa bile, o işin sonuçlanmasına kadar yapılan bütün hukuki yar-
dımların karşılığıdır.

Dava vekili ve dava takipçileri eliyle takip olunan işlerde ücret
MADDE 19 – (1) Dava vekilleri tarafından takip olunan dava ve işlerde de bu Tarife

uygulanır.
(2) Dava takipçileri tarafından takip olunan dava ve işlerde bu Tarifede belirtilen ücretin

1/4’ü uygulanır.
Tarifede yazılı olmayan işlerde ücret
MADDE 20 – (1) Tarifede yazılı olmayan hukuki yardımlar için, işin niteliği göz önün-

de tutularak, Tarifedeki benzeri işlere göre ücret belirlenir.
Uygulanacak tarife
MADDE 21 – (1) Avukatlık ücretinin takdirinde, hukuki yardımın tamamlandığı veya

dava sonunda hüküm verildiği tarihte yürürlükte olan tarife esas alınır.
Seri davalarda ücret
MADDE 22 – (1) İhtiyari dava arkadaşlığının bir türü olan seri davalar ister ayrı dava

konusu yapılsın ister bir davada birleştirilsin toplamda elli dosyaya kadar açılan seri davalarda
her bir dosya için ayrı ayrı tam avukatlık ücretine, toplamda yüz dosyaya kadar açılan seri da-
valarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %80’i oranında avukatlık ücretine, toplamda
ikiyüzelli dosyaya kadar açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %60’ı
oranında avukatlık ücretine, toplamda ikiyüzelliden fazla açılan seri davalarda her bir dosya
için ayrı ayrı tam ücretin %40’ı oranında avukatlık ücretine hükmedilir. Duruşmalı işlerde bu
şekilde avukatlık ücretine hükmedilmesi için dosyaya ilişkin tüm duruşmaların aynı gün aynı
mahkemede yapılması gerekir.

Kötü niyetli veya haksız dava açılmasında ücret
MADDE 23 – (1) Kötü niyetli davalı veya hiçbir hakkı olmadığı hâlde dava açan taraf,

yargılama giderlerinden başka, diğer tarafın vekiliyle aralarında kararlaştırılan vekâlet ücretinin
tamamı veya bir kısmını ödemeye mahkûm edilebilir. Vekâlet ücretinin miktarı hakkında uyuş-
mazlık çıkması veya mahkemece miktarının fahiş bulunması hâlinde, bu miktar doğrudan mah-
kemece Avukatlık Kanunu ve işbu tarife esas alınarak takdir olunur.

Yürürlük
MADDE 24 – (1) Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
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YARGITAY KARARI

Yargıtay 17. Hukuk Dairesinden:

Esas No : 2013/16632

Karar No : 2013/15548

YARGITAY İLAMI

Mahkemesi : Hatay 1. Sulh Hukuk Mahkemesi

Tarihi : 14/3/2013

Numarası : 2010/275-2013/200

Davacı : Ayşe Sürgüvenç

Davalı : Groupama Sigorta A.Ş.

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı ne-

denlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün kanun yararına bozulmasının

istenmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

-KARAR-

Davacı vekili, davalı tarafa zorunlu mali sorumluluk sigortası ile sigortalı araç sürücü-

sünün kusurlu hareketi ile meydana gelen kazada desteklerinin öldüğünü açıklayıp, fazlaya

dair haklarını saklı tutarak 250 TL defin giderinin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi

ile birlikte tahsiline karar verilmesini talep etmiştir. Davacı vekili ıslah ile maddi tazminat

talebi miktarı toplamını bilirkişi raporu doğrultusunda 845 TL’ye yükseltmiştir.

Davalı sigorta şirketi vekili, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan kanıtlara göre; davanın kısmen kabulü ile,

507,09 TL defin giderinin davalıdan tahsiline karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından

temyiz edilmiştir.

Dava, trafik kazasından kaynaklanan defin gideri istemine ilişkindir. Mahkemece, bi-

lirkişi Yıldız Sarıoğlu’ndan alınan 26.12.2012 tarihli raporda davacının talep edebileceği taz-

minat miktarının 845,62 TL olduğu bildirilmiş olmasına rağmen, dosyaya örnek olarak sunulan

aynı bilirkişinin 4.5.2010 tarihli başka bir dava dosyasına ait raporundaki hesaplamanın hükme

esas alınarak yazılı şekilde karar verilmesi isabetli olmadığından 6100 sayılı HMK’nun geçici

3/2 maddesi delaletiyle 1086 sayılı HUMK’nun 429. maddesi gereği kanun yararına bozma is-

teminin kabulüne karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının ve kanun

yararına bozma talebinin kabulü ile hükmün BOZULMASINA, karar örneğinin Adalet Bakan-

lığına gönderilmesine 12.11.2013 günü oybirliği ile karar verildi.
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T.C. 
Resmî Gazete 

İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

31 Aralık 2014 
ÇARŞAMBA Sayı : 29222 

İLÂN BÖLÜMÜ 
YARGI İLÂNLARI 

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 
Esas No : 2011/375 
Karar No : 2014/63 
Sanık : ÖZCAN HAVUÇOĞLU: İlhan ve Melahat Aysel oğlu, 19/03/1971 İstanbul 

D.lu İstanbul Fatih Saraçishat Nüf. Kyt. Yeşilova Mah. Kahramanlar Cad. 
No. 20 K. Çekmece İstanbul adresinde oturur. TC 26740986732 

Suç : Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak 
Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, Resmi Belgede Sahtecilik. 

Suç Tarihi : 30/06/2006 
Karar Tarihi : 04/04/2014 
Sanık hakkında mahkememizde gıyabında yapılan açık duruşma hitamında: 

HÜKÜM ÖZETİ 
1) 5237 sayılı TCK’nun 204/1,62,53/1-2 Fık. ile 3. Fıkrasının 1. Cümlesi, 
2) 5237 sayılı TCK’nun 158/1-f,62,52,52/4 maddeleri 
3) 1 Yıl 8 Ay Hapis Cezası, 2 Yıl 6 Ay Hapis ve 9.020,00- TL ADLİ PARA CEZASI.  

30,50.-TL mahkeme masrafının sanıktan tahsiline 
Gıyabı karar yapılan tüm araştırmalara rağmen sanığa teb liğ edilmediğinden 7201 sayılı 

Yasanın 29, 30 ve 31. Maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir. 
Karar dairesinde hüküm özetinin Resmi Gazete’de yayınından itibaren (15) gün içerisinde 

sanık tarafından yasal yoll ara başvurulmadığı takdirde, kararın sanığa tebliğ edilmiş, kesinleşmiş 
sayılacağı ilan masrafının sanık dan alınacağı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 

 10620 —— •• —— 
Derik Asliye Hukuk Mahkemesinden: 
Esas No : 2014/128 
Karar No : 2014/305 
Davacı DERİK İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI 

aleyhine mahkememizde açılan Vakıf (Vakıf Senedi Tescili İstemli) davasının yapılan açık 
yargılaması sonunda; 

1 - T.M.K.nun 101 ve devamı maddeleri gereğince:  
2 - Derik Noterliğinin 23/07/2015 tar ih ve 2012 yevmiye numarası ile düzenlenen, Derik 

İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının TESCİLİNE, 
3 - Vakfın tescil edildiğine ilişkin merkezi sicile kaydının yapılmasına, 
4 - Kararın bir örneğinin Vakıflar Genel Müdürlüğündeki merkezi sicile v akıf kaydının 

yapılmasına, 
5 - Vakfın tesciline dair karar verildiğine ilişkin hüküm özetinin Türk Medeni Kanununun 

104/3. maddesi gereğince vakfın tescil edildiği yerleşim yeri mahkemesinin yapacağı bildirim 
üzerine Vakıflar Genel Müdürlüğünce merkez sic ile kaydolunan vakfın Resmi Gazete’de ilan 
edilmesine karar verilmiştir. 

TMK.nun 104/3 maddesi gereğince ilan olunur.  
Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 10616 

yapılmasına,

104/3. maddesi gereğince vakfın tescil edildiği yerleşim yeri mahkemesinin yapacağı bildirim 
üzerine Vakıflar Genel Müdürlüğünce merkez sic
edilmesine karar verilmiştir.



üzerine Vakıflar Genel Müdürlüğünce merkez sic



üzerine Vakıflar Genel Müdürlüğünce merkez sic
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

EGZOST KÜLBÜTÖRÜ ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2014/178159 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR 

b) Telefon ve faks numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72 

2 - İhale konusu işin niteliği, 

     türü ve miktarı : 800 Adet egzost külbütörü dövme ham, teknik şartname 

ve resme göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati  : 15/01/2015 - Saat 15:00 

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 TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 

15/01/2015 günü saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında 

görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 

adresten 100,-TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 11735/1-1 

—— • —— 

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE 

KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İzmir 

Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 4 TL ile en çok 179.871 TL arasında değişen; 07.01.2015 günü 

saat 16.00’ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 1 TL, en çok 17.988 TL arasında 

olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı 

şartname eki listede gösterilen Makina, bisiklet, jant, lamba, rulman, televizyon, buzdolabı, 

kulaklık, cep telefonu, tekstil ve muhtelif eşyalar vb. 52 grup eşya açık artırma suretiyle, Sevgi 

Mahallesi 905 Sk. No: 1 Gaziemir/İZMİR adresindeki ihale salonunda 08.01.2015 tarihinde saat 

09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşyalar ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye 

www.gtb.gov.tr internet adresimiz ile (0) (232) (463 90 53) 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 10,00 TL bedel karşılığı 

İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 11862/1-1 
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 

Müessesemiz ihtiyacı olan ve aşağıda belirtilen 2 (iki) adet hizmet alımı işleri ile ilgili 

ihaleler açık ihale usulü ile aşağıda belirtilen tarihlerde ihale edilecektir. 

1. İdarenin 

a) Adresi : E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cd. No. 111   45500 

Soma/MANİSA 

b) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat)     Fax 612 20 13 - 613 20 13 

c) Elektronik posta adresi : elisatinalma@eli.gov.tr 

2. İhale konusu hizmetin a) 

 

Niteliği - Türü - Miktarı 

İhale Kayıt 

No 

Dosya 

No 

İhale Tarih 

ve Saati Süre 

1 

Dereköy Lavvar stoklarından, Dereköy 

Torbalama Tesisinden ve stoklarından, 

45.000 Ton Kömürün İstasyon Vagon 

Yükleme tesislerine ve G noktasına 

taşınması ve boşaltılması  

2014/178146 2014/2495 
09/01/2015 

14:00 

150 

gün 

2 

ELİ Müessese Müdürlüğü TRIJEN-

“Biyokütle ve Kömürden Sıvı Yakıt 

Üretim Sistemi” Pilot Tesisi, montaj, 

devreye alma, tamir bakım ve çalıştırma 

hizmeti alım işi 

2014/178050 2014/2493 
12/01/2015 

14:00 

89 

gün 

 

b) Yapılacağı yer : ELİ Müessesesi Müdürlüğü SOMA/MANİSA. 

c) İşin süresi : İhale süreleri takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir. 

d) İhale usulü : Açık ihale 

3. İhalenin yapılacağı yer : ELİ Müessesesi Müdürlüğü Komisyon Odası Soma/ 

MANİSA 

4. İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cad. No. 111   45500 Soma/ 

MANİSA, TKİ Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı (1102 nolu odadan), ANKARA ve 

TKİ Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı İzmir Gümrük Şefliği Erzene Mh. 78 Sk. 

No.3 D.4 Bornova/İZMİR adreslerinde görülebilir. İhale doküman şartnamelerini 100,00 TL 

karşılığında aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 

satın almaları zorunludur. 

5. Teklifler 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi 

Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6. İstekliler teklif bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda 

geçici teminat vereceklerdir. 

7. Verilen tekliflerin geçerlilik süreleri, ihale tarihinden itibaren 60 gündür. 

8. Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve 

yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara 

tabi değildir. 

9. Web Sitemiz: www.eli.gov.tr 11827/1-1 
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TCDD 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, 1- 55 YOL BAKIM ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ 

MINTIKASINDA 40 ADET YOL BEKÇİLİĞİ, 2- 51-55 YOL BAKIM ONARIM 

MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASINDA İSE 5 ADET BARİYERLİ HEMZEMİN GEÇİT  

BEKÇİLİK HİZMET ALIMI İŞİ’Nİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi 5. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2014/174960 

1 - İdarenin: 

a) Adresi  : TCDD İşletmesi 5. Bölge Müdürlüğü MALATYA 

b) Telefon Numarası : 0 422 2124800/4118 

c) Faks Numarası  : 0 422 2124816 

c) Elektronik Posta Adresi  : 5bolgemalzeme@tcdd.gov.tr  

2 - İhale konusu hizmetin adı ve miktarı: 1- Diyarbakır-Batman-Muş hatlarında mevcut, 

(Teknik Şartnamede belirtilen yerlerde) Bekçili Bariyerli hemzemin geçitlerdeki, bekçilik 

hizmetleri işi ile (5 Hemzemin geçit için, 3 Vardiya, 17 Personel) 2- Palu -Tatvan arası 40 

Personel ile Yol Bekçilik Hizmeti işi alımı. (01/02/2015 Tarihinden 31/12/2015 Tarihine kadar) 

yaptırılması işi. 

3 - Yukarıda belirtilen alımımızın Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir.  

4 - Tekliflerin;TCDD. 5. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyon Şefliği 

Bürosuna 14.01.2015 Tarih, saat: 14.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.  

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 5. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 

olup TCDD İşletmesi 5.Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil her ihale için 

150,00.-TL bedelle temin edilebilir.  

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

7 - Bu ihale kısmı teklife açıktır.  

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 11570/1-1 

—— • —— 
İZMİR İLİ BUCA İLÇESİ KAZILÇULLU MAHALLESİNDE BULUNAN 

1 ADET TAŞINMAZ İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğünden: 

1 - Mülkiyeti, TCDD Genel Müdürlüğüne ait İzmir İli, Buca İlçesi, Kızılçullu 

Mahallesinde bulunan 3.431,00 m2  miktarlı 432 Ada 2 parsel numaralı taşınmaz satılacaktır. Satış 

İhalesi, kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle 28.01.2015 Çarşamba günü saat 

14.00 da TCDD 3. Bölge Müdürlüğü binasının 1. Katında bulanan toplantı salonunda, “Pazarlık 

Usulu” ile yapılacaktır. İhale Komisyonu’nca gerek görülmesi halinde, ihale, pazarlık 

görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle 

sonuçlandırılabilecektir. 

2 - İhale konusu 432 Ada 2 parsel numaralı taşınmazın geçici teminat miktarı 

400.000,00.-TL (Dörtyüzbin) TL olarak belirlenmiştir. 

3 - Teklifler, İhalenin yapılacağı 28/01/2015 Çarşamba günü saat 12.00’a kadar TCDD 3. 

Bölge Müdürlüğü Emlak ve İnşaat Müdürlüğüne elden teslim edilecektir. Belirtilen tarih ve 

saatten sonra verilecek teklifler değerlendirilmeyecektir. 

4 - TCDD Genel Müdürlüğü ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde 

yürütmektedir. İhale işlemleri 2886 sayılı İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na 

tabi olmayıp, TCDD, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta, teklif verme süresini belirli 

bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. 

5 - İhale dokümanları, TCDD 3. Bölge Müdürlüğü veznesine veya Türkiye Vakıflar 

Bankası İzmir Şubesi Müdürlüğünde bulunan TR 36 0001 5001 5800 7295 253088 iban numaralı 

hesabına 500,00.-TL (Beşyüz TL) yatırılarak, üstünde teklif sahibinin adı veya ünvanının da 

açıkça belirtildiği dekont karşılığında, TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Emlak ve İnşaat 

Müdürlüğünden temin edilebilir. 11122/1-1 
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TTK İHTİYACI OLARAK YERALTI KONVEYÖR HABERLEŞME VE ACİL İKAZ 

SİSTEMLERİ 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA  

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

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

ZONGULDAK  

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0-372.252 40 00 (70 hat)   Fax: 0.372-251 19 00 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr. 

2 - İhale konusu işin nev’i             Malzemenin Cinsi  Miktarı 

a) Niteliği, türü ve miktarı  Konveyör Haberleşme ve Acil İkaz 

Sistemleri  2 TAKIM 

b) Teslim yeri Yerli yükleniciler için: ARMUTÇUK ve AMASRA 

T.İ.M. iş sahaları 

  Yabancı yükleniciler için : Sözleşmede belirtilen 

teslim limanı 

c) Teslim tarihi  Yerli yükleniciler için: Sözleşmenin imzalanmasına 

müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine 

veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe 

başlama talimatının tebliğinden itibaren 120 takvim 

günüdür. 

 Yabancı yükleniciler için: sözleşmenin imzalanmasını 

müteakip 120 takvim günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 04.03.2015 Çarşamba saat 15:00 

c) Dosya no : 952-TTK/E-103 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

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

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

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

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

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

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan 

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, ihale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,  
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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,  

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

kriterler: 

1 - Sistemlerde kullanılacak tüm yeraltı üniteleri için ATEX direktifine göre Avrupa 

Konseyince onaylanmış bir kuruluş tarafından tanzim edilmiş, Grup-1 gazlı (metan) ortamlara 

uygunluğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerli olan Atex sertifikaları teklifle birlikte 

verilecektir. Sertifikaların üzerinde geçerlilik tarihine ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyorsa; 

Atex sertifikalarının ihale tarihi itibariyle geçerli olduğu, Avrupa Konseyince onaylanmış bir 

kuruluşça tanzim edilmiş ve teklifle birlikte sunulacak ek bir belge (Quality Assurance 

Notification -QAN veya Atex sertifikasını düzenleyen kuruluşun resmi yazısı) ile teyit edilecektir. 

Teklif dosyasında yer alacak Atex sertifikaları ve geçerlilik teyidine ilişkin belgeler, İdari 

Şartnamenin 7.3 Maddesine uygun olarak sunulacaktır. Atex sertifikalarının halen geçerli 

olduğunun, sertifika kuruluşunun resmi web adreslerinden doğrulatılabilmesi halinde, sorgulama 

linkini içeren ekran çıktısı teklife eklenecektir. Kurumumuzca yapılacak sorgu ile doğrulanması 

halinde bu ekran çıktısı, Atex sertifikasının geçerliliğini gösteren ek belge olarak sayılacaktır. 

2 - Ürünlere ilişkin tanıtıcı kataloglar teklifle birlikte verilecektir. 

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

ortaklığı beyannamesi, 

i) Şartnamenin 16. maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı 

düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,  

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

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

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

5 - Bu ihalede kısmi teklif verilemeyecektir. 

6 - İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır. 

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

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

No: 22 Bahçelievler/ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 100,00 TL karşılığı 

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

8 - Teklifler 04.03.2015 Çarşamba saat 15.00’e kadar TTK Satınalma Daire Başkanlığı 

Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir. 

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

yapılan istekli ile toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme düzenlenecektir. 

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

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

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

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

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

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

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir 

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

131.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

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

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

İlan olunur. 11860/1-1 
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KURUMUMUZ MÜESSESELERİ İHTİYACI 5.076 M3 (141.000 ADET) KERTİLİ VE 

KERTİSİZ HAZIR AHŞAP DOMUZDAMI ALIMI İŞİ 4734 SAYILI 

KAMU İHALE KANUNUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA 

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE OLACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 - İdarenin: 

İhale Kayıt No : 2014/176953 

a) Adresi  : TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK 

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

  Faks: 0.372 251 19 00 

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

2 - İhale konusu malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Hazır ahşap Domuzdamı malzemesi alımı işi  

  Kayın veya Meşe cinsi ağaçtan mamul domuz damı 

malzemesi 

  Toplam Miktarı: 5.076 m3 (141.000 adet) 

  3.816 m3 (106.000 Adet) Kertili 

  1.260 m3 (35.000 Adet) Kertisiz 

b) Teslim yeri : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Direk 

işleri Şube Müdürlüğünün belirleyeceği Kurumumuz 

Müesseseleri 

c) Teslim tarihi : İşin Başlama Tarihi: Sözleşmenin imzalanmasına 

müteakip Ocak-Aralık ayları arasında (Aralık dahil)aylık 

en az 423 m3 (318 m³ Kertili, 105 m³ Kertisiz) olacak 

şekilde düzenlenecek ve temin işi de bu program 

dahilinde yürütülecektir. Ancak ihalenin kısmi olarak 

farklı yüklenicilerin üzerinde kalması durumunda, 3.816 

m³ Kertili Hazır Ahşap Domuzdamı malzemesi için her 

ay en az 318 m³ (8.834 Adet); 1.260 m³ Kertisiz Hazır 

Ahşap Domuzdamı malzemesi için her ay en az 105 m³ 

(2.917 Adet) teslim edilecektir. Malın teslim miktarları, 

Kurumumuz Müesseselerinin ihtiyacına göre 

değiştirilebilecektir. Teslim işi 2015 yılı sonuna kadar 

bitirilecektir 

3 - İhalenin: 

a) Yapılacağı yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 12/01/2015 - 15.00 

c) Dosya no : 1432214 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri: 

4-1 - İsteklilerin İhaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

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

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

belgesi; 

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

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

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

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

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

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

d) İdari şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan 

durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna 

ilişkin yazılı taahhütname,  

e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat, 

g) Bu şartnamenin 55.nci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

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

ortaklığı beyannamesi ile 15.maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri ön görülmüş ise, 

isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum 

beyannamesi 

j) Bu şartnamenin 16.maddesinde belirtilmesi halinde, alt yüklenicilere yaptırmayı 

düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi 

k) 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 

a) İstekliler; imalat işinin yapılacağı makineler, buharlama işleminin yapılacağı tesisler ile 

taşıma işini yapacak araçlara ait belgeleri ihale komisyonuna sunacaklardır. İhale konusu işi 

yerine getirecek makine ve araçların, yüklenicinin kendi malı olma şartı aranmayacak olup, 

taahhüt edilerek temin edilecek bu araçlar için noter onaylı taahhütnamesinin sunulması 

gereklidir. Yüklenicinin kendi malı olan araçlar için ise fatura ya da demirbaş veya amortisman 

defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir yada serbest 

muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilecektir. 

b) a) İstekli İmalatçı ise İmalatçılık belgesi ve/veya kapasite raporu, 

 b) İstekli yetkili satıcı ise, İmalatçının İmalatçılık belgesi ile yetkili satıcılık belgesi, 

 c)Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteren İmalatçı veya yetkili satıcı ise 

yukarıdaki belgelerin yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesi. 

c) İdarenin ihtiyacına uygun olarak imal ettirilmek suretiyle satın alınması öngörülen mal 

alım ihalelerinde, bu İmalatın yapılabilmesi ve ihale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli 

görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler. 
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d) İstekliler Sözleşmenin imzalanmasına müteakip Ocak -Aralık ayları arasında (Aralık 

dahil) aylık en az 423 m3 (318 m³ Kertili, 105 m³ Kertisiz) olacak şekilde düzenlenecek ve temin 

işi de bu program dahilinde yürütülecektir. Ancak ihalenin kısmi olarak farklı yüklenicilerin 

üzerinde kalması durumunda, 3.816 m³ Kertili Hazır Ahşap Domuzdamı malzemesi için her ay en 

az 318 m³ (8.834 Adet); 1.260 m³ Kertisiz Hazır Ahşap Domuzdamı malzemesi için her ay en az 

105 m³ (2.917 Adet) teslim edilecektir. Malın teslim miktarları, Kurumumuz Müesseselerinin 

ihtiyacına göre değiştirilebilecektir. Teslim işi 2015 yılı sonuna kadar bitirilecektir 

e) İsteklinin son 5(beş) yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde, 

sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği idarece kusursuz kabul edilen ihale 

konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler. İş deneyimi olarak, istekli 

tarafından teklif edilen bedelin % 25’inden az olmamak üzere, ihale konusu hizmet veya benzer 

hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin ibraz edilecektir. Ortak girişim 

isteklilerde pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise 

asgari iş deneyim tutarının en az % 30’unu sağlaması gerekir. 

d) Benzer iş olarak; ahşap malzemeyi biçmiş olma şartı aranacaktır.  

5 - Bu ihaleye yerli istekliler katılabilecektir.  

6 - Bu hizmet ihalesinde kısmi teklif verilecektir. Ancak her bir iş kalemi için miktar 

bölünmeyecek, değerlendirmede her bir iş kalemi dikkate alınarak yapılacaktır. 

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

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

şartnameler 200,00-TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 -  Teklifler, en geç 12.01.2015, saat 15.00’e kadar T.T.K. Satınalma Daire Başkanlığı 

Bülent Ecevit Cad. No: 125 Mithat paşa 67090 Zonguldak adresine verilebileceği gibi posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

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

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

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

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

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

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim 

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez 

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 işleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 

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

İlan olunur. 11733/1-1 



Sayfa : 144 RESMÎ GAZETE 31 Aralık 2014 – Sayı : 29222 

 

TTK İHTİYACI OLARAK SANTRİFÜJ POMPA İHALESİ 4734 SAYILI KANUNUN 

3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

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

ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0-372.252 40 00 (70 hat)   Fax:0.372-251 19 00 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr. 

2 - İhale konusu işin nev’i :    Malzemenin Cinsi  Miktarı 

a) Niteliği, türü ve miktarı : SANTRİFÜJ POMPA 3 Adet 

b) Teslim yeri : Yerli istekliler için: Karadon Taşkömürü İşletme 

Müessesesi Yabancı istekliler için: Sözleşmede 

belirtilen teslim limanı. 

c) Teslim tarihi  : Yerli yükleniciler için: Sözleşmenin imzalanmasını 

müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine 

veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe 

başlama talimatının tebliğinden itibaren teslim süresi 

başlayacaktır. 

  Yabancı yükleniciler için: Sözleşmenin 

imzalanmasına müteakip Teslim süresi 

başlayacaktır.  

  Teslim süresi: 6 ay 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK  

b) Tarihi ve saati : 11.02.2015 Çarşamba saat 15.00 

c) Dosya no : 936-TTK/1441 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri  

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

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

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

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

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

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

d) Bu şartnamenin 9’uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan 

durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna 

ilişkin yazılı taahhütname,  
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e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat, 

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

kriterler;  

1 - TSE, ISO 9001 ve CE belgeleri, (ISO 9001 Kalite Sistem Belgesini veren kuruluşun 

akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduğuna dair, Türk Akreditasyon Kurumundan 

(‘TÜRKAK’dan) alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekmektedir)  

2 - Elektro-pompalar kanıtlanmış bir tasarımın ürünü olacaktır. Üreticiler tasarımı 

kanıtlanmış ürünün benzer koşullarda en az 5 (beş) yıl uygun çalıştığını kanıtlamalıdırlar. 

Üreticilerce bu konumda olan pompa tesislerinin listesi teklifle birlikte verilecektir 

3 -.Önerilen elektro-pompa ve diğer ekipmanlara ait garanti edilen teknik belge bilgi ve 

kataloglar, 

ğ) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

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

ortaklığı beyannamesi  

Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif 

verebilir. 

İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına 

dair pilot ortağın da belirtildiği ekte örneği bulunan iş ortaklığı beyannamesini de teklifleriyle 

beraber sunacaklardır. 

İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde iş ortaklığından, sözleşme imzalanmadan 

önce noter tasdikli ortaklık sözleşmesini vermesi istenecektir. 

İş ortaklığı anlaşmasında (iş ortaklığı beyannamesi) ve sözleşmesinde iş ortaklığını 

oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen 

sorumlu oldukları belirtilecektir. 

İş ortaklığında pilot ortak, en çok hisseye sahip ortak olmalıdır. Ortakların hisse oranları, 

ortaklık anlaşmasında (iş ortaklığı beyannamesi) ve ortaklık sözleşmesinde gösterilir. 

Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez. 

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

teklifleri ekinde vereceklerdir. 

İhalenin bu şekilde teklif veren isteklinin üzerinde kalması durumunda isteklinin işe ait 

sözleşme imzalanmadan önce alt yüklenicilerin listesini idarenin onayına sunması gerekir. 

Bu durumda alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin 

sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.  

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

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

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

Yabancı istekliler, bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan 

durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca 

kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.  

Yerli veya yabancı isteklilerce sunulacak yabancı ülkelerden temin edilen belgelerin, ait 

olduğu ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti 

Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekir. Ancak, Yabancı Resmi 

Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerden sağlanan ve bu 
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sözleşmenin 1 nci maddesi kapsamındaki resmi belgeler, “apostille” kaşesi taşıması kaydıyla 

belgelerin alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türk Dışişleri Bakanlığı 

onay işleminden muaftır. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletlerarasında 

belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini belirli işlemlere bağlı tutan hükümler 

içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerden sağlanan belgelerin onayı bu 

anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.  

Bu Şartnamede belgelerin Türkçe tercümelerinin istenildiği hallerde, yurt dışından 

sağlanan resmi belgeler ile idarece ihale dokümanında belirlenen belgelerin tercümelerinin 

Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması şarttır. 

Apostille kaşesi taşıyan belgelerin tercümeleri ile Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya 

Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması şartı aranmayan belgelerin tercümelerinin yeminli 

mütercimlerce yapılması ve noter onaylı olması zorunludur. 

Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal 

akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından verilen belgeler 

ve bunların tercümeleri, bu kuruluşların uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş 

olduklarının Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi durumunda, 

belgelerin verildiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye’de Dışişleri 

Bakanlığı onay işleminden muaftır. 

5 - Bu ihalede kısmi teklif verilmeyecektir.  

6 - Alternatif teklifler 

İhale konusu işe ilişkin olarak istekliler teknik şartname hükümleri için teknik şartname 

çerçevesinde alternatif teklif verebileceklerdir. Alternatif tekliflerin teknik şartnameden daha iyi 

teknik özelliklerde olması esastır. Ancak İhalede teknik şartname ile tamamen uyumlu veya daha 

iyi teknik özelliklerde teklif temin edilememesi durumunda, ihtiyacı karşılayabilecek diğer 

teklifler değerlendirilebilecektir. 

7 - İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır. 

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

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

No: 22 Bahçelievler/ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 30,00 TL’nin Vakıflar 

Bankası Zonguldak Şubesindeki Kurumumuzun TR 91 0001 5001 5800 7292 5642 28 nolu 

hesabına yatırmasına müteakip makbuz karşılığında temin edebilirler. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur. 

9 - Teklifler 11.02.2015 Çarşamba saat 15.00’e kadar TTK Satınalma Daire Başkanlığı 

Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

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

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

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

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

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

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

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

olmalıdır. 

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

4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. 11790/1-1 
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TTK İHTİYACI OLARAK YERALTI KUYU VİNÇ SİSTEMLERİ MODERNİZASYONU 

4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ 

İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

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

ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : Tel:0-372.252 40 00 (70 hat)   Fax:0.372-251 19 00 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr. 

2 - İhale konusu işin nev’i :                Malzemenin Cinsi  Miktarı 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Kuyu Vinç Sistemleri Modernizasyonu 2 TAKIM 

b) Teslim yeri : Yerli yükleniciler için: Armutçuk ve Amasra 

Taşkömürü İşletme Müesseseleri iş sahalarıdır. 

  Yabancı yükleniciler için: Sözleşmede belirtilen 

teslim limanı 

c) Teslim tarihi  : Yerli yükleniciler için: Sözleşmenin imzalanmasına 

müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine 

veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe 

başlama talimatının tebliğinden itibaren 300 takvim 

günüdür. 

  Yabancı yükleniciler için: sözleşmenin imzalanmasını 

müteakip 300 takvim günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 04.03.2015 Çarşamba saat 15.00 

c) Dosya no : 900-TTK/E-104 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

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

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

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

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

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

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan 

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, ihale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 
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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, 

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

kriterler 

Sistemlerde kullanılacak tüm yeraltı üniteleri için ATEX direktifine göre Avrupa 

Konseyince onaylanmış bir kuruluş tarafından tanzim edilmiş, Grup-1 gazlı (metan) ortamlara 

uygunluğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerli olan Atex sertifikaları teklifle birlikte 

verilecektir. Sertifikaların üzerinde geçerlilik tarihine ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyorsa; 

Atex sertifikalarının ihale tarihi itibariyle geçerli olduğu, Avrupa Konseyince onaylanmış bir 

kuruluşça tanzim edilmiş ve teklifle birlikte sunulacak ek bir belge (Quality Assurance 

Notification - QAN veya Atex sertifikasını düzenleyen kuruluşun resmi yazısı) ile teyit 

edilecektir. Teklif dosyasında yer alacak Atex sertifikaları ve geçerlilik teyidine ilişkin belgeler, 

İdari Şartnamenin 7.3 Maddesine uygun olarak sunulacaktır. Atex sertifikalarının halen geçerli 

olduğunun, sertifika kuruluşunun resmi web adreslerinden doğrulatılabilmesi halinde, sorgulama 

linkini içeren ekran çıktısı teklife eklenecektir. Kurumumuzca yapılacak sorgu ile doğrulanması 

halinde bu ekran çıktısı, Atex sertifikasının geçerliliğini gösteren ek belge olarak sayılacaktır. 

Ürünlere ilişkin tanıtıcı kataloglar teklifle birlikte verilecektir. 

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

ortaklığı beyannamesi, 

i) Şartnamenin 16.maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

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

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

5 - Bu ihalede kısmi teklif verilemeyecektir. 

6 - İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır. 

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

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

No: 22 Bahçelievler/ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 100,00 TL karşılığı 

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

8 - Teklifler 04.03.2015 Çarşamba saat 15.00’e kadar TTK Satınalma Daire Başkanlığı 

Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir. 

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

yapılan istekli ile toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme düzenlenecektir. 

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

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

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

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

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

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

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir 

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

131.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

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

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

İlan olunur. 11791/1-1 
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ATIK KABUL TESİSİNİN İŞLETİLMESİNE YÖNELİK HİZMET ALIMI 

AÇIK İHALE USULÜ İLE ALINACAKTIR 

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü TCDD İzmir Liman İşletmesi 

Müdürlüğünden:  

İhale Kayıt No : 2014/178017 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İzmir Liman İşletme Müdürlüğü/Atatürk Caddesi 

No. 97 Alsancak/İZMİR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0232 463 16 00/371     Faks: 0232 463 22 48 

c) Elektronik Posta Adresi : izmirlimansatınalma@tcdd.gov.tr 

2 - İhale konusu işin adı ve miktarı: Atık Kabul Tesisinin İşletilmesine Yönelik Hizmet 

Alımı, 35 Ay Süreyle Gemilerden Alınacak Yaklaşık Atık ve Miktarları Toplam 7583 M3 sintine 

10.306m3 slaç, 972 M3 pissu, 340 M3 Atık Yağ ve 16.528 m3 Katı Atık (Çöp)  

3 - İhale Tarihi ve Saati: 

a) İhale tarihi : 21.01.2015 

b) İhale Saati : 14:00 

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 İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına 21.01.2015 Çarşamba günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü İhale Komisyonu Bürosu 

Satın Alma Servisi’nde görülebilir.  

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İzmir 

Liman İşletmesi Müdürlüğü, Muhasebe Müdürlüğü Veznesinden (KDV) Dahil 250.00.-TL 

(İkiyüzelli Türk Lirası) 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. 11787/1-1 

————— 
MAKİNA GÜCÜ İLE KONTEYNER İÇİ DOLDURMA/BOŞALTMA VE AKTARMA 

HİZMET ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE ALINACAKTIR 

İhale Kayıt No : 2014/176958 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İzmir Liman İşletme Müdürlüğü/Atatürk Caddesi 

No. 97 Alsancak/İZMİR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0232 463 16 00/371     Faks: 0232 463 22 48 

c) Elektronik Posta Adresi : izmirlimansatınalma@tcdd.gov.tr 

2 - İhale konusu işin adı ve miktarı: Makine Gücü İle Konteyner İçi Doldurma/Boşaltma 

ve Aktarma Hizmeti Alımı İşi, 35 Ay Süreyle Aylık 67.000 Ton Toplam 2.345.000,00 Ton 

Yaptırılması.  

3 - İhale Tarihi ve Saati: 

a) İhale tarihi : 22.01.2015 

b) İhale Saati : 14:00 

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 İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına 22.01.2015 Perşembe günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 
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6 - İhale dokümanı TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü İhale Komisyonu Bürosu 

Satın Alma Servisi’nde görülebilir.  

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İzmir 

Liman İşletmesi Müdürlüğü, Muhasebe Müdürlüğü Veznesinden (KDV) Dahil 250.00.-TL 

(İkiyüzelli Türk Lirası) 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. 11788/1-1 

—— • —— 
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 Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 92,00 TL ile en çok 144.291,00 TL arasında değişen; 

05/01/2015 günü saat 16.00’ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 10,00 TL, en 

çok  14.430,00 TL  arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen eşya satışlarında, Cep telefonu, fotoğraf 

makinesi, hafıza kartı, ekran koruyucu, batarya, puro makası, hassas tartı, oto yedek parça, 

kaporta cinsi yedek parça, radyatör hortumu, Mp3 player, kulaklık, tablet, netbok, kol saati, 

kamera, cam bardak, köpek veya kedi maması, oltv aleti, sitronpolimerlerden levha, kumaş, 

taşlama makinesi ve aksamı, santifuruj pompa, gıda takviyesi, araba lastiği, kamyon aynası, araba 

klima motoru, çalı kesme makinesi, çiftli taharat şablonu, mobilya, stand, meyveli içecek, kayış, 

V kayılı, sigara filtresi, tabaka, makoron, v.b. 40 (kırk) grup eşya açık  artırma suretiyle  Dudullu 

Caddesi İETT Anadolu  Garajı Yanı Ataşehir/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 

06/01/2015 tarihinde saat 09.30’da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale 

hakkında ayrıntılı bilgiye www.gbt.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 10 TL. bedel karşılığı 

Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden 

alınabilir. 

İlan olunur. 11793/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

İçişleri Bakanlığından: 

Erel İnşaat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi hakkında 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanunu’nun 17/d ve 58 inci maddesi uyarınca verilen ve 16/12/2014 tarihli ve 29207 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanan 1 yıl süreyle bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine 

katılmaktan yasaklamaya dair ilanda; 

İhale Kayıt Numarası 2014/118532 olarak düzeltilmiştir. 

İlan olunur. 11865/1-1 
—— • —— 

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

43085 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Belediyemiz 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 11853/1-1 
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Gedik Üniversitesinden: 

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemiz İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu 

Yönetimi Bölümü Doçent kadrosuna 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği”nde öngörülen koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük 

hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Doçent alınacaktır. İlana konu 

olan kadro tam zamanlıdır. 

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü; 

Aranan Şartlar; 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 

bölümünden lisans derecesine sahip, Siyaset Bilimi veya Avrupa Birliği dalında Doçentlik belgesi 

almış, en az 5 yıl üniversite tecrübesine sahip olmak. Çok iyi İngilizce bilen yurtdışı doktoralı 

adaylar tercih sebebidir. 

Adayların; 

- Özgeçmiş(YÖK Formatında) 

- 1 Adet Fotoğraf 

- Nüfus Cüzdan Sureti 

- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diploma fotokopileri ile yurtdışından alınmış 

Diploma, Unvan var ise denklik belgelerinin eklenmiş olduğu bir dilekçe ile birlikte başlıca 

araştırma eserleri, bilimsel çalışma ve yayınlarından oluşan dosyayı (4 takım),  ilan tarihinden 

itibaren 15 gün içerisinde şahsen Rektörlüğe teslim etmeleri gerekmektedir. 

- KPDS/ÜDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin 

Belge. (Varsa) 

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile 

postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. 

 

Birimi Bölümü 

Akademik 

Unvan Adet Özel Koşullar 

İktisadi, 

İdari ve 

Sosyal 

Bilimler 

Fakültesi 

Siyaset 

Bilimi ve 

Kamu 

Yönetimi 

Doç. 1 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 

bölümünden lisans derecesine sahip, 

Siyaset Bilimi veya Avrupa Birliği 

dalında Doçentlik belgesi almış, en az 5 

yıl üniversite tecrübesine sahip olmak. 

Çok iyi İngilizce bilen yurtdışı doktoralı 

adaylar tercih sebebidir. 

 

Başvuru adresi 

Gedik Üniversitesi 

Personel ve İdari İşler Daire Başkanlığı 

İlgili Kişi: 

Hülya ELİBOL 

Adres: Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No: 1 Yakacık-Kartal/İSTANBUL 

Tel : 0216 4524585-86/1158 

Fax: 0216 452 87 17 11854/1-1 
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Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI 

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı 

olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır.  

 

Akademik Birim Bölümler 

Kadro 

Sayısı Kadro Unvanı 

İktisadi İdari ve Sosyal 

Bilimler Fakültesi 

Siyaset Bilimi ve Kamu 

Yönetimi 
2 Doç. - Prof. 

İktisadi İdari ve Sosyal 

Bilimler Fakültesi 
İşletme  11 Yrd. Doç. - Doç. - Prof. 

İktisadi İdari ve Sosyal 

Bilimler Fakültesi 

Muhasebe ve Finansal 

Yönetim 
3 Yrd. Doç. - Prof. 

İktisadi İdari ve Sosyal 

Bilimler Fakültesi 
Psikoloji 6 Yrd. Doç. - Doç. - Prof. 

İktisadi İdari ve Sosyal 

Bilimler Fakültesi 
Bankacılık ve Finans  1 Yrd. Doç. 

 

Başvuruda Gerekli Belgeler 

Profesörler: 2547 sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şekilde yayınlardan birini 

başlıca araştırma eseri olarak ve başvurdukları bölümü belirten dilekçeleri, ekinde son altı ayda 

çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, özgeçmiş, nüfus cüzdan örneği, doçentlik belgesi, yayınlarını 

kapsayan 6 (altı) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir. 

Doçentler: Üniversitelerarası Kurulun Doçentlik başvuruları için uygulamaya koyduğu 

asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak koşulu ile başvurdukları bölümü belirten dilekçe, 

özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti, nüfus cüzdan örneği ile 2 (iki) adet fotoğraf, bilimsel 

çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir. 

Yardımcı Doçentler: 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesindeki şartları sağlamaları 

gerekmekte olup, başvurdukları kadroyu ve yabancı dilini belirten dilekçe, 2 adet fotoğraf, nüfus 

cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının onaylı örnekleri, özgeçmiş, yayın 

listesi ve yayınlardan oluşan dosyayı 4 (dört) takım halinde vereceklerdir. Yabancı dil sınav yeri 

ve tarihi ilgili birimlerce daha sonra tespit edilip adaylara ayrıca bildirilecektir. 

Öğrenim belgesini yurt dışından almış olanların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca 

onaylanmış olması gerekmektedir. 

Belirtilen bölümlerdeki kadrolarla ilgilenen öğretim üyelerinin ilanın yayım tarihinden 

itibaren 15 gün içerisinde Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğü Yazı İşleri ile iletişime geçmeleri 

gerekmektedir. 

BAŞVURU ŞEKLİ: Şahsen veya Posta 

İletişim Bilgileri: 

Hasbahçe Cad. No: 88 Kağıthane/İstanbul 

Tel: 0 (212) 210 10 10 

Fax: 0 (212) 565 25 25 

www. nisantasi.edu.tr 

info@nisantasi.edu.tr 11802/1-1 
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Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden: 

 HATAY 

Üniversitemiz Birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri 

uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır. 

Duyurulur. 

Rektörlük: 0-326- 221 33 17-18 

 

BİRİMİ/BÖLÜMÜ/ 

ANABİLİM DALI UNVANI DRC. ADET NİTELİKLERİ 

FEN EDEBİYAT 

FAKÜLTESİ 
  

  

 ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ 
   

 

SOSYAL ANTROPOLOJİ DOÇENT 1 1 

Eğitim kültür ilişkisi ve etnik 

sorunlar üzerinde ulusal ve 

uluslararası çalışmalar yapmış 

olmak 

ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ 
   

 

KLASİK ARKEOLOJİ DOÇENT 1 1 

Kuzeydoğu Akdeniz yerleşim 

arkeolojisi ve hellenistik 

dönemde şehirleşme konusunda 

çalışmış olmak 

KİMYA BÖLÜMÜ 
   

 

FİZİKO KİMYA PROFESÖR 1 1 

Metalik kaplama, iletken 

polimer kaplama, korozyon ve 

biyosensör konusunda çalışmış 

olmak 

İKTİSADİ VE İDARİ 

BİLİMLER FAKÜLTESİ  
  

  

 İKTİSAT 
   

 

İKTİSAT POLİTİKASI DOÇENT 1 1 

Avrupa Birliği, sosyal 

politikalar, dış ticaret ve vergi 

uygulamaları alanında ulusal ve 

uluslararası yayın yapmış olmak 

İKTİSADİ GELİŞME VE 

ULUSLARARSI İKTİSAT 
DOÇENT 1 1 

Politik ve kurumsal iktisat 

alanında ulusal ve uluslararası 

yayın yapmış olmak 

KAMU YÖNETİMİ 
   

 

HUKUK BİLİMLERİ DOÇENT 1 1 

Anayasa yargısı ve 

Cumhurbaşkanlığı alanlarında 

yayın yapmış olmak 

KENTLEŞME VE ÇEVRE 

SORUNLARI 
DOÇENT 1 1 

Hatay ve Antakya üzerine yayın 

yapmış olmak 

YÖNETİM BİLİMLERİ PROFESÖR 1 1 

Toplumsal cinsiyet, insan 

hakları ve kent konseyleri 

alanında ulusal ve uluslararası 

yayın yapmış olmak. 
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BİRİMİ/BÖLÜMÜ/ 

ANABİLİM DALI UNVANI DRC. ADET NİTELİKLERİ 

MÜHENDİSLİK 

FAKÜLTESİ  
  

  

 İNŞAAT MÜHENDİLİĞİ 

BÖLÜMÜ    

 

GEOTEKNİK DOÇENT 2 1 

Farklı temel ve yükleme 

koşullarında zemin davranış 

konularında çalışmış olmak 

TAYFUR ATA SÖKMEN 

TIP FAKÜLTESİ  
  

  

 CERRAHİ TIP BİLİMLERİ 

BÖLÜMÜ    

 

ORTOPEDİ VE 

TRAVMATOLOJİ 
PROFESÖR 1 1 

Ortopedik fizyoterapi alanında 

doktoralı, diz artroplastisi 

rehabilitasyonunda ve ortopedik 

fizyoterapi polikliniğinde 

deneyimli olmak 

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ 

BÖLÜMÜ    

 
DERİ VE ZÜHREVİ 

HASTALIKLAR 
PROFESÖR 1 1 

Dermatoskopi ve melanoma 

konusunda yurtdışı deneyimi ve 

sertifikası olmak 

RADYOLOJİ DOÇENT 1 1 

Baş boyun radyolojisi ve 

nöroradyoloji konusunda 

deneyimli olmak 

TEMEL TIP BİLİMLERİ 

BÖLÜMÜ    

 
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ PROFESÖR 1 1 

Uluslarası proje ve patent 

deneyimi olmak. 

ZİRAAT FAKÜLTESİ    
  

 TOPRAK BİLİMİ VE 

BİTKİ BESLEME 

BÖLÜMÜ 
   

 
TOPRAK BİLİMİ PROFESÖR 1 1 

Toprak kimyası dalında çalışmış 

olmak. 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 

YÜKSEKOKULU 
  

  

 BEDEN EĞİTİMİ 

ÖĞRETMENLİĞİ 

BÖLÜMÜ 
   

 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 

ÖĞRETİMİ 
DOÇENT 1 1 

Örgütsel stres konusunda 

çalışmış olmak. 

 11676/1-1 
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Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından: 
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—— • —— 

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı 

Kanunun 25. ve 26. maddeleri ile ilgili yönetmelik ve İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama 

Ölçütlerinde (2008 ve 2014) belirtilen kriterler uyarınca devamlı statüde çalıştırılmak üzere 

Öğretim Üyeleri alınacaktır. Müracaat süresi ilan tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular 

şahsen yapılacaktır. 

1 - Profesör ve Doçent kadroları devamlı statü için olup, yukarıda belirtilen şartları 

sağlayan adaylar, başvuracakları anabilim dalını ve niteliğini belirtir dilekçelerine ekleyecekleri 

özgeçmişleri, doçentlik belgesi, İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Bilgi Formunu (Dekan 

onaylı), başlıca araştırma eserlerini, yayın listeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir 

dosyayı Profesörlük için 6 takım, Doçentlik için 4 takım olarak Rektörlüğe teslim etmeleri 

gerekmektedir. 

2 - Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığından denklik 

belgesinin alınmış olması şarttır. 

3 - İlana başvuran adaylar İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinden (2008 ve 

2014) hangisine göre başvuruda bulunacaklarını dilekçelerinde belirtmek zorundadırlar. 

 

BİRİM-ANABİLİM 

DALI 

Profesör Doçent Aranan Nitelikler 

Kadro 

Adedi 

Kadro 

derecesi 

Kadro 

Adedi 

Kadro 

derecesi  

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ  

Fizik Mühendisliği   1 1 

Yurtdışı doktoralı olup, 

Yüksek Enerji ve Parçacık 

Fiziği alanında kuramsal ve 

deneysel çalışmaları olmak 

MİMARLIK FAKÜLTESİ  

Mimarlık 1 1   

Mimarlık, Yapı ve Yapım 

Teknolojisi alanında çalış-

maları olmak 

 11896/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

0070602727 vergi kimlik numaralı, İkitelli O.S.B. Atatürk Bulvarı No:82 Başakşehir/ 

İSTANBUL adresli ADD İnşaat Makine ve Nak. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 2012 yılında, lisans 

almaksızın akaryakıt bayilik faaliyeti yapması nedeniyle yazılı savunma yapılması için tebligat 

yapılmış olmasına karşılık Kurumumuza süresi içinde herhangi bir yazılı savunma ulaşmamış 

olup Kurulun 18/09/2014 tarihli ve 5225-48 sayılı Kararı ile ADD İnşaat Makine ve Nak. San. 

Tic. Ltd. Şti. hakkında, lisans almaksızın akaryakıt bayilik faaliyeti yapması nedeniyle 5015 sayılı 

Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi, aynı maddenin 

dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında 

Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 67,962.-TL 

tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67,962.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı 

Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın ilanen 

tebliğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde 

açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı 

hesaba yatırılabileceği ve aynı süre içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili idare mahkemesinde 

dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

 11797/1/1-1 

————— 
1400356899 vergi kimlik numaralı, Merkez Mh. İsmetpaşa Akgün İş Merk .Kat.3 

No:1/18 Kağıthane/ İSTANBUL adresli Balyoz İnşaat Nakliye Rek. Paz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin, 

2012 yılında, lisans almaksızın akaryakıt bayilik faaliyeti yapması nedeniyle yazılı savunma 

yapılması için tebligat yapılmış olmasına karşılık Kurumumuza süresi içinde herhangi bir yazılı 

savunma ulaşmamış olup Kurulun 18/09/2014 tarihli ve 5225-50 sayılı Kararı ile Balyoz İnşaat 

Nakliye Rek. Paz. San. Tic. Ltd. Şti. hakkında, lisans almaksızın akaryakıt bayilik faaliyeti 

yapması nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) 

numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu 

Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri 

gereğince belirlenen 67,962.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67,962.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı 

Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın ilanen 

tebliğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde 

açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı 

hesaba yatırılabileceği ve aynı süre içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili idare mahkemesinde 

dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

 11797/2/1-1 

————— 
Kurul’un 27/08/2014 tarih ve 5193-20 sayılı Kararı ile, 11/01/2011 tarih ve BAY/939-

82/28844 numaralı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren, fakat lisansı 27/11/2013 tarihinde 

sonlandırılan Baydağ Petrol İnşaat Otomotiv Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 

10/04/2013 tarihinde, dağıtıcısı dışında başka bir kaynaktan (Askar Akaryakıt Dağıtım ve 

Pazarlama Limited Şirketi’nden) akaryakıt ikmal etmesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası 

Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci 

maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı olması sebebiyle ilgili tüzel kişi hakkında 5015 sayılı 

Kanunun 6455 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) 
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numaralı alt bendi hükümlerince belirlenen 850.000,-TL tutarındaki idari para cezasının aynı 

fıkranın (d) bendi hükmü gereği beşte bir şeklinde dikkate alınarak 170.000,-TL tutarında idari 

para cezası uygulanmasını kararlaştırmıştır. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 170.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, 

yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 

(Vakıfbank) Bahçelievler/Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na 

ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı 

Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 

gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz 

konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda 

kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde % 25’lik indirimden yararlanılacağı veya 

taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde 

yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 

Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin 

bilinmesi hususunda, 

7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 11797/3/1-1 

————— 
Kurul’un 10/09/2014 tarihli ve 5211-8 sayılı Kararı ile Oba Mahallesi Özbek Küme Evleri 

No:4 Ballışeyh/Kırıkkale adresinde faaliyet gösteren 27.07.2009 tarih ve BAY/939-82/26345 

sayılı bayilik lisansı sahibi Burhan Sarıoğlu- Zigana Petrol İstasyonu’nun tesisi nezdinde 

23.02.2012 tarihinde yapılan denetim ile ilgili olarak Denetim Dairesi Başkanlığının konuya 

ilişkin görüşü değerlendirilmiş olup adı geçenin:  

- ODTÜ PAL’in 29/03/2012 tarihli ve PAL-12-240-258 sayılı raporu ile Burhan 

Sarıoğlu’nun, tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri istasyonda 

bulundurduğunun tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci 

fıkrasının (b) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 nci maddesinin (e) bendine 

aykırı hareket ettiği ve akaryakıt istasyonunda vaziyet planında yer almayan gizli yer altı tankı 

tespit edilmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin yedinci ve 

onbirinci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendine aykırı 

hareket ettiği, konuya ilişkin olarak süresi içerisinde yazılı savunmada bulunmadığı, 

değerlendirildiğinden, Burhan Sarıoğlu- Zigana Petrol İstasyonu hakkında, tağşiş ve/veya 

hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri akaryakıta katması ve istasyonda bulundurması 

nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ve aynı maddenin 

dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında 

Uygulanacak Para Cezalan Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 163.111,-TL 

tutarında, akaryakıt istasyonunda tespit edilen gizli tankı piyasa faaliyetine konu etmesi 

nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkrası ve Petrol 

Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları 

Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 13.592,-TL tutarında olmak üzere toplamda 

176.703,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 176.703,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, 

yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi 

nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 
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numaralı IBAN hesabına yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin 

üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı 

aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının 

yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına 

yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 

bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz 

konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 

hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı 

Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 11797/4/1-1 

————— 
Kurul’un 02/10/2014 tarih ve 5253-11 sayılı Kararı ile; “Cumhuriyet Mahallesi Sanayi 

Bölgesi No:3 Salur Beldesi (Pafta No:75, Parsel No:3257) Manyas / BALIKESİR” adresinde 

14/01/2013 tarihli ve BAY/939-82/32003 numaralı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren 

Gülaçtı Akaryakıt Seramik Nakliyat Tekstil Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin; 

13/01/2014 tarihinde gerçekleştirilen denetime göre Can Kardeşler Petrol Ticaret Limited Şirketi, 

Ali Coşkun Petrol Turizm Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi ve Destan Petrol Nakliye Otomotiv 

Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne 2013 yılı içerisinde yüksek miktarlarda akaryakıt 

satışı yaparak lisanssız dağıtım faaliyetinde bulunmak suretiyle 5015 sayılı Kanunun 3 üncü 

maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci 

maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Petrol 

Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca yazılı savunmasının alınmasını 

kararlaştırmıştır. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın ilan tarihinden 

itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde 

gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca 

ilanen tebliğ edilir. 11797/5/1-1 

————— 
Kurul’un 07/05/2014 tarih ve 5005/27 sayılı Kararı ile; "27/04/2012 tarihinde, Şahinler 

Mahallesi Cafer Sadık Abalıoğlu Bulvarı No:21/A Pınarkent / DENİZLİ adresindeki akaryakıt 

istasyonunuzda yapılan denetimde; bayilik lisansı sahibi Ferpet İnşaat Petrol Nakliyat Sanayi ve 

Ticaret Anonim Şirketi adına akaryakıt taşıyan 35 NKD 55 plakalı tankerin istasyonunuzdaki 

tanklara akaryakıt boşalttığı tespit edilmesi nedeniyle Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile 

Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci 

maddesi uyarınca, ön araştırma prosedürüne gerek olmaksızın mezkur kişinin yazılı savunmasının 

alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı'nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca konu hakkındaki yapacağınız yazılı savunmanızın 

yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte 

olup süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı 

Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 11797/6/1-1 

————— 
Kurul’un 10/07/2014 tarih ve 5125/24 sayılı Kararı ile; " 03/06/2011 tarih BAY/939-

82/29558 sayılı bayilik lisansı (17/05/2013 tarihinde sonlandırılmış) kapsamında Şahinler 

Mahallesi Cafer Sadık Abalıoğlu Bulvarı No:21/A Pınarkent / DENİZLİ adresinde faaliyet 

gösteren Horoz Petrol Ürünleri Gıda Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin, akaryakıt 
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istasyonunda tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri istasyonda 

bulundurması nedeniyle Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve 

Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi 

uyarınca, ön araştırma prosedürüne gerek olmaksızın mezkur kişinin yazılı savunmasının alınması 

için Denetim Dairesi Başkanlığı'nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca konu hakkındaki yapacağınız yazılı savunmanızın 

yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte 

olup süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı 

Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 11797/7/1-1 

————— 
Kurul’un 14/08/2014 tarih ve 5174/54 sayılı Kararı ile; "Yedieylül Mahallesi Mimaroba 

sitesi 1006 Sok. D Blok No:6 Merkez/AYDIN" adresinde faaliyet gösteren 28/06/2012 tarih ve 

İTS/AY-011-004 numaralı İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası sahibi Tarkan CERİT - SE-TA 

Mühendislik firmasının, bazı abonelerinin iç tesisat ve kolon tesisatı proje ve inşaat işlerini 

tamamlamadığı ve faaliyet gösterdiği adresten ayrılmış olup bu durum hakkında Kuruma herhangi 

bir bildirimde bulunmadığının tespit edilmesi nedeniyle Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak 

Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, ön araştırma prosedürüne gerek olmaksızın mezkur 

kişinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı'nın yetkilendirilmesine 

karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca konu hakkındaki yapacağınız yazılı savunmanızın 

yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte 

olup süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı 

Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 11797/8/1-1 

————— 
Kurul’un 14/08/2014 tarih ve 5174/53 sayılı Kararı ile; "Yedieylül Mahallesi Mimaroba 

sitesi 1006 Sok. D Blok No:6 Merkez/AYDIN" adresinde faaliyet gösteren 28/06/2012 tarih ve 

İTS/AY-011-004 numaralı İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası sahibi Tarkan CERİT - SE-TA 

Mühendislik firmasının, dağıtım şirketince onaylanmış iç tesisat projesi olmaksızın iç tesisat 

yapımı gerçekleştirdiğinin 30/05/2013 tarihinde tespit edilmesi nedeniyle yazılı savunmanız talep 

edilmiş ancak bahse konu yazılı savunmanızı göndermediğiniz anlaşılmış olup hakkınızda ihtar 

uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı ile bundan böyle ilgili mevzuata uygun hareket etmeniz ve 

bahse konu aykırılığı tekrarlamamanız için ihtar edilmenize karar verildiğinin bilinmesi hususu, 

7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 11797/9/1-1 

————— 
Kurul 18/09/2014 tarih ve 5225/40 sayılı Kararı ile, 17.01.2005 tarihli ve BAY/425-

86/00739 sayılı bayilik lisansı sahibi Adabirlik Petrol Ürünleri Taşımacılık Gıda Ve Tarım 

Ürünleri Pazarlama Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi’nin 07.06.2013 tarihinde akaryakıt 

istasyonunda yapılan denetimde tespit edildiği üzere dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi, 

otomasyon sistemine müdahale etmesi ve gizli düzeneği vaziyet planında bulunmamasına karşın 

piyasa faaliyetine konu etmesi hususunda 07/05/2014 tarih ve 5005/21 sayılı Kurul Kararı ile 

istenilen savunma ve Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ilişkin görüşü Kurulca 

değerlendirilmiş olup, ilgili lisans sahibinin süresinde savunma yapmadığı anlaşıldığından, 
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Adabirlik Petrol Ürünleri Taşımacılık Gıda Ve Tarım Ürünleri Pazarlama Ticaret Ve Sanayi 

Limited Şirketi hakkında, 

a) Dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle 6455 sayılı kanunla değişik 5015 

sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin 3 numaralı alt 

bendi ve (d) bendi gereğince belirlenen 170.000.-TL idari para cezasının aynı fiilin tekerrüren 

işlenmesi sebebiyle 19 uncu maddenin 3 üncü fıkrası uyarınca iki katına çıkarılmak suretiyle 

340.000.-TL, 

b) Otomasyon sistemine müdahale etmesi sebebiyle 6455 sayılı Kanunla değişik 5015 

sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 

70.000.-TL, 

c) Gizli düzeneği vaziyet planında bulunmamasına karşın piyasa faaliyetine konu etmesi 

nedeniyle 6455 sayılı kanunla değişik 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin 

ikinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi gereğince belirlenen 1.000.000.-TL, 

olmak üzere toplamda 1.410.000.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 1.410.000.-TL (Birmilyondörtyüzonbin TL) 

tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası 

ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar 

Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait 

TR550001500158007292230032 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol 

Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden 

itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı 

olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün 

içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden 

yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 

günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile 

tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.11797/10/1-1 

————— 
Kurulun 18/09/2014 tarihli ve 5225-7 Kararı ile; 21.03.2005 tarihli ve BAY/463-

268/08903 numaralı (28.02.2014 tarihli ve 7252 sayılı Karar ile sonlandırılan) istasyonlu bayilik 

lisansı kapsamında Yeni Yalova Yolu 2.Km. Umurbey Mevkii Gemlik BURSA adresinde faaliyet 

gösteren Arhan Petrol Mühendislik İnşaat Pazarlama Dağıtım Turizm Taşımacılık İthalat İhracat 

Limited Şirketi’nin, 2011 yılında Mesut ÖZ’den akaryakıt alarak dağıtıcısı dışında akaryakıt 

ikmal etmek suretiyle 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol 

Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (d) bendine aykırı hareket ettiği, ayrıca 2012 

yılında Mesut ÖZ’e akaryakıt satarak lisans almaksızın akaryakıt dağıtım faaliyeti yapmak 

suretiyle 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aykırı hareket 

ettiği değerlendirildiğinden, Arhan Petrol Mühendislik İnşaat Pazarlama Dağıtım Turizm 

Taşımacılık İthalat İhracat Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün 

içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

olunur. 11797/11/1-1 

————— 
Kurulun 18/09/2014 tarihli ve 5225-29 Kararı ile; 07.06.2010 tarihli ve BAY/939-

82/27804 numaralı (26/09/2011 tarihli ve 4388 sayılı Başkanlık Olur’u ile iptal edilen) istasyonlu 

bayilik lisansı kapsamında Fatih Mahallesi Mihalıççık Caddesi No: 37 Mihalıççık ESKİŞEHİR 
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adresinde faaliyet gösteren Beypet Akaryakıt İnşaat Nakliye ve Gıda Sanayi Ticaret Limited 

Şirketi’nin, 2011 yılında Mesut ÖZ’den akaryakıt alarak dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmek 

suretiyle 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası 

Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (d) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, 

Beypet Akaryakıt İnşaat Nakliye ve Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının 

alınması kararlaştırılmıştır. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün 

içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

olunur. 11797/12/1-1 

————— 
Kurul’un 02/10/2014 tarihli ve 5253-59 sayılı Kararı ile Emrullah CÖNGER hakkında, 

28/12/2013 tarihinde lisanssız otogaz bayilik faaliyeti gerçekleştirmesi nedeniyle, 5307 sayılı 

Kanunun “İdari Para Cezaları” başlıklı 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin 2 

numaralı alt bendi ve “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası 

Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2013 Yılında 

Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca 366.319,-TL olmak üzere, 

03/01/2014 tarihinde lisanssız otogaz bayilik faaliyeti gerçekleştirmesi nedeniyle, 5307 sayılı 

Kanunun “İdari Para Cezaları” başlıklı 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin 2 

numaralı alt bendi ve “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası 

Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2014 Yılında 

Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca 380.715,-TL olmak üzere 

toplamda 747.034,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 747.034,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve 5307 sayılı Kanunun 18 inci 

maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi 

nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 41 

numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi’nde 

dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

edilir. 11797/13/1-1 

————— 
Kurul’un 02/10/2014 tarihli ve 5253-60 sayılı Kararı ile Kent Akaryakıt Gaz ve Tarım 

Endüstrisi Kimyevi Ürünler İnşaat Taahhüt Uluslararası Nakliyat Turizm Oto Kiralama Sanayi ve 

Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5307 sayılı Kanunun “İdari Para Cezaları” başlıklı 16 ncı 

maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin 1 numaralı alt bendi ve “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları 

(LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 

16 ncı Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri 

uyarınca 761.432,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 761.432,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve 5307 sayılı Kanunun 18 inci 

maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi 

nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 41 

numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi’nde 

dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

edilir. 11797/14/1-1 

————— 
Kurul’un 02/10/2014 tarihli ve 5253-51 sayılı Kararı ile; Sezikler Grup Oto Aksesuar 

Petrol Ve Petrol Ürünleri Akaryakıt Madeni Yağ İnşaat Nakliyat Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited 
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Şirketi hakkında; Eski dağıtım şirketine ait ibareleri bir ay içerisinde kaldırmaması sebebiyle, 

5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) 

bendinin (3) numaralı alt bendi hükümleri uyarınca 850.000,-TL idari para cezası uygulanmasına, 

lisansına konu tesisini Milat Grup Oto Aksesuar İnşaat Nakliyat Petrol Ve Petrol Ürünleri İthalat 

Ve İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ne piyasa faaliyeti için kullandırması sebebiyle, 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin yedinci 

fıkrası hükümleri uyarınca 70.000,-TL olmak üzere toplamda 920.000,-TL idari para cezası 

uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 920.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci 

maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi 

nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde 

dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

edilir. 11797/15/1-1 

————— 
Kurul’un 02/10/2014 tarihli ve 5253-50 sayılı Kararı ile; Sezikler Grup Oto Aksesuar 

Petrol Ve Petrol Ürünleri Akaryakıt Madeni Yağ İnşaat Nakliyat Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited 

Şirketi hakkında; İstasyonunda “Kaçak akaryakıt veya sahte ulusal marker elde etmeye, satmaya 

ya da herhangi bir piyasa faaliyetine konu etmeye yarayacak şekilde lisansa esas teşkil eden 

belgelerde belirlenenlere aykırı sabit ya da seyyar tank, düzenek veya ekipman” bulundurması 

sebebiyle, 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin ikinci 

fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi hükümleri uyarınca 1.000.000,-TL idari para cezası 

uygulanmasına söz konusu eylemin 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3 üncü 

maddesinde sayılan kaçakçılık suçlarından biri olması sebebiyle bu fiil için verilen idari para 

cezasına karşı yargı yoluna başvurulmasının 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci 

fıkrası uyarınca tahsil işlemlerini durdurmayacağına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 1.000.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci 

maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 30 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi 

nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde 

dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

edilir. 11797/16/1-1 

————— 
Kurul’un 02/10/2014 tarihli ve 5253-22 sayılı Kararı ile; Tezer İnşaat İhrakiye Temizlik 

Gıda Madencilik Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 

uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi hükmü ve “Petrol Piyasası 

Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında 

Tebliğ” hükümleri gereğince 339.814,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına Kanuna karşı 

hile veya gerçek dışı beyanda bulunması sebebiyle, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin 

beşinci fıkrası hükümleri uyarınca İHR/3419-2/30014 numaralı ihrakiye teslim lisansının iptal 

edilmesine karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 339.814,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci 
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maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi 

nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı hesaba yatırılabileceği, lisans almadan petrol piyasasında piyasa faaliyeti 

gerçekleştirilemeyeceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma 

hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

 11797/17/1-1 

————— 
Kurulun 18/09/2014 tarihli ve 5225-8 Kararı ile; 15.01.2009 tarihli ve BAY/939-

82/25473 numaralı (06/02/2012 tarihli ve 387 sayılı Başkanlık Olur'u ile sonlandırılan) istasyonlu 

bayilik lisansı kapsamında Ankara Asfaltı Uluyol Mevkii No:9 Bağyurdu Kemalpaşa İZMİR 

adresinde faaliyet gösteren Den-Ar Petrol ve Tarım Ürünleri Nakliyat Ticaret ve Sanayi Limited 

Şirketi’nin, 2012 yılında Mesut ÖZ’e akaryakıt satarak lisans almaksızın akaryakıt dağıtım 

faaliyeti yapmak suretiyle 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine 

aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Den-Ar Petrol ve Tarım Ürünleri Nakliyat Ticaret ve 

Sanayi Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün 

içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

olunur. 11797/18/1-1 

————— 
Kurulun 18/09/2014 tarihli ve 5225-12 Kararı ile; 26.07.2010 tarihli ve BAY/939-

82/28046 numaralı (13.06.2013 Tarih ve 21228 sayılı Olur ile sonlandırılan) istasyonlu bayilik 

lisansı kapsamında İstanbul Karayolu 3.Km, Sarıköy Mevkii Merzifon AMASYA adresinde 

faaliyet gösteren Eylem Akaryakıt Nakliyat Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 

2011 ve 2012 yıllarında Mesut ÖZ’den akaryakıt alarak dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmek 

suretiyle 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası 

Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (d) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, 

Eylem Akaryakıt Nakliyat Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının 

alınması kararlaştırılmıştır. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün 

içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

olunur. 11797/19/1-1 

————— 
Kurulun 18/09/2014 tarihli ve 5225-9 Kararı ile; 20.07.2011 tarihli ve BAY/939-

82/29756 numaralı (21.06.2013 tarihli 22094 sayılı Kararla sonlandırılan) istasyonlu bayilik 

lisansı kapsamında Mustafa Kemal Mahallesi Ambarcık Mevkii E80 Karayolu Çardaklı Kasabası 

Atkaracalar/ ÇANKIRI adresinde faaliyet gösteren Full Nakliyat Petrol Gıda Tekstil İnşaat Sanayi 

ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 2011 ve 2012 yıllarında Mesut ÖZ’den akaryakıt alarak dağıtıcısı 

dışında akaryakıt ikmal etmek suretiyle 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının 

(a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (d) bendine aykırı hareket 

ettiği, ayrıca 2012 yılında Mesut ÖZ’e akaryakıt satarak lisans almaksızın akaryakıt dağıtım 

faaliyeti yapmak suretiyle 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine 

aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Full Nakliyat Petrol Gıda Tekstil İnşaat Sanayi ve 

Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır. 
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Anılan Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün 

içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

olunur. 11797/20/1-1 

————— 
Kurul’un 23/07/2014 tarih ve 5145/15 sayılı Kararı ile; "Çeltikova Mevkii (Pafta: 25 L lı 

C, Parsel: 2080) Vezirhan / Bilecik" adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumdan 02.08.2011 ve 

BAY/939-82/29838 sayılı bayilik lisansı alan (23.11.2012 tarihi ve 3595 sayılı Kurul Kararı ile 

lisansı sona erdirilmiş) Güneri Petrol Nakliye Otomotiv Gıda Sanayi ve Ticaret Limited 

Şirketi'nin, 01/06/2012 tarihinde yapılan tespite göre gizli tank ve düzenek bulundurması 

sebebiyle 05/12/2013 tarih ve 4749-64 sayılı Kurul Kararı gereği alınan yazılı savunması ve 

Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ve lisans sahibinin yazılı savunmasına ilişkin görüşü 

Kurulca değerlendirilmiş olup, a) İstasyonda gizli tank ve düzenek bulundurmak suretiyle 5015 

sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin yedinci ve dokuzuncu fıkraları ile Petrol 

Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği, b) 

21/02/2014 tarihinde savunma istem yazısını tebellüğ etmesine rağmen konuya ilişkin 

savunmasını sunmadığı, anlaşıldığından, mezkûr lisans sahibi hakkında; akaryakıt istasyonunda 

gizli tank ve düzenek bulundurmak suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu 

maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkrası ve "Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi 

Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ" hükümleri gereğince 

belirlenen 13.592,- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

 Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 13.592,- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın 

tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıfbank) 

Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 

0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 

inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün 

içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, 

söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde 

yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya 

taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde 

yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 

Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin 

bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 11797/21/1-1 

————— 
Kurulun 18/09/2014 tarihli ve 5225-19 Kararı ile; 04.01.2011 tarihli ve BAY/939-

82/28817 numaralı (10/05/2013 tarihli ve 17474 sayılı Başkanlık Olur'u ile sonlandırılan) 

istasyonlu bayilik lisansı kapsamında D-400 Karayolu Üzeri Yılankale Karşısı Ceyhan ADANA 

adresinde faaliyet gösteren İray Pet Akaryakıt Taşımacılık İnşaat Turizm ve Tarım Sanayi ve 

Ticaret Limited Şirketi’nin, 2011 ve 2012 yıllarında Mesut ÖZ’den akaryakıt alarak dağıtıcısı 

dışında akaryakıt ikmal etmek suretiyle 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının 

(a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (d) bendine aykırı hareket 

ettiği değerlendirildiğinden, İray Pet Akaryakıt Taşımacılık İnşaat Turizm ve Tarım Sanayi ve 

Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır. 
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Anılan Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün 

içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

olunur. 11797/22/1-1 

————— 
Kurulun 18/09/2014 tarihli ve 5225-20 Kararı ile; 28.08.2008 tarihli ve BAY/939-

82/24969 numaralı (26/12/2011 tarihli ve 6046 sayılı Başkanlık Olur'u ile sonlandırılan) 

istasyonlu bayilik lisansı kapsamında D-100 Karayolu Üzeri Bağdat Mahallesi No: 40 Uzuntarla-

Kartepe KOCAELİ adresinde faaliyet gösteren Karcan Petrol Madeni Yağlar Sanayi ve Ticaret 

Limited Şirketi’nin, 2011 yılında Mesut ÖZ’den akaryakıt alarak dağıtıcısı dışında akaryakıt 

ikmal etmek suretiyle 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol 

Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (d) bendine aykırı hareket ettiği 

değerlendirildiğinden, Karcan Petrol Madeni Yağlar Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı 

savunmasının alınması kararlaştırılmıştır. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün 

içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

olunur. 11797/23/1-1 

————— 
Kurulun 18/09/2014 tarihli ve 5225-3 Kararı ile; 25.07.2011 tarihli ve BAY/939-

82/29786 numaralı (27/07/2012 tarihli ve 2285 sayılı Başkanlık Olur'u ile iptal edilen) istasyonlu 

bayilik lisansı kapsamında D-100 Karayolu Üzeri Çerkez Taşköprü Mevkii/ DÜZCE adresinde 

faaliyet gösteren Mesut ÖZ’ün, 2011 ve 2012 yıllarında dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmek 

suretiyle 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası 

Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (d) bendine aykırı hareket ettiği, ayrıca 2011 ve 2012 

yıllarında lisans almaksızın akaryakıt dağıtım faaliyeti yapmak suretiyle 5015 sayılı Kanunun 3 

üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Mesut 

ÖZ’ün yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün 

içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

olunur. 11797/24/1-1 

————— 
Kurulun 18/09/2014 tarihli ve 5225-21 Kararı ile; 30.04.2010 tarihli ve BAY/939-

82/27636 numaralı (07.03.2014 tarihli ve 8111 Sayılı Karar ile sonlandırılan) istasyonsuz bayilik 

lisansı kapsamında Dumlupınar Mahallesi 2. Caddesi No:11 Yalova Kaptan İş Merkezi, Kat:3 

Merkez AFYONKARAHİSAR adresinde faaliyet gösteren Öz Hisarlı Petrol Tekstil İnşaat 

Nakliyat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin, 2011 ve 2012 yıllarında Mesut ÖZ’den akaryakıt 

alarak dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmek suretiyle 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin 

ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (d) 

bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Öz Hisarlı Petrol Tekstil İnşaat Nakliyat 

Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün 

içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

olunur. 11797/25/1-1 

————— 
Kurulun 18/09/2014 tarihli ve 5225-11 Kararı ile; 11.04.2011 tarihli ve BAY/939-

82/29278 numaralı (23/12/2011 tarihli ve 6032 sayılı Başkanlık Olur'u ile sonlandırılan) 
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istasyonlu bayilik lisansı kapsamında D-100 Karayolu Üzeri Rüzgarlar Köyü BOLU adresinde 

faaliyet gösteren Pet-Ta Petrol Ürünleri İnşaat Tekstil Gıda Maddeleri Taşımacılık Sanayi ve 

Ticaret Limited Şirketi’nin, 2012 yılında Mesut ÖZ’e akaryakıt satarak lisans almaksızın 

akaryakıt dağıtım faaliyeti yapmak suretiyle 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının (b) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Pet-Ta Petrol Ürünleri İnşaat 

Tekstil Gıda Maddeleri Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının 

alınması kararlaştırılmıştır. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün 

içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

olunur. 11797/26/1-1 

————— 
Kurulun 18/09/2014 tarihli ve 5225-25 Kararı ile; 08.10.2010 tarihli ve BAY/939-

82/28377 numaralı istasyonsuz bayilik lisansı kapsamında Şirinevler Mahallesi, Mahmutbey 

Caddesi, No: 4/17, Bahçelievler İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren Rasime 

KARABULUT’un (Babaoğlu Akaryakıt Alım Satım ve Nakliye), 2011 yılında Mesut ÖZ’den 

akaryakıt alarak dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmek suretiyle 5015 sayılı Kanunun 8 inci 

maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci 

maddesinin (d) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Rasime KARABULUT’un 

(Babaoğlu Akaryakıt Alım Satım ve Nakliye) yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün 

içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

olunur. 11797/27/1-1 

————— 
Kurul’un 25/09/2014 tarih ve 5239/8 sayılı Kararı ile; “İstasyon Mah. Selanik Cad. 

No:1/3 (Parsel:2830 Ada:- Pafta:H24d-01b-D4) Vezirhan BİLECİK” adresinde faaliyette 

bulunmak üzere 26/04/2012 tarihli ve BAY/939-82/30875 nolu istasyonlu bayilik lisansı alan 

Özcan Onur - Şelale Petrol’e ait tesiste 10/06/2014 tarihinde yapılan denetimde tespit edilen fiyat 

ilan panosunun fiyatları göstermemesinin Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliği’nin 

13 üncü maddesinin 1 numaralı bendinin (a) alt bendi ve 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 

birinci ve ikinci fıkrası hükümlerine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, Petrol 

Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, Özcan Onur - Şelale Petrol hakkında 

ön araştırma prosedürüne ve soruşturma raporu hazırlanmasına gerek olmaksızın soruşturmaya 

doğrudan yazılı savunma alınmak suretiyle başlanmasına karar verilmiştir. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 

gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen 

tebliğ olunur. 11797/28/1-1 

————— 
Kurulun 18/09/2014 tarihli ve 5225-14 Kararı ile; 28.07.2005 tarihli ve BAY/529-

167/13504 numaralı (28/04/2011 tarihli ve 1486 sayılı Başkanlık Olur'u ile sonlandırılan) 

istasyonlu bayilik lisansı kapsamında Abdurrahmanağa Libya Caddesi No:98 ERZURUM 

adresinde faaliyet gösteren Soltaş Petrol İnşaat Nakliyat Taahhüt İthalat İhracat Otomotiv Turizm 

Seyahat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 2011 yılında Mesut ÖZ’den akaryakıt alarak 

dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmek suretiyle 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci 

fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (d) bendine 
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aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Soltaş Petrol İnşaat Nakliyat Taahhüt İthalat İhracat 

Otomotiv Turizm Seyahat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınması 

kararlaştırılmıştır. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün 

içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

olunur. 11797/29/1-1 

————— 
Kurulun 18/09/2014 tarihli ve 5225-15 Kararı ile; 06.07.2011 tarihli ve BAY/939-

82/29709 numaralı (29.07.2013 tarihli 26335 sayılı Kararla ile sonlandırılan) istasyonlu bayilik 

lisansı kapsamında Afyon Antalya Karayolu, 20. Km. Akören Kasabası Sinanpaşa/ 

AFYONKARAHİSAR adresinde faaliyet gösteren Vospet Petrol Ürünleri Nakliyat Gıda Tekstil 

İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 2011 ve 2012 yıllarında Mesut ÖZ’den akaryakıt 

alarak dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmek suretiyle 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin 

ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (d) 

bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Vospet Petrol Ürünleri Nakliyat Gıda Tekstil 

İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün 

içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

olunur. 11797/30/1-1 

————— 
Kurul’un 18/09/2014 tarihli ve 5225-62 sayılı kararı ile18.04.2013 tarih ve BAY/939-

82/32479 sayılı bayilik lisansı kapsamında Kırca Köyü Yanık Hayat Mevkii İstanbul Yol Üzeri 

Km/10 Gümüşhacıköy/Amasya adresinde bulunan MAVİ-GÖL PETROL NAKLİYE 

KUYUMCULUK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne ait istasyonda 

24.09.2013 tarihinde yapılan denetimde;  

a) Tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünlerin akaryakıta katılması ve 

istasyonunda bulundurulması, 

b) Ulusal marker seviyesi geçersiz ve ilgili teknik standartlara aykırı akaryakıt ikmali, 

c) Vaziyet planında olmayan gizli tank ve düzenek kullanmak, 

d) Denetim ile görevlilerin tesislerde inceleme yapılmasına müsaade etmemek ve görevli 

memurlara mukavemet etmek, fiillerinin tespit edilmesi ve bu fiillerin, 

a) Tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünlerin akaryakıta katılması ve 

Ulusal marker seviyesi geçersiz ve ilgili teknik standartlara aykırı akaryakıt ikmali fiilinin; 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi 

ile 8’inci maddesi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak 

Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri 

ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine ve aynı yönetmeliğin 38’ inci maddesinin (a) ve (e) 

bentlerine aykırı olması, 

b) Vaziyet planında olmayan gizli tank ve düzenek kullanmak fiilinin; 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (l) 

bendine, 

aykırı olması nedeniyle 
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a) Tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünlerin akaryakıta katılması ve 

Ulusal marker seviyesi geçersiz ve ilgili teknik standartlara aykırı akaryakıt ikmal etmesi 

sebebiyle 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının 

(a) bendinin 3 numaralı alt bendi hükmü gereğince 1.000.000, -TL.  

b) Vaziyet planında olmayan gizli tank kullanması sebebiyle 5015 sayılı Kanunun 6455 

sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin 2 numaralı alt bendi 

hükümleri gereğince 1.000.000, -TL; 

olmak üzere toplam 2.000.000 ,- TL idari para cezası uygulanmasına, 

c) 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3 üncü maddesinde sayılan kaçakçılık 

suçlarından biri olması sebebiyle bu fiil için verilen idari para cezasına karşı yargı yoluna 

başvurulması 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca tahsil işlemlerini 

durdurmayacağına, karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 2.000.000 ,- TL, tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, 

yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası 

T.A.O.(Vakıfbank) Bahçelievler/Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme 

Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 

5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim 

tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma 

hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 

30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden 

yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 

günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile 

tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

 11797/31/1-1 

————— 
Kurul’un 18/09/2014 tarihli ve 5225-62 sayılı kararı ile18.04.2013 tarih ve BAY/939-

82/32479 sayılı bayilik lisansı kapsamında Kırca Köyü Yanık Hayat Mevkii İstanbul Yol Üzeri 

Km/10 Gümüşhacıköy/Amasya adresinde bulunan MAVİ-GÖL PETROL NAKLİYE 

KUYUMCULUK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne ait istasyonda 

24.09.2013 tarihinde yapılan denetimde; Denetim ile görevlilerin tesislerde inceleme yapılmasına 

müsaade etmemek ve görevli memurlara mukavemet etmek fiilinin, 5015 sayılı Petrol Piyasası 

Kanununun 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (g) bendinde ve aynı kanunun 14 üncü maddenin 

üçüncü fıkrasına aykırı olması nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 

uncu maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi hükmü gereğince 70.000, -TL, idari para cezası 

uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000,- TL, tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, 

yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası 

T.A.O.(Vakıfbank) Bahçelievler/Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme 

Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 
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5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim 

tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma 

hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 

30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden 

yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 

günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile 

tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

 11797/32/1-1 

————— 
Kurul’un 26/06/2014 tarihli ve 5099/40 sayılı kararı ile Ömer Tekiner’in, 25.06.2013 

tarihinde yapılan denetimde 2012 yılında C-567681 ve C-567682 nolu faturalar ile kalyakı 

Çiftçioğlu Hayvan ve Mamülleri Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ikmal 

etmek suretiyle lisanssız bayilik faaliyetinde bulunmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 

3 üncü maddesine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasına 

aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle ön 

Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci 

maddesi uyarınca yazılı savunmanızın alınmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza 

gönderilmesi, akdi taktirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur 11797/33/1-1 

————— 
Kurul’un 27/08/2014 tarihli ve 5193-9 sayılı Kararı ile; 

Gökçağ Madeni Yağ Nakliyat İnşaat Petrol Madencilik Kimyevi Maddeler Sanayi ve 

Ticaret Limited Şirketi’ne ait “D-400 Karayolu Çağ Üniversitesi Karşısı No:131/A Yenice Tarsus 

MERSİN” adresinde 07.06.2012 tarihli ve MYĞ/3872-1/31107 sayılı Madeni Yağ Lisansı 

kapsamında faaliyet gösteren tesisinde 04/01/2014 tarihinde yapılan denetim sonucunda; lisanslı 

madeni yağ tesisinde menşei belli olmayan 11.460 kg akaryakıt ve Meksan marka akaryakıt 

pompası bulundurması ve söz konusu akaryakıttan alınan numunelerinin TÜBİTAK MAM 

tarafından yapılan analizleri sonucunda 1420P00056001, 1420P00056002 ve 1420P00056003 

nolu analiz raporları ile motorin esaslı olmakla birlikte solvent içerdiğinin tespit edilmesi 

dolayısıyla sahip olunan lisansın verdiği haklar dışında faaliyet göstermesinin, 5015 sayılı Petrol 

Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliğinin 23 üncü ve 24 üncü maddelerine aykırı olması sebebiyle, Petrol Piyasasında 

Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma prosedürüne gerek olmaksızın 

ilgili tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın 

yetkilendirilmesine karar verilmiştir. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 

gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen 

tebliğ olunur. 11797/34/1-1 
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Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/155224 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Gençlik ve Spor Bakanlığı (Spor Genel Müdürlüğü) 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Batman Gençlik Hizmetleri ve 

Spor İl Müdürlüğü 
İl/İlçe Batman 

Adresi 
Diyarbakır Cad. 2203 Sokak 

No:15 Batman 
Tel-Faks 0488 213 91 47-0488 213 34 95 

Posta Kodu 72060 E-Mail batman@sgm.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

SARP Özel Güvenlik Hizmetleri 

Organizasyon ve Eğitim Limited 

Şirketi 

 

Adresi 
Bahçelievler Mah. 1602 Sokak 

No:16/1 Batman 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
7510409117  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Batman Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
Ticaret Sicil No: 5199  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

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. 

 11856/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014 / 87631 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
ADANA İL MİLLİ EĞİTİM  

MÜDÜRLÜĞÜ 
İl/İlçe ADANA  / SEYHAN 

Adresi YENİ VALİLİK BİNASI Tel-Faks 0(322) 458 83 71  -  1332 

Posta Kodu 01130 E-Mail İnsaatemlek01@.meb.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel 

Kişi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

KOZANOĞLU GIDA 

EMLAKÇILIK İNŞAAT VE 

İNŞAAT MALZEMESİ BOYA 

VE SIHHİ TESİSAT 

MALZEMESİ SANAYİ VE 

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

 

Adresi 

KİREMİTHANE MAHALLESİ 

KOZAN CADDESİ NO:626/B 

YÜREĞİR /ADANA 

 

T.C. Kimlik No. 5820057822  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
ADANATİCARET ODASI  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
33106  ODA SİCİL NO:30219  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

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. 

 11852/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından : 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Sincan İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü 
İl/İlçe Ankara/Sincan 

Adresi 
Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. 

Hükümet Konağı 12/1 
Tel-Faks 0312 269 54 46 

Posta Kodu 06930 E-Mail sincan06@meb.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Emrah Arapoğlu  

Adresi 
Topçu Mah. 1558. Cad. Hazar Apt. 

29/3 Etimesgut/ Ankara 
 

T.C. Kimlik No. 30254185222  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X) 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. 

 11848/1-1 
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Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2011/132349 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Başbakanlık 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
T.C. Başbakanlık Toplu Konut 

İdaresi Başkanlığı 
İl/İlçe Çankaya 

Adresi 
Bilkent Plaza B1 Blok 

Bilkent/Ankara 
Tel-Faks 0312 266 76 80 

Posta Kodu  E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Aygün İnşaat Tesisat Taahhüt Ltd. Şti. 

Tasfiye Halinde Ra-Form İnşaat Taahhüt 

Sanayii ve Ticaret Ltd. Şti. 

Raif Aygün (%51 Hisse) 

Adresi 

F.Kerim Gökay Cd. Emin Sağlam Apt.  

A Blok No: 229/26 Göztepe 

Kadıköy/İSTANBUL 

Göztepe Mah. Cezmi Or Sok. 

Perek Rezidence Apt. No: 5/21 

Kadıköy/İSTANBUL 

T.C. Kimlik No.  33208111896 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Göztepe V.D. / 1200444896  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İstanbul Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
631306, Kadıköy 110  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl 

1 

(Bir) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 11770/1-1 
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Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden: 

 

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. 

 11859/1-1 
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İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden: 

 
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. 

 11863/1-1 
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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. 

 11875/1-1 
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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. 

 11876/1-1 
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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. 

 11877/1-1 



31 Aralık 2014 – Sayı : 29222 RESMÎ GAZETE Sayfa : 183 

 

 
 

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. 

 11878/1-1 



Sayfa : 184 RESMÎ GAZETE 31 Aralık 2014 – Sayı : 29222 

 

 
 

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. 

 11879/1-1 



31 Aralık 2014 – Sayı : 29222 RESMÎ GAZETE Sayfa : 185 

 

 
 

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. 

 11880/1-1 



Sayfa : 186 RESMÎ GAZETE 31 Aralık 2014 – Sayı : 29222 

 

 
 

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. 

 11881/1-1 



31 Aralık 2014 – Sayı : 29222 RESMÎ GAZETE Sayfa : 187 

 

 
 

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. 

 11882/1-1 



Sayfa : 188 RESMÎ GAZETE 31 Aralık 2014 – Sayı : 29222 

 

 
 

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. 

 11872/1-1 



31 Aralık 2014 – Sayı : 29222 RESMÎ GAZETE Sayfa : 189 

 

 
 

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. 

 11871/1-1 



Sayfa : 190 RESMÎ GAZETE 31 Aralık 2014 – Sayı : 29222 

 

 
 

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. 

 11866/1-1 



31 Aralık 2014 – Sayı : 29222 RESMÎ GAZETE Sayfa : 191 

 

 
 

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. 

 11867/1-1 



Sayfa : 192 RESMÎ GAZETE 31 Aralık 2014 – Sayı : 29222 

 

 
 

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. 

 11868/1-1 



31 Aralık 2014 – Sayı : 29222 RESMÎ GAZETE Sayfa : 193 

 

 
 

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. 

 11869/1-1 



Sayfa : 194 RESMÎ GAZETE 31 Aralık 2014 – Sayı : 29222 

 

 
 

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. 

 11870/1-1 



31 Aralık 2014 – Sayı : 29222 RESMÎ GAZETE Sayfa : 195 

 

 
 

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. 

 11873/1/1-1 



Sayfa : 196 RESMÎ GAZETE 31 Aralık 2014 – Sayı : 29222 

 

 
 

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. 

 11873/2/1-1 



31 Aralık 2014 – Sayı : 29222 RESMÎ GAZETE Sayfa : 197 

 

 
 

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. 

 11864/1/1-1 



Sayfa : 198 RESMÎ GAZETE 31 Aralık 2014 – Sayı : 29222 

 

 
 

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. 

 11864/2/1-1 



31 Aralık 2014 – Sayı : 29222 RESMÎ GAZETE Sayfa : 199 
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
— Hazine Garantili Yükümlülüklerin Üstlenilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
— Risk Hesabı ile İlgili Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
— Tarımsal Arazilerin Mülkiyetinin Devrine İlişkin Yönetmelik
— Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları ve Eğitim Araçları Satış İşleri Yönetmeliği
— Beşerî Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Posta Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
— Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/97)
— Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kotaya Tabi Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların Dağıtımı ve Yönetimine

İlişkin Tebliğ (2015/1)
— Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/24)
— Türk Ürünlerinin İhracatının Arttırılmasına Yönelik Teknik Mevzuatı Hazırlayacak Kurumların Belirlenmesine

İlişkin Kararın Ekinde Yapılan Düzenlemenin Duyurulması Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/25)
— Makedonya Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
— Arnavutluk Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
— Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına

İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
— Fas Krallığı Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik

Yapılmasına Dair Tebliğ
— Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik

Yapılmasına Dair Tebliğ
— Avrupa Birliği Çıkışlı Bazı İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
— Mısır Arap Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
— Tunus Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
— Sırbistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına

İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
— Karadağ Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin

Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
— Gürcistan Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin

Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
— Şili Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına

İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
— Ürdün Haşimi Krallığı Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına

İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
— Filistin Ulusal Yönetimi Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
— Morityus Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına

Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ
— Kamu İç Denetim Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
— Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 367)
— Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 40) Değerli Kağıtlar
— 2015 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi
— Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (TPE: 2014/2)’de Değişiklik

Yapılmasına Dair Tebliğ (TPE: 2014/3)
— Türk Patent Enstitüsünce 2015 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (BİK/TPE: 2015/1)
— Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
— Anayasa Mahkemesinin 12/11/2014 Tarihli ve 2013/1728 Başvuru Numaralı Kararı

YARGITAY KARARI
— Yargıtay 17. Hukuk Dairesine Ait Karar

NOT: 30/12/2014 tarihli ve 29221 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de 2014/7043 sayılı Milletlerarası Andlaşma,
Yönetmelikler, Tebliğler ve Kurul Kararı yayımlanmıştır.

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


