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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:
KORUYUCU AİLE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/12/2012 tarihli ve 28497 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Koruyucu
Aile Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“t) Koruyucu Aile İzleme Rapor Anahattı:  Koruyucu aile yanındaki çocuğun hizmetten
yararlanma düzeyinin belirlenmesi, hizmet sürecinde çocuğu etkileyecek her türlü durumun
tespit edilerek çocuk yararına değerlendirme yapılabilmesi ve ihtiyaç duyulan mesleki çalışma
ya da işlemlerin belirlenerek takip edilmesine yönelik asıl konuların yer aldığı, içeriği Genel
Müdürlükçe belirlenen, izleme sürecinde yapılan çalışmalara ilişkin raporun hazırlanmasına
dair anahattı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Koruyucu aile ve yanına yerleştirilen çocuk, aşağıda belirtilen esaslar doğrultu-
sunda düzenli olarak izlenir.

a) İzlemelerde tespit edilen durumlar Genel Müdürlükçe belirlenen formlara işlenir. İz-
leme sürecindeki form ve raporlar, sosyal çalışma görevlileri tarafından Koruyucu Aile İzleme
Rapor Anahattına uygun olarak düzenlenir. Ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik gerekli
mesleki çalışmalar planlanır.

b) Koruyucu aile birimi tarafından, her çocuk için dosyasında bulunan izleme kartına
izleme tarihi, yöntemi, izleme sırasındaki tespitler ve değerlendirmelerin özeti işlenir.

c) Koruyucu aile birimi tarafından, çocukların yerleştirilme tarihi, izleme periyodu, en
son yapılan izleme ve planlanan izleme tarihleri, yöntemi, gerçekleştirilecek faaliyetleri içeren
uygulama planı hazırlanır ve süreç vakadan sorumlu sosyal çalışma görevlisi tarafından takip
edilir.
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ç) Esas olarak sosyal çalışma görevlileri aynı anda en fazla yirmi vaka ile görevlendi-
rilebilir. Koruyucu aile hizmeti kapsamında görevlendirilen sosyal çalışma görevlilerinin başka
bir hizmet alanında görevlendirilmesi tercih edilmez.

d) Koruyucu aile birimine; koruyucu aile hizmetinin etkin ve verimli olarak çocuğun
yararına sürdürülebilmesi için hizmetin takibine yönelik süreçlerde ihtiyaç duyulan araç, gereç
ve diğer konularda gerekli imkânlar öncelikle sağlanır.

e) İl müdürlüğünde gerçekleştirilen izleme görüşmelerinde çocukların koruyucu veya
öz ailelerini beklerken zaman geçirebilecekleri ya da kendileriyle de aynı anda görüşme yapı-
labilecek kırtasiye, oyuncak gibi malzemelerin bulunduğu görüşme odaları oluşturulur.

f) Öğrenim amacıyla bir başka il’e gitmesi gereken çocuklar açısından hizmetin deva-
mında çocuk ve koruyucu ailesinin iletişimlerinin ne şekilde sürdürüleceği, koruyucu ailenin
çocuk için üstlenmeye devam edeceği sorumluluklar değerlendirilir. Koruyucu aile hizmetinin
sonlandırılmasını gerektirecek bir durum belirlenmemesi halinde izlemeler, çocuğun ve koru-
yucu ailenin bulunduğu yer il müdürlükleri arasında koordinasyon kurularak devam ettirilir.
Aylık bakım ödemesinin çocuk için kullanılma durumu takip edilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci, dördüncü ve altıncı fık-
raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Koruyucu aile yanına yerleştirilen çocukların bakım, eğitim ve yetiştirilmelerine
ilişkin harcamalara karşılık olmak üzere talepte bulunan koruyucu ailelere her çocuk için,
(10270) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın aşağıda
belirtilen yaş aralıklarına göre belirlenen oranlar karşılığı tutarı, hiçbir kesinti yapılmaksızın
aylık ve net olarak ödenir.

YAŞ ORANLAR
0-3 yaş yüzde elli
4-5 yaş yüzde yetmişbeş
6-14 yaş yüzde seksen
15-18 yaş yüzde seksenbeş
19+yaş yüzde doksan”
“(4) Aile yanına ikinci fıkrada belirtilen ve kardeş çocuklar hariç, iki ya da üç çocuğun

aynı anda yerleştirilmesi halinde, ikinci çocuk için birinci fıkrada belirtilen ödemenin yüzde
sekseni kadarı, üçüncü çocuk için yapılacak aylık ödeme ise bu çocukların yaş grupları itiba-
rıyla kendileri için birinci fıkrada belirtilen ödemenin yüzde altmışı oranında ödenir.”

“(6) Koruyucu aile sözleşmesi devam eden koruyucu ailelerden, eşine veya bir yakınına
bağlı olmaksızın emekliliğine esas sosyal güvencesi olmayan eşlerden birinin bir asgari ücret
tutarı üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında isteğe bağlı sigortasını yaptırması ve
ödeme belgesinin ibrazı halinde primleri aylık ödemelere ilave edilerek Bakanlıkça gönderilen
ödenekten karşılanır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 26 – (1) Koruyucu aile hizmeti kapsamında olup okula devam eden veya

öğrenimini sürdüremeyen çocuklara, kuruluş bakımındaki çocuklara verilen miktar kadar aşa-
ğıdaki usullerde harçlık ödenir.

a) Koruyucu aileye aylık bakım ücreti ile birlikte yanlarında bulunan çocuğa verilmek
üzere ödenen harçlık, çocukların kişisel gelişimlerinin sağlanabilmesi için koruyucu aile tara-
fından çocuğa verilir.  Çocuğa verilen harçlığın, kuruluş bakımındaki çocuklara verilen harç-
lıkla aynı olması için koruyucu ailelere gerekli yönlendirme yapılır.

b) Komisyon tarafından, çocuk hakkında 30/3/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmî Ga-
zete’de yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu
Raporları Hakkında Yönetmelik kapsamında alınmış olan Özürlü Sağlık Kurulu Raporunda
yer alan tanı da dikkate alınarak yapılacak değerlendirme sonucunda, para kavramının geliş-
mediğine veya parasını koruyamayacağına karar verilen engelli çocukların harçlıklarının, ço-
cukların bakım, eğitim ve yetiştirilmelerine ilişkin harcamalara karşılık olduğu hakkında ko-
ruyucu ailelere gerekli yönlendirme yapılır.
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(2) Tam gün öğrenim görüp de yemeklerini evde yeme olanağı bulamayan çocuklara,
öğrenim süresince harçlıkları iki kat artırılarak ödenir.

(3) Koruyucu aile yanında bakılan çocukların gelişim ve eğitimlerinin desteklenmesi
için sorumlu sosyal çalışma görevlisi rehberliğinde yapılacak değerlendirme sonucunda koru-
yucu ailelere aşağıdaki ödemeler yapılır.

a) Servis ile okullarına gitmek zorunda olan çocukların okul servis ücretleri ile engelli
çocukların servis ücretleri ve 4-5 yaş grubu kreş çağı veya anaokulu çocuklarının servis ücret-
leri, servis bulunmaması halinde ulaşım giderleri karşılığı otobüs bilet ücreti ödenir.

b) Çocukların gelişim ve eğitim ihtiyaçlarının karşılanması veya bir meslek edinmek
üzere kamu ya da özel kuruluşlar tarafından açılan kurslara katılacakların ücretsiz kontenjan-
lardan yararlanma durumları değerlendirilir. Bu imkândan yararlanamayanların kurs süresince
kurs bedelleri, eğitim ve öğretimlerine ilişkin etüt, kurs, yaz okulu, harç, sınav ve kayıt ücretleri
ile bunlara ilişkin her türlü araç gereç ve malzeme giderleri karşılanır. Çocuğun gelişim ve eği-
tim ihtiyaçları sorumlu sosyal çalışma görevlisi tarafından değerlendirilerek uygun bulunması
halinde çocuk bir yıl içinde birden fazla kursa katılabilir. Bu kapsamdaki giderlerin karşılanması
fatura esasında değerlendirilerek aylık ya da tamamı şeklinde ödenebilir.

c) Başka illere öğrenim amacı ile gitmesi gereken çocukların ulaşım giderleri, bir günlük
konaklama bedeli ile çocuğun okula kaydı ve kalacağı yere yerleştirilmesi ile ilgili olarak yar-
dımcı olmak üzere giden koruyucu anne ve babanın da ulaşım ve bir günlük konaklama gider-
leri 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8 inci maddesine göre memur veya
hizmetli olmayanlar için ödenecek tutarı geçmeyecek şekilde ödenir.

ç) 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (f) bendi kapsamında yapılan değerlendirme so-
nucunda koruyucu aile hizmeti devam eden çocuklar için aylık bakım ödemesi koruyucu aile-
nin, koruyucu aile hizmetine ilişkin kütük kaydının bulunduğu il müdürlüğünce ödenmeye
devam edilir. Ayrıca, çocuğun devlet yurtlarından yararlanması durumu öncelikle değerlendi-
rilir.

(4) Aylık bakım ücreti almayan koruyucu ailelere talepleri halinde birinci ve ikinci fık-
rada belirtilen harçlık ile üçüncü fıkrada belirtilen ödemeler yapılabilir.

(5) Koruyucu aile yanında bakılan çocuklar için aşağıda düzenlenen katlı ödemelerde
24 üncü maddenin birinci fıkrası esas alınır:

a) Okula giden çocuklara her yıl bir defaya mahsus olmak üzere eylül ayında okul mas-
raflarının karşılanması amacıyla üç kat,

b) Hizmetten yararlanan bütün çocuklara yıllık giyim masraflarının karşılanması için
nisan ve ekim aylarında iki kat,

tutarında ödeme yapılır.
(6) Aylık bakım ücreti almayan koruyucu ailelere de talepleri halinde yanlarındaki ço-

cukların giyim ve eğitim masrafları karşılığı olarak beşinci fıkra hükümlerine göre ödeme ya-
pılır.

(7) Bu maddede belirtilen tutarlar, Bakanlıkça gönderilen ödenekten, talepte bulunan
koruyucu ailelere, çocuğun takip edildiği il müdürlüğünce aylık olarak ödenir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmelikte geçen “ve ilçe”, “veya ilçe”, 15 inci maddenin birinci
fıkrasının (ı) bendinde geçen “veya ilçey” ile 18 inci maddenin birinci fıkrasında geçen “veya
ilçes” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.”

MADDE 6 – Bu Yönetmeliğin;
a) 3 üncü maddesi ile değiştirilen aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrası

1/1/2014 tarihinden geçerli olmak üzere,
b) Diğer hükümleri,
yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
ABONELİK SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; abonelik sözleşmelerine ilişkin uygulama

usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, tüketicinin belirli bir mal veya hizmeti sürekli veya

düzenli aralıklarla edinmesini sağlayan her türlü abonelik sözleşmesini kapsar.
(2) Elektrik, su, doğal gaz ve elektronik haberleşme sektörü dışındaki abonelik sözleş-

melerine bu Yönetmeliğin yalnızca 5 inci, 6 ncı, 7 nci, 8 inci, 13 üncü, 22 nci, 23 üncü, 24 üncü
ve 25 inci maddeleri uygulanır.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korun-

ması Hakkında Kanunun 52 nci ve 84 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Abonelik sözleşmesi: Tüketicinin belirli bir mal veya hizmeti sürekli veya düzenli

aralıklarla edinmesini sağlayan sözleşmeyi,
b) Bakan: Gümrük ve Ticaret Bakanını,
c) Elektronik haberleşme: 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Ka-

nununda yer alan tanımı,
ç) Gecikme zammı oranı: 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil

Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen oranı,
d) Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen

mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,
e) Kalıcı veri saklayıcısı: Tüketicinin gönderdiği veya kendisine gönderilen bilgiyi, bu

bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini
ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkân veren
kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç
veya ortamı,

f) Kanun: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu,
g) Mal: Alışverişe konu olan; taşınır eşya, konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallar ile

elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri her türlü
gayri maddi malları,

ğ) Sağlayıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla
tüketiciye hizmet sunan ya da hizmet sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya
tüzel kişiyi,

h) Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüke-
ticiye mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,

ı) Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek ya da tüzel ki-
şiyi,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Sözleşmenin Şekli ve İçeriği
Sözleşmenin şekli
MADDE 5 – (1) Satıcı veya sağlayıcı, sunulan mal veya hizmete ilişkin olarak tüketici

ile bir abonelik sözleşmesi kurmak zorundadır. Yazılı veya mesafeli olarak kurulan abonelik
sözleşmelerinin bir örneğinin kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye verilmesi
zorunludur.
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(2) Abonelik sözleşmeleri; en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık,
sade ve okunabilir bir şekilde düzenlenir.

Sözleşmenin zorunlu içeriği
MADDE 6 – (1) Abonelik sözleşmelerinde aşağıdaki bilgilerin yer alması zorunludur:
a) Tüketici ile satıcı veya sağlayıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve varsa MERSİS

numarası ile diğer iletişim bilgileri,
b) Sözleşmenin konusu ve varsa süresi,
c) Sözleşmenin düzenlendiği tarih,
ç) Malın ilk teslim tarihi veya hizmetin ifasına başlama tarihi,
d) Mal veya hizmetin tüm vergiler dahil toplam fiyatı,
e) Sözleşme konusu mal veya hizmet bedelinin bir tarife üzerinden hesaplanması du-

rumunda; tüketici tarafından seçilen tarifenin adı, içeriği ve sözleşmenin düzenlendiği tarihteki
birim tüketim bedeli ile tüketim dönemi,

f) Fatura bedelinin süresi içerisinde ödenmemesi durumunda, hizmet sunumunun ne
şekilde ve ne kadar süre içerisinde durdurulabileceğine; fatura bedelinin sonradan ödenmesi
durumunda ise hizmet sunumunun ne şekilde ve ne kadar süre içerisinde başlatılacağına ilişkin
bilgi,

g) Mal veya hizmetin temini için abonenin kullanımına sunulan sayaç, modem ve ben-
zeri cihazların değişiminin yasal yükümlülüklere uygun olarak yapılabileceğine ilişkin bilgi,

ğ) Sözleşme konusu mal veya hizmet sunumunun mücbir sebeplerle kesintiye uğraya-
bileceği belirtilmişse bu sebeplerin neler olduğuna ilişkin bilgi,

h) Satıcı veya sağlayıcının kusurundan kaynaklanan nedenlerle sözleşmede belirtilen
nitelikte mal veya hizmet sunulamaması halinde tüketicinin, Kanunun 11 inci veya 15 inci
maddelerinde yer alan haklarına ilişkin bilgi,

ı) Sayaç ve benzeri ölçüm cihazlarının kullanıldığı durumlarda, bu cihazlarda meydana
gelen arızalar nedeniyle belli bir süreyle tüketim miktarının hiç veya doğru şekilde tespit edi-
lememesi halinde, söz konusu süre için tüketim miktarının ne şekilde tespit edileceğine ilişkin
bilgi,

i) Tüketiciye sunulan mal veya hizmetin bedeli dışında tüketiciden ilgili mevzuat gereği
tahsil edilmesi zorunlu bedeller söz konusu ise, bu bedellerin neler olduğu ile bunların sözleş-
menin düzenlendiği tarihteki tutarı ve değişmesi durumunda yeni tutarların tüketiciye ne şekilde
bildirileceğine ilişkin bilgi,

j) Tüketicinin temerrüde düşmesinin hukuki sonuçlarına ilişkin bilgi,
k) Tüketiciden güvence, depozito veya teminat adı altında bir ücret alınması söz konusu

ise bu ücretin tutarı ve aboneliğin sona ermesi durumunda tüketiciye ne kadar süre içerisinde
ve ne şekilde iade edileceğine ilişkin bilgi,

l) Sözleşmenin feshi ve sonuçlarına ilişkin bilgi,
m) Sözleşmenin feshedilmesi halinde, modem, telefon, uydu alıcısı ve benzeri cihaz-

ların iadesi öngörülüyorsa nasıl iade edileceğine veya geri alınacağına ilişkin bilgi,
n) Tüketicilerin uyuşmazlık konusundaki başvurularını tüketici mahkemesine veya tü-

ketici hakem heyetine yapabileceklerine ilişkin bilgi.
(2) Elektrik, su, doğal gaz ve elektronik haberleşme sektörü dışındaki abonelik sözleş-

melerinde birinci fıkranın (e), (f), (g), (ı), (k) ve (m) bentlerinde belirtilen bilgilere yer veril-
meyebilir.

(3) Elektrik, su ve doğal gaz sektörüne ilişkin abonelik sözleşmelerinde birinci fıkranın
(d) bendinde yer alan bilgi aranmaz.
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Sözleşmede bulunması gereken şartların eksikliği
MADDE 7 – (1) Abonelik sözleşmesinde, 6 ncı maddede yer alan hususlardan bir veya

birkaçının bulunmaması sözleşmenin geçerliliğini etkilemez ve bu durumda, satıcı veya sağ-
layıcı malın teslimini veya hizmetin ifasını durduramaz. Sözleşmedeki eksiklik, sözleşmeyi
düzenleyen tarafından tüketiciden ilave bir ödemede bulunmasını istemeksizin derhal giderilir.
Aksi takdirde, tüketici cezai şart, tazminat ve benzeri adlarla herhangi bir ödemede bulunmak-
sızın sözleşmeyi feshedebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Satıcı veya Sağlayıcının Yükümlülükleri

Teslim veya ifa yükümlülüğü
MADDE 8 – (1) Satıcı veya sağlayıcı, abonelik sözleşmesine konu mal veya hizmeti

sözleşmeye uygun olarak teslim veya ifa etmekle yükümlüdür.
(2) Hizmete ilişkin ücretlendirme, hizmetin tüketiciye fiilen sunulmasıyla başlar. Sağ-

layıcı sunmadığı hizmetin bedelini tüketiciden talep edemez. Ancak, ön ödemeli hizmetlerde
bu fıkra hükmü uygulanmaz.

Bildirim
MADDE 9 – (1) Satıcı veya sağlayıcı, bir plan çerçevesinde yapılması öngörülen ba-

kım, kontrol, onarım ve benzeri sebeplerle mal veya hizmet sunumunu durduracak olması ha-
linde, bu durumun başlangıç ve bitiş tarihini en az kırk sekiz saat öncesinden tüketiciye yazılı
olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ya da basın yayın ve benzeri yollar ile bildirmekle yüküm-
lüdür.

Bilgilendirme
MADDE 10 – (1) Satıcı veya sağlayıcı, abonelik süresince tüketicilerle imzalamış ol-

dukları sözleşme ve taahhütnamenin bir örneği ile tüketicinin abone olduğu tarifeye ilişkin ay-
rıntıları, talep etmesi halinde tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile ücret al-
maksızın vermek ya da kendi internet sayfaları üzerinden tüketicinin erişimine sunmak zorun-
dadır.

Faturalandırma dönemi
MADDE 11 – (1) Satıcı veya sağlayıcı tarafından uygulanacak faturalandırma dönem-

leri, sözleşmede aksi kararlaştırılmadıkça bir aydır. Fatura dönemi boyunca tahakkuk eden borç
tutarı veya tüketim miktarının, daha önceden sözleşmede belirlenmiş tutarın veya miktarın
altında gerçekleşmesi durumunda faturalandırma bir sonraki dönem veya dönemlerde yapıla-
bilir.

(2) Sözleşmeye konu mal veya hizmetin faturalandırma dönemi değiştirilerek ücretlen-
dirmeye esas birim fiyat arttırılamaz.

Faturanın zamanında ödenmemesi
MADDE 12 – (1) Abonelik sözleşmelerinde faturanın zamanında ödenmemesi duru-

munda uygulanacak gecikme zammı oranı, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak-
kında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranını aşamaz.

Diğer yükümlülükler
MADDE 13 – (1) Belirli süreli abonelik sözleşmelerine sözleşmenin belirlenen süre

kadar uzayacağına ilişkin hükümler konulamaz; ancak abonelik sözleşmesinin kurulmasından
sonra, sözleşmenin sona ereceği tarihe kadar tüketicinin talepte bulunması veya onay vermesi
hâlinde abonelik sözleşmesi uzatılabilir.

(2) Sözleşme süresi sonunda tüketiciden açık bir talep veya onay almadığı halde mal
veya hizmet sunmaya devam eden satıcı veya sağlayıcı, sunulan bu mal veya hizmet için hiçbir
bedel talep edemez.

(3) Elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren sağlayıcılar, katma değerli elek-
tronik haberleşme hizmeti sunan sağlayıcılar ile birlikte bu hizmetlerin sunulmasından sorum-
ludur.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Taahhütlü Aboneliğe İlişkin Esaslar

Taahhütlü abonelik
MADDE 14 – (1) Taahhütlü abonelikler, satıcı veya sağlayıcının, taahhütnamede be-

lirtilen süre kadar abone kalmayı taahhüt eden tüketicilere;
a) Sözleşme konusu mal veya hizmetin bedelinden indirim yapmayı,
b) Sözleşme konusu malın teslimi veya hizmetin ifası ile birlikte taahhüt konusu malın

mülkiyetini veya kullanım hakkını devretmeyi ya da hizmeti ifa etmeyi,
taahhüt ettiği aboneliklerdir.
(2) Taahhütlü aboneliklerde taahhüt süresince sözleşme ve taahhütname koşullarında

tüketici aleyhine değişiklik yapılamaz.
Taahhütname verme zorunluluğu
MADDE 15 – (1) Satıcı veya sağlayıcı, ikinci fıkrada belirtilen bilgileri içeren taah-

hütnameyi yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye vermek zorundadır. Bu taah-
hütname, abonelik sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasıdır.

(2) Taahhütnamede; taahhüdün geçerlilik süresi ile taahhüt konusu mal veya hizmetin
nitelikleri, tüm vergiler dahil toplam fiyatı, indirim yapılan tarifenin taahhüt verilmeden önceki
fiyatı, aylık yapılan indirim miktarı, taahhüdün süresinden önce sonlandırılması durumunda
tüketicinin elde ettiği faydalara ilişkin geri ödeyeceği bedelin hesaplanma yöntemi yer almak
zorundadır.

(3) Taahhüdün sesli iletişim araçları kullanılmak suretiyle verilmesi durumunda, satıcı
veya sağlayıcı ikinci fıkrada yer alan bilgileri tüketiciye aynı ortamda vermekle yükümlüdür.
Taahhüdün sınırlı alanda ya da zamanda sunulduğu bir ortam yoluyla verilmesi durumunda
ise, satıcı veya sağlayıcının taahhüt kapsamında sunulan mal veya hizmetin tüm vergiler dahil
toplam fiyatı ile taahhüdün geçerlilik süresini tüketiciye aynı ortamda vermesi yeterlidir. Ancak
bu durumlarda; satıcı veya sağlayıcı, birinci fıkrada yer alan yükümlülüğünü taahhüdün veril-
mesinden itibaren on dört gün içinde yerine getirmek zorundadır.

(4) Taahhütnamede, taahhüt konusu mal veya hizmetin bedeli, aynı mal veya hizmetin
taahhütsüz abonelikler kapsamında talep edilen bedelinden daha yüksek gösterilemez.

Taahhütlü aboneliğin süresinden önce feshi
MADDE 16 – (1) Taahhütlü aboneliklerde tüketicinin süresinden önce taahhütlü abo-

neliğini sonlandırması halinde, satıcı veya sağlayıcının talep edeceği bedel, tüketicinin taah-
hüdüne son verdiği tarihe kadar tüketiciye sağlanan indirim, cihaz veya diğer faydaların be-
dellerinin tahsil edilmemiş kısmının toplamı ile sınırlı kalmak zorundadır. Ancak, tüketiciden
taahhüt kapsamında tahsil edileceği belirlenen bedellerin henüz tahakkuk etmemiş kısmının
toplamının, bu tutardan düşük olması halinde sınır değeri olarak tüketici lehine olan tutarın
esas alınması zorunludur.

(2) Taahhütlü aboneliklerde tüketicinin yerleşim yerinin değişmesi ve taahhüt konusu
hizmetin tüketiciye yeni yerleşim yerinde aynı nitelikte sunulmasının fiilen imkansız olması
durumunda, tüketici birinci fıkrada belirtilen tutarları veya herhangi bir bedeli ödemeksizin ta-
ahhütlü aboneliğini feshedebilir.

Taahhütlü aboneliğin sona ermesinin bildirimi
MADDE 17 – (1) Taahhütlü aboneliğin sona ermesinden en az bir fatura dönemi ön-

cesinden satıcı veya sağlayıcı, bu durumu ödeme bildiriminin yanı sıra yazılı olarak veya kalıcı
veri saklayıcısı ile ayrıca tüketiciye bildirir.

Ayıptan sorumluluk
MADDE 18 – (1) Verilen hizmetle birlikte bir malın mülkiyetinin veya kullanım hak-

kının devredildiği abonelik sözleşmelerinde hizmet sağlayıcısı da malın ayıbından sorumludur.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Ödeme Bildirimine İlişkin Esaslar

Ödeme bildirimi
MADDE 19 – (1) Satıcı veya sağlayıcı, her bir tüketim dönemi sonunda tüketicinin

ödeyeceği hizmet bedelini içeren bir ödeme bildirimi düzenlemek zorundadır.
(2) Ödeme bildirimlerinde asgari olarak aşağıdaki bilgiler yer alır:
a) Tüketicinin ismi ve soyadı, adresi, abone numarası ve varsa abone grubu,
b) Ödeme bildiriminin ait olduğu dönem ve düzenlenme tarihi,
c) Varsa tüketime esas ilk ve son endeksler ile okuma tarihleri,
ç) Tüketim veya kullanım miktarı,
d) Birim fiyatı, ücretlendirme periyodu ve benzeri hususlar,
e) Bir tarife uygulanması durumunda, bu tarifenin içeriği ve ücreti,
f) Vergi türlerini de içeren yasal yükümlülükler dahil olmak üzere tüketicinin ödeyeceği

toplam bedeli oluşturan her bir unsurun açık ve anlaşılır ifadesi,
g) Varsa geçmiş dönemlere ilişkin borç veya alacak,
ğ) Son ödeme tarihi, ödeme şekilleri ve ödeme merkezleri,
h) Tüketicinin itiraz ve taleplerini iletebileceği iletişim kanalları,
ı) Son ödeme tarihinde ödemenin yapılmaması halinde tüketiciye uygulanacak gecikme

zammı oranı,
i) Taahhütlü aboneliklerde kalan taahhüt süresine ilişkin bilgi ile taahhüt kapsamında

tüketiciye sunulan bir mal varsa bunun taksit tutarı.
(3) Fatura ve benzeri her türlü belge, ikinci fıkrada yer alan bilgileri içermesi kaydıyla

ödeme bildirimi olarak kabul edilir.
(4) Ödeme bildiriminde yer alan bilgilerin anlaşılabilir bir dilde açık, sade ve okunabilir

bir şekilde düzenlenmesi zorunludur.
(5) Satıcı veya sağlayıcı, ödeme bildiriminin ayrıntılarını kendi internet sayfalarında

gösterecek seçeneği sunmakla veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye ücretsiz olarak gön-
dermekle yükümlüdür.

Ödeme bildiriminin gönderimi
MADDE 20 – (1) Satıcı veya sağlayıcı ödeme bildirimini, son ödeme tarihinden en az

yedi gün önce tüketiciye gönderir. Tüketicinin tercih etmesi halinde, ödeme bildirimi tüketiciye
kalıcı veri saklayıcısı ile de gönderilebilir.

(2) Ödeme bildiriminin gönderilmesine ilişkin masrafların tüketici tarafından karşılan-
ması talep edilemez.

Ödeme bildirimine itiraz
MADDE 21 – (1) Tüketiciler, ödeme bildiriminde yer alan tutarın hatalı olduğu gerek-

çesiyle bildirimin düzenlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde itiraz edebilir. İtiraz, satıcı
veya sağlayıcı tarafından başvurunun yapıldığı tarihten itibaren en geç otuz gün içerisinde in-
celenerek sonuçlandırılır ve inceleme sonuçları tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri sakla-
yıcısı ile bildirilir.

(2) İnceleme sonucuna göre itirazın haklı bulunması halinde, itiraza konu tüketim be-
deline dair fazla tahsil edilen bedel, kullanım dönemindeki birim fiyat dikkate alınarak gecikme
zammı ile birlikte tüketicinin tercih etmesi halinde bir sonraki tüketim dönemine ait bedelden
mahsup edilir veya tüketiciye beş gün içinde iade edilir.

ALTINCI BÖLÜM
Abonelik Sözleşmesinin Feshi ve Sonuçları

Sözleşmenin feshi
MADDE 22 – (1) Tüketici, belirsiz süreli veya süresi bir yıl ve daha uzun olan belirli

süreli abonelik sözleşmesini herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin is-
tediği zaman feshetme hakkına sahiptir.
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(2) Süresi bir yıldan az olan belirli süreli abonelik sözleşmesinde satıcı veya sağlayıcı
tarafından sözleşme koşullarında değişiklik yapılması halinde veya tüketicinin hizmetten ya-
rarlanmasına engel olabilecek geçerli bir sebebin varlığı halinde tüketici sözleşmeyi feshede-
bilir.

(3) Tüketicinin taahhütlü aboneliğini süresinden önce feshetmesi halinde, 16 ncı madde
hükmü uygulanır.

(4) Satıcı veya sağlayıcı, abonelik sözleşmesinin feshedilmesi ile ilgili bildirim ve ta-
leplere ilişkin işlemleri yerine getirmek üzere gerekli tedbirleri almak ve gerektiğinde uygun
bir sistem kurup bu sistemi kesintisiz olarak açık tutmakla yükümlüdür.

Fesih bildirimi
MADDE 23 – (1) Fesih bildiriminin kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile satıcı

veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir.
(2) Satıcı veya sağlayıcı gerekli güvenlik önlemlerini almak suretiyle, kaydı tutulan te-

lefon yoluyla da tüketiciye sözleşmeyi feshetme imkanını sağlayabilir.
(3) Satıcı veya sağlayıcı, abonelik sözleşmesinin feshi için sözleşmenin tesis edilmesini

sağlayan yöntemden daha ağır koşullar içeren veya tüketicinin sözleşmeyi feshetmesini zor-
laştıran bir yöntem belirleyemez.

Fesih talebinin yerine getirilme süresi
MADDE 24 – (1) Diğer mevzuatta tüketici lehine olan süreler saklı kalmak kaydıyla,

satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin fesih talebini, bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren
en geç yedi gün içerisinde yerine getirmekle yükümlüdür.

(2) Tüketicinin fesih talebinin yerine getirilme süresi günlük süreli yayınlarda on beş
gün; haftalık süreli yayınlarda bir ay; aylık süreli yayınlarda ise üç aydır. Daha uzun süreli ya-
yınlarda ise, bildirimden sonraki ilk yayını müteakiben fesih bildirimi hüküm ifade eder.

Feshin sonuçları
MADDE 25 – (1) Satıcı veya sağlayıcı, abonelik sözleşmesinin feshedildiği bilgisini

yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye bildirmekle yükümlüdür.
(2) Aboneliğin belirlenen süreler içinde feshedilmediği durumlarda, bu sürelerin biti-

minden itibaren mal veya hizmetten yararlanılmış olsa dahi, tüketiciden herhangi bir bedel
talep edilemez.

(3) Satıcı veya sağlayıcı, fesih bildiriminin hüküm ifade etmesinden itibaren on beş gün
içinde tüketici tarafından ödenmiş olan tutarın geri kalan kısmını ve varsa tüketiciden güvence,
depozito veya teminat adı altında alınan ücretlerin güncel tutarlarını kesinti yapmaksızın iade
etmekle yükümlüdür.

(4) Satıcı veya sağlayıcı, fesih bildiriminin hüküm ifade ettiği tarihe kadar olan dönem
için tüketime konu bedele ilişkin ödeme bildirimini, fesih bildiriminin hüküm ifade etmesinden
itibaren on gün içinde tüketiciye göndermek zorundadır. Ancak, elektronik haberleşme sektö-
ründe faaliyet gösteren sağlayıcılar için bu süre dört aya kadar uzatılabilir.

(5) Satıcı veya sağlayıcı, üçüncü ve dördüncü fıkralarda belirtilen yükümlülükleri yerine
getirirken tüketiciye ilave bir maliyet yüklemeden mahsuplaşma yöntemini de kullanabilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Telefon kullanım ücreti
MADDE 26 – (1) Abonelik sözleşmesine ilişkin olarak tüketicilerin iletişime geçebil-

mesi için satıcı veya sağlayıcı tarafından bir telefon hattı tahsis edilmesi durumunda, bu hat
ile ilgili olarak satıcı veya sağlayıcı olağan ücret tarifesinden daha yüksek bir tarife seçemez.

Yürürlük
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik, yayımı tarihinden itibaren üç ay sonra yürürlüğe

girer.
Yürütme
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALANINDA YAPILAŞMANIN 

VE YAPILARIN KULLANIMININ DENETİMİ İLE KÜLTÜR VE TABİAT 
VARLIKLARINI KORUMA KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL

VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 19/6/2014 tarihli ve 6546 sayılı Çanakkale

Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanunla belirlenen Tarihi Alan-
da, her türlü yapılaşma ile inşai ve fiziki müdahaleye yönelik proje ve uygulama ile yapıların
kullanımının denetimi esaslarını ve Gelibolu Tarihi Alanı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Komisyonunun kuruluşu, çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 6546 sayılı Kanunun 3 üncü ve 8 inci maddelerine

dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,
b) Başkan: Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanını,
c) Başkanlık: Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığını,
ç) Esaslı onarım: Tadilat ve tamirat sayılmayan ve 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar

Kanunu uyarınca ruhsata tabi olan uygulamaları,
d) Gelibolu Koruma Komisyonu: Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b)

bendi uyarınca Bakanlıkça kurulan Gelibolu Tarihi Alanı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Komisyonunu,

e) Kanun: 19/6/2014 tarihli ve 6546 sayılı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan
Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanunu,

f) Tadilat ve tamirat: 3194 sayılı İmar Kanununun 21 inci maddesi uyarınca ruhsata
tabi olmayan, derz, iç ve dış sıva, boya, badana, oluk, dere, doğrama, döşeme ile mimari öğe
olarak ve sanat tarihi açısından özellik arz etmeyen tavan kaplamaları, elektrik ve sıhhi tesisat
tamirleri ile çatı onarımı ve kiremit aktarılması ve yörenin özelliğine göre Başkanlıkça belir-
tilecek taşıyıcı unsuru etkilemeyen müdahaleleri,

g) Tarihi Alan: 6546 sayılı Kanuna ekli harita ve koordinat listesinde sınırları belirtilen
ve bu Kanunla Başkanlığa tahsis edilen Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanını,

ğ) Tarihi Alan planları: Kanun hükümlerine göre hazırlanan, Tarihi Alanın korunması,
geliştirilmesi, yönetimi, tanıtılması, koruma esasları ve kullanma şartlarının belirlenmesi, böl-
genin sağlıklaştırılması, yenilenmesi, açık alan sistemi yaya dolaşımı, taşıt ulaşımı ve altyapı
tesislerinin tasarım esasları ile bölge halkının sosyal ve ekonomik yapısının iyileştirilmesi ko-
nularında hedefler, stratejiler ve kararları belirleyen ve Bakanlıkça onaylanan her tür ve ölçek-
teki planları,

h) Yapı: Karada ve suda, daimî veya geçici, yeraltı ve yerüstü inşaatları ile bunların ila-
ve, değişiklik ve tamirlerini içine alan sabit ve hareketli tesisleri,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Yapım ve Denetime İlişkin Esaslar

Genel esaslar
MADDE 4 – (1) Tarihi Alanda Başkanlığın yetkili olduğu kısımlarda, her türlü yapı-

laşmanın ve yapıların kullanımının denetimi Başkanlıkça yapılır.
(2) Eceabat ile köy yerleşik alanlarında yapılaşmanın ve yapıların denetimi 6546 sayılı

Kanun ile ilgili mevzuatın, bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri çerçevesinde ilgili idaresince
yapılır.

(3) Tarihi alanda yer alan 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Kanunu kapsamına giren ve korunması gerekli taşınmazlarda gerçekleştirilecek her
türlü uygulama için hazırlanacak projeler Gelibolu Koruma Komisyonunun onayına sunulur.
Tarihi Alanda, bu kapsamdaki uygulamalar Gelibolu Koruma Komisyonundan izin alınmadan
yapılamaz.

(4) Başkanlık, Tarihi Alana ilişkin yürüttüğü çalışmalar kapsamında ihtiyaç duyduğu
takdirde, Tarihi Alandaki kendisine tahsisli olmayan köy yerleşim alanları ile belediye ve mü-
cavir alan sınırları içinde yer alan 2863 sayılı Kanun kapsamındaki kamuya ait taşınmazların
bakım ve onarımını ilgili kamu kurum ve kuruluşu ile protokol yaparak gerçekleştirmeye yet-
kilidir.

(5) Tarihi Alanda, Eceabat ile köy yerleşik alanları sınırları dışında ferdi ve kooperatif-
leşme yoluyla yapı yapılamaz.

(6) Tarihi Alanda, tarihi alan planlarında öngörülenler dışında, yeni yapı ve tesis yapı-
lamaz.

(7) Tarihi Alandaki tarım alanlarında yapı ve tesis kurma esasları, Tarihi Alan planları
ile belirlenir. Bu esaslara uymayan hiçbir yapıya izin verilemez.

(8) Tarihi Alan planları yürürlüğe konulana kadar Tarihi Alanda yapılacak her türlü uy-
gulama Bakanlığın, Bakanlığın yetki vermesi halinde Başkanlığın belirlediği geçiş dönemi ya-
pılaşma koşullarına göre gerçekleştirilir.

Planların hazırlanması
MADDE 5 – (1) Tarihi Alana ilişkin her tür ve ölçekte planlar Başkanlıkça hazırlanır

ya da hazırlatılır, bu planlar Bakanlıkça onaylanarak yürürlüğe girer. Bu planların değiştirilmesi,
revizyonu ve yenilenmesi işlemleri Başkanlıkça yürütülür ve Bakanlığın onayı ile yürürlüğe
girer. Tarihi Alan planları etaplar halinde yapılabilir.

(2) İdarelerce yapılan planların Başkanlıkça yapılacak ve Bakanlıkça onaylanacak olan
üst ölçekli Tarihi Alan planlarına uygun olması zorunludur.

(3) İdarelerce yapılacak planlarda Başkanlığın uygun görüşünün alınması zorunludur.
Projelerin hazırlanması, onayı ve yapı ruhsatı
MADDE 6 – (1) Tarihi Alanda Başkanlığın yetkili olduğu kısımlarda, her türlü yapının,

esaslı onarımı ile yeni yapıların inşası ve taşınmazlara ilişkin proje uygulamaları Tarihi Alan
planlarına uygun olarak ve Başkanlığın aldığı kararlar doğrultusunda 6546 sayılı Kanun hü-
kümlerine göre yürütülür.

(2) Tarihi Alanda Başkanlığın yetkili olduğu kısımlarda, projelerin hazırlanması, onayı
ve yapı ruhsatı hakkında aşağıdaki usul ve esaslar uygulanır:

a) Başkanlıkça inşa edilecek yapılara ilişkin projeleri yapı yaklaşık maliyetleri, teknik
şartnameleri ve diğer belgeleri, Başkanlık kendi bünyesinde hazırlayabileceği gibi, kamu kurum
ve kuruluşlarına, akademik birimlere hazırlattırabilir veya hizmet satın almak suretiyle temin
edebilir. Projeler, yapıma ilişkin yaklaşık maliyetler ve diğer belgeler Başkanlıkça onaylanır.
Bu ihtiyacı herhangi bir öncelik sırası gözetmeden birinden, birkaçından veya hepsinden aynı
anda temin edilebilir.
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b) (a) bendinde belirtilenler dışındaki taşınmazlarda ruhsata tabi uygulamalara ilişkin
projeler ilgili mevzuatına göre hazırlanarak ilgilisince Başkanlığa sunulur ve sonuçlandırılır.

c) Bu fıkrada belirtilen iş ve işlemler 6546 sayılı Kanun hükümlerine göre Başkanlıkça
yürütülür.

Yapı denetimi
MADDE 7 – (1) Tarihi Alanda Başkanlığın yetkili olduğu kısımlarda, Başkanlık can

ve mal güvenliğini teminen, Tarihi Alan planlarına, fen, sanat ve sağlık kurallarına, standartlara
uygun kaliteli onarım ve yapı yapılması için 6546 sayılı Kanun hükümlerine göre proje ve yapı
denetimi sağlar.

(2) Mevcut yapılar da can ve mal güvenliğini teminen ilgili mevzuatı uyarınca Başkan-
lıkça denetlenebilir.

(3) Proje ve yapı denetim faaliyetlerini yürütecek birimlerin yapılanmasında ilgili tüm
meslek gruplarından uzmanların görev alması esastır. Başkanlık, ihtiyaç duyulması halinde di-
ğer kamu kurum ve kuruluşları ile akademik birimlerden teknik destek alabilir veya hizmet
satın almak suretiyle teknik eleman görevlendirerek yapı denetimini sağlar. Bu ihtiyacı herhangi
bir öncelik sırası gözetmeden birinden, bir kaçından veya hepsinden aynı anda temin edilerek
karşılanabilir.

(4) Yapı ruhsatı ve kullanma izni çerçevesinde denetim faaliyetlerini yürüten personel,
görevlerinin gereği gibi yerine getirilmemesinden doğan her türlü yapı kusurundan ve meydana
gelen zararlardan dolayı ilgili mevzuat çerçevesinde sorumludurlar.

(5)Yapılara ilişkin iş ve işlemlerin denetim altında gerçekleştirilmesi; söz konusu iş ve
işlemlerin Tarihi Alan planlarına, onaylı projelere, sözleşme ve şartnamelerine, fen, sağlık ve
sanat kurallarına uygun olarak yapılması hususunda ilgili özel veya tüzel kişilerin yükümlü-
lüklerini ve sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Fenni mesuliyete ilişkin ilgili Kanun maddeleri
uyarınca işlem tesis edilir.

Yapıların kullanımının denetimi
MADDE 8 – (1) Tarihi Alanda Başkanlığın yetkili olduğu kısımlarda, onarımı yapılan

mevcut yapıların ve yeni yapıların yapı ruhsatına uygun olarak tamamlanmasını müteakip kul-
lanımına ilişkin işlemler 6546 sayılı Kanun hükümlerine göre yürütülür.

Mevzuata ve tarihi alan planına aykırı yapılar
MADDE 9 – (1) Tarihi Alanda bulunan ve aşağıda belirtilen yapı ve tesisler, ilgili mev-

zuat uyarınca Başkanlıkça tamamen veya kısmen yıkılır veya yıktırılır ayrıca gerekli yasal iş-
lemler başlatılır:

a) 6546 sayılı Kanun hükümlerine aykırı olarak yapılmış her türlü yapı ve tesisler.
b) Köy yerleşim alanları dışındaki inşaat ruhsatı olmayan yapı ve tesisler.
c) Yapı ve tesisin, inşaat yapım ruhsatı ve eklerine ve yapı esaslarına aykırı yapılmış

bölümleri.
ç) Yapı ve tesislerde, kullanma izni verildikten sonra, yapı ve tesis esaslarına aykırı ola-

rak yapılan değişiklikler ve ilave kısımlar.
d) 2863 sayılı Kanun hükümlerine aykırı olarak yapılmış her türlü yapı ve tesisler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Gelibolu Koruma Komisyonu

Kuruluşu ve çalışma ilkeleri
MADDE 10 – (1) Gelibolu Koruma Komisyonu Bakanlık tarafından kurulur. Komis-

yon, köy yerleşim alanları ve belediye sınırları içinde kalan taşınmazlar da dahil olmak üzere
Tarihi Alanın tamamından sorumludur.  Doğal sitlerin yeniden değerlendirilmesi hususu hariç
olmak üzere, Tarihi Alanda 2863 sayılı Kanun ve alt mevzuatı ile korunması gerekli taşınmaz
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kültür ve tabiat varlıklarına yönelik olarak yapılacak, plan, proje, uygulama, tescil ve ilgili
diğer iş ve işlemler için Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Komisyonuna verilen görev ve yetkiler Gelibolu Koruma Komisyonunca yürütülür. Tarihi alan-
da yer alan taşınmaz kültür varlıklarının tadilat ve tamiratı Gelibolu Koruma Komisyonunun
izni ile yürütülür.

(2) Tarihi Alan içindeki doğal sitlerin yeniden değerlendirilmesine ilişkin kararlar ilgili
Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonunca alınır.

(3) Gelibolu Koruma Komisyonu, mimar ve şehir planlama alanlarındaki uzmanlaşmış
ikişer üye ile arkeoloji, sanat tarihi, çevre mühendisliği ve orman mühendisliği alanlarındaki
uzmanlaşmış birer üyeden olmak üzere Bakanlıkça seçilen sekiz üyeden oluşturulur.

(4) Gelibolu Koruma Komisyonu başkanı ve başkan yardımcısı, Gelibolu Koruma Ko-
misyonunca sekiz üyenin katılımıyla yapılacak toplantıda üyelerin salt çoğunluğunun oylarıyla
seçilir. Bu üyelerin yarıdan fazlasının değişmesi halinde başkan ve başkan yardımcısı seçimi
yenilenir. Başkanın yokluğunda, başkan yardımcısı, Gelibolu Koruma Komisyonuna başkanlık
eder.

(5) Dördüncü fıkra uyarınca başkan ve başkan yardımcısının seçilemediği hallerde en
az beş üyenin katılması koşulu ile yapılan ilk toplantıda, katılanlar arasından geçici olarak baş-
kan ve başkan yardımcısı seçilir. Sekiz üye ile yapılacak ilk toplantıda başkan ve başkan yar-
dımcısının seçilmesi ile geçici olarak seçilen başkan ve başkan yardımcısının görevleri sona
erer.

(6) Gelibolu Koruma Komisyonu üyelerinin görev süresi bir yıldır. Görev süresi sona
erenler Bakanlıkça yeniden üye seçilebilir. Yeni üye seçilene kadar görev süresi dolan üyenin
üyeliği devam eder.

(7) Herhangi bir nedenle bir yıl içinde yıllık izin, hastalık ve mazeret izinleri hariç top-
lam dört veya üst üste iki toplantıya katılmayan Gelibolu Koruma Komisyonu üyelerinin üye-
likleri sona erer.

(8) Üyelikleri süresince Gelibolu Koruma Komisyonunun görev ve yetki alanlarına gi-
ren konularda Gelibolu Koruma Komisyonu üyeleri, doğrudan veya dolaylı olarak taraf olamaz
ve hiçbir menfaat sağlayamazlar. Aksine davrandığı tespit edilenlerin komisyon üyeliği Ba-
kanlıkça sona erdirilir.

(9) Herhangi bir sebeple Gelibolu Koruma Komisyonu üyeliği sona eren üyenin yerine
aynı şartları haiz yeni üye Bakanlıkça atanır.

(10) Komisyon üyelerine 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri
uyarınca yapılması gereken ödemeleri mensup oldukları kamu kurumu tarafından yapılır. Her-
hangi bir kamu kurumuna mensup olmayanlara 6245 sayılı Kanun uyarınca Bakanlıkça ödeme
yapılır.

Toplanma ve karar yeter sayısı
MADDE 11 – (1) Gelibolu Koruma Komisyonu Başkanlığın çağrısı ile toplanır. Ko-

misyonun gündemini Başkanlık belirler.
(2) Gelibolu Koruma Komisyonu, üyelerin salt çoğunluğuyla toplanır ve toplantıya ka-

tılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alır. Ancak karar yeter sayısı dörtten az olamaz. Kararlar,
mevzuattaki dayanakları ile bilimsel gerekçeleri belirtilerek yazılır. Karara karşı olan üyelerin
isimlerinin altına “karşı oy” ibaresi yazılır. Karşı oy gerekçesi başkanlıkta yer alan, konunun
ilgili dosyasında muhafaza edilir.

(3) Başkanlık, gerektiğinde gündemdeki konular ile ilgisi bulunan kurum ve kuruluş
temsilcilerini toplantıya çağırabilir. Çağrılan kurum temsilcilerinin görüşülen konular ile ilgili
oy hakkı yoktur.

(4) Gelibolu Koruma Komisyonu kararları kesindir.

24 Ocak 2015 – Sayı : 29246                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 13



(5) 2863 sayılı Kanun ve alt mevzuatı ile Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
Müdürlüğü ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğüne verilen görevler Tarihi Alanda Başkanlıkça yürütülür. Bu görevlerin yürütülme-
sine ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarılacak bir yönerge ile belirlenir.

(6) Başkanlık kültür ve tabiat varlıklarının tespit işlemlerini 2863 sayılı Kanun ve ilgili
alt mevzuatına uygun olarak uzmanları aracılığıyla yapar.

(7) Gelibolu Koruma Komisyonunun kararlarının dağıtımı Başkanlıkça yapılır.
(8) Tarihi Alanda gerçekleştirilen uygulamaların Gelibolu Koruma Komisyonu karar-

larına uygun gerçekleştirilmesini Başkanlık denetler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Diğer hükümler
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Başkanlıkça

belirlenir.
Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

—— • ——
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA NAKLEN
VEYA AÇIKTAN YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ

SINAV İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 
HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/7/2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Öğretim
Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda
Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetme-
liğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Değerlendirme puanı 65 puanın altında olanlar sınavlarda başarısız sayılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
“GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu maddenin yayım tarihinden önce ilan edilip ön değer-

lendirme ve giriş sınavı aşamaları tamamlanan öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kad-
rolarına atamalarda 12 nci maddenin son cümlesi uygulanmaz.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

31/7/2008 26953

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 19/9/2009 27354
2- 9/3/2010 27516
3- 4/3/2014 28931
4- 26/12/2014 29217
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TEBLİĞLER

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
KARAYOLU DIŞINDA KULLANILAN HAREKETLİ MAKİNALARA TAKILAN
İÇTEN YANMALI MOTORLAR İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİNİN

UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: SGM-2014/41)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; karayolu dışında kullanılan hareketli makinalara

takılan motorlara ilişkin teknik mevzuatın uygulanmasına yönelik olarak tip onayı verilmesi,
tip onayının kapsam genişletmesi ve imalatın uygunluğu bakımından izlenecek işlemler ve
Onay Kuruluşu ile teknik servisler ve imalatçı firmalar veya bunların yetkili temsilcisi arasın-
daki ilişkilerin düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; karayolu dışında kullanılan hareketli makinalara takılan

motorların AT teknik mevzuatına veya ilgili teknik mevzuatına uygunluğunun belgelendirilmesi
ve söz konusu motorlara AT Tip Onayı veya Ulusal Tip Onayı verilmesi için yapılması gereken
işlemlerle, bunlara yönelik olarak istenen bilgi ve belgeleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ;
a) 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve

Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci ve 27 nci maddelerine,
b) 20/6/2007 tarihli ve 26558 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Dışında

Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlardan Çıkan Gaz ve Parçacık
Halindeki Kirletici Emisyonlara Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinin
(97/68/AT) 23 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin amaçları bakımından, Karayolu Dışında Kullanılan Ha-

reketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlardan Çıkan Gaz ve Parçacık Halindeki Kir-
letici Emisyonlara Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde (97/68/AT) yer
alan tanımlara ek olarak;

a) AB: Avrupa Birliğini,
b) 97/68/AT Yönetmeliği: 20/6/2007 tarihli ve 26558 sayılı Resmî Gazete’de yayımla-

nan Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlardan Çı-
kan Gaz ve Parçacık Halindeki Kirletici Emisyonlara Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip
Onayı Yönetmeliğini (97/68/AT),

c) Onay kuruluşu: Bir motorun tip onayından her yönüyle sorumlu olan, yetkilendirme
sürecini yürütmeye, onay belgelerini düzenlemeye ve gerektiğinde geri çekmeye, diğer onay
kuruluşlarının başvurabileceği bir makam olarak hareket etmeye, teknik servisleri görevlen-
dirmeye ve imalatçıların imalat uygunluğuyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmesini temin
etmeye yetkili olan, üye ülkelerdeki kurum veya kuruluşu ve Türkiye’de Bilim, Sanayi ve Tek-
noloji Bakanlığını,

ç) Rapor: İlgili motorun bir bütün olarak mevzuatı karşıladığının Teknik Servis, yönet-
meliklerin izin verdiği durumlarda imalatçı ve/veya onay kuruluşu tarafından yazılı olarak tes-
pitini,

d) Tip onayı kapsam genişletmesi: Motor için alınan bir onayın tanıtım paketinde yer
alan özelliklerden herhangi birinde değişiklik olması, ilave muayeneler veya yeni deneyler ya-
pılması gerektiği, onay verilmiş motorun tabi olduğu herhangi bir düzenleyici mevzuat kapsa-
mında yeni şartların yürürlüğe girmesi durumlarında, onayın geçerliliğinin devam etmesi için
değişikliği de kapsayacak şekilde onayın yenilenmesi işlemini,
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e) İmalatın uygunluğu (Conformity of Production-COP): 97/68/AT Yönetmeliği kap-
samındaki motorların, onay verilen tipe uygun olarak imal edilmesini sağlamak için uygun dü-
zenlemelerin yapılıp yapılmadığını kontrol etmek amacıyla onay kuruluşu ve/veya yetkilen-
dirdiği teknik servis/servisler tarafından yapılan işlemleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Uygulama Usul ve Esasları

Tip onayı başvurusu
MADDE 5 – (1) Tip onayı başvurusuna ait esaslar aşağıda belirtilmiştir.
a) Karayolu dışında kullanılan hareketli makinalara takılan motorlar veya motor grubu

için tip onayı başvurusu, 97/68/AT Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde belirtilen belgelere ila-
veten aşağıda belirtilen dokümanlar ile birlikte imalatçı veya yetkili temsilcisi tarafından onay
kuruluşuna yapılır. Başvuru dosyasında;

1) Bu Tebliğin ekinde yer alan Ek-1’deki Başvuru Formu ve bunun eklerine ilaveten
Ek-2’de yer alan Başlangıç Değerlendirmesi ve İmalatın Uygunluğu İçin Bilgi Formu,

2) İmalatçının, deney ve muayeneleri hangi teknik serviste yaptırmak istediğine dair
beyanı,

3) Tip onayı başvurusunu imzalamaya yetkili kişi veya kişilerin yetkili olduğuna dair
firma yazısı ekindeki imza örnekleri yer alır. Bu kişiler, üretimden teslimata kadar geçen üre-
timin uygunluğu zincirinin herhangi bir noktasında yer alan veya bu amaçla yetkilendirilmiş
yetkililerden olmalıdır,

4) Ürünün üretimi ile ilgili sorumluluklar ve yetkileri gösteren organizasyon şeması,
5) Ürünün tip onayı gereklerine göre kontrol edildiğini gösterir bilgileri kapsayan kont-

rol talimatları ve kontrol ile ilgili sorumluluklar, planlama metodu, kontrol metodu, düzeltici
ve önleyici faaliyetler, analiz, test ve raporlamaya ilişkin prosedürleri içeren bilgiler, sunulmak
zorundadır.

b) 97/68/AT Yönetmeliğinin Ek II, İlave 1’inde açıklanan motor tipi karakteristiklerine
uygun olan bir motor, onay deneylerini yapmaktan sorumlu teknik servise sunulur. Bir motor
grubunun tip onayı için başvurulması halinde, Bakanlık, yapılan başvurunun seçilmiş olan ana
motor bakımından anılan Yönetmeliğin Ek II, İlave 2’sinde belirtilen motor grubunu tam olarak
temsil etmediğini belirlerse, alternatif olarak ve gerekirse Bakanlık tarafından belirlenen ilave
bir ana motor ilk cümlede belirtildiği şekilde onay için temin edilir.

c) Yurt dışında imal edilen motorlar için tip onayı başvurusu yetkili temsilci tarafından
yapılabilir.

ç) İlk defa tip onayı belgesi alınacak motorlar için yapılacak tip onayı müracaatında,
müracaat tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat dikkate alınır.

d) Tip onayı alınması kapsamında sunulan belgeler imalatçının veya yetkili temsilcisinin
kaşesi ile teknik sorumlunun adı soyadı ve ıslak imzasını taşımalıdır. Bakanlık, elektronik alt-
yapı kurması halinde bu belgeleri elektronik ortamda da isteyebilir.

e) İmalatçılar, başvuru ekinde verilen idari dokümanlarda değişiklik olması halinde 30
iş günü içinde güncelleme yapmak zorundadır.

Motorların teknik servis tarafından incelenmesi
MADDE 6 – (1) İmalatçının onay kuruluşu tarafından 8 inci maddeye tabi tutulması

halinde, inceleme sonucu uygun ise, onay konusu ilgili teknik düzenleme kapsamında deney
ve muayeneleri yapmak üzere inceleme raporunun bir nüshası firmaca belirlenen teknik servise
gönderilir.

(2) Teknik servis; motorları, ilgili tip onayı yönetmeliğinde belirtilen hususlar kapsa-
mında deney ve muayenelere tabi tutar.

(3) Yapılan deney ve muayeneler sonucunda uygun bulunan motorlar için teknik servis
tarafından rapor düzenlenir. Onay kuruluşu ve ilgili firmaya birer nüsha gönderilir.

(4) Yapılan incelemeler sonucunda uygun bulunmayan raporlar teknik servise iade
edilir.
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Tip onayı belgesi düzenlenmesi
MADDE 7 – (1) Onay kuruluşu, tip onayı belgesi düzenlemeden önce;
a) İmalatçıyı 8 inci maddede belirtilen incelemeye tabi tutar, sunulana bilgi ve belgelerin

uygun ve eksik olup olmadığı hususunda inceleme ve değerlendirme yapar.
b) 97/68/AT Yönetmeliğinin Ek I’in madde 5 inde belirtilen şartlar çerçevesinde ima-

latçı tarafından imalatın uygunluğunun sağlanıp sağlanmadığını denetler.
(2) Onay kuruluşu, gerektiğinde diğer onay kuruluşları ile işbirliği yaparak, bu madde-

nin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen tedbirlerin devam etmesini ve bu Yönetmelik uya-
rınca tip onayı numaralarını taşıyan, imal edilen her motorun onaylanmış motor tipi veya gru-
buna ait onay belgesinde ve eklerde yer alan açıklamaya uygunluğunun devam etmesini sağ-
lamak için 97/68/AT Yönetmeliğinin Ek I’inin madde 5 inde yer alan şartlar çerçevesinde ge-
rekli tedbirleri alır.

(3) Yapılan incelemeler sonucunda; teknik servis tarafından düzenlenen raporların, 8 inci
maddede belirtilen incelemelerin uygun görülmesi ve imalatın uygunluğu ile ilgili hususlara
uyulması halinde, onay kuruluşu motor tipleri veya motor grupları için tip onayı belgesi dü-
zenler. Onay kuruluşu, onayladığı her motor tipi veya motor grubu için 97/68/AT Yönetmeli-
ğinin ekinde yer alan Ek-VII’de bir örneği bulunan tip onayı belgesinin uygulanabilir bütün
bölümlerini doldurur ve tanıtım paketi fihristinde yer alan belgeleri derler. Tip onayı belgeleri,
anılan Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-VIII’de belirtilen yönteme göre numaralandırılarak,
tamamlanmış belge ve eklerinin birer nüshası teknik servise ve ilgili imalatçıya veya yetkili
temsilcisine gönderilir.

(4) Tip onayı belgesi alındıktan sonra aynı tipteki motorların yeni varyant ve versiyon-
ları, kapsam genişletilmesi içinde değerlendirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tip Onayı ile İlgili İmalatın Uygunluğu İşlemleri

İncelemeler
MADDE 8 – (1) Onay kuruluşu, sunulan bilgi ve belgelerin uygun ve eksik olup ol-

madığı hususunda inceleme ve değerlendirme yapar.
(2) Onay Kuruluşu, bilgi ve belgelerde herhangi bir eksiklik varsa, imalatçıdan eksik-

liğin giderilmesini talep eden bir bildirimde bulunur. Bu eksiklikler, bildirim tarihinden itibaren
30 gün içerisinde tamamlanmazsa dosya iade edilir.

(3) Başvuru dosyasında herhangi bir eksiklik yoksa imalat ve/veya montaj tesisinde
uygulanan kalite sistemi ile ürün uygunluk düzenlemelerinin değerlendirilmesi amacıyla onay
kuruluşu;

a) İmalatçının imalat ve/veya montaj tesisinin yerinde bizzat incelenmesine karar ve-
rebilir,

b) İmalatçının, onay kuruluşu tarafından üretime uygunluğu değerlendirme yetkisi ve-
rilmiş bir Teknik Servis tarafından incelenmesine izin verebilir,

c) Bakanlık veya AB üyesi ülkelerin onay kuruluşları tarafından firmaya, başvuru
konusu ürüne benzer bir ürün için tip onayı verilmesi durumunda, incelemeye gerek duyma-
yabilir.

(4) Onay kuruluşu, imalat ve/veya montaj tesisinde yapılacak incelemenin tarihini ima-
latçı veya yetkili temsilci ile birlikte belirler.

(5) Yapılan inceleme neticesinde inceleme heyeti tarafından bu Tebliğin Ek-3’ünde bu-
lunan İnceleme Formu 3 (üç) nüsha olarak doldurulur ve imalatçının yetkilisi ile birlikte im-
zalanarak bir nüshası imalatçıya verilir. Bakanlık tarafından bu Tebliğin Ek-4’ünde örneği yer
alan Uygunluk Raporu düzenlenir. Uygunluk Raporu, tekrar inceleme yapılana kadar, başlangıç
değerlendirmesi veya ürün uygunluk düzenlemesi için en az 3 yıl, sürekli doğrulama işlemi
için en az 2 yıl geçerlidir.

(6) İnceleme uygun ise, onay konusu ilgili Yönetmelik veya teknik düzenleme kapsa-
mında deney ve muayeneleri yapmak üzere inceleme raporunun bir nüshası firmaca belirlenen
teknik servise gönderilir.

24 Ocak 2015 – Sayı : 29246                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 17



(7) İnceleme uygun değil ise işlemler durdurulur. Eksiklikler giderildikten sonra başvuru
yeniden yapılabilir.

(8) Bakanlık, daha önceden tip onayı almış imalatçılar için yeni bir işlem yaparken ka-
lite sistem incelemesinde geçerli olan önceki verileri kullanabilir.

Sürekli doğrulama işlemleri
MADDE 9 – (1) Onay kuruluşunca veya yetki verdiği teknik servis tarafından tip onayı

bulunan motorlar için sürekli doğrulama işlemleri her zaman yapılabilir. Bu denetimlerde, baş-
langıç değerlendirmesi ve ürün uygunluk düzenlemelerinde yer alan şartların devamlılığı da
kontrol edilir. Yapılan incelemeler sonucunda bu Tebliğin ekinde yer alan Ek-3’ündeki İnceleme
Formu ve Ek-5’teki Üretim Uygunluk Doğrulama ve Değerlendirme Formu düzenlenir. Sürekli
doğrulama işlemi iki seneden az olmayan bir sürede yapılır. Bu süre, önceki denetimlerde üre-
timin uygunluğu konusunda imalatçının oluşturduğu kalite sisteminin ve üretimin uygunluğu
yetkinliğinin var olduğuna dair tespitler yapılırsa daha uzun olabilir.

(2) Onay kuruluşu tip onayı kapsamında yer alan bütün bilgi, belge, ürün ve tesisleri
her zaman denetleyebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yetkili temsilci
MADDE 10 – (1) Yurt dışından yapılacak müracaatlarda imalatçı ile yetkili temsilci

olacak kişi veya firma arasında bu Tebliğin Ek-6’sında örneği bulunan yetkili temsilcilik söz-
leşmesi düzenlenir. Bu sözleşme, imalatçı ile yetkili temsilcisi arasında imalatçının bulunduğu
mahalde noter veya eşdeğer kurumlar veya Sanayi ve/veya Ticaret Odası tasdikli olmalıdır. Bu
tasdikin doğruluğu o ülkede bulunan T.C. Konsoloslukları tarafından teyit edilir. Bu belgelerin
orijinalleri ile birlikte yeminli tercüme bürolarının Türkçe tercümeleri de sunulur.

(2) Yetkili temsilciye imalatçı tarafından, imalatçı gibi hareket edeceği yetkisi verilir.
İmalatçı, yetkili temsilcisi tarafından alınan tip onayına göre imalat yapacağını ve üründe bir
değişiklik yapacağı takdirde, önceden alınmış ulusal tip onayında, kapsam genişletmesi yapıl-
madan bu ürünü Türkiye’ye sevk etmeyeceğini, üretim kontrollerini alınmış tip onayına göre
yapacağını taahhüt ederek, bu taahhüdünü bu Tebliğin Ek-6’da örneği verilen yetki belgesinde
belirtir.

(3) Yetkili temsilci, Bakanlık tarafından bildirilen tüm bilgileri ve düzenlenen belgeleri
imalatçıya bildirmekle yükümlüdür.

(4) Ülkemizde imalat yapan firmalar, ülkemizde yerleşik gerçek veya tüzel kişilerle,
bu Tebliğin Ek-7’sinde örneği bulunan sözleşmeyi yapmak suretiyle yetkili temsilci belirleye-
bilir.

Belgelerin saklanması
MADDE 11 – (1) Tip onayı ve dosyası;
a) Bakanlık ve yetkili teknik servisler tarafından, Bakanlığın Saklama Süreli Standart

Dosya Planında belirtilen sürede,
b) İmalatçı/ithalatçı tarafından; bir motorun piyasaya arzından itibaren 10 yıl boyunca

saklanır.
Tebliğde belirtilmeyen hususlar
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda 10/4/2010 tarihli ve 27548 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Araçlar ve Bunların Aksam, Sistem ve Ayrı
Teknik Üniteleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmelikleri ve Teknik Düzenlemelerin Uygulama Usul
ve Esasları Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2010/1) hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARLA İLGİLİ HAZIRLANACAK 

GÜVENLİK RAPORU TEBLİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 30/12/2013 tarihli ve 28867 mükerrer sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hak-

kında Yönetmelik’te belirtilen üst seviyeli kuruluş işletmecilerinin, aynı Yönetmeliğin 11 inci

maddesi gereği hazırlamaları veya hazırlatmaları gereken güvenlik raporlarına ilişkin usul ve

esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin

Azaltılması Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde tanımlanan üst seviyeli kuruluşlar hak-

kında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 – (1)  Bu Tebliğ, Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin

Azaltılması Hakkında Yönetmeliğin 11 inci ve 21 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) BKÖP: Büyük kaza önleme politikasını,

b) Güvenlik raporu: Üst seviyeli kuruluşun, kuruluşun çevresinin, kuruluşta yürütülen

faaliyetlerin ve proseslerin tanıtımının yapıldığı, Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve

Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmeliğin eki Ek-3’te belirtilen ilkeleri içerecek şekilde

kuruluşta uygulanan güvenlik yönetim sistemi ile ilgili bilgilerin ve işletmecinin taahhütlerinin

bulunduğu belgeyi,

c) Güvenlik raporu formatı: Ek-1’de belirtilen; biçim ve genel kurallar dikkate alınarak

ve Ek-2’de belirtilen güvenlik raporunda bulunması gerekli asgari bilginin, belirtilen başlık ve

numaralara göre sıralanmasını içeren güvenlik raporu düzenini,

ç) GYS: Güvenlik yönetim sistemini,

d) Kritik olay (KO): Büyük kazaya sebebiyet verme potansiyeli olan bütünlük kaybını,

e) Yönetmelik: 30/12/2013 tarihli ve 28867 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımla-

nan Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmeliği,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Yükümlülükler

İşletmecinin güvenlik raporu ile ilgili yükümlülükleri

MADDE 5 – (1) Üst seviyeli bir kuruluşun işletmecisi Ek-2’de belirtilen bilgileri ve

güvenlik raporu formatını dikkate alarak bir güvenlik raporu hazırlar veya hazırlatır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Güvenlik Raporunun İncelenmesi, Gizli Bölümleri ve Raporda 

Belirtilen Bilgilerin Dayanakları

Güvenlik raporunun incelenmesi

MADDE 6 – (1) Güvenlik raporları Yönetmeliğin 11 inci ve 12 nci maddelerinde be-

lirtilen usul ve esaslara göre incelenir.

Güvenlik raporunun gizli bölümleri

MADDE 7 – (1) Hazırlanan güvenlik raporlarında, Ek-2’nin birinci ve ikinci bölümün-

de yer alan 1.1.6 (bildirim dahilindeki tehlikeli madde ve miktarları), 1.2 (b) ve (c),  1.4.1

(c hariç), 1.4.2,  1.5 (a) ve 1.5.2, 1.5.16, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.6, 2.2.7 numaralı maddeler ve

bu maddelere ait alt başlıkları ile üçüncü bölümünün tamamında belirtilen bilgiler, Yönetmeliğin

21 inci maddesi gereğince gizli olarak kabul edilir ve bu bölümler üçüncü kişilere açıklanmaz.

Güvenlik raporunda belirtilen bilgilerin niteliği

MADDE 8 – (1) Güvenlik raporunda kullanılan veya belirtilen; güvenilirlik verileri,

olasılık verileri, enstrümantasyon güvenlik sertifikasyonları, meteorolojik, hidrografik ve ben-

zeri bilgiler ile referans bilgilerinin; hangi ulusal/uluslararası kurum veya kuruluşlar ile

ulusal/uluslararası kabul görmüş bilimsel veya standardize edilmiş kaynaklardan alındığı be-

lirtilir.

Güvenlik raporu ile birlikte gönderilen risk değerlendirmesi

MADDE 9 – (1) Üst seviyeli kuruluşun işletmecisi tarafından, Yönetmeliğin 8 inci

maddesi gereği hazırlanan/hazırlatılan kantitatif risk değerlendirme belgeleri, güvenlik raporu

ile birlikte ancak ayrı bir doküman olarak harici bir bellek ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-

kanlığına gönderilir. Söz konusu kantitatif risk değerlendirme belgeleri, güvenlik raporunun

herhangi bir bölümünü veya ekini teşkil etmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İdari tedbirler ve uygulanma usulleri ile yaptırımlar

MADDE 10 – (1) Güvenlik raporunun yetersiz bulunması halinde, Yönetmeliğin 23 üncü

maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen hükümler uygulanır.

Yabancı dildeki kaynaklar

MADDE 11 – (1) Yabancı dildeki kaynaklardaki bilgilerin kullanılması durumunda

güvenlik raporunun ekinde, söz konusu bilgilerin ilgili mevzuata göre yeminli tercüman tara-

fından yapılan Türkçe çevirileri sunulur.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile Çevre

ve Şehircilik Bakanı müştereken yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:
İRAN İSLAM CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ 

İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA 
İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 29/12/2014 tarihli ve 2014/7137 sayılı Bakanlar

Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren İran İslam Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthala-
tında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, İran İslam Cumhuriyeti men-
şeli bazı tarım ürünleri ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının düzenlenmesidir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 29/12/2014 tarihli ve 2014/7137 sayılı Bakanlar Kurulu

Kararı ile yürürlüğe giren İran İslam Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Ta-
rife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar ve 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karara
dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde yer alan;
a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
b) Başvuru sırasına göre eşit oranda tahsis yöntemi (EOTY): Başvurunun tarife kon-

tenjanı dönemi içerisinde yapıldığı ve tarife kontenjanının, tarife kontenjanı tahsisi yapılabile-
cek nitelikteki başvuru sahibi firmalara, ilgili dağıtım kriterleri çerçevesinde başvuru sırası
dikkate alınarak eşit miktarda tahsis edildiği yöntemi,

c) Denetim birimleri: Ekonomi Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı ile Gümrük
ve Ticaret Bakanlığının ilgili denetim birimlerini,

ç) Firma: Tarife kontenjanlarından faydalanmak üzere başvuruda bulunan, ticaret sici-
line veya esnaf ve sanatkâr siciline ve ilgili sanayi ve/veya ticaret odasına veya esnaf ve sanat-
kârlar odasına kayıtlı, gerçek veya tüzel kişiler ile tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluş-
ları,

d) Geleneksel ithalatçı: Referans döneminde tarife kontenjanı konusu maddeye ilişkin
ithalat performansı olan firmayı,

e) Genel Müdürlük: Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünü,
f) İthal lisansı: Tarife kontenjanı uygulaması kapsamında ithalat yapılmasını sağlamak

üzere Bakanlıkça düzenlenen ve bir örneği Ek-1’de yer alan belgeyi,
g) İthalat performansı: Firmanın başvurusunun değerlendirildiği tarihteki Bakanlık Bilgi

Sistemi verileri esas alınarak tespit edilen, tarife kontenjanı konusu maddede referans döne-
minde gerçekleştirdiği ithalat miktarını (tarife kontenjanı konusu maddeye ait ayrı bir gümrük
tarife istatistik pozisyonu bulunmaması halinde tarife kontenjanı açılan ilgili gümrük tarife
istatistik pozisyonu kapsamında yapılan toplam ithalat miktarını),

ğ) Referans dönemi: Tarife kontenjanı başvurusunun yapıldığı yıl hariç son iki takvim
yılını,

h) Sanayici: Referans döneminde tarife kontenjanı konusu maddeye ilişkin üretim per-
formansı ve/veya tüketim performansı olan (paketleme, ambalajlama, eleme, ayıklama hariç)
firmayı,

ı) Talep toplama yöntemi (TTY): Başvuruların tarife kontenjanı dönemi başlangıcından
önceki 1 (bir) ay içerisinde yapıldığı ve başvuru döneminin bitmesini müteakip, tarife konten-
janı tahsisatı yapılabilecek nitelikteki başvuru sahibi firmalara, ilgili dağıtım kriterleri çerçe-
vesinde tarife kontenjanı tahsisatının yapıldığı yöntemi,
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i) Tarife kontenjanı: Belirli bir dönem itibarıyla gümrük vergisinde ve/veya diğer mali
yüklerde indirim yapılan ya da muafiyet sağlanan ithalatın miktarını,

j) Tarife kontenjanı başvuru dönemi: TTY’ye göre tahsisatı yapılan tarife kontenjanları
için tarife kontenjanı döneminin başlangıcından önceki 1 (bir) ayı, EOTY’ye göre tahsisatı ya-
pılan tarife kontenjanları için ise tarife kontenjanı dönemi ile aynı dönemi,

k) Tarife kontenjanı dönemi: Tarife kontenjanı kapsamında ithalatın yapılabileceği be-
lirli bir dönemi,

l) Tüketim performansı: Firmanın, referans döneminde üretimde hammadde olarak kul-
landığı tarife kontenjanı konusu maddenin (paketleme, ambalajlama, eleme, ayıklama hariç)
miktarını,

m) Üretim performansı: Firmanın, referans döneminde tarife kontenjanı konusu mad-
dede gerçekleştirdiği üretim (paketleme, ambalajlama, eleme, ayıklama hariç) miktarını,

ifade eder.
Tarife kontenjanı tahsisatı için başvuru ve başvuruların sonuçlandırılması
MADDE 4 – (1) Tarife kontenjanı tahsisat talebinde bulunan firmaların, Ek-2’deki tab-

loda yer alan tarife kontenjanlarından dağıtımı TTY’ye göre yapılacak olanlar için, tarife kon-
tenjanı döneminin başlangıcından önceki 1 (bir) ay içerisinde, dağıtımı EOTY’ye göre yapıla-
cak olanlar için ise tarife kontenjanı dönemi içerisinde, Bakanlığa müracaat etmeleri zorunlu-
dur.

(2) Tarife kontenjanı tahsisat talebinde bulunan firmaların, her tarife kontenjanı dönemi
için; dağıtımı TTY’ye göre yapılacak olan tarife kontenjanlarına ilişkin her bir tarife kontenjanı
tahsisatı başvurusunda her defasında tam ve eksiksiz olarak; dağıtımı EOTY’ye göre yapılacak
olan tarife kontenjanlarına ilişkin her bir tarife kontenjanında ise sadece ilk tarife kontenjanı
tahsisatı başvurusunda tam ve eksiksiz olarak, Ek-3’te yer alan belgeler ile birlikte Bakanlığa
müracaat etmeleri zorunludur.

(3) Ancak, dağıtımı EOTY’ye göre yapılacak olan tarife kontenjanlarına ilişkin her bir
tarife kontenjanında her tarife kontenjanı döneminde firmalar adına yapılan ilk tarife kontenjanı
tahsisatını müteakip aynı tarife kontenjanı tahsisatı için yapılacak başvuruda tarife kontenjanı
tahsisat talebinde bulunan firmaların; Ek-3’te yer alan belgelerden her halükarda 1 ve 4 numa-
ralı belgeler ve diğer belgelerden ise sadece geçerliliğini yitirmiş ve güncellenmesi gerekli
olanlar ile birlikte, Ek-3’te açıklandığı şekliyle, Bakanlığa müracaat etmeleri zorunludur.

(4) Ek-2’deki tabloda yer alan tarife kontenjanlarında, tahsisat önceliği bulunan kurum
ve kuruluşlar için Ek-3’te belirtilen belgeleri tam ve eksiksiz olarak ibraz etme veya başvuru
dönemi içerisinde müracaat etme şartı aranmaz.

(5) Ek-2’deki tabloda yer alan tarife kontenjanlarının tahsisatı için yapılan başvurulara
ilişkin eksiklikler tarife kontenjanı dönemi içerisinde tamamlanamaz ve eksikliklerin gideril-
mesi ile ilgili firmalara Genel Müdürlükçe bildirim yapılmaz. Ancak, ihtiyaç duyulması halinde
Genel Müdürlükçe Ek-3’te yer alan belgeler ile ilgili firmadan ve/veya bu belgeleri düzenleyen
kurum ve kuruluşlardan ek veya açıklayıcı bilgi ve belge talep edilebilir.

(6) Tarife kontenjanı tahsisatı taleplerine ilişkin başvurularda Bakanlığa ibraz edilen
belgeler hiçbir suretle iade edilmez ve başka bir başvuru için kullanılamaz.

(7) Ek-2’deki tabloda yer alan ve dağıtımı TTY’ye göre yapılacak olan tarife konten-
janlarının her biri için, aynı firma tarafından bir tarife kontenjanı başvuru döneminde tarife
kontenjanı tahsisatı için sadece bir başvuru yapılması esastır. Aksi durumda, değerlendirmeye
alınabilecek nitelikteki en son başvuru değerlendirmeye alınır.
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(8) Ek-2’deki tabloda yer alan ve dağıtımı EOTY’ye göre yapılacak olan tarife konten-
janlarının her biri için, aynı firma tarafından bir tarife kontenjanı başvuru döneminde tarife
kontenjanı tahsisatı için sadece bir başvuru yapılması esastır. Aksi durumda, değerlendirmeye
alınabilecek nitelikteki ilk başvuru değerlendirmeye alınır. Ancak, aynı tarife kontenjanı dö-
neminde daha önce aynı tarife kontenjanında adına düzenlenen en son ithal lisansı firma nüs-
hasının aslını Bakanlığa iade eden firmalara talepte bulunmaları durumunda, aynı tarife kon-
tenjanında tahsisat yapılarak yeniden ithal lisansı düzenlenebilir.

(9) Bu Tebliğ kapsamındaki tarife kontenjanlarının tahsisatı için, Ek-3’te belirtilen bel-
geleri tam ve eksiksiz olarak içermeyen veya tarife kontenjanı başvuru dönemi içerisinde ya-
pılmayan veya Ek-2’deki tabloda ilgili tarife kontenjanının karşısında “Tahsisat Yapılacak Fir-
ma Türü” sütununda belirtilen nitelikte olmayan firmalar tarafından yapılan veya bu Tebliğ
hükümlerine istinaden adlarına ithal lisansı düzenlenmemesi hususunda yaptırıma tabi olan
firmalar tarafından yapılan başvurular olumsuz sonuçlandırılır. Ek-2’deki tabloda yer alan her-
hangi bir tarife kontenjanının tamamının tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşlara tahsis
edilmesi durumunda diğer firmalarca söz konusu tarife kontenjanına ilişkin yapılmış başvurular
olumsuz sonuçlandırılır. Ek-2’deki tabloda yer alan ve dağıtımı EOTY’ye göre yapılan herhangi
bir tarife kontenjanının tamamının tahsis edilmesini müteakiben söz konusu tarife kontenjanının
tahsisatına ilişkin yapılan başvurular olumsuz sonuçlandırılır.

Tarife kontenjanı tahsisat yöntemi
MADDE 5 – (1) Ek-2’deki tabloda “Tahsisat Yöntemi” sütunundaki;
a) “TTY” ibaresi, talep toplama yöntemi,
b) “EOTY” ibaresi, başvuru sırasına göre eşit oranda tahsis yöntemi
ile ilgili tarife kontenjanının tahsis edileceğini ifade eder.
Tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşlar
MADDE 6 – (1) Ek-2’de yer alan tabloda “Tahsisat Önceliği Bulunan Kurum ve Ku-

ruluşlar” sütunundaki;
a) “ESK” ibaresi, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünün,
b) “TMO” ibaresi, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün,
c) “YTTSKB” ibaresi, Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin,
ç) “TŞF” ibaresi, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünün
ilgili tarife kontenjanında tahsisat önceliği bulunduğunu ifade eder.
Tarife kontenjanı tahsisatı yapılacak firmalar
MADDE 7 – (1) Ek-2’deki tabloda “Tahsisat Yapılacak Firma Türü” sütunundaki;
a) “Ü” harfi, üretim performansı olan sanayicilere,
b) “T” harfi, tüketim performansı olan sanayicilere,
c) “İ” harfi, geleneksel ithalatçılara
ilgili tarife kontenjanının tahsis edileceğini ifade eder.
Dağıtım kriterleri
MADDE 8 – (1) Ek-2’deki tabloda “Bir Defada Talep Edilebilecek Azami Tarife Kon-

tenjanı Miktarı” sütununda belirtilen miktar, söz konusu tablonun “Tarife Kontenjanı Dönemi”
sütununda tarife kontenjanının karşısında yer alan dönemde ilgili tarife kontenjanında, dağıtımı
EOTY’ye göre yapılan tarife kontenjanları için bir firmaya bir defada tahsis edilebilecek azami
tarife kontenjanı miktarlarını; dağıtımı TTY’ye göre yapılan tarife kontenjanları için ise bir
firmanın talep edebileceği ve bir firmaya tahsis edilebilecek azami tarife kontenjanı miktarlarını
belirtmektedir.

(2) Firmalara başvurusunda talep ettiği tarife kontenjanı miktarından daha fazla mik-
tarda tahsisat yapılamaz.
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(3) Tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşların talepte bulunması halinde,
Ek-2’deki tabloda yer alan tarife kontenjanlarının tamamı veya bir bölümü söz konusu kurum
ve kuruluşlara tahsis edilebilir. Aksi durumda Bakanlıkça belirlenecek dağıtım kriterleri çer-
çevesinde değerlendirmeye alınabilecek nitelikte başvuruda bulunan firmalara tahsis edilir.

(4) Bakanlıkça belirlenecek dağıtım kriterleri çerçevesinde yapılacak dağıtımda her-
hangi bir firmanın talep ettiği miktardan daha fazla tahsisat hakkı oluşması halinde, firmanın
talep ettiği tarife kontenjanı miktarının tamamının tahsisatı yapılır ve tahsisat hakkının talep
edilen miktarı aşan kısmı, her defasında talep edilen tarife kontenjanı miktarından daha fazla
tahsisat hakkı oluşan firma(lar) hariç tutularak diğer firmalar arasında aynı kriterlerle yeniden
dağıtılarak tahsis edilir.

(5) Ek-2’deki tabloda yer alan tarife kontenjanları tahsisatı için yapılan ve değerlen-
dirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının,
tahsis edilebilecek toplam tarife kontenjanı miktarıyla aynı veya daha düşük olması halinde
talepler aynen karşılanır ve tahsisatı yapılmayan tarife kontenjanı miktarının dağıtımı Bakan-
lıkça yayımlanacak yeni bir tebliğ ile yapılabilir.

(6) Ek-2’deki tabloda yer alan ve dağıtımı EOTY’ye göre yapılan tarife kontenjanlarına
ilişkin başvurular, Bakanlık genel evrak kayıt tarihi ve kayıt numarası esas alınarak, aynı tab-
lonun “Bir Defada Talep Edilebilecek Azami Tarife Kontenjanı Miktarı” sütununda ilgili tarife
kontenjanının karşısında yer alan miktarı aşmamak üzere, sırasıyla sonuçlandırılır. Ancak tarife
kontenjanı başvuru döneminin başlangıç tarihinden itibaren ilk 5 (beş) iş günü içerisinde ya-
pılan başvurularda talep edilen toplam miktarın o madde için açılmış toplam tarife kontenjanı
miktarını aşması durumunda, sadece bu talepler toplam tarife kontenjanının eşit şekilde tahsis
edilmesiyle karşılanır.

İthal lisansı düzenlenmesi
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde tarife kontenjanı

tahsisatı yapılan firmalar adına Bakanlıkça ithal lisansı düzenlenir. 4 üncü maddenin sekizinci
fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, herhangi bir tarife kontenjanı tahsisatına istinaden sadece
bir ithal lisansı düzenlenir. Ancak, tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşlar için talepte
bulunulması durumunda bir tarife kontenjanı tahsisatına istinaden birden fazla ithal lisansı dü-
zenlenebilir.

(2) İthal lisansı, bir tanesi tarife kontenjanı tahsisi yapılan firmaya verilmek üzere (firma
nüshası) ve bir tanesi Bakanlıkta kalmak üzere (Bakanlık nüshası) 2 (iki) nüsha olarak düzen-
lenir.

İthal lisansı kullanımı
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ kapsamında Bakanlıkça düzenlenen ithal lisansları, ithal

lisansında belirtilen süre sonuna kadar geçerli olup, bu süre kesinlikle uzatılamaz.
(2) Bu Tebliğ kapsamında ithal edilecek maddeye ilişkin gümrük beyannamesinin, ithal

lisansının geçerlilik süresi içerisinde tescil edilmiş olması şarttır.
(3) İthal lisansının firma tarafından ilgili gümrük idaresine ibrazı zorunludur.
(4) Bu Tebliğ kapsamında düzenlenen ithal lisansıyla yapılacak ithalatta sadece ithal

lisansında kayıtlı miktar kadar ithalat için indirimli gümrük vergisi ve/veya diğer mali yükler
uygulanmak üzere ithalat yapılabilir.

(5) İthal lisansı kapsamındaki ithalatın doğrudan ithal lisansı sahibi firma tarafından
yapılması zorunludur. İthal lisansları üçüncü kişilere devredilemez.

(6) İthal lisansı kapsamında ithalatı gerçekleşecek maddelerin ithalatının tabi olduğu
diğer mevzuat hükümlerine göre gümrük idaresine ibrazı gereken belgelerin firma tarafından
ithalat işlemleri sırasında ilgili gümrük idaresine ibrazı zorunludur.
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(7) İthal lisansı kapsamında yapılan ithalatta yükümlü tarafından ithal lisansının tarih
ve sayısının gümrük beyannamesinin ilgili bölümüne kaydedilmesi zorunludur.

Gümrük idaresince yapılacak işlemler
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ kapsamında düzenlenen ithal lisansıyla yapılacak ithalatta,

ithal lisansı firma nüshası ithalat işlemleri sırasında ilgili gümrük idaresince aranır.
(2) İthal lisansı kapsamında yapılan ithalata ilişkin gerekli düşümler ilgili gümrük ida-

resi tarafından ithal lisansının firma nüshasının arka yüzüne işlenerek imza ve mühür altına
alınır. Bu sayfada yer kalmaması halinde, yeni sayfa ilave edilerek ilave edilen sayfa adedi
ithal lisansı firma nüshasının aslına derç edilerek imza ve mühür altına alınır.

İthal lisansının revizesi
MADDE 12 – (1) İthal lisansı firma nüshasının aslı ve değişiklik talebine ilişkin ilgili

belgeler ile birlikte başvurulması halinde, ithal lisansına ilişkin revize talepleri Bakanlıkça so-
nuçlandırılır.

İthal lisansının zayii
MADDE 13 – (1) İthal lisansının zayii (kaybolması veya kullanılamaz hale gelmesi)

halinde, zayie ilişkin gazete ilanı ve/veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeler ile başvurul-
ması halinde, Bakanlıkça üzerine "Zayiinden dolayı yeniden düzenlenmiştir" şeklinde şerh dü-
şülerek, ithal lisansının kullanılmamış olan kısmı için yeni ithal lisansı düzenlenebilir.

(2) Ek-2’deki tabloda yer alan ve dağıtımı EOTY’ye göre yapılan tarife kontenjanları
kapsamında düzenlenmiş olan ve tamamı kullanılmış bulunan bir ithal lisansının zayii halinde,
zayie ilişkin gazete ilanı ve/veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeler ile başvurulması du-
rumunda, 4 üncü maddenin sekizinci fıkrasında belirtilen en son ithal lisansı firma nüshasının
aslının Bakanlığa iade edilmesi şartı aranmaz.

İthal lisansının iadesi
MADDE 14 – (1) 4 üncü maddenin sekizinci fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla,

bu Tebliğ kapsamında düzenlenen ithal lisansı firma nüshasının Bakanlığa iade edilmesi zo-
runlu değildir.

(2) Bakanlığa iade edilen ithal lisansı hiçbir suretle firmalara geri verilmez.
Yaptırım
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ kapsamında düzenlenen ithal lisansı ile yapılacak ithalat

işlemlerine esas olan belgelerde tahrifat yapıldığının veya sahte belge kullanıldığının veya ithal
lisansının üçüncü kişilere devredildiğinin veya ithal lisansına konu ithal işlemlerinde bu Tebliğ
ile belirtilen diğer hususlara aykırı davranıldığının denetim birimlerince tespiti halinde, Ba-
kanlıkça ilgili ithal lisansı iptal edilir ve kendilerine iptal işleminden itibaren 5 yıl süreyle bu
Tebliğ çerçevesinde tarife kontenjanı tahsis edilmez.

Diğer mevzuat hükümleri
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ, ithal lisansı kapsamında ithalatı gerçekleşecek maddenin

ithalatının tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerinin uygulanmasını engellemez.
Yetki
MADDE 17 – (1) Bakanlık, bu Tebliğ hükümlerine istinaden, izin ve talimat vermeye,

özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları
idari yoldan çözümlemeye yetkilidir.

Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ

(TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI)

(SERİ NO: 18)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin uygulanmasında

AB mevzuatına uyum sağlayarak, söz konusu Tarife Cetveli uygulamaları ile Avrupa Birliği

Eşya Nomanklatürü uygulamaları arasında yeknesaklığı temin ederek, bazı eşyanın sınıflan-

dırılmasına ilişkin Avrupa Birliği sınıflandırma kararlarını duyurmaktır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Avrupa Birliği Resmî Gazetesi’nde muhtelif tarihlerde ya-

yımlanan “Bazı Malların Sınıflandırılmasına İlişkin Komisyon Tüzükleri”nde yer alan sınıf-

landırma kararlarını (Ek) kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun

10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve

Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci

maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Genel Yorum Kuralları (GYK): Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan Tarifenin

Yorumuna İlişkin Genel Yorum Kurallarını,

b) Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi: Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Ko-

mitesi tarafından hazırlanmış olan Armonize Sistem Nomanklatürü İzahnamesi esas alınarak

düzenlenen Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesini,

c) Kombine Nomanklatür (KN) kodu: Avrupa Birliği tarafından yayımlanan ve İstatistik

Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki pozisyonların ilk 8 rakamına denk

gelen kodları, 

ç) Türk Gümrük Tarife Cetveli: Bakanlar Kurulunca kabul edilen İstatistik Pozisyon-

larına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,

ifade eder.

Genel açıklamalar

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ eki sınıflandırma kararlarına uymayan Bağlayıcı Tarife Bil-

gileri, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği

tarihten itibaren geçerliliğini yitirir.

(2) Bu Tebliğ eki sınıflandırma kararlarına uymayan aynı düzeydeki daha önce yayım-

lanmış sınıflandırma kararları söz konusu olduğunda bu Tebliğ hükümleri uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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—— • ——
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) 
(SERİ NO: 15)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 

TEBLİĞ (SERİ NO: 19)

MADDE 1 – 14/6/2013 tarihli ve 28677 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük
Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 15)’nin ekinde yer alan ve “8518.40.80”
KN kodunu içeren sınıflandırma kararı yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür
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2015 Ocak Günsüzleri             Kılıç 

 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

24 Ocak 2015 

CUMARTESİ 
Sayı : 29246 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
Ardahan Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2006/251 

Karar No : 2006/292 

Kullanmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurmak suçundan Kapatılan Ardahan Sulh 

Ceza Mahkemesinin 15/11/2006 tarih ve 2006/251 Esas, 2006/292 sayılı kararı ile sanık 

Mohammad ve Sajıda oğlu 02/08/1980 doğumlu Ishak Akbar ve Abas Ali ve Masuda bibi oğlu 

1987 doğumlu Mohammad Ashfaq'nun üzerlerine atılı suçu işledikleri sabit olmadığından 

CMK'nın 223/2 maddesi uyarınca ayrı ayrı beraatlerine, Emanetin 2006/137 sırasında kayıtlı 

nasuvar adlı maddenin sahiplerine iadesine karar verilmiş olup, tüm araştırmalara rağmen 

sanıklara gerekçeli kararın tebliğ edilmediği, anlaşılmakla; 

7201 sayılı Yasanın 28 ve 29. maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine aynı 

Yasanın 31. maddesi gereğince ilanen yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş 

sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi içerisinde temyiz edilmediği taktirde 

kesinleşmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 11377 

—— • —— 

Karaman 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2010/894 

Karar No : 2014/225 

Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal, Mala Zarar Verme suçundan Mahkememizin 

yukarıda esas ve karar numarası yazılı 18/03/2014 tarihli ilamı ile TCK 142/1-b maddesi 

gereğince 3 yılı hapis, TCK 116/1 maddesi gereğince 10 ay hapis, TCK 151/1 maddesi gereğince 

10 ay hapis ve (TCK 53/l-a,b,c,d,e), Velayet Hak. Vesayet veya Kayyımlık Hizm. Men cezası ile 

cezalandırılan, Kazım ve Gülden oğlu 15/03/1981 doğumlu Adana, Seyhan, Döşeme mahallesi 

Nüf. Kayıtlı ÜMİT GÜMÜŞ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ 

edilememiştir. 

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

GAZETE'DE İLANEN TEBLİĞİNE. 

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

sayılacağına karar verilmiş olup, ilan olunur. 11240 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

MUHTELİF MALZEMELER SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme, firma numunelerine, teknik şartnameleri ile 

Ofisimiz ticari şartname esaslarına göre iç piyasadan açık teklif usulü ile satın alınacaktır. 

 

Malzemenin Grubu Miktarı 
Neye Göre 

Alınacağı 

Son Teklif 

Verme Tarihi 

Hesap Makinesi (10 rakam) 400 Adet E-07.h/04.12.2001 13.02.2015 

Hesap Makinesi (12 rakam) 5.000 Adet E-06.l/06.12.2005 13.02.2015 

Zımba Makinası (büyük) 20.000 Adet D-04.k/09.02.2005 10.02.2015 

Zımba Makinası (küçük) 15.000 Adet D-04.k/09.02.2005 10.02.2015 

Zımba Makinası (orta) 30.000 Adet D-04.k/09.02.2005 10.02.2015 

Zımba Makinası (arşiv) 4.000 Adet D-04.k/09.02.2005 10.02.2015 

Tel Raptiye Makinası (cep tipi) 15.000 Adet D-05.ı/18.07.2003 10.02.2015 

Tel Raptiye Makinası (pens tipi) 40.000 Adet D-05.ı/18.07.2003 10.02.2015 

Tel Raptiye Makinası (otomatik tip) 40.000 Adet D-05.ı/18.07.2003 10.02.2015 

Tel Raptiye Makinası (arşiv tipi) 5.000 Adet D-05.ı/18.07.2003 10.02.2015 

Tel Raptiye Sökücü 40.000 Adet D-07./24.01.2003 11.02.2015 

Kalem Açma Makinası 10.000 Adet D-10.g/11.01.2007 11.02.2015 

Numaratör Otomatik (tarihsiz) 150 Adet D-11.d/21.12.2001 12.02.2015 

Numaratör Otomatik (tarihli) 100 Adet D-11.d/21.12.2001 12.02.2015 

Kağıt Makası 40.000 Adet Firma numunesine göre 13.02.2015 

Telefon Makinası 30.000 Adet Z-10.h/02.11.2010 13.02.2015 

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDELLER ŞARTNAME EKİ LİSTEDE 

BELİRTİLMİŞTİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

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

firmaların, ihale doküman bedelini Ofisimiz veznesine veya Ofisimiz banka hesaplarından birine 

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte, teknik şartname Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini 

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

listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, son teklif verme günü en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III 

Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki 

gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

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

dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları da 
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açılacaktır (sadece numaratörler için). Numune istenerek ihalesine çıkılan malzeme için verilen 

firma numunelerinin istenilen şartlara uygunluğunun tespiti amacıyla ayrıca inceleme 

yapılacağından, fiyatla ilgili iç zarflar bu inceleme sonuna kadar açılmayacaktır. İnceleme sonucu 

numuneleri istenilen şartlara uygun bulunan firmaların fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare 

bildirilecek bir tarihte açılacak, numuneleri uygun bulunmayan firmaların iç zarfları ise 

açılmayarak firma yetkililerine diğer belge ve numunelerle birlikte iade edilecektir. Verilecek 

numuneler teslimata esas numune olarak değerlendirilecektir. Gerekli görülmesi halinde firmalar 

hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yaptırılacaktır. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İstekliler, ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, her bir 

stok malzemenin tamamı için kısmi teklifte de bulunabilirler. 

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

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

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

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

 552/1-1 

—— • —— 

MUHTELİF MALZEME AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 

1 - İdarenin 

a) Adresi : ELİ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mh. 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 : elimakikmal@eli.gov.tr 

2 - İhale konusu malın a) - 

İhalenin - Niteliği - Türü İ.K. No Dosya No İhale Tarih - Saati 
Teslim 

Süresi 

1- 67 Kalem Rulman Alımı. 5889 2015-0119 10.02.2015 - 14.00 
30 

Gün 

b) Teslim yeri : ELİ Cenkyeri merkez ambarı. 

c) Teslim tarihleri : Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren 

yukarıda yazılı takvim günüdür. 

3 - İhalenin yapılacağı yer : ELİ Müessesesi Müdürlüğü Satınalma komisyonu toplantı 

salonu Soma/MANİSA 

4 - İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma/Manisa, TKİ Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı (1102 no’lu odadan), Ankara ve TKİ Gümrük Şefliği Erzene Mh. 78 

Sk. No. 3 D. 4 Bornova/İzmir adreslerinde görülebilir ve 60.-TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye 

katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi 

Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6 - İstekliler teklif tutarının % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 gün olmalıdır. 

8 - Bu ihaleler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İstisna maddesi (3/g) 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 541/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

İSTİMLAKE MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 23.12.2014      Karar No: 487 

Türkiye Petrolleri A.O. Batman ilinde sahip bulunduğu ARİ/TPO/779 hak sıra no.lu 

petrol işletme ruhsat sahası içerisinde yer alan 2TP-3 ve AP-2 Üretim Kampı arası Yeraltı Petrol 

ve Gaz Boru Hattı ve Batı Raman-422 lokasyon sahasının yapılması için gerekli olan ancak, arazi 

maliklerinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması 

mümkün olmayan, Batman 3. Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararı alınan, Batman 

İli, Merkez İlçesi, Tilmis (Recepler) Köyündeki 254 no.lu parselin 5198,37 m²’lik (İrtifak hakkı), 

3616,93 m²’lik (mülkiyet) kısmının olmak üzere toplam 8815,30 m²’lik arazinin 6491 Sayılı Türk 

Petrol Kanunu’nun 10/2’nci maddesi gereğince istimlakine karar verilmesi için Genel 

Müdürlüğümüze tevdi ettiği 06.11.2014 tarihli dilekçesiyle müracaatta bulunmuştur. 

Yapılan inceleme neticesinde; petrol ameliyesi için gerekli olan ve istimlakinde kamu 

yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın 

alınması mümkün olmayan ve üzerinde Batman 3. Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma 

kararı alınan aşağıda müfredatı ve dosyasında mevcut 1/4000 ölçekli haritada hudutları gösterilen 

Batman İli, Merkez İlçesi, Tilmis (Recepler) Köyündeki 254 no.lu parselin 5198,37 m²’lik (İrtifak 

hakkı), 3616,93 m²’lik (mülkiyet) kısmının olmak üzere toplam 8815,30 m²’lik arazinin 6491 

Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10/2’nci maddesi gereğince istimlakine karar verilmiştir. 

   

İstimlakine karar verilen arazinin: 

İli : Batman  

İlçesi : Merkez  

Köyü : Tilmis (Recepler) 

 

Parsel No.                                 Malikleri  İstimlaki istenen miktar (m2) 

    254 Aliye (Mirze Kızı) 8.815,93 m2 

 Fatma DURAN (Abdulkadir Kızı) 

 Hasan DEMİR (Kamil Oğlu) 

 Mehmet Ata MİRZEOĞLU (Mehmet Adil Oğlu) 

 Süleyman ALTUN (Şemseddin Oğlu) 

 Alaattin ALTUN (Şemseddin Oğlu) 

 İmran ÖZERDEM (İsmail Kızı) 

 Abdulkadir ATACA (Bedri Oğlu) 

 İrfan YILDIZ (Muhyeddin Oğlu) 

 Kazım YILDIZ (Osman Oğlu) 

 Ali DUĞU (Kaso Oğlu) 

 Hamza ÖZERDEM (Felemez Oğlu) 

 Mukdedir BUKARLI (Selahattin Kızı) 

 Şevkiye MÜJDECİ (Yusuf Kızı) 

 Mehmet Emin DEMİR (Kamil Oğlu) 

 Sultan KANAĞI (Hamit Kızı) 

 Ali İhsan MİRZEOĞLU (Mehmet Adil Oğlu) 

 Necla NESRİN SOYVURAL (Mehmet Oğlu)  

 Zülal ALTUN (Yunus Kızı) 
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Parsel No.                                 Malikleri  İstimlaki istenen miktar (m2) 

    254 Zeynep ALTUN (Cengiz Kızı) 8.815,93 m2 

 Arif ALTUN (Mehmet Oğlu) 

 Dilber SİNMİŞ (Fahri Kızı) 

 Şükran MİRZEOĞLU (Mehmet Adil Kızı) 

 İrfan MİRZEOĞLU (Mehmet Adil Oğlu) 

 Mesude MİRZEOĞLU (Mehmet Adil Kızı) 

  Serhat AKIN (Mehmet Oğlu 

 Gülişah AYDIN (Mehmet Emin Kızı) 

 Zübeyde EL (Muhti Kızı) 

 Ahmet EL (Muhti Oğlu) 

 Emrah ALTUN (Mehmet Oğlu) 

 Kadriye AKIN (Ahmet Kızı) 

 Muhbet AKYOL (Sabri Kızı) 

 Mesude ONUR (Mehmet Kızı) 

 Şükran SOYSAL (Bedri Kızı) 

 Mülkiye DEMİR (Kamil Kızı) 

 Aysel ÖZERDEM (Behçet Kızı) 

 Ertan RECEBANLI (Behçet Oğlu) 

 Raife MİRZEOĞLU (Mehmet Emin Kızı) 

 Yıldız TAŞ (Mehmet Oğlu) 

 Cemal Şahin ALTUN (Mehmet Oğlu) 

 Reyhan ALTUN (Mehmet Kızı) 

 Halil KURAL (Hamit Oğlu)  

 Seval İNENÇ (Mehmet Kızı) 

 Genco AKIN (İsa Oğlu) 

 Mesude ÖZERDEM (Abdulkadir Kızı) 

 Emel AKIN (Selman Kızı) 

 Hacer DENİZ (Behçet Kızı) 

 Ahmet AKIN (Selman Oğlu) 

 Mustafa (Mirze Oğlu) 

 Mecit (Mirze Oğlu) 

 Saliha MİRZEOĞLU (Mehmet Emin Kızı) 

 Selahattin AKIN (Abdulkadir Oğlu) 

 Abdurrahman BİÇEN (Ahmet Oğlu) 

 Nesep YILDIZ (Hüseyin Kızı) 

 Uğur EREN (Mehmet Oğlu) 

 İmran MİRZEOĞLU (Mehmet Emin Kızı) 

 Ali ALTUN (Şemseddin Oğlu) 

 Şükran EKİNCİ (Mehmet Kızı) 

 Okan AKIN (Mehmet Oğlu) 

 Abdo ÖZERDEM (İsa Oğlu) 

 Ahmet ALTUN (Şemseddin Oğlu) 

 Haliye ŞAHİN (Kaso Kızı) 

 Selime AYAZ (Şemseddin Kızı) 
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Parsel No.                                 Malikleri  İstimlaki istenen miktar (m2) 

    254 Hafiye ALTUN (Şemseddin Kızı) 8.815,93 m2 

 Mehmet Şirin AKIN (Abdulkadir Oğlu) 

 Selçuk AKIN (Selman Oğlu) 

 Abdullatif AKIN (Genco Oğlu) 

 Mehmet Selim MÜJDECİOĞLU (İzzettin Oğlu) 

 Mehmet ARICA (M. Selim Oğlu) 

 Tenzire ÇELİK (Yusuf Kızı) 

 Ayşan TAKA (Şemsettin Kızı) 

 Tenzire ÇELİK (Yusuf Kızı) 

 Erdal AKIN (Selman Oğlu) 

 İrfan YILDIZ (Muhyeddin Oğlu) 

 Saliha ONUR (Bahattin Kızı) 

 Sadiye DEMİR (Kamil Kızı) 

 Berrin YILDIZ (Behçet Kızı) 

 Zekeriya MİRZEOĞLU (Mehmet Emin Oğlu) 

 Bengin YILDIZ (Muhyeddin Oğlu) 

 Ferit İRAZ (Abdullah Oğlu) 

 Nezahat AYDİŞ (Bahattin Kızı) 

 Songül KARABULUT (Selahattin Kızı) 

 Abdullah BEGİÇ (Hüseyin Oğlu) 

 Mehmet AKIN (Selman Oğlu) 

 Mazher MÜJDECİOĞLU (Mehmet Selim Oğlu) 

 Şehmuz DENİZ (Behçet Oğlu) 

 Ahmet KARAKUŞ (Osman Oğlu) 

 M. Zeki KURT (Sabri Oğlu) 

 Fahrettin MÜJDECİ (Bahattin Oğlu) 

 Vehbi MÜJDECİOĞLU (Mehmet Selim Oğlu) 

 Bedrettin ÖZERDEM (Ebedin Oğlu) 

 Türkan KARAHAN (Yusuf Kızı) 

 Dirre SİNMİŞ (Yusuf Kızı) 

 Ahmet ARICA (M. Selim Oğlu) 

 Fener ETE (Bahri Kızı) 

 Nursel ÖZMEN (Behçet Kızı) 

 Mensure MİRZEOĞLU (Mehmet Emin Kızı) 

 Kevser KANAĞI (Miaf Kızı) 

 Ekrem KANAĞI (Mehmet Sıdık Oğlu) 

 Nurten ALTUN (Mehmet Kızı) 

 Yücel ALTUN (Mehmet Oğlu) 

 Mustafa AKIN (Abdulkadir Oğlu) 

 İzzettin MÜJDECİOĞLU (Mehmet Selim Oğlu) 

 Mehmet İkram MÜJDECİ (Bahattin Oğlu) 

 Nefise YEŞİLBAŞ (Mehmet Selim Kızı) 

 Meliha ÖZERDEM (İzzettin Kızı) 

 Mehmet Nuri DEMİR (Medeni Oğlu) 
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Parsel No.                                 Malikleri  İstimlaki istenen miktar (m2) 

    254 Halime KURT (Abdulkadir Kızı) 8.815,93 m2 

 Kutbettin MÜJDECİ (Bahattin Oğlu) 

 İlhan MÜJDECİ (Bahattin Oğlu) 

 Yüksel KARABULUT (Selahattin Kızı) 

 İnayet SİNMİŞ (Fahri Oğlu) 

 Arife AK (Sabri Kızı) 

 Zahit MÜJDECİOĞLU (Mehmet Selim Oğlu) 

 Cihat MÜJDECİOĞLU (Mehmet Selim Oğlu) 

 Nurten EVCİL (Mehmet Nuri Kızı) 

 Selman KARABULUT (Selahattin Oğlu) 

 Gülten ADIGÜZEL (Selahattin Kızı) 

 Süleyman KARABULUT (Şemsettin Oğlu) 

 Sadrettin MÜJDECİOĞLU (Mehmet Selim Oğlu) 

 Mevlüde YILDIZ (İzzettin Kızı) 

 Muhlise MÜJDECİOĞLU (Mehmet Selim Kızı) 

 Faysal DEMİR (Mehmet Nuri Oğlu) 

 Mehmet MÜJDECİOĞLU (Mehmet Selim Oğlu) 

 Cemile ÖZERDEM (Arif Kızı) 

 Zübeyde ÖZERDEM (Kasım Kızı) 

 Behzat AKIN (Abdulkadir Oğlu) 

 Şükrü DEMİR (Mehmet Oğlu) 

 Şahinebat ÖNAL (Abdulkadir Kızı) 

 Selman AKIN (Abdulkadir Oğlu) 

 Vetha KARABULUT (Şemsettin Kızı) 

 Hatice AYAZ (Sabri Kızı) 

 Yaşar ÖZERDEM (Felemez Oğlu) 

 Sevda ÖZERDEM (Selman Kızı) 

 Abdullah Bahri MÜJDECİ (Bahattin Oğlu) 

 Perihan BAŞARAN (Sabri Kızı) 

 Cafer ÖZERDEM (Felemez Oğlu) 

 Abdullah AKIN (Selman Oğlu) 

 Mesut ONUR (Mehmet Oğlu) 

 Medine ÇALIŞKAN (Sabri Kızı) 

 Ayşegül MÜJDECİOĞLU (Mehmet Selim Kızı) 

 Ahmet MÜJDECİ (Bahattin Oğlu) 

 Şahide OCAKHANOĞLU (Bahattin Kızı) 

 Nurten DAL (Selahattin Kızı) 

 Bedriye FIRAT (Ebedin Kızı) 

 Cemile BİTER (Şemsettin Kızı) 

 Sümer DEMİR (Medeni Kızı) 

 Cüneyit ÖZERDEM (İzzettin Oğlu) 

 İbrahim ÖZERDEM (İsmail Oğlu) 

 Mehmet Sait KURT (Sabri Oğlu) 

 Hasan MÜJDECİOĞLU (Mehmet Selim Oğlu) 
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Parsel No.                                 Malikleri  İstimlaki istenen miktar (m2) 

    254 Saniye MÜJDECİOĞLU (Mehmet Selim Kızı) 8.815,93 m2 

 Hakim AKIN (Abdulkadir Oğlu) 

 Türkan ARICA (M. Selim Kızı) 

 Lütfiye YILDIZ (Mehmet Kızı) 

 Hanım DEMİR (Hasan Kızı) 

 Filiz YILDIZ (Behçet Kızı) 

 Ayhan AKBAŞ (Behçet Kızı) 

 Şükrü KARAKUŞ (Abdülcelil Oğlu) 

 Hanım MİRZEOĞLU (Mehmet Emin Kızı) 

 Muhammed Mustafa MİRZEOĞLU (Mehmet Emin Oğlu) 

 Abdülhamit KANAĞI (Mehmet Sıdık Oğlu) 

 Casım ARICA (M. Selim Oğlu) 

 Emine EL (Ömer Kızı)  

 Aycan EL (Muhti Kızı) 

 Fikret ALTUN (Mehmet Oğlu) 

 Hakan AKIN (Mehmet Oğlu) 

 İsmet DUĞU (Kaso Oğlu) 

 Mesude OCAKHANOĞLU (M. Selim Kızı) 

 Melike Sultan Zinnur HALİTOĞLU (İsmet Kızı) 

 Gülşen ORHAN (Bedri Kızı) 

 Gülsüm DEMİR (Kamil Kızı) 

 Halil YILDIZ (Mehmet Oğlu) 

 Melek ÇELEBİ (Kamil Kızı) 

 Neslihan AKIN (Mehmet Kızı) 

 Hafize GÜLTEKİN (Mehmet Selim Kızı) 

 Takibe DEMİR (Süleyman Kızı) 

 Zeynep DEMİR (Medeni Kızı) 

 Mehmet Zeki MİRZEOĞLU (Mehmet Adil Oğlu) 

 Şadiye EL (Kadri Kızı) 

 Hamdiye EL (Muhti Kızı) 

 Ahmet EL (Muhti Oğlu) 

 Sadettin AKIN (Genco Oğlu) 

 Betül DENİZ (Behçet Kızı) 

 Rızkiye ARICA (M. Selim Kızı) 

 Nedime YAKUT (İsmet Kızı) 

 Mehmet Ali MİRZEOĞLU (Mehmet Adil Oğlu) 

 Eniz YILDIZ (Muhyeddin Oğlu) 

 Mukadder MİRZEOĞLU (Mehmet Adil Kızı) 

 Sait YILDIZ (Yusuf Oğlu) 

 Mehmet Şah ATACA (Bedri Oğlu) 

 Osman DENİZ (Behçet Oğlu) 

 Şükran ATACA (Bedri Kızı) 

 Dine YILDIZ (Yusuf Kızı) 

 Bedri ATACA (İbrahim Oğlu) 
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Parsel No.                                 Malikleri  İstimlaki istenen miktar (m2) 

    254 Servet DEMİR (Kamil Kızı) 8.815,93 m2 

 Fatma DEMİR (Kamil Kızı) 

 Sultan DENİZ (Behçet Kızı) 

 Mahmut EL (Muhti Oğlu) 

 Sait YILDIZ (Yusuf Oğlu) 

 Hamdiye ATACA (Bedri Kızı) 

 Süleyman YILDIZ (Mehmet Oğlu) 

 Aytekin EL (Muhti Oğlu) 

 Metin EL (Muhti Oğlu) 

 Abdurrahman EL (Muhti Oğlu) 

 Samiye DEMİR (Mehmet Kızı) 

 Vehbiye SEVİM (Mehmet Kızı) 

 Naile SEVİM (Mehmet Kızı)  

 Hasibe DUĞU (Hasan KIZI) 

 Ruken SERHANOĞLU (Behçet Kızı)  

 Fahriye EL (Muhti Kızı) 

 Seren YILDIZ (Behçet Kızı) 

 Zühra MİRZEOĞLU (Osman Kızı) 

 Yahya MİRZEOĞLU (Mehmet Emin Oğlu) 

 Behçet DENİZ (Hasan Oğlu) 

 Selman MİRZEOĞLU (Mehmet Emin Oğlu) 

 Sahiha MİRZEOĞLU (Mehmet Emin Kızı) 

 Dine AYDIN (Yusuf Oğlu) 

 Şevkiye MÜJDECİ (Yusuf Kızı) 

 Gülbahar BOZYİĞİT (Bedri Kızı) 

 Lütfiye YILDIZ (Mehmet Kızı) 

 Hamdiye ERCAN (Bedri Kızı) 

 Akif ÖZERDEM (Felemez Oğlu) 

 Kazım ARICA (M. Selim Oğlu) 

 Mehmet Şah ATACA (Bedri Oğlu) 

 Temir DEMİR (Kamil Oğlu) 

 Mehmet DEMİR (Kamil Oğlu) 

 Fahri SİNMİŞ (Ali Oğlu) 

                                                                      TOPLAM : 8.815,93 m2 

 528/1-1 

————— 

Çalık Petrol Arama üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Şanlıurfa ilinde sahip bulunduğu 

AR/ÇPA/5078 hak sıra numaralı 1 adet petrol arama ruhsatını 17.01.2015 tarihinde terk etmiştir.   

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi 

yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş 

olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama 

Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu 

ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel 

Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur. 527/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/73587 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Savunma Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Deniz Kuvvetleri Gölcük 

Tersanesi Komutanlığı 
İl/İlçe Gölcük/KOCAELİ 

Adresi 
Gölcük Tersanesi Komutanlığı 

Gölcük/KOCAELİ 
Tel-Faks 0 262 414 20 58 - 0 262 414 26 25 

Posta Kodu  E-Mail ihaekomsgolcuk@ekm.tsk.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
İvme Güvenlik Ekipmanları Sanayi ve 

Ticaret Limited Şirketi 
Doğan İSKENDER 

Adresi 
Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 

No: 1 Gölcük/KOCAELİ 

Merkez Mahallesi Cumhuriyet 

Caddesi No: 1 Gölcük/KOCAELİ 

T.C. Kimlik No.  33428290258 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Gölcük 4830334148  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf 

Odası 

Kocaeli Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
Gölcük/3666  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 560/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/117549 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Savunma Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Hava Er Eğitim Tugay 

Komutanlığı 
İl/İlçe KÜTAHYA/Merkez 

Adresi Alayunt Yolu 1 Km. Tel-Faks 274 271 60 58 / 274 223 61 73 

Posta Kodu 43100 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
7 Kule Mühendislik İnşaat Taahhüt 

Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 
- 

Adresi 

Batıkent Mahallesi Adnan İnanıcı Cad. 

Halil Memiş Apt. No: 45/B 

Şehitkamil/GAZİANTEP 

- 

T.C. Kimlik No. - - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
0010619500 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf 

Odası 

Gaziantep Ticaret Odası - 

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
30029 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 561/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) İhale Kayıt Numarası alınmamıştır. 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Adalet Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Ceza İnfaz Kurumları ile 

Tutukevleri İşyurtları Kurumu 

Daire Başkanlığı 

İl/İlçe Ankara/Çankaya 

Adresi 
Adalet Bakanlığı Ek Bina Milli 

Müdafa Cad. No: 20 Bakanlıklar 
Tel-Faks 0 312 414 11 12    Faks: 424 01 84 

Posta Kodu 6100 E-Mail iydb@adalet.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Emrullah Akgül  

Adresi 
Karşıyaka Mahallesi 1201 Sokak No. 6 

Korkuteli/Antalya 
 

T.C. Kimlik No. 58735163996  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No.  
 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası  
 

Ticaret/Esnaf Sicil 

No.  
 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) 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. 

 565/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASINA 

İLİŞKİN DÜZELTME İLANI 

 
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. 

 563/1-1 



Sayfa : 186 RESMÎ GAZETE 24 Ocak 2015 – Sayı : 29246 

 

 
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. 
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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. 
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BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   60 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

— Koruyucu Aile Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği

— Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanında Yapılaşmanın ve Yapıların

Kullanımının Denetimi ile Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonunun

Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik

— Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan

Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

— Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı

Motorlar ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinin Uygulama Usul ve Esasları

Hakkında Tebliğ (No: SGM-2014/41)

— 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İşkollarındaki

İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2015 Ocak Ayı İstatistikleri

Hakkında Tebliğ

— Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Güvenlik Raporu Tebliği 

— İran İslam Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife

Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

— Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 18)

— Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 15)’nde Değişiklik

Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 19)

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


