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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

Karar Sayısı : 2015/7298
Kars Havalimanının isminin “Kars Harakani Havalimanı” olarak değiştirilmesi;

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 5/1/2015 tarihli ve 64 sayılı yazısı üzerine,
Bakanlar Kurulu’nca 26/1/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                            Y. AKDOĞAN                              N. KURTULMUŞ

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                  A. İSLAM                                   V. BOZKIR                                         F. IŞIK

                Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                             M. ÇAVUŞOĞLU                                N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı      Çevre ve Şehircilik Bakanı                     Dışişleri Bakanı                                 Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                   N. CANİKLİ

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı       Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

                     E. ALA                                     C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

20 Mart 2015
CUMA

Sayı : 29301



Karar Sayısı : 2015/7400
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1373 (2001) sayılı Kararı doğrultusunda bazı

kişilerin tasarrufunda bulunan Türkiye'deki malvarlıklarının dondurulmasına ilişkin ekli
Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 10/3/2015 tarihli ve 3632 sayılı yazısı
üzerine, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun 6 ncı maddesine
göre, Bakanlar Kurulu'nca 12/3/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
       Ahmet DAVUTOĞLU
                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                            Y. AKDOĞAN                                      N. AVCI
           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı V.

                     K. İPEK                                      A. İSLAM                                   V. BOZKIR                                         F. IŞIK
                Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

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

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                   N. CANİKLİ
  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı       Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

                 S. ÖZTÜRK                                 C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK
                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

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

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              F. BİLGİN
                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

12/3/2015 TARİHLİ VE 2015/7400 SAYILI 
KARARNAMENİN EKİ

KARAR

Malvarlığı dondurulan kişiler
MADDE 1 – (1) 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun

6 ncı maddesi kapsamında ekli listede belirtilen kişilerin tasarrufunda bulunan Türkiye'deki
malvarlıklarının dondurulması kararlaştırılmıştır.

(2) Söz konusu kişiler hakkında malvarlığının dondurulmasını talep eden devlet
tarafından bir yıl içinde soruşturma başlatılmadığı takdirde bu Karar yürürlükten kaldırılabilir.

Malvarlığı dondurma gerekçesi
MADDE 2 – (1) Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1373 (2001) sayılı Kararı

kapsamında ekli listede belirtilen kişilerin terör eylemlerinin icrasını kolaylaştırıcı faaliyetlerde
bulunmaları.

Kanun yolları
MADDE 3 – (1) Bu Karara karşı, 2575 sayılı Danıştay Kanununun 24 üncü maddesi

ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 7 nci maddesi çerçevesinde, Resmî Gazete'de
yayımını izleyen 60 gün içinde Danıştay'da dava açılabilir.

Yürürlük
MADDE 4 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme
MADDE 5 – (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
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CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                        T.C.

     CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                  19 Mart 2015

        68244839-140.01-4-218

BAŞBAKANLIĞA

20 Mart 2015 tarihinde Ukrayna’ya resmi bir ziyarette bulunacağımdan, dönüşüme

kadar Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 106 ncı maddesi uyarınca,

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil ÇİÇEK vekâlet edecektir.

Gereğini rica ederim.

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                             19 Mart 2015

       69471265-305-3261

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 20 Mart 2015 tarihinde Ukrayna Cumhuriyeti’ne gidecek

olan Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına,

Başbakan Yardımcısı Numan KURTULMUŞ’un vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla

arz ederim.

                                                                                                         Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                   19 Mart 2015

     68244839-140.03-107-228

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 19/3/2015 tarihli ve 69471265-305-3261 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 20 Mart 2015 tarihinde Ukrayna Cumhuriyeti’ne gidecek

olan Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına,

Başbakan Yardımcısı Numan KURTULMUŞ’un vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                             19 Mart 2015

       69471265-305-3251

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 19 Mart 2015 tarihinde Belçika’ya gidecek olan Avrupa

Birliği Bakanı Volkan BOZKIR’ın dönüşüne kadar Avrupa Birliği Bakanlığına, Kalkınma

Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                         Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                   Başbakan

—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                   19 Mart 2015

     68244839-140.03-103-224

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 19/3/2015 tarihli ve 69471265-305-3251 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 19 Mart 2015 tarihinde Belçika’ya gidecek olan Avrupa

Birliği Bakanı Volkan BOZKIR’ın dönüşüne kadar Avrupa Birliği Bakanlığına, Kalkınma

Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                             19 Mart 2015

       69471265-305-3252

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 20 Mart 2015 tarihinde Ukrayna Cumhuriyeti’ne gidecek

olan Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ’nin dönüşüne kadar Ekonomi Bakanlığına, Maliye

Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                         Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                   Başbakan

—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                   19 Mart 2015

     68244839-140.03-104-225

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 19/3/2015 tarihli ve 69471265-305-3252 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 20 Mart 2015 tarihinde Ukrayna Cumhuriyeti’ne gidecek

olan Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ’nin dönüşüne kadar Ekonomi Bakanlığına, Maliye

Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                             19 Mart 2015

       69471265-305-3253

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 20 Mart 2015 tarihinde Ukrayna Cumhuriyeti’ne gidecek

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

naklar Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris GÜLLÜCE’nin vekâlet etmesini yüksek

tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                         Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                   19 Mart 2015

     68244839-140.03-105-226

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 19/3/2015 tarihli ve 69471265-305-3253 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 20 Mart 2015 tarihinde Ukrayna Cumhuriyeti’ne gidecek

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

naklar Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris GÜLLÜCE’nin vekâlet etmesi uy-

gundur.

Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                             19 Mart 2015
       69471265-305-3254

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 20 Mart 2015 tarihinde Ukrayna Cumhuriyeti’ne gidecek
olan Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in dönüşüne kadar Kültür ve Turizm Bakanlığına,
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İSLAM’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine
saygıyla arz ederim.

                                                                                                         Ahmet DAVUTOĞLU
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                   19 Mart 2015
     68244839-140.03-106-227

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 19/3/2015 tarihli ve 69471265-305-3254 sayılı yazınız.
Görüşmelerde bulunmak üzere, 20 Mart 2015 tarihinde Ukrayna Cumhuriyeti’ne gidecek

olan Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in dönüşüne kadar Kültür ve Turizm Bakanlığına,
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İSLAM’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                             19 Mart 2015
       69471265-305-3269

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 20 Mart 2015 tarihinde Ukrayna Cumhuriyeti’ne gidecek
olan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Feridun BİLGİN’in dönüşüne kadar
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun
vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                         Ahmet DAVUTOĞLU
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                   19 Mart 2015
     68244839-140.03-109-230

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 19/3/2015 tarihli ve 69471265-305-3269 sayılı yazınız.
Görüşmelerde bulunmak üzere, 20 Mart 2015 tarihinde Ukrayna Cumhuriyeti’ne gidecek

olan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Feridun BİLGİN’in dönüşüne kadar
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun
vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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YÖNETMELİKLER

Karar Sayısı : 2014/7155

Ekli “Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulu Yönetmeliği”nin

yürürlüğe konulması; Millî Savunma Bakanlığının 28/12/2012 tarihli ve 2675 sayılı yazısı

üzerine, 657 sayılı Harita Genel Komutanlığı Kanununun 6 ncı maddesine göre, Bakanlar Ku-

rulu’nca 29/12/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                            Y. AKDOĞAN                              N. KURTULMUŞ

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                  A. İSLAM                                   V. BOZKIR                                         F. IŞIK

                Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                             M. ÇAVUŞOĞLU                                N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı      Çevre ve Şehircilik Bakanı                     Dışişleri Bakanı                                 Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                   N. CANİKLİ

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı       Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

                     E. ALA                                     C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2014/7179

Ekli “Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin Kurulması ve Yönetilmesi Hakkında Yönet-

melik”in yürürlüğe konulması; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2/10/2014 tarihli ve 4333

sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 29/12/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                            Y. AKDOĞAN                              N. KURTULMUŞ

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                  A. İSLAM                                   V. BOZKIR                                         F. IŞIK

                Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                             M. ÇAVUŞOĞLU                                N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı      Çevre ve Şehircilik Bakanı                     Dışişleri Bakanı                                 Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                   N. CANİKLİ

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı       Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

                     E. ALA                                     C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2015/7255

Ekli “Orman Ürünlerinin Satış Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”in yürürlüğe

konulması; Orman ve Su İşleri Bakanlığının 14/1/2015 tarihli ve 11155 sayılı yazısı üzerine,

6831 sayılı Orman Kanununun 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/2/2015 tari-

hinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                            Y. AKDOĞAN                              N. KURTULMUŞ

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                  A. İSLAM                                   V. BOZKIR                                         F. IŞIK

                Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                             M. ÇAVUŞOĞLU                                N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı      Çevre ve Şehircilik Bakanı                     Dışişleri Bakanı                                 Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                   N. CANİKLİ

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı       Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

                     E. ALA                                     C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Sağlık Bakanlığından:
HASTANE AFET VE ACİL DURUM PLANLARI (HAP) 

UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı ülke genelindeki tüm hastanelerin, afetlere

ilişkin önlem almalarını, yurtiçinde meydana gelen afet ve acil durumlarda sunulacak sağlık
hizmetleri konusunda gerekli hazırlıkları önceden yapmalarını ve ilk 72 saat boyunca hastane
dışından hiçbir yardım almaksızın kendi kendine yeterli olmalarını sağlamaktır. 

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına, üniversitelere,

Türk Silahlı Kuvvetlerine, özel hukuk tüzel kişilerine ve gerçek kişilere ait yataklı tedavi hiz-
meti sunan tüm hastaneleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 ve 40 ıncı maddelerine da-
yanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
b) Büyük ölçekli hastane modeli: 500 ve üzeri yatağı olan hastanelere uygulanan HAP

müdahale şemasını,
c) Genel Müdürlük: Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,
ç) Genel Sekreterlik: Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğini,
d) Halk Sağlığı Müdürlüğü: İl Halk Sağlığı Müdürlüklerini,
e) HAP: Hastane afet ve acil durum planını,
f) HAP birimi: Orta ölçekli hastane modeline dahil edilen hastanelerde HAP’ın hazır-

lanması, güncellenmesi, tatbiki konularında HAP başkanına bağlı çalışıp, yardımcı olan, sekre-
tarya ve kontak noktası görevini üstlenen birimi ve bu birimin çalışma alanını,

g) HAP birimi personeli: Birimde görevlendirilen ve HAP uygulayıcı eğitimi veya HAP
eğitici eğitimini almış olan personeli, 

ğ) HAP ofisi: Büyük ölçekli hastane modeline dahil edilen hastanelerde HAP’ın hazır-
lanması, güncellenmesi, tatbiki konularında HAP başkanına bağlı çalışıp, yardımcı olan, sekre-
tarya ve kontak noktası görevini üstlenen birimi ve bu birimin çalışma alanını,

h) HAP ofisi personeli: Ofiste görevlendirilen ve HAP uygulayıcı eğitimi veya HAP
eğitici eğitimini almış olan personeli, 

ı) HAP temsilciliği: Küçük ölçekli hastane modeline dahil edilen hastanelerde HAP’ın
hazırlanması, güncellenmesi, tatbiki konularında HAP başkanına bağlı çalışıp, yardımcı olan,
sekretarya ve kontak noktası görevini üstlenen birimi ve bu birimin çalışma alanını,

i) HAP temsilciliği personeli: Temsilcilikte görevlendirilen ve HAP uygulayıcı eğitimi
veya HAP eğitici eğitimini almış olan personeli, 

j) Hastane: Hasta ve yaralıların, hastalıktan şüphe edenlerin ve sağlık durumlarını kont-
rol ettirmek isteyenlerin, ayaktan veya yatarak müşahede, muayene, teşhis, tedavi ve rehabilite
edildikleri, aynı zamanda doğum yapılan kurumları,

k) Hastane UMKE timi: Hastane personelinden, UMKE temel eğitimi almış ve biri
doktor olmak üzere beş sağlık personelinden oluşan timi, 
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l) İl sağlık müdürlüğü: İl sağlık müdürlüklerini,
m) İL SAKOM: Afetlerde il sağlık müdürlükleri bünyesinde kurulacak olan Sağlık Afet

Koordinasyon Merkezini,
n) İL-SAP: İl sağlık afet ve acil durum planını,
o) Küçük ölçekli hastane modeli: ≤ 99 yatağı olan hastanelere uygulanan HAP müda-

hale şemasını,
ö) Komisyon: HAP’ın hazırlanması sürecine aktif olarak katılan ve planı hazırlayan

komisyonu,
p) Orta Ölçekli Hastane Modeli: 100-499 yatağı olan hastanelere uygulanan HAP mü-

dahale şemasını,
r) Şube: Afetlerde sağlık hizmetlerini yürütmekle görevli şube müdürlüğünü (müstakil

olarak mevcut ise afetlerde sağlık hizmetleri şubesini yoksa acil ve afetlerde sağlık hizmetleri
şubesi bünyesindeki afet birimini),

s) THSK: Türkiye Halk Sağlığı Kurumunu,
ş) TKHK: Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunu,
t) UMKE: Ulusal Medikal Kurtarma Ekibini,
u) Yıllık HAP eylem planı: HAP ile ilgili yıl içerisinde planlanan yapısal ve yapısal ol-

mayan iyileştirme güncelleme ve tatbikatları,     
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Hastane afet ve acil durum planları
MADDE 5 – (1) Bakanlık adına afet ve acil durum çalışmaları Genel Müdürlük tara-

fından yürütülür. 
Yerel düzeyde sorumluluk
MADDE 6 – (1) İllerde, afet ve acil durumlarda sağlık hizmetlerini yürütme ve koor-

dine etme görevi İl Sağlık Müdürlüklerindedir.
Koordinasyon
MADDE 7 – (1) HAP’ın uygulanması gerektiği afet ve acil durumlarında koordinasyon

İL-SAKOM üzerinden gerçekleştirilir. 
Hastane afet ve acil durum planı hazırlama komisyonu 
MADDE 8 – (1) HAP hazırlama komisyonu aşağıda belirtilen personelden oluşturulur: 
a) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı hastanelerde; 
1) Hastane yöneticisi veya başhekimi,
2) Başhekim yardımcısı, 
3) İdari ve mali hizmetler müdürü,
4) Hasta hizmetleri ve sağlık otelciliği hizmetleri müdürü (varsa),
5) Sağlık bakım hizmetleri müdürü,
6) Acil servisten/acil polikliniğinden/acil ünitesinden sorumlu doktor ve sorumlu hem-

şire,
7) Ameliyathaneden sorumlu doktor ve sorumlu hemşire,
8) Yoğun bakım hizmetlerinden sorumlu doktor ve sorumlu hemşire,
9) Halk Sağlığı Uzmanı (varsa),
10) Güvenlikten sorumlu müdür yardımcısı,
11) Döner sermayeden sorumlu müdür yardımcısı,
12) Tıbbî teknik kurul için enfeksiyon hastalıkları uzmanı (yoksa dâhiliye uzmanı) veya

laboratuvar sorumlusu,
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13) Kalite ofisi/birimi/temsilciliği,
14) Sivil savunma uzmanı veya görevlisi,
15) İş yeri güvenliği uzmanı (varsa),
b) Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna bağlı hastanelerde;
1) Hastane başhekimi,
2) Hastane müdürü,
3) Sorumlu hemşire,
4) Kalite sorumlusu,
c) Özel hastaneler, üniversite hastanelerinde; 
1) Başhekim/Mesul müdür,
2) Başhekim yardımcısı/Mesul müdür yardımcısı,
3) Başhemşire,
4) Başhemşire yardımcısı (varsa),
5) Hastane müdürü (varsa),
6) Hastane müdür yardımcısı (varsa),
7) Acil servis/ünite sorumlusu,
8) Güvenlikten sorumlu müdür,
9) Ameliyathane sorumlusu,
10) Yoğun bakım sorumlusu (varsa),
11) Halk Sağlığı Uzmanı (varsa),
12) Laboratuvar sorumlusu,
13) Kalite temsilcisi,
14) İş yeri güvenliği uzmanı (varsa),
15) Sivil savunma uzmanı veya görevlisi,
ç) TSK Eğitim Hastanelerinde;
1) Komutan/Komutan İdari Yardımcısı,
2) Dekan/Baştabip,
3) Kurmay Başkanı,
4) Askeri Sağlık Hizmetleri Uzmanı (Gülhane Askeri Tıp Akademisi HAP içerisinde

görev yapar.),
5) Cerrahi Hastalıklar Bölüm Başkanı/Şef,
6) Dahili Hastalıklar Bölüm Başkanı/Şef,
7) Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı/Servisi,
8) Biyokimya Anabilim Dalı Başkanlığı/Servisi,
9) Halk Sağlığı Uzmanı (varsa),
10) Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Uzmanı (varsa),
11) Mikrobiyoloji ve/veya Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı,
12) Başhemşire,
13) Lojistik şube müdüdürü,
14) Hastane idare amiri,
15) Destek Kıta Komutanı,
16) Maliye bütçe şube müdürü,
d) TSK Asker Hastanelerinde;
1) Baştabip,
2) Baştabip yardımcısı,
3) Hastane idare amiri,
4) Başhemşire,

20 Mart 2015 – Sayı : 29301                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 33



5) Döner sermaye saymanı,
6) Dahili hastalıklar sorumlusu,
7) Cerrahi hastalıklar sorumlusu,
8) Ameliyathane sorumlusu,
9) Laboratuvar bölüm sorumlusu,
10) Sağlık hizmetleri bölge komutanlığında görevlendirilen maliye bütçe şubesi. 
Hastane afet ve acil durum planı başkanı
MADDE 9 – (1) TKHK’na bağlı hastanelerde hastane yöneticisi, THSK’na bağlı has-

tanelerde ve üniversite hastanelerinde hastane başhekimi, özel hastanelerde mesul müdür, TSK
Eğitim Hastanelerinde Komutan, TSK Asker Hastanelerinde Baştabip HAP Başkanıdır.
HAP’ın, hastanenin büyüklüğüne göre Bakanlıkça belirlenen HAP müdahale şemasına göre,
hazırlanmasından ve uygulanmasından HAP başkanı sorumludur. 

Hastane afet ve acil durum planlarının hazırlanması
MADDE 10 – (1) HAP başkanına, HAP’ın hazırlanması konusunda hastanelerin bu

Yönetmelik ile büyük ölçekli hastane modeline dahil edilenlerde HAP ofisi, orta ölçekli hastane
modeline dahil edilenlerde HAP birimi, küçük ölçekli hastane modeline dahil edilenlerde HAP
temsilciliği yardımcı olur ve HAP başkanına bağlı olarak çalışır. Söz konusu ofis/birim ve tem-
silcilikler çalışmalarını kalite denetim ofis/birim ve temsilcilikleri ile işbirliği içinde yürütür.

(2) HAP temsilciliği/birimi/ofisinde, iletişim ve haberleşme araçları ile hastane afet
planı ve eklerinin bir örneğinin muhafaza edildiği alanlar olmalıdır. Bu alanlar, tatbikatlar, acil
durum, olağan dışı durum ile afetlerde HAP’ta görevli komisyon ve temel pozisyonlarda görevli
personelin toplanma ve yönetim merkezi olarak kullanılır.

(3) Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna bağlı E-II ve E-III Tipi Entegre İlçe Devlet Hasta-
neleri, HAP planı kapsamında tahliye ve acil eylem planı yapar.

Hastane afet ve acil durum planlarının incelenmesi
MADDE 11 – (1) Tüm hastanelerde, 9 uncu maddede belirtilen, hastanelerin en yetkili

kişisi başkanlığında HAP hazırlama komisyonu oluşturulur. Oluşturulan komisyon söz konusu
yıl içinde en geç 1 şubat tarihine kadar hastanenin planını ve yıllık HAP eylem planını
hazırlar/günceller.

(2) TKHK’ya bağlı hastanelerde HAP’ın incelenmesinden genel sekreterlikler sorum-
ludur.

(3) THSK’na bağlı hastanelerde HAP’ın incelenmesinden Halk Sağlığı Müdürlüğü so-
rumludur.

(4) Özel hastanelerde HAP’ın incelenmesinden il sağlık müdürlükleri özel yataklı sağlık
hizmetleri şubesi veya bu görevi üstlenen şube sorumludur.

(5) Üniversite hastanelerinde HAP’ın incelenmesinden üniversite rektörlüğü sorumludur.
(6) TSK sağlık komutanlığına bağlı TSK eğitim ve asker hastanelerinde HAP’ın ince-

lenmesinden ve onaylanmasından TSK sağlık komutanlığı sorumludur. 
(7) İncelenen HAP’ın İL-SAP ile uyumunu ve Bakanlıkça belirlenen standart denetleme

formuna uygunluğunu Şube kontrol ederek İl Sağlık Müdürüne onaylatır. Hastanelerin yıllık
HAP eylem planları ve görüş gerektiren konular İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Genel Mü-
dürlüğe bildirilir.

Hastane ek binaları 
MADDE 12 – (1) Hastanelerin farklı kampüslerde yer alan ek binaları söz konusu ol-

duğunda her bir bina için ayrı HAP hazırlanır. HAP başkanı ve HAP Komisyonu ek binalar
için de aynı kişi ve kişilerdir, ancak HAP başkanı gerek görürse ek bina için bir başkan görev-
lendirebilir.
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Hastane afet ve acil durum planlarının gönderilmesinde sorumluluk
MADDE 13 – (1) Her yıl 1 Şubat’a kadar İl Sağlık Müdürlüğüne HAP gönderilir. İl

Sağlık Müdürlüğü HAP’ını göndermeyen hastaneler ve incelemeden sorumlu kurumlar hak-
kında, Genel Müdürlüğü, hastanenin bağlı olduğu en üst kurumu ve il Valiliğini yazı ile bilgi-
lendirir. Yetkili kişiler hakkında disiplin hukuk ve hükümlerine göre gereğinin yapılması istenir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Hastane Afet ve Acil Durum Planlarının Güncellenmesi ve Tatbikatlar

Hastane afet ve acil durum planlarının güncellenmesi
MADDE 14 – (1) HAP yılda bir kez, hastane bünyesinde oluşturulacak, Plan Hazırlama

Komisyonu tarafından güncellenir. Güncellenen planlar incelenmek üzere inceleme makamına
gönderilir. İncelenen HAP her yıl 1 şubat tarihine kadar il sağlık müdürlüğüne üst yazı ile
CD’ye kaydedilmiş olarak 11 inci maddede yer alan hususlar göz önüne alınarak onaylanmak
üzere gönderilir. Hastanelerin personel birimleri her türlü personel değişikliğini HAP ofisi/bi-
rimi/temsilciliğine bildirmek zorundadır. Bildirilen değişiklikler eğer HAP şemasındaki idari
görevlere ilişkinse HAP’ da anında değişiklik yapılır. Söz konusu değişiklik ekipler içinde ise
ve stratejik bir görev değilse temmuz ve şubat aylarına kadar tamamlanarak toplu olarak HAP’a
yansıtılır. Yapılan güncellemeler bu tarihlerde, değişiklik ve güncelleme kayıt çizelgesine iş-
lenerek il sağlık müdürlüğüne bildirilir.

(2) TSK sağlık komutanlığına bağlı TSK eğitim ve asker hastanelerinin, incelenen ve
onaylanan HAP için Bakanlıkça belirlenen standart çizelge doldurularak gizli ibaresi ile her
yıl 1 Şubat tarihine kadar il sağlık müdürlüğüne üst yazı ile 11 inci maddede yer alan hususlar
göz önüne alınarak gönderilir.

(3) Yıl içerisinde herhangi bir olay yaşanması durumunda, edinilen tecrübelere ve ih-
tiyaca göre komisyon tarafından HAP gözden geçirilir ve 1 Şubat tarihi beklenmeden güncel-
lenir. Yapılan her türlü güncelleme, değişiklik ve güncelleme kayıt çizelgesine işlenerek il
sağlık müdürlüğüne bildirilir.

Tatbikatlar
MADDE 15 – (1) Plan yıl içerisinde en az bir kez masa başı tatbikatı, bir kez de saha

tatbikatı ile test edilir. Tatbikatlarda her yıl farklı bir senaryo uygulanır. İL-SAP tatbikat senar-
yolarında görevlendirilen hastanenin ayrıca tatbikat yapmasına gerek yoktur. 

(2) Tatbikatlar esnasında Şubeden ve tatbikat yapılan hastanenin, 11 inci maddede be-
lirtilen inceleme makamından birer yetkili hazır bulunur. Şube yetkilisi Bakanlıkça belirlenen
HAP tatbikat değerlendirme standart formunu doldurur. Daha sonra, doldurulan formu göz
önüne alarak tatbikata ilişkin raporu hazırlar. 

(3) Tatbikat sonunda hastane, şube ve inceleme makamından temsilcilerinin katılımıyla
tatbikat değerlendirmesi yapılır. Hastane hazırlayacağı tatbikat raporunu, varsa tatbikatın video
görüntüsü ve resimlerini de ekleyerek, şubeye gönderir. Şube kendi hazırladığı rapora hasta-
nenin gönderdiği raporu da ekleyerek hastanenin bağlı bulunduğu kurumun, inceleme maka-
mına gereği için gönderir. 

(4) Tatbikatlarda görsel ve yazılı basının yapacağı habere yönelik izinlerin verilmesin-
den;

a) Kamu ve özel hastaneler için il sağlık müdürlüğü,
b) Üniversite hastaneleri için üniversite rektörlüğü veya rektörlükçe yetkilendirilen baş-

hekimlik makamı,
c) TSK Sağlık Komutanlığına bağlı TSK Eğitim ve Asker hastaneleri için TSK Sağlık

Komutanlığı,
yetkilidir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
HAP Eğitimleri

Hastane afet ve acil durum plan eğitimleri
MADDE 16 – (1) HAP eğitici eğitimleri Genel Müdürlükçe verilir. Eğitimde Genel

Müdürlükçe hazırlanan standart eğitim içeriği kullanılır. İçeriğin değişmesi gerektiğinde bu iş-
lem Genel Müdürlükçe oluşturulacak bir komisyon tarafından yapılır. 

(2) Eğitici eğitimleri alacak personel sayısı ilin ihtiyacına göre belirlenir. Söz konusu
eğitimi alacak personelin afetlerde/acil ve afetlerde sağlık hizmetleri şubesinde çalışıyor olması
veya ASHEP (Acil Sağlık Hizmetleri Eğitim Programı) Eğitim Becerileri Eğitimi almış olması
şartı aranır. Bu şartlara uyan personel arasından il sağlık müdürlüğünce seçilen ve Genel Mü-
dürlükçe onaylanan personele eğitici eğitimi verilir. 

(3) HAP uygulayıcı eğitimleri Şube tarafından düzenlenir. Eğitim üç gün sürer. Bir otu-
rumdaki katılımcı sayısı en az 10 en fazla 30 kişi olabilir. Eğitimde Genel Müdürlükçe hazır-
lanan standart eğitim içeriği kullanılır. İçeriğin değişmesi gerektiğinde bu işlem Genel Müdür-
lükçe oluşturulacak bir komisyon tarafından yapılır.

(4) HAP uygulayıcı eğitimlerine 8 inci maddede yer alan HAP komisyonunda bulun-
ması zorunlu olan kişiler ve 11 inci maddede yer alan incelemeden sorumlu kişiler katılır. Bu
kişilere ek olarak hastanelerin belirlediği kişiler de HAP eğitimlerine katılabilir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Diğer Hususlar

Kayıtların tutulması
MADDE 17 – (1) Bilgi kaybını önlemek ve veri kaydını standartlaştırmak için tüm

hastaneler, 112 ve UMKE timleri Bakanlıkça belirlenen triaj kartını kullanmak zorundadır.
Hastanelerde UMKE timlerinin oluşturulması
MADDE 18 – (1) Hastaneler; 99 yatak kapasitesine kadar en az bir, 100-300 arası yatak

kapasitesine sahip ise en az iki, 301-499 arası yatak kapasitesine sahip ise en az üç, 500 ve
üzerindeki yatak kapasitesine sahip ise en az dört UMKE timi oluşturmak ve oluşturulan UMKE
timi/timlerine UMKE temel eğitimi aldırmak zorundadır. Hastane UMKE timleri olağan du-
rumda asli görev yerlerinde hizmet eder, Bakanlık veya il sağlık müdürlüğü tarafından gerçek-
leştirilen eğitim, tatbikat ve UMKE faaliyetlerine katılım sağlarlar. HAP planının devreye gir-
mesi ile öncelikle tahliye ve hastanede yapısal hasarlar olması durumunda medikal kurtarma
işleminde görev alırlar. Acil, afet ve olağan dışı durumlarda Bakanlık veya il sağlık müdürlüğü
tarafından ayrıca görevlendirilebilirler.

(2) TSK sağlık komutanlığına bağlı TSK eğitim ve asker hastaneleri birinci fıkra hük-
münden muaftır.

ALTINCI BÖLÜM
Son Hükümler 

Düzenleme
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 9 uncu maddenin birinci fıkrasında yer alan “HAP müdahale

şeması”, 11 inci maddenin yedinci fıkrasında yer alan “standart denetleme formu”, 14 üncü
maddenin ikinci fıkrasında yer alan “standart çizelge”, 15 inci maddenin ikinci fıkrasında yer
alan “HAP tatbikat değerlendirme standart formu”, 16 ncı maddenin birinci ve üçüncü fıkra-
sında yer alan “standart eğitim içeriği” ile 17 nci maddenin birinci fıkrasında yer alan “triaj
kartı” 1/10/2015 tarihine kadar Bakanlıkça düzenlenip ilgili birimlere duyurulur. 

Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
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Sağlık Bakanlığından:
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU DENETİM 

HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Denetim Hizmetleri

Daire Başkanlığının ve denetçilerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile denetim faaliyetlerine,
denetçi yardımcılarının giriş sınavına, mesleğe alınmalarına, yetiştirilmelerine, tez hazırlama
ve yeterlik sınavlarına, yükselmelerine, görevlendirilmelerine ve denetime tabi kişi ve kurum-
ların yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları düzenler.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve

Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 26, 35,
36, 40 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bağlı kuruluş: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu,

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünü,
b) Bakan: Sağlık Bakanını,
c) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
ç) Birim: Daire Başkanlığının iş ve işlemlerinde yardımcı olmak üzere oluşturulmuş

şubeleri,
d) Daire Başkanı: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Denetim Hizmetleri Daire Başkanını,
e) Daire Başkanlığı: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Denetim Hizmetleri Daire Başkan-

lığını, 
f) Denetçi: Sağlık Başdenetçisini, Sağlık Denetçisini, Sağlık Denetçi Yardımcısını,
g) İz sürme metodu: Bir idari işlemin süreç yönetimi metoduna dayalı tüm aşamalarının

takip edilmesini içeren denetim anlayışını,
ğ) KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavını,
h) Kurum: Türkiye Halk Sağlığı Kurumunu,
ı) Kurum Başkanı: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanını,
i)  Kurum Başkanlığı: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Daire Başkanlığının Kuruluşu, Bağlılığı, Görevleri ve Görev Merkezi 

Kuruluş ve bağlılık
MADDE 4 – (1) Daire Başkanlığı,  Daire Başkanı, denetçiler, birim sorumluları ve per-

sonelinden müteşekkil olup, Daire Başkanlığı doğrudan Kurum Başkanına bağlıdır. Denetçilere,
Bakan, Kurum Başkanı ile Daire Başkanı dışında hiçbir merci tarafından emir verilemez.

Daire başkanlığının görevleri
MADDE 5 – (1) Daire Başkanlığı, Kurum Başkanının emri veya onayı üzerine Kurum

Başkanı adına aşağıdaki görevleri yapar:
a) Kurumun merkez ve taşra teşkilatının her türlü faaliyet ve işlemleri ile ilgili olarak

araştırma, denetim, inceleme, ön inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek.
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b) Denetime ilişkin denetim standartları ve ilkelerinin oluşturulmasını sağlamak, yön-
tem ve teknikleri geliştirmek, denetim rehberleri hazırlamak, denetimlerin etkinliğini ve ve-
rimliliğini arttırıcı tedbirler almak.

c) Kurumca belirlenen standart ve kriterlere uygun olarak performans denetimini yap-
mak.

ç) Kurumun denetiminde bulunan gerçek veya tüzel kişilerin faaliyetlerinin mevzuata
uygun olarak denetimlerini yapmak.

d) Kurum teşkilatında gerçekleştirilen faaliyetlerin, Kurumun hedeflerine ve amaçlarına
uygun olarak daha iyi yürütülmesini sağlamak üzere gerekli rehberlik faaliyetlerinde bulun-
mak.

e) Mevzuatta belirtilen ve Kurum Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
(2) Kurumun merkez ve taşra teşkilatının tüm iş ve işlemleri hakkında denetim, ince-

leme ve soruşturmaların öncelikli olarak kurumun denetçileri tarafından yapılması esastır. 
(3) Kurum görev alanına giren konularda, Sağlık Bakanlığı Denetim Hizmetleri Baş-

kanlığınca, 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının
(c) bendi kapsamında bizzat Bakan tarafından verilecek denetim, inceleme ve soruşturma görevi
haricinde denetim, inceleme ve soruşturma yapılamaz.

Görev merkezi
MADDE 6 – (1) Daire Başkanlığının görev merkezi Ankara’dır. Gerektiğinde Daire

Başkanının önerisi, Kurum Başkanının onayı ile Ankara dışında da görev merkezi tesis edile-
bilir veya aynı yolla kaldırılabilir. 

(2) Görev merkezlerinde, Kurum Başkanı ve Daire Başkanı tarafından verilen emirlerin
yerine getirilmesi, büro hizmetlerinin yürütülmesi, denetçilerin büro ile ilişkilerinin düzenle-
mesi konularında, görev merkezindeki kıdemli denetçilerden biri Daire Başkanı tarafından gö-
revlendirilir.

(3) Görev merkezlerinde; denetçilerin sağlıklı, verimli ve güvenli bir şekilde denetim
hizmetlerine ilişkin çalışmalarını yürütebilmeleri için gerekli çalışma ortamı sağlanır. Bu amaç-
la, görev merkezindeki denetçi sayısı da dikkate alınarak, gerekli nitelik ve nicelikte personel
görevlendirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Daire Başkanının Atanması, 

Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Daire başkanının atanması
MADDE 7– (1) Daire Başkanlığına, atama tarihi itibariyle, son beş yılı Bakanlık veya

bağlı kuruluşlarında çalışmış olmak şartıyla en az on yıl fiilen denetçilik/müfettişlik yapmış
başdenetçiler arasından atama yapılır. 

(2) 20 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendindeki öğrenim şartını haiz olmak kay-
dıyla bakanlıklarda denetim hizmetleri ile ilgili görevlerde en az on yıl hizmeti bulunanlar ile
genel müdür yardımcılığı, dengi veya üstü görevleri asaleten yapanlar arasından Daire Baş-
kanlığına atama yapılabilir. 

Daire başkanının görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 8 – (1) Daire Başkanı, aşağıdaki görevleri yapar ve yetkileri kullanır:
a) Daire Başkanlığını sevk ve idare etmek, denetim ve çalışma programını hazırlayıp

Kurum Başkanının onayından sonra uygulanmasını sağlamak, denetim, inceleme ve soruşturma
işlerinde çalıştırılacak denetçileri görevlendirmek ve çalışmalarını, iş verimlerini, görevine
olan ilgilerini, meslek ilke ve etiğine göre hareket edip etmediklerini izlemek, gerekli gördüğü
zamanlarda bu çalışmaları yerinde denetlemek.
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b) Denetim, inceleme ve soruşturma faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak, bu faaliyet
sonuçlarına göre yapılacak işlemler ve alınacak önlemlere ilişkin önerileri Kurum Başkanına
sunmak.

c) Kurum Başkanının gerekli gördüğü hallerde bizzat denetim, inceleme ve soruşturma
yapmak.

ç) Denetçiler tarafından hazırlanan raporların şekil yönünden standart formatta olmasını
sağlamak.

d) Yıllık performans ölçütleri koyarak denetçilerin performanslarını ölçmek ve değer-
lendirmek.

e) Denetçiler tarafından düzenlenen raporlar üzerinde gerekli incelemeyi yapmak veya
yaptırmak, varsa eksikliklerinin giderilmesini sağlamak, ilgili mercilere göndermek.

f) Denetçilerden gelen raporlarda yer alan konularla ilgili eksik inceleme bulunmamakla
birlikte, tespit edilen hususlarla ilgili değerlendirme ve önerilerin uyumlu olmadığı, yaptırılacak
yeni bir incelemenin ise zaman ve insan kaynağı israfına neden olabileceği durumlarda; raporlar
ve eklerinde yer alan tespit ve bilgiler doğrultusunda mevzuata uygun işlem önerisinde bulu-
nulmasını sağlamak üzere başkanlık görüşü oluşturmak.

g) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci
maddesi hükmü uyarınca faaliyet raporunu hazırlamak.

ğ) Daire Başkanlığının tüm faaliyet alanına ilişkin uygulama birliğinin sağlanmasına
yönelik rehber ve talimatların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

h) Gerektiğinde Daire Başkanlığının iç işleyişine ilişkin talimat çıkarmak.
ı) Denetçi yardımcılarının işe alınmalarını ve yetişmelerini sağlayıcı iş ve işlemleri yü-

rütmek ve gerekli tedbirleri almak. 
i) Denetçi yardımcılığı giriş sınavı ile yeterlik sınavının yapılmasını ve yürütülmesini

sağlamak.
j) Denetçilerin, mevcut imkanlar dahilinde meslekleri ile ilgili çalışmalara özendirilerek

yurt içinde ve yurt dışında inceleme ve araştırmada bulunması, ayrıca mesleki bilgi ve beceri-
lerinin artırılması için önerileri Kurum Başkanına sunmak.

k) Etik ilkeler ve temel mesleki nitelik standartlarının gereğinin yerine getirilmesini
sağlamak.

l) Gerektiğinde Kurumu yurt içi ve yurt dışında temsil etmek, bu kapsamda verilen gö-
revleri yerine getirmek. 

m) Rehberlik hizmetlerinin etkin olarak işletilmesi için, Daire Başkanlığı ile Kurumun
tüm birimleri arasında iletişimi sağlamak.

n) Uygulamada, denetçiler arasında mevzuatın farklı yorumlandığı hallerde, bu farklı-
lığın giderilmesi yönünde görüş ve uygulama birliğini sağlamak.

o) Görev alanına giren konularda ve uygulamalarda ortaya çıkan mevzuat yetersizliği
ve aksaklıklarla ilgili hususlarda inceleme ve araştırma yaptırarak, alınması gereken yasal ve
idari tedbirler konusunda Kurum Başkanına teklifte bulunmak.

ö) Mevzuat ile verilen diğer görevleri ve Kurum Başkanı tarafından verilecek benzeri
görevleri yapmak.

(2) Daire Başkanı, Daire Başkanlığının görevlerinin yerine getirilmesinden, yürürlük-
teki mevzuat çerçevesinde Kurum Başkanına karşı sorumludur.

(3) Daire Başkanı, görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde kendisine yardımcı ol-
mak üzere yeterli sayıda denetçiyi Başkan Yardımcısı olarak Kurum Başkanının onayı ile gö-
revlendirir. Başkan yardımcıları, denetçi unvan ve yetkilerine sahiptir.
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(4) Denetçiler tarafından düzenlenen raporları değerlendirmek üzere, denetçiler arasın-
dan Daire Başkanınca yeterli sayıda raportör görevlendirilebilir.

Daire başkanlığına vekâlet
MADDE 9 – (1) Daire Başkanının kanuni izin, geçici görev, hastalık izni gibi geçici

sebeplerle görevden ayrılması durumunda, başkan yardımcılarından biri Daire Başkanı tara-
fından vekâleten görevlendirilir. Herhangi bir sebeple Daire Başkanlığının boşalması halinde
vekâlet görevi Kurum Başkanı tarafından belirlenir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Denetçilerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları,

Denetime Tabi Olanların Yükümlülükleri

Denetçilerin görev ve yetkileri 
MADDE 10 – (1) Denetçiler; Kurum Başkanının emri veya onayı üzerine denetim,

araştırma, inceleme, soruşturma ve benzeri diğer görevleri yaparlar ve bu görevlerini Daire
Başkanının emri ile ifa ederler.

(2) Denetçilerin görev ve yetkileri şunlardır:
a) Kurum merkez ve taşra teşkilatının mevzuata göre her türlü faaliyet, hesap ve işlem-

lerinin denetim, inceleme, soruşturması ile ön incelemesini yapmak.
b) Denetimini yaptıkları işlerde, mevzuata uygun olmayan hususları tespit ederek, bun-

ların düzeltilme ve tamamlanması, işlerin daha iyi yürütülmesi ve görevlilerin çalışmalarından
daha fazla verim alınması için gerekli gördükleri tedbirleri Kuruma bildirmek.

c) Denetçiler, görevlerini yaparken bizzat ya da ihbar yoluyla öğrenmiş oldukları ve
görev emrinin dışında kalan yolsuzluk ve usulsüzlükler için durumu yazılı veya sözlü olarak
hemen Daire Başkanlığına bildirerek alacağı talimata göre işlem yapmak; gecikmesinde kamu
zararı veya delillerin kaybolması ihtimali olması halinde delilleri toplamak, olayın derhal Cum-
huriyet Başsavcılığına duyurulması zorunlu görülen hallerde Daire Başkanlığını bilgilendirerek
doğrudan Cumhuriyet Başsavcılığına bildirimde bulunup raporun bir örneğini Kuruma gön-
dermek. 

ç) Kurum personelinin, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuz-
luklarla Mücadele Kanunu kapsamına giren eylemlerine ilişkin olarak, bu Kanun ile belirlenen
iş ve işlemleri gerçekleştirmek.

d) Kurumu ilgilendiren konularda yurt içinde ve yurt dışında araştırmalar yapmak, gö-
revlendirildikleri komisyon, kurs, seminer, sempozyum ve toplantılara katılmak ve sonuçlarını
Kuruma bildirmek.

e) Kurum merkez ve taşra teşkilatı içinde ve dışında yaptıkları denetim, inceleme, araş-
tırma, ön inceleme ve disiplin soruşturması faaliyetlerinde, Kurumun daha iyi hizmet verme-
sine, başta insan kaynağı olmak üzere kaynakların etkin ve verimli kullanılmasına, yolsuzluk
ve usulsüzlüklerin önlenmesine yönelik çözümler ve öneriler getirmek.

f) Refakatlerindeki denetçi yardımcılarının meslekte yetişmelerini sağlamak, yetiştirme
dönemi sonunda değerlendirmelerini Daire Başkanlığına intikal ettirmek.

g) Denetim, inceleme ve soruşturma esnasında, inceleme ve değerlendirilmesi uzmanlık
bilgi ve tecrübesini gerektiren konuların varlığı halinde, uzmanlara gerekli incelemeyi yaptır-
mak. 

ğ) Denetçiler, görevlerini yaparlarken gerekli gördükleri yardımları istemek; kayıt ve
belgelerin örneklerini, herhangi bir yolsuzluğun kanıtı ise asıllarını almak; kasa, depo ve
ambarları incelemek ve saymak, bunları mühürlemek; gerektiğinde resmi ve özel kurumlardan,
devletin denetimi altındaki bütün kurum, kuruluş ve ortaklıklardan, kamu yararına çalışan der-
neklerden, vakıflardan, diğer gerçek ya da tüzel kişilerden bilgi ve belge istemek ve bu konu-
larda yazılı ve sözlü bilgi almak. 
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h) Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevler ile mevzuatla verilen diğer görev-
leri yapmak.

(3) Denetçiler yürüttükleri inceleme, soruşturma ve denetimler kapsamında resmi ve
özel bütün gerçek ve tüzel kişilerle doğrudan; merkezi idare teşkilatlarıyla yapılacak yazışma-
ları Daire Başkanlığı aracılığı ile yaparlar.

(4) Denetçiler haklarında soruşturma yaptıkları memurların görevlerinden uzaklaştırıl-
masını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 137 nci maddesinde belirtilen hususlar göz
önünde bulundurularak, 138 inci maddesinde belirtilen yetkili mercilerden talep edebilirler.

Denetçilerin sorumlulukları
MADDE 11 – (1) Denetçiler yaptıkları çalışmalarda, yetkilerini tam olarak kullanmak-

tan ve görevlerini eksiksiz olarak yerine getirmekten yürürlükteki mevzuat çerçevesinde so-
rumludurlar.

(2) Denetçi, görevini işin kapsamı ile uyumlu sürede başarıyla yerine getirmek ve güven
duygusunu sarsmamak için; tarafsızlık ve nesnellik, eşitlik, dürüstlük, gizlilik, çıkar çatışma-
sından kaçınma, nezaket, saygı ve mesleki özen gibi etik davranış ilkelerini gözeten yaklaşım
içinde bulunmak zorundadır. 

(3) Ayrıca görevleri sebebiyle;
a) Denetim, inceleme ve soruşturma için gidecekleri yer ve yapacakları işleri, görevleri

nedeniyle edindikleri gizli bilgi ve belgeler ile öğrendikleri sırları açıklayamazlar.
b) Denetim, inceleme ve soruşturmayla görevli bulundukları sırada, bu işlerle ilgili

kimselere konuk olamazlar; doğrudan ve dolaylı olarak hizmet ve ikramlarını kabul edemezler;
bunlarla alışveriş yapamazlar; borç alıp veremezler. Beşeri ve sosyal ilişkilerin gereği olup etik
davranış ilkelerine aykırı olmayan hususlar bu yasakların dışındadır.

c) Mesleğin gerektirdiği saygınlık ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda
bulunamazlar.

ç) Denetime tabi olanların icra işlerine karışamazlar.
d) Evrak, defter ve kayıtlar üzerine şerh, ilave ve düzeltme yapamazlar.
Müşterek çalışmalar
MADDE 12 – (1) Denetim, inceleme ve soruşturmaların birden fazla denetçi tarafından

yapılması halinde en kıdemli denetçi çalışmaları organize eder. Ayrıca, işlerin süresinde biti-
rilmesini sağlayacak önlemleri alır, süresinde bitirilemeyeceği anlaşılan işlerle ilgili olarak ça-
lışmaların seyri hakkında Daire Başkanlığına özet bilgi veya ön rapor verir.

İşlerin devri ve geri bırakılması
MADDE 13 – (1) Denetçiler, zorunlu ve istisnai haller dışında kendilerine verilen işleri

ara vermeden bizzat yapıp bitirirler. Süresinde tamamlanamayacağı anlaşılan işler hakkında
Daire Başkanlığına zamanında bilgi verip, alacakları talimata göre hareket ederler. Denetçilere
verilen işin devredilmemesi asıldır. Ancak, geri bırakma ve devir zorunluluğu doğarsa, denet-
çiler ellerindeki işleri, Kurum Başkanı veya Daire Başkanının yazılı emri veya müsaadesi ile
başka bir denetçiye devrederler. Kurum Başkanı veya Daire Başkanı gerekli görülen durum-
larda yürütülmekte olan işi re’sen başka denetçiye verebilir.

(2) Devredilecek işler için devri yapacak olan denetçi bir devir notu hazırlar. Hazırla-
nacak olan devir notuna; devredilen işin ne olduğu, işin hangi kısmının ne dereceye kadar in-
celendiği, iş hakkında ne gibi görüş veya kanaate varıldığı hakkındaki düşüncelerini yazar ve
Daire Başkanlığına teslim eder.

(3) Devredilen işe ait bütün belgeler, sıra numarası altında gösterilen dizi pusulası ile
birlikte, Daire Başkanlığına yazı ile ve/veya elektronik ortamda verilir. 
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Denetime tabi olanların yükümlülük ve sorumlulukları
MADDE 14 – (1) Denetime tabi olan gerçek ve tüzel kişiler, denetim için gerekli olan

bilgi, belge, defter ve kayıtları vermek, ayniyatını göstermek ve incelenmesine yardımcı olmak,
sorulan sözlü ve yazılı soruları geciktirmeden cevaplandırmak, ifade vermek, bilgi işlem sis-
temleri, internet, intranet ve benzeri ağlar ile veri tabanlarına erişimlerini sağlamak, elektronik,
manyetik ve benzeri bilgi işlem ortamlarındaki bilgi ve kayıtları vermek zorundadır. 

(2) Asılları alınan belgelerin, denetçilerin imzasıyla onaylı örnekleri, dosyasında sak-
lanmak üzere, belgenin alındığı birim, kişi veya kuruluşa verilir.

(3) Denetim, inceleme ve soruşturmaya tabi tutulan kurum ve kuruluşların yöneticileri,
hizmetin gereği gibi yürütülebilmesi için gereken önlemleri almak, denetçilere görevleri süre-
since temsile uygun bir yer sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almakla yükümlüdürler.

(4) Denetime başlanılan kurum ve kuruluşların görevlilerine daha önce verilmiş izin-
lerin kullanılması, hastalık ve bunun gibi zorunlu sebepler dışında, denetçinin istemi üzerine,
denetim sonuna kadar ertelenebilir.

(5) İznini kullanmaya başlamış olanlar zorunluluk bulunmadıkça geri çağrılmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Daire Başkanlığı Birimleri

Birimler 
MADDE 15 – (1) Birimler; Daire Başkanının emri altında, Denetim, İnceleme ve So-

ruşturma Birimi ile İdari ve Mali İşler Biriminden oluşur. 
(2) Birim yönetiminden sorumlu olmak üzere bir kişi Daire Başkanı tarafından görev-

lendirilir.
Denetim, inceleme ve soruşturma birimi
MADDE 16 – (1) Denetim, İnceleme ve Soruşturma Birimi, Daire Başkanlığına bağlı

bir Birim Sorumlusu ile yeterli sayıda personelden oluşur.
(2) Denetim, İnceleme ve Soruşturma Biriminin görev, yetki ve sorumlulukları şun-

lardır:
a) Denetim, inceleme, soruşturma ve benzeri konularda denetçilere verilecek görevlen-

dirme yazışmalarını yapmak.
b) Denetçilerden gelen rapor ve denetim,  inceleme ve soruşturma evrakını kayıt etmek

ve ilgili olduğu yerlere vererek takip etmek.
c) İşleri biten rapor ve evrakı düzenli bir şekilde muhafaza etmek.
ç) Denetim, inceleme ve soruşturma konularına ilişkin cetvellerle istatistikleri tutmak.
d) Daire Başkanı ve yardımcıları tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
(3) Denetim, İnceleme ve Soruşturma Biriminin idaresinden, Daire Başkanı ve yardım-

cılarına karşı birinci derecede Denetim, İnceleme ve Soruşturma Birimi Sorumlusu sorumludur.
Birim personeli görevleri dolayısıyla edindikleri bilgileri açıklayamazlar.

İdari ve mali işler birimi
MADDE 17 – (1) İdari ve Mali İşler Birimi, Daire Başkanlığına bağlı Birim Sorumlusu

ile yeterli sayıda personelden oluşur.
(2) İdari ve Mali İşler Biriminin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Daire Başkanlığının yıllık bütçesini hazırlamak, tahakkuk işlerini yapmak.
b) Denetçilerin çalışma ve hakediş cetvellerini zamanında inceleyerek tahakkuka ait

işlemi hazırlamak.
c) Daire Başkanlığında görev yapan denetçilerin ve diğer memurların özlük haklarıyla

ilgili idari ve mali işlemlerini yaparak takip etmek ve sonuçlarını ilgililere bildirmek.
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ç) Daire Başkanlığının taşınır mal işlemleri ile ilgili her türlü işlemlerini yürütmek, ka-
yıtlarını tutmak.

d) Daire Başkanlığına intikal eden her türlü evrakın kaydını tutmak ve arşivi düzenlemek.
e) Daire Başkanlığı tarafından çıkarılacak alt düzenleyici işlemleri ve görüş yazılarını,

belli bir düzen dairesinde dosyalamak suretiyle muhafaza etmek.
f) Daire Başkanı ve yardımcıları tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
(3) İdari ve Mali İşler Biriminin idaresinden, Daire Başkanı ve yardımcılarına karşı bi-

rinci derecede İdari ve Mali İşler Birimi Sorumlusu sorumludur. Birim personeli görevleri do-
layısıyla edindikleri bilgileri açıklayamazlar.

ALTINCI BÖLÜM
Denetçiliğe Giriş ve Sınavlar

Denetçiliğe giriş
MADDE 18 – (1) Denetçiliğe, denetçi yardımcısı olarak girilir.
(2) Denetçi yardımcılığına atanabilmek için yapılacak giriş sınavını kazanmak şarttır.

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşur. Yazılı sınavda başarılı olama-
yanlar sözlü sınava alınmazlar. Denetçi yardımcılığı giriş sınavının yapılmasına, Daire Başka-
nının teklifi ve Kurum Başkanının onayı ile karar verilir.

(3) Giriş sınavı; Daire Başkanlığında denetçi yardımcısı unvanı ile görev alabilecek ki-
şileri bilgi, tutum, davranış ve genel kabiliyet bakımından yeterli nitelikleri taşıyanlar arasından
seçmek üzere yapılan değerlendirme ve işlemlerin tamamıdır.

(4) Yazılı sınav, Kurum tarafından yapılır. Sözlü sınava, yazılı sınavda başarılı olan
adaylardan alınacak Denetçi Yardımcısı kadrosunun dört katına kadar aday, başarı sırasına göre
çağrılır. Her iki sınavda başarı gösterenler giriş sınavını başarmış sayılırlar. 

(5) Giriş sınavı Ankara’da yapılır. Giriş sınavı gerektiğinde Daire Başkanının teklifi ve
Kurum Başkanının onayı ile diğer illerde de yapılabilir.

İlan
MADDE 19 – (1) Atama yapılacak kadroların sayısı, sınıfı ve dereceleri, giriş sınavının

yapılış tarihi ve saati, yapılacağı yerler, giriş şartları, KPSS taban puanı ve türü, gerekli görül-
mesi halinde öğrenim dalları ve kontenjanları, başvurma şekli ve belgeler, son başvurma tarihi
ve saati, sınavın içeriği ve değerlendirme yöntemi ile gerekli görülen diğer hususlar belirtilmek
suretiyle Türkiye genelinde yayımlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde, Resmî
Gazete’de, Kurum ilan panosunda ve internet sitesinde, Devlet Personel Başkanlığının internet
sitesinde ve Kurumun uygun göreceği diğer iletişim araçlarıyla ilan olunur.

(2) İlanlar, sınav tarihinden en az 30 gün önce yapılır.
Başvuruda aranacak şartlar
MADDE 20 – (1) Denetçi yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için aşağıda göste-

rilen nitelikleri taşımak gerekir:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları

taşımak.
b) Kurumun kadro ve ihtiyaç durumuna göre;
1) İktisadi ve idari bilimler, siyasal bilgiler, hukuk, iktisat ve işletme fakültelerinden

veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilmiş yurt içi ve yurt dışındaki öğretim ku-
rumlarından,

2) Tıp, diş hekimliği, eczacılık ve sağlık bilimleri fakülteleri mezunları ile mühendislik
ve fen-edebiyat fakültelerinin biyoloji, kimya, kimya mühendisliği, moleküler biyoloji ve ge-
netik bölümlerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilmiş yurt içi ve yurt
dışındaki öğretim kurumlarından,

mezun olmak.
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c) Yazılı sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuzbeş yaşını dol-
durmamış olmak.

ç) Adli sicil yönünden denetçiliğe engel hali bulunmamak.
d) Sağlık durumu bakımından yurdun her yerinde görev ve yolculuk yapmaya elverişli

olmak.
e) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış KPSS’den, giriş sınavının

ilanında belirtilen puan türlerine göre asgari puanı almış olmak. 
(2) Yazılı sınava katılacakların sayısı, atama yapılacak kadro sayısının 20 katından fazla

olamaz. KPSS başarı sıralaması esas alınmak ve her fakülte mezunlarından ayrı ayrı olmak
üzere Daire Başkanlığınca belirlenen sayıda aday yazılı sınava çağrılır. KPSS puanı en yüksek
adaydan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip
diğer adaylar da sınava çağrılır.

(3) Hangi meslek gruplarından ne kadar denetçi yardımcısı alınacağı hususuna sınav
açılmasına dair Kurum Başkanından alınacak onayda yer verilir. 

Sınava müracaatta istenecek belgeler ve başvuru şekli
MADDE 21 – (1) Denetçi yardımcılığı giriş sınavına girmek isteyen adaylar;
a) Kurumdan veya Kurumun resmi internet sitesinden temin edilecek sınav başvuru

formu,
b) Geçerlilik süresi dolmamış olan KPSS sonuç belgesi,
c) 3 adet fotoğraf,
ç) Yükseköğretim diploması veya bitirme belgesinin aslı ya da aslı gösterilmek şartıyla

Daire Başkanlığı tarafından onaylanan sureti,
ile sınavı yapacak olan Daire Başkanlığına müracaat ederler.
(2) Adayların elektronik imza kullanmaları şartıyla elektronik ortamda müracaat etme-

leri için de imkan sağlanabilir. 
(3) Adayların son müracaat tarihi ve kayıt süresi, duyuruda belirtilen tarihe kadar ya-

pılır.
(4) Birinci fıkrada sayılan belgelerin, son başvuru tarihi mesai bitimine kadar Daire

Başkanlığına teslim edilmesi şarttır. Postadaki gecikmeler nedeniyle süresi içinde Daire Baş-
kanlığına ulaşmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(5) Sınav başvuru formu, adayın kimlik bilgilerini yazarak, sağlıkla ilgili görevini
devamlı yapmaya engel bir durumunun olmadığını, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun
48 inci maddesine göre adli sicil yönünden memuriyete engel halinin bulunmadığını, erkek
adayların askerlikle ilişiğinin olmadığını belirterek imzası ile beyanının doğruluğunu kabul
edeceği şekilde düzenlenir. 

Başvuruların incelenmesi ve adayların sınava kabulü
MADDE 22 – (1) Sınav öncesinde oluşturulacak bir sınav hazırlık komisyonu marife-

tiyle, süresinde yapılan başvurular incelenerek adaylarda aranan şartların mevcut olup olmadığı
tespit edilir ve yarışma sınavına katılmaya hak kazananlar Kurum internet sayfasında ilan edilir.
İlanda adayın adı, soyadı, numarası, sınava gireceği yerin adresi, gün ve saati belirtilir.

(2) Yazılı sınava girme hakkı kazanan adaylara fotoğraflı sınav giriş belgesi verilir. Sı-
nav giriş belgesinde kimlik bilgileri, sınav yeri, tarihi ve saati yer alır. Sınav giriş belgesi ol-
mayan adaylar sınava katılamaz.

(3) Yazılı sınava katılacakların listesine, isim listesinin ilanından itibaren üç iş günü
içinde itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar sınav hazırlık komisyonunca itiraz tarihinden itibaren
en geç üç iş günü içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin zorunlu kılması halinde en
fazla yedi iş gününe kadar uzatılabilir.
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(4) Başvurusu kabul edilip, isimleri sınava katılabilecekler arasında yer alanlardan, ger-
çeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler sınava alınmaz, sınava girmiş olanların sınavları
geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar
hiçbir hak talep edemez ve haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uy-
gulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Kurumu
yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.

(5) Başvuru şartlarını haiz olmayanlara ait başvuru ve ilgili belgeler talep halinde, ken-
dilerine elden iade edilir.

Sınav konuları
MADDE 23 – (1) Denetçi yardımcılığı giriş sınavı, ikinci ve üçüncü fıkralardaki ko-

nulardan seçilmek suretiyle ve yürürlükteki mevzuat hükümleri esas alınarak yapılır.
(2) 20 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen

fakültelerden mezun olanlar için yazılı sınav konuları şunlardır:
a) Hukuk;
1) Anayasa hukuku (genel esaslar),
2) İdare hukukunun genel esasları, idari yargı, idari teşkilat,
3) Ceza hukuku (genel esaslar ve memur suçları),
4) Medeni hukuk (genel esaslar ve ayni haklar),
5) Borçlar hukuku (genel esaslar),
6) Ticaret hukuku (genel esaslar),
7) Ceza muhakemeleri usulü hukuku (genel esaslar).
b) İktisat;
1) İktisat teorisi (mikro iktisat, makro iktisat),
2) İktisadi düşünceler ve doktrinler tarihi,
3) Para, banka, kredi ve konjonktür,
4) Uluslararası iktisadi ilişkiler ve teşekküller,
5) İşletme iktisadı,
6) Güncel ekonomik sorunlar.
c) Maliye;
1) Genel maliye teorisi ve maliye politikaları,
2) Kamu giderleri,
3) Bütçe.
ç) Muhasebe;
1) Genel muhasebe,
2) Bilanço analizi ve teknikleri,
3) Ticari hesap.
d) Kompozisyon (genel, güncel ve sosyo-ekonomik konular).
e) Yabancı dil;
1) İngilizce,
2) Fransızca,
3) Almanca,
dillerinden birisi.
(3) 20 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen

fakültelerden mezun olanlar için yazılı sınav konuları şunlardır:
a) Mezun olunan bölümlerin müfredatı dikkate alınarak belirlenen alan bilgisi konuları.
b) Kompozisyon (genel, güncel ve sosyo-ekonomik konular).
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c) Yabancı dil;
1) İngilizce,
2) Fransızca,
3) Almanca,
dillerinden birisi.
Denetçi yardımcılığı giriş sınav komisyonu
MADDE 24 – (1) Sınav Komisyonu,  Daire Başkanının başkanlığında, Daire Başkanı-

nın teklifi ve Kurum Başkanının onayı ile belirlenecek dört denetçi olmak üzere toplam beş
kişiden oluşur. Gerek görülmesi halinde, üniversitelerden Kurum Başkanınca belirlenecek bir
öğretim üyesi de Sınav Komisyonuna alınır. Bu durumda, Sınav Komisyonunda üç denetçi bu-
lunur. Farklı branşlardan mezun olmuşlar arasından denetçi yardımcısı alımı yapılacak ise ilgili
branşlarına göre aynı usul ile öğretim üyesi seçimi yapılabilir. Üniversitelerden dahil edilecek
öğretim üyesi/üyeleri sadece kendi branşları ile ilgili kısımlara dahil olurlar ve sadece kendi
branşlarından sınava girmiş adaylar hakkında sınav sonuç değerlendirmesi yapabilirler. Zorunlu
sebeplerden dolayı görev yapamayacak durumda olan asıl üyelerin yerine geçmek üzere aynı
usulle ve aynı sayıda yedek üye tespit edilir. 

(2) Daire Başkanlığınca yapılan sınavın sonuçları, Sınav Komisyonunca değerlendi-
rilir.

(3) Sınav Komisyonu ve Daire Başkanlığı tarafından gözlemcilik yapmak üzere görev-
lendirilen denetçiler, sınav disiplinini sağlamak, kopya çekilmesine, başkasının yerine sınava
girilmesine engel olmak ve sınavı düzenli olarak sonuçlandırmak ile görevlidir.

(4) Sınav Komisyonu, sınavlara ilişkin olarak yapılacak olan diğer iş ve işlemleri ka-
rarlaştırır.

(5) Komisyon üye tam sayısıyla toplanır ve oy çokluğuyla karar alır.
(6) Komisyon üyeleri, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece

dâhil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı sınavlarda görev alamazlar.
Yazılı sınava ilişkin esaslar 
MADDE 25 – (1) Yazılı sınav soruları, 23 üncü maddede belirtilen konu gruplarından

ayrı ayrı hazırlanır.
(2) Yazılı sınav soruları ve her soruya verilecek puanlar ile cevapları veya cevap anah-

tarları ve sınav süreleri, sınav komisyonunca tespit edilir. İhtiyaç hâlinde, üniversitelerde görevli
öğretim elemanlarına da soru hazırlatılabilir.

(3) Soru kâğıtlarında sınavın süresi ve her bir soruya verilecek olan not belirtilir. Soru
kâğıtları, Sınav Komisyonunca imzalanır ve cevap kâğıtları ile birlikte mühürlenir.

(4) Sorular ve cevaplar, ayrı zarflara konularak zarflar mühürlenir, Sınav Komisyonunca
imzalanır ve durum, bir tutanak ile tespit edilip Komisyon Başkanına teslim edilir. Sınavların
birden fazla yerde yapılması hâlinde zarflar yer sayısınca düzenlenir.

(5) Çoğaltılan soru kâğıtları, zarflar içerisine konularak mühürlenmek suretiyle kapatılıp
muhafaza edilir ve sınav salonunda adayların huzurunda açılır.

(6) Yazılı sınavda, Daire Başkanlığı tarafından görevlendirilen denetçiler gözlemcilik
yaparlar. Sınava başlamadan önce, sınava kaç adayın katıldığı ve kimlerin gelmediği bir tuta-
nakla tespit edilir, sonra soru zarflarının sağlam, kapalı ve mühürlü olduğu hususunda da ayrı
bir tutanak düzenlenir. Zarflar açılarak soru kâğıtları sınava gireceklere dağıtılır.

(7) Sınav sırasında, adaylardan sınav disiplinini bozucu davranışlarda bulunan, kopya
çeken veya çekmeye teşebbüs eden, başkasının yerine sınava giren olursa, durum bir tutanakla
kayıt altına alınır ve sınav kâğıtları geçersiz sayılır.
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(8) Sınavda, önceden mühürlenmiş cevap kâğıtları kullanılır. Sınav kağıtlarının özel
bölümü dışındaki yerlere ad, soyad ya da kimliği belirtecek herhangi bir işaret konulamaz.
Aksi takdirde sınav kağıdı iptal edilir. Adaylar tarafından cevaplanan sınav kağıdının özel bö-
lümleri kapatılıp yapıştırılarak gözlemcilere teslim edilir.

(9) Yazılı sınav sona erdikten sonra, sınava girenlerin adı, soyadı, teslim ettiği kağıt
adedi, sınavın başlama ve bitiş saati ile ilgili olabilecek sair hususlar, sınavın sonucuna ilişkin
düzenlenen tutanağa alınır. Sınav sonunda; toplanan sınav kâğıtları ve tutanaklar, zarf içine
konularak kapatılıp mühürlendikten sonra sınav komisyonu başkanına teslim edilir.

Yazılı sınav notlarının değerlendirilmesi ve sınav sonucunun ilanı
MADDE 26 – (1) Denetçi yardımcılığı giriş sınavında her konu grubu için tam not

100’dür. Yazılı sınavı başarmış sayılmak için yabancı dil dahil her konu grubu için alınan notun
50’den ve konu gruplarının aritmetik ortalamasının da 70’ten aşağı olmaması gerekir.

(2) Sınav kağıtları, sınav komisyonu tarafından ayrı ayrı veya birlikte kapalı bölümleri
açılmadan değerlendirilir.

(3) Sınav kağıtlarındaki cevaplarla, cevap anahtarlarının karşılaştırılması sonucu verilen
notlar sınav kağıdının üst kısmına yazılır. Tüm kağıtlar değerlendirildikten sonra, sınav ko-
misyonu üyeleri tarafından kapalı olan kimlik bölümü açılarak, en yüksek notlardan başlamak
üzere başarı sırasını gösterir bir tutanak düzenlenir. Notların eşitliği halinde yabancı dil notu
yüksek olana öncelik tanınır.

(4) Yazılı sınavda başarı göstererek sözlü sınava girecek olanların başarı sırasını gösterir
liste, Daire Başkanlığı hizmet binasına asılır ve Kurum Başkanlığının internet sitesinde ilan
edilir. Ayrıca yazılı sınav sonucu sınavda başarılı olan adayların, başvuru formlarında belirt-
tikleri adreslerine sonuç taahhütlü mektup ile de bildirilir.

Sözlü sınav
MADDE 27 – (1) Sözlü sınavın yapılacağı yer, tarih ve saat belirtilmek suretiyle Kurum

Başkanlığının internet sitesinde ilan edilir.
(2) Sözlü sınav, yazılı sınav sonuçlarının liste halinde duyurulduğu tarihten itibaren en

geç 30 gün içinde yapılır.
(3) Sözlü sınavda aday;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirmeye tabi tutulur.
(4) Adaylar, komisyon tarafından üçüncü fıkranın (a) bendi için 50 puan, (b) ila (e)

bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10’ar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen pu-
anlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üye-
lerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması
şarttır.

Giriş sınavının değerlendirilmesi ve sonuçların ilanı
MADDE 28 – (1) Denetçi yardımcılığı sınavını başarmış sayılmak için giriş sınav no-

tunun 70’ten az olmaması gerekir. Giriş sınavı notu, yazılı sınav notu ile sözlü sınav notu top-
lamının ortalaması alınarak bulunur.

(2) Sınavda başarı gösterenlerin sayısı kadro sayısından fazla ise giriş sınavı notu en
yüksek olandan başlayarak kadro sayısı kadar kişi tercih edilir. Giriş sınavı notunun eşitliği
halinde, sırasıyla yazılı sınav notu yüksek olan, yazılı sınav notu eşitse, yabancı dil notu, ya-
bancı dil notu da eşitse KPSS puanı yüksek olan aday öncelik kazanır. 
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(3) Sınav sonuçları, sınav komisyonu tarafından tutanakla tespit edilir ve sonuçlar Ku-
rumun ilan panosunda ve resmi internet sitesinde ilan edilir. Ayrıca, asıl ve yedek listede yer
alan adaylara tebligat yapılır. 

(4) Yapılan sınav sonucunda, giriş sınavında başarılı olmak kaydıyla, atama yapılacak
kadro sayısı kadar yedek aday listesi belirlenir. Asıl adaylardan atama için gelmeyen veya ata-
ması yapılıp da göreve başlamayan adayların ya da göreve başlayıp da herhangi bir sebeple
görevden ayrılanların yerine sınav sonuçlarının ilanından itibaren altı ay içerisinde yedek aday-
lar başarı sırasına göre çağrılır.

(5) Atama için gelmeyen veya ataması yapılıp da göreve başlamayan adaylar için sınav
sonuçları müktesep hak teşkil etmez.

(6) Sınav komisyonunca düzenlenen ve sınava girenlerin aldıkları notları gösteren lis-
teler ile tutanaklar haricinde kalan belge ve kayıtlar, herhangi bir yargılama işlemi olmaması
halinde bir yıl saklandıktan sonra imha edilir.

(7) Sınav belgeleri, sınavla ilgili işlemlerin her hangi bir nedenle yargıya intikal etmesi
halinde yargılama işlemi sonuna kadar saklanır.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 29 – (1) Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına itiraz, sınav sonuçlarının ilan gü-

nünden başlamak üzere beş iş günü içinde Kuruma dilekçe ile başvurmak suretiyle yapılır. İti-
razlar sınav komisyonunca incelenir. Komisyon incelemesi sonucu bir tutanağa bağlanarak so-
nuca göre işlem tesis edilir.

Denetçi yardımcılığına müracaat ve atanma 
MADDE 30 – (1) Sınavı kazanarak atanmayı hak eden adaylara Kurum tarafından ge-

rekli tebligat yapılır. Kazanan adayların atama işlemleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanu-
nunun 62 nci maddesi gözetilerek yapılır. 

(2) Atanmayı hak eden adaylar müracaatta 4 adet vesikalık fotoğrafı Kuruma verirler.
(3) Aynı giriş sınavında başarı gösterenlerin denetçi yardımcılığına atanmaları sınavdaki

başarı sırasına göre yapılır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Denetçi Yardımcılarının Yetiştirilmesi ve Tez Süreci

Denetçi yardımcılarının yetiştirilmesi
MADDE 31 – (1) Denetçi yardımcılığı süresi en az üç yıldır.
(2) Denetçi yardımcıları, 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla

yürürlüğe konulan Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik ile bu Yönet-
melikte belirtilen esaslar dâhilinde eğitim ve staja tabi tutulurlar. Ayrıca, denetçi yardımcısı
olarak atananlar, denetçiliğin gerektirdiği bilgi, beceri ve etik değerleri kazanmaları amacıyla
gerekli teorik ve pratik eğitimlerden geçirilir. Bu eğitimlerin içeriği, Daire Başkanlığınca be-
lirlenir. Bu süreçte;

a) Kurumun teşkilat yapısı, görevleri ve çalışma düzeni hakkında bilgi ve tecrübe ka-
zanmaya,

b) Kurumun görev alanına giren konulara ilişkin mevzuata ve bu mevzuatın uygulan-
masına ilişkin bilgi ve becerileri kazanmaya,

c) Yazışma, rapor yazma, araştırma, inceleme ve soruşturma teknikleri konularında ge-
rekli bilgi ve yeteneği kazanmaya,

ç) Yabancı dil bilgisini geliştirmeye,
d) Kurum çalışma alanıyla ilgili olarak, ulusal ve uluslararası konferans, seminer ve

eğitim programlarına katılım ve temsil kabiliyetini geliştirmeye,
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e) Yetki alanına giren yürürlükteki mevzuat ile denetim, inceleme ve soruşturma konu-
larında tecrübe ve ihtisas sahibi olmalarını sağlamaya,

f) Denetim kültürünü ve rehberlik anlayışını geliştirmeye,
g) Temel yazılı ve sözlü iletişim becerileri ile analitik düşünme alışkanlığı kazandır-

maya,
ğ) Çalışma disiplini ve ekip çalışması alışkanlığı kazandırmaya,
h) Bilimsel çalışma ve teknolojinin getirdiği yeniliklerden yararlanma alışkanlığını ka-

zandırmaya,
ı) Kurum stratejik planında yer alan amaç ve hedefler konusunda bilgi sahibi olmalarını

sağlamaya,
yönelik eğitimler verilir.
(3) Denetçi yardımcıları, iki yıllık denetçi yardımcılığı deneyiminden sonra, Daire Baş-

kanlığınca Kurum Başkanının onayı ile hazırlanacak program çerçevesinde, Kurumun iş ve iş-
lemlerini yerinde görmek ve uygulamak amacıyla Kurumun merkez veya taşra hizmet birim-
lerinde 6 aydan az, 1 yıldan fazla olmamak üzere geçici olarak görevlendirilirler.

(4) Denetçi yardımcıları, 6 aylık süreler halinde ve üç ayrı denetçi refakatinde denetim,
inceleme ve soruşturma usulleri hakkında bilgi ve deneyimlerini geliştirme ve müstakil olarak
görev yapabilecek duruma gelmelerini sağlamak üzere pratik eğitim alırlar. Ancak iki yıllık
yetiştirilme süreci sonunda yeterli oldukları anlaşılan denetçi yardımcıları, Daire Başkanının
teklifi Kurum Başkanının onayı ile denetim, inceleme ve soruşturmaları bağımsız olarak yü-
rütmekle yetkili kılınabilir. Yetkili kılınan denetçi yardımcısının üçüncü 6 aylık sürede denetçi
refakatinde çalışmasına gerek görülmeyebilir.

(5) Denetçi yardımcıları refakatinde bulundukları denetçinin denetim ve gözetimi al-
tındadır. Kendilerine verilen görevleri, denetçinin talimatına göre yerine getirirler.

(6) Denetçi yardımcılarının bu yetkileri kullanabilmeleri ya da bağımsız olarak görev
yapabilmeleri, iki yıllık bir yetişme süresinin sonunda, kendilerine yetki verilmesiyle müm-
kündür.

Tez süreci 
MADDE 32 – (1) Tez jürisi, tez konularının belirlenme tarihinden en az otuz gün önce

oluşturulur. Tez jürisi, Kurum Başkanının onayı ile Daire Başkanının başkanlığında, başkan
ve dört denetçi olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Ayrıca, aynı vasıfları haiz dört yedek
üye belirlenir. Kurumca lüzum görülmesi halinde, öğretim üyeleri jüri üyesi olarak görevlen-
dirilebilir. Ancak bu şekilde görevlendirilecek üye sayısı ikiyi geçemez. Tez jürisi; önerilen tez
konuları hakkında görüş bildirir ve tezleri değerlendirir.

(2)  Daire Başkanlığı, diğer merkez birimlerin görüşlerini de alarak, Kurumun görev
sahası ve ihtiyaçlarına göre tez konularını belirleyip tez konuları listesini oluşturur ve bu listeyi
tez jürisine bildirir. Tez jürisi bu liste içerisinden öncelikli konuları, Denetçi Yardımcılarına
tebliğ edilmek üzere Daire Başkanlığına gönderir.

(3) Denetçi yardımcıları bu listede yer alan tez konuları arasından tercih sırasına göre
üç tez konusunu aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç yirmidört
aylık hizmetinin bitiminden itibaren onbeş gün içinde seçip Daire Başkanlığına bildirirler. De-
netçi yardımcılarına öncelikli konular tebliğ edilmesi durumunda, denetçi yardımcılarının tez
konusu tercihlerini bu konular arasından belirlemeleri esastır.

(4) Denetçi yardımcılarının belirledikleri tez konuları, tez jürisinin onayına sunulur.
Tez jürisi, üç tez konusundan bir tanesini veya gerekli görülen hallerde başka bir tez konusunu
Denetçi Yardımcısının hazırlayacağı tez olarak belirler.
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(5) Tez jürisi, denetçi yardımcısının hazırlayacağı tezi belirledikten sonra, her denetçi
yardımcısına kendi teklifi doğrultusunda veya re’sen tez danışmanı belirler. Bir öğretim üyesi
veya  denetçiden tez danışmanı belirlenebileceği gibi tez konusu ile ilgili ihtisas sahibi kamu
kurum ve kuruluşlarında çalışan personelden de tez danışmanı belirlenebilir. Uygun bulunan
tez konuları ve tez danışmanları, denetçi yardımcılarına tebliğ edilmek suretiyle kesinleşir.

(6) Denetçi Yardımcısına tez konusunun kesinleşmesinden itibaren oniki ay tez hazır-
lama süresi verilir ve verimli bir çalışma yapabilmesini sağlamak amacıyla bir defaya mahsus
olmak üzere bu sürenin son iki ayı içerisinde zorunlu olmadıkça başka görev verilmemesi esastır.

Tez hazırlanmasına ilişkin esaslar ve değerlendirme
MADDE 33 – (1) Tez konusunun başka bir kurum ve kuruluşta uzmanlık, yüksek li-

sans, doktora tezi veya başka bir ad altında aynı şekilde incelenip savunulmamış olması zo-
runludur. Denetçi yardımcısının hazırlayacağı tezin kendi görüş ve değerlendirmeleri ile öne-
rilerini içermesi ve bilimsel çalışma etiğine uygun olması gerekir.

(2) Denetçi yardımcısı, tezini tez danışmanının rehberliğinde Daire Başkanlığınca oluş-
turulacak tez hazırlama kılavuzuna uygun olarak hazırlar. Tezde savunulan fikir ve görüşlerin
özgünlüğü ile sorumluluğu tezi hazırlayan denetçi yardımcısına aittir.

(3) Denetçi yardımcısı, tez danışmanının değerlendirme raporunu ve tez hazırlanması
için tanınan sürenin bitiminde hazırladığı tezi, elektronik ortamda ve yazılı olarak Daire Baş-
kanlığına sunar. Süresi içinde tezini Daire Başkanlığına teslim etmeyen denetçi yardımcısına
bir defaya mahsus olmak üzere altı ayı aşmamak üzere ek süre verilir.

(4) Daire Başkanlığına sunulan tezler beş gün içerisinde tez jürisinin asıl ve yedek üye-
lerine gönderilir. Tez jürisi, teslim aldığı tezleri en geç iki ay içerisinde inceler ve bu sürenin
bitiminden itibaren bir ay içerisinde denetçi yardımcısını tezini savunmak üzere çağırır. Tezini
teslim ettiği halde, geçerli görülecek bir mazeret nedeniyle tez savunmasına girememiş olan
denetçi yardımcısı için ayrı bir savunma tarihi belirlenir.

(5) Denetçi Yardımcısı, belirlenen günde tezini sözlü olarak savunur ve tez jürisinin tez
konusu ile ilgili sorularını cevaplandırır. Tez jürisi, tez danışmanını dinlemek üzere davet eder.
Geçerli bir mazereti olmaksızın savunma toplantısına girmeyen denetçi yardımcısı başarısız
tez vermiş sayılır.

(6) Tez jürisi üyelerinin her biri, savunma toplantısının ardından teze ilişkin puanlama-
sını yapar. 100 tam puan üzerinden yapılacak değerlendirmede, verilen notların aritmetik or-
talaması en az 70 puan olan tez, başarılı kabul edilir.

(7) Tezi başarılı bulunmayan denetçi yardımcılarına, başarısız olma gerekçesinin yer
aldığı tez jürisi raporunu dikkate almak suretiyle, gerekli düzeltmeleri yapmaları için altı ayı
aşmamak üzere ek süre verilir. Tezin yeniden başarısız bulunması halinde bu Yönetmeliğin
35 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri uygulanır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Yeterlik Sınavı ve Denetçiliğe Atanma, Yükselme, Kıdem ve Denetçi Güvencesi

Denetçi yeterlik sınavı 
MADDE 34 – (1) Denetçi yardımcısı yeterlik sınavını, bu Yönetmeliğin 24 üncü mad-

desinde belirtilen şekilde oluşturulacak sınav komisyonu yapar. Sınavlar yürürlükteki mevzuat
hükümlerine göre yapılır.

(2) Tezi kabul edilen denetçi yardımcısı, aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık
ve refakat izinleri hariç en az üç yıl fiilen çalışması kaydıyla yeterlik sınavına girmeye hak ka-
zanır.

(3) Yeterlik sınavı, tezin kabulünden itibaren en geç altı ay içerisinde yapılır.
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(4) Yeterlik sınavı, Kurumun görev alanına giren ve sınavdan en az altı ay önce ilan
edilen konularda yazılı ve sözlü olarak yapılır. Sınav soruları Yeterlik Sınavı Komisyonunca
hazırlanır. Sınav sorularının hazırlanmasında gizliliğe riayet edilir. Yazılı ve sözlü sınav puan-
larının aritmetik ortalaması esas alınarak 100 puan üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sa-
yılır.

(5) Yeterlik sınavında başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı halde
geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı
verilir. İkinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar hakkında bu
Yönetmeliğin 35 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri uygulanır.

Denetçiliğe atanma
MADDE 35 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olanların denetçi kadrolarına atanabilme-

leri, yardımcılık döneminde alınmış olması kaydıyla; Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sına-
vından asgarî (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve ulus-
lararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye, en geç yeterlik sınavından itibaren iki yıl içinde
sahip olma şartına bağlıdır.

(2) Yeterlik sınavında başarı gösteren denetçi yardımcılarının denetçi kadrolarına atan-
maları, yeterlik sınavı başarı sırasına göre yapılır. Yeterlik sınavı puanlarının eşitliği halinde,
denetçi yardımcılığı kıdemi esas alınır.

(3) Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri
de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanma-
yanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliği şartını yerine getirmeyenler denetçi yardımcısı un-
vanını kaybeder ve Kurumda durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.

Başdenetçiliğe yükselme
MADDE 36 – (1) Bakanlık veya bağlı kuruluşlarında en az on yıl fiilen çalışmış olan

denetçiler kıdem, performans, denetçilik yeteneği ve yeterliliği ile başarı durumları göz önünde
bulundurularak, Daire Başkanının önerisi ve Kurum Başkanının uygun görüşü üzerine başde-
netçi kadrolarına atanabilir. 

(2) On yıllık sürenin hesaplanmasına toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri ile
aylıksız izinlerde geçen süreler dâhil edilmez. Ancak bakanlık veya bağlı kuruluşları dışında
diğer kamu kurum ve kuruluşlarında denetçi/kontrolör/müfettiş kadrolarında geçirilen süreler
dahil edilir.

Denetçi kıdemi
MADDE 37 – (1) Denetçi kıdemine esas süre, denetçi yardımcılığı ile denetçilikte, de-

netçilik sıfat ve kadrosu muhafaza edilmek şartıyla idari görevlerde ve ücretli izinlerde geçirilen
süredir. 

(2) Denetçilik kıdemine esas süreleri aynı olanlar için kıdem sırası; denetçi yardımcıları
açısından giriş sınavındaki, denetçiler için yeterlik sınavındaki başarı derecelerine göre tespit
edilir.

(3) Başdenetçilerin kıdem sırası denetçilerden öncedir. Başdenetçiler arasındaki kıdem
sırasının tespitinde, Başdenetçiliğe atanma tarihi, aynı tarihte atananlar için denetçilik kıdemi,
denetçilik kıdemi aynı olanlar için yeterlik sınavındaki başarı sırası esas alınır.

(4) Daire Başkanlığı yaptıktan sonra Denetçiliğe dönenler, döneminin en kıdemlisi sa-
yılırlar. Aynı dönemde bu durumda birden fazla denetçi varsa, bunların kıdem sırasının tespi-
tinde denetçilik kıdemleri esas alınır.

(5) Daire Başkanlığından ayrılıp yeniden atananların Daire Başkanlığı dışında geçir-
dikleri süre denetçi kıdemlerinde dikkate alınmaz.
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Denetçi güvencesi ve idari görev
MADDE 38 – (1) Denetçiler, görevlerini Kurum Başkanı adına ve Daire Başkanına

karşı sorumlu olarak bağımsız bir şekilde yerine getirirler.
(2) Denetçiler kendi istekleri haricinde veya denetim hizmetlerinin gerekleri ile bağ-

daşmayan sıhhi, mesleki yönden yetersizlikleri tespit edilmedikçe görevden alınamaz, diğer
idari görevlere atanamaz. 

(3) Yetersizlik hallerinin, yargı kararı, sağlık kurulu raporu, üç denetçinin düzenleyeceği
soruşturma raporu gibi belgelerle tevsiki esastır.

(4) Denetçiler, kurumun uygun görmesi ve denetçinin muvafakati ile idari kademelerde
görevlendirilebilirler. 

(5) Açık olan maddi ve hukuki durumun bilerek değiştirilmesi veya başka türlü göste-
rilmesi veya denetçiliğin ve etik ilkelerin gereklerine uyulmaksızın rapor düzenlenip zarara
yol açılması gibi haller hariç olmak üzere, denetçilerin düzenledikleri raporlardaki kanaat ve
teklifleri sebebiyle sorumlu tutulmamaları esastır. Denetçilerin, açık olan maddi ve hukuki du-
rumun bilerek değiştirilmesi veya başka türlü gösterilmesi veya denetçiliğin ve etik ilkelerin
gereklerine uyulmaksızın rapor düzenlenip zarara yol açılması gibi hallerden sorumlu tutula-
bilmeleri, üç denetçi tarafından düzenlenecek soruşturma raporuna bağlıdır.

Mesleki eğitim
MADDE 39 – (1) Denetçiler, mesleki yeteneklerinin arttırılması amacıyla yurt içinde

ve gerekiyorsa yurt dışında yüksek lisans dahil eğitime tabi tutulabilirler.
(2) Denetçiler görev alanlarıyla ilgili konularda inceleme ve araştırma yapmak ve mes-

leki bilgilerini artırmak üzere 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yü-
rürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında
Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yurt dışına gönderilebilirler.

Denetçiliğe yeniden atanma 
MADDE 40 – (1) Daire Başkanlığında denetçi unvanını kazandıktan sonra Kurumdan

çeşitli sebeplerle ayrılanlardan denetçiliğe atanmak isteyenler; gerekli nitelikleri yitirmemiş
olmaları, durumlarına uygun boş kadro bulunması ve Kurum Başkanlığınca uygun bulunması
halinde yeniden denetçiliğe atanabilirler.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Denetim Türleri ve Denetime İlişkin Esaslar

Düzenlilik denetimi
MADDE 41 – (1) Kurum merkez ve taşra teşkilatının her türlü iş ve işlemlerinin ilgili

kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uygunluğunun denetlenmesidir.
(2) Denetimlerde Daire Başkanlığınca hazırlanan denetim rehberleri kullanılır. Dene-

timlerde suç unsuruna rastlanılmışsa, konunun incelenmesi veya soruşturulması için Daire Baş-
kanlığı vasıtasıyla soruşturma emri talep edilir.

(3) Daire Başkanlığı Kurum Başkanının onayını almak kaydıyla tabip, hemşire, mü-
hendis ve diğer meslek gruplarından belirlenecek kişileri denetim ekibinde geçici olarak gö-
revlendirebilir.

(4) Denetimlerde; kanun, tüzük, yönetmelik, Bakanlık stratejik-kalkınma planları ve
diğer mevzuatın yanısıra, akreditasyon ve kalite standartları ile iz sürme metotlarından fayda-
lanılabilir. 

(5) Denetim ekibince, denetim programı ve denetim rehberi denetim yapılacak illere
önceden bildirilir. Halk Sağlığı Müdürlükleri rehbere uygun bir şekilde kendi ön denetimini
yaparak görevlendirilen denetim ekibine sunar. Denetim ekibince ön denetim sonuçları değer-
lendirilir ve rehber doğrultusunda denetim sonuçlandırılır.
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(6) Denetim raporunda, Kurumun merkez ve taşra teşkilatının her türlü iş ve işlemle-
rinde etkinlik ve verimliliği arttırmak amacı ile uygulamaya yönelik yol gösterici ve rehberlik
yapıcı hususlara yer verilir. 

(7) Denetim ekibince, denetim başlangıç ve bitişinde yöneticilerin de hazır bulunduğu
toplantılar düzenlenir.

(8) Denetim sırasında acil müdahale gereken durumlarda, Kurumda ilgili daire başkan-
lıkları ile irtibat kurularak, sorunların yerinde ve hızlı bir şekilde çözümlenmesine katkı sağ-
lanır.

Bilgi teknolojileri ve sistemlerinin denetimi
MADDE 42 – (1) Denetlenen birimin elektronik bilgi sistemlerinin sürekliliğinin, ku-

rumun ihtiyaçlarına cevap verecek güncelliğinin ve kurumsal yazılım ve web sitelerinin siber
saldırılara (kurumsal elektronik şifrelerin ele geçirilmesine yönelik virüs taşıyan mesajlar ve
spam mesajlar) karşı güvenilirliğinin değerlendirilmesidir.

İnceleme, soruşturma ve ön inceleme
MADDE 43 – (1) Denetçiler tarafından, bir konunun veya yürütülen iş ve işlemlerin

mevcut bilgi ve belgelere dayanarak gerçeğe uygunluğunun ve doğruluğunun belirlenmesi ve
buna bağlı olarak mevzuat çerçevesinde yapılması gereken işlemlerin saptanması amacıyla in-
celeme yürütülür. Yapılan inceleme sonucunda soruşturma açılmasını gerektirir bir sonucun
ortaya çıkması halinde Daire Başkanlığı vasıtasıyla Kurum Başkanından soruşturma yetkisi
talep edilir.

(2) Denetçiler tarafından kamu görevlileri ve diğer ilgililerin ceza ve disiplin hukukun-
dan doğan sorumluluklarının saptanması amacıyla soruşturma yürütülür.

(3) Denetçiler Kurum Başkanınca görevlendirilmeleri halinde, memurlar ve diğer kamu
görevlileri hakkında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hak-
kında Kanun gereğince ön inceleme yaparlar.

(4) Ön inceleme görevleri hariç olmak üzere, denetçiler, inceleme ve soruşturma görev
emrini aldıkları tarihten itibaren en geç 5 gün içinde göreve başlamak zorundadır. Bu süre içe-
risinde başlanamıyorsa, gerekçesiyle birlikte ve başlanılacağı öngörülen tarih de belirtilerek
Daire Başkanlığına bildirilir. 

(5) Acil hallerde dördüncü fıkrada belirtilen süreye bağlı kalmaksızın Daire Başkanının
yazılı veya şifahi talimatına göre derhal göreve başlanır.

(6) Ön inceleme görevleri hariç olmak üzere, denetçiler, başladıkları işleri her türlü ted-
biri zamanında alarak, görev merkezine döndükten en geç 15 gün içerisinde sonuçlandırmak
zorundadırlar. Bu süre içerisinde kriminal inceleme, bilirkişi görüşü alınması, ilgili birim veya
kurumlardan bilgi ve belge istenilmesi ve benzeri gerekçelerle raporun süresinde tamamlana-
mayacağı anlaşıldığı takdirde durum, gerekçesi ve işin tamamlanabileceği öngörülen tarih de
belirtilerek Kurum Başkanlığına bildirilir ve alınacak talimata göre hareket edilir.

Denetim komisyonu
MADDE 44 – (1) Denetim komisyonu, Kurum Başkanının başkanlığında, Denetim

Hizmetleri Daire Başkanı, İç Denetim Birim Başkanı, Kurum Başkan Yardımcıları, Birinci Hu-
kuk Müşaviri ve Strateji Geliştirme Daire Başkanından oluşur. 

(2) Denetim komisyonu; düzenlilik denetimi yıllık programlarının hazırlanması, dene-
tim ajandasının oluşturulması ve denetim sonuçlarının değerlendirilmesi için yılda en az bir
kez toplanır.

20 Mart 2015 – Sayı : 29301                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 53



(3) Denetim Komisyonunun sekretaryası Denetim Hizmetleri Daire Başkanlığınca yü-
rütülür.

ONUNCU BÖLÜM
Raporlar

Rapor çeşitleri
MADDE 45 – (1) Denetçiler, çalışmalarının neticesinde işin özelliğine göre aşağıdaki

raporları düzenler:
a) Düzenlilik denetim raporu: Denetlenen kurum/kuruluşlarda denetim rehberlerinde

ve kılavuzlarında belirtilen kriterlere uyumları kısaca değerlendirilir. Denetim onayında kurum
verimlilik ve hizmet göstergelerinin değerlendirilmesi istenmişse bu hususlar ayrıca değerlen-
dirilir. Ülke genelindeki kurum/kuruluşlarda sistem ve işleyiş yönünden aksayan ortak nokta-
ların tespiti amacıyla, Daire Başkanlığına sunulan düzenlilik denetim raporları ve ekleri de-
ğerlendirilerek toplu sonuçlar çıkarılır. Hazırlanan ortak değerlendirme raporları denetim ra-
porlarıyla birlikte ilgili kurum ve birimlere gönderilir.

b) İnceleme raporu: Şikayet ve ihbarlar üzerine yapılan inceleme sonucunda cezai ta-
kibatı gerektirir hal görülmediği takdirde yapılacak işleme esas görüşlerin; yürürlükteki mev-
zuatın uygulanmasında görülen noksanlıklar ve bunların düzeltilme yolları ile yeniden konul-
ması gereken hüküm ve usuller hakkında görüş ve tekliflerin bildirilmesi maksadıyla düzenle-
nir. Denetçiler, bu raporları verilen görev gereği olarak düzenlerler.

c) Disiplin soruşturma raporu: Verilen soruşturma onayına istinaden, disiplin suçu ni-
teliğindeki tutum ve eylemlere ilişkin olarak düzenlenir.

ç) Tazmin raporu: İnceleme sonucu tespit edilen zararların tazmini amacıyla yürürlük-
teki mevzuat çerçevesinde düzenlenen rapordur.

d) Suç duyurusu raporu: Türk Ceza Kanununa veya özel kanunlara göre suç sayılan ve
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun kapsa-
mında soruşturulamayan eylemlerle ilgili olarak yetkili yargı mercilerine gönderilmek üzere
düzenlenir. Kurum dışındaki kurum ve kuruluşların görev alanına giren konuların bildirilmesi
veya personeli hakkında gerekli işlemlerin yapılması amacıyla da suç duyurusu raporu düzen-
lenir.

e) Tevdi raporu: Denetim, inceleme ve soruşturmaların yürütülmesi sırasında 4483 sayılı
Kanun kapsamında ön inceleme yapılması gereken konuların tespit edilmesi durumunda ön
inceleme yaptırmaya yetkili mercilere iletilmek üzere tevdi raporu düzenlenir. Konunun özel-
liğine göre tevdi raporu düzenlenmeyip, açıklayıcı bir yazıyla da yetkili merciye bilgi verme
yoluna gidilebilir.

f) Ön inceleme raporu: 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılan-
ması Hakkında Kanuna göre yapılan incelemenin sonuçlarının aktarıldığı rapor türüdür.

g) Araştırma raporu: Araştırma yaptırılan çeşitli konular hakkındaki düşünceler ile mes-
leki ve bilimsel çalışmaların sonuçlarının, bildirilmesi maksadıyla düzenlenir.

ğ) Bilgi teknolojileri ve sistemleri denetim raporu: Denetlenen birimin elektronik bilgi
sistemlerinin sürekliliğinin, kurumun ihtiyaçlarına cevap verecek güncelliğinin ve kurumsal
yazılım ve internet sitelerinin siber saldırılara; kurumsal elektronik şifrelerin ele geçirilmesine
yönelik virüs taşıyan mesajlar ve spam mesajlar gibi, karşı güvenilirliğinin değerlendirilmesi
amacıyla düzenlenen rapordur.
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Raporlara ilişkin esaslar
MADDE 46 – (1) Raporlar esas itibariyle somut verilere dayanılarak, objektif değer-

lendirmeleri içerecek şekilde, açık, anlaşılır, yazım kurallarına uygun olarak tanzim edilir. Ra-
porlarda, hizmetin hukuka uygunluk ile ekonomiklik, etkinlik ve verimlilik içinde yürütülüp
yürütülmediğinin tespiti, değerlendirilmesi ve önerileri yer alır.

(2) Önemli olmayan eksiklikler ve yanlışlıklar için görevlilere sözlü açıklamalar yap-
makla yetinilebilir. Gerektiğinde denetim sırasında bunların giderilmesi sağlanır.

(3) Denetim sırasında inceleme, ön inceleme, araştırma ve disiplin soruşturması konusu
yapılan hususlar raporda ayrıca belirtilir.

(4) İnceleme ve soruşturma raporlarının netice ve kanaat bölümünde adli, idari, mali,
hizmet sunumu, hasta/vatandaş ve çalışan açılarından değerlendirme yapılır.  

(5) Denetçiler rapor düzenlerken, Daire Başkanlığınca hazırlanacak rapor şablonlarına
uymak zorundadırlar.

Raporlar üzerine yapılan işlemler
MADDE 47 – (1) Denetçilerce Daire Başkanlığına tevdi edilen raporlar, Daire Başka-

nınca ve/veya görevlendireceği denetçiler tarafından, kanunlar ile bunlara ilişkin kararname,
tüzük, yönetmelik, genel tebliğ, sirküler, genelgeler ve özelgelere uygunluğu ile maddi hata
ve usul hatası içerip içermediği yönünden değerlendirilir.

(2) Açık hata ve noksanlık tespit edilen raporların, düzeltilmesi ve/veya tamamlanması
raporu düzenleyen denetçiden istenir. Denetçi ile görüş birliğine varılamadığı takdirde konu
diğer denetçi veya denetçilere yeniden incelettirilebilir veya Daire Başkanlığının görüşü oluş-
turulmak suretiyle Kurum Başkanının takdiri doğrultusunda raporlar muameleye konulur.

ONBİRİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Denetçi kimliği ve nitelikli elektronik sertifika
MADDE 48 – (1) Denetçilere; nitelikli elektronik sertifikası temin edilir ve yetkili ma-

kamlarca imzalanmış sağlık denetçisi kimlik ve yetki belgesi verilir. Ancak elektronik imza
sertifikasının verilememesi durumunda müteselsil sıra numarası taşıyan mühür verilir.

Haberleşme
MADDE 49 – (1) Denetçiler, görevli gittikleri yerlere varış ve buradan ayrılışlarını

Daire Başkanlığına bildirirler.
İzin kullanılması
MADDE 50 – (1) Denetçiler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aldıkları

izinleri, bu izinlere hangi gün başladıklarını ve göreve dönüş tarihlerini Kurumca hazırlanacak
elektronik ortamda Daire Başkanlığına bildirirler.

İş devir cetveli
MADDE 51 – (1) Denetçiler, her ayın ilk haftasında, bir önceki ay itibariyle üzerlerin-

deki işlerin ayrıntılı safahatını ve muhtemel bitiş tarihini gösterir iş devir cetvellerini elektronik
ortamda Daire Başkanlığına bildirirler.

Gündelik, yolluk, diğer hakların alınması
MADDE 52 – (1) Denetçiler, gündelik, yolluk ve diğer haklarına ilişkin iş ve işlemler,

ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Yürürlük
MADDE 53 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 54 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan:
RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU PERSONELİ GÖREVDE 

YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

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

met gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu persone-
linin görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda 14/7/1965 tarihli

ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personelden 5 inci maddede belirtilen kadrolara
görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle asaleten atanacakları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televiz-

yonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 43 üncü maddesi, 657 sayılı Kanun
ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu
Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yö-
netmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler

çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,
b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da

grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,
c) Birim: Üst Kurulun ana hizmet birimleri, destek hizmet birimleri ve danışma hizmet

birimlerini,
ç) Daire Başkanlığı: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığını,
d) Görev unvanı: 5 inci maddede sayılan hizmet grupları içinde belirtilen görev unvan-

larını,
e) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere, aynı veya başka hizmet

sınıflarından yapılacak görevde yükselme niteliğindeki atamaları,
f) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre Müdür kadrosuna gö-

revde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı,
diğer görevlere görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı
sınavı,

g) Hizmet grubu: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından benzer veya aynı dü-
zeydeki unvanlardan oluşan grubu,

ğ) Hizmet süresi: Aylıksız izinli olarak geçen süreler hariç, muvazzaf askerlikte geçen
süreler dâhil olmak üzere, 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendi çerçevesinde he-
saplanan süreleri,

h) İdari personel: Meslek personeli dışındaki personeli,
ı) İş günü: Ulusal Bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,
i) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu

kazanılan unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,
j) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim

sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı sınavı,
k) Üst görev: 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha

üst hiyerarşi içindeki görevleri,
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l) Üst Kurul: Radyo ve Televizyon Üst Kurulunu,
m) Üst Kurul Başkanı: Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Hizmet grupları, görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar
MADDE 5 – (1) Görevde yükselmeye tabi kadrolar, görev grupları itibariyle aşağıda

belirtilmiştir.
a) Yönetim hizmetleri grubu;
1) Müdür, 
2) Şef.
b) Hukuk hizmetleri grubu;
1) Hukuk müşaviri.
c) Araştırma, planlama hizmetleri grubu;
1) Uzman, araştırmacı.
ç) Bilgi işlem hizmetleri grubu;
1) Sistem çözümleyicisi.
d) Teknik hizmetler grubu;
1) Başteknisyen.
e) İdari hizmetler grubu;
1) Sayman,
2) Ayniyat saymanı,
3) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, sekreter, şoför.
f) Destek hizmetleri grubu;
1) Hizmetli.
(2) Unvan değişikliğine tabi kadrolar şunlardır;
a) Mühendis, avukat, programcı, teknisyen, hemşire, kütüphaneci. 
Görevde yükselme sınavına tabi kadrolara atanmanın genel şartları
MADDE 6 – (1) Görevde yükselme sınavına tabi kadrolara yapılacak atamalarda aşa-

ğıda belirtilen genel şartlar aranır.
a) Atama yapılacak unvan için aranan hizmet süresi şartını taşımak, 
b) Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda, ilan edilen kadro için bu şartı

sağlayan personel bulunmaması durumu hariç, daha alt düzeydeki kadroların birinde olmak
üzere Üst Kurulda en az altı ay çalışmış olmak,

c) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.
Görevde yükselme sınavına tabi kadrolara atanmanın özel şartları
MADDE 7 – (1) Görevde yükselme yazılı sınavına katılacaklarda aranacak hizmet sü-

resi ve eğitime ilişkin özel şartlar şunlardır:
a) Müdür kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen

yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
2) Üst Kurulda uzman, araştırmacı, şef, sistem çözümleyici, mühendis, avukat, sayman,

başteknisyen veya ayniyat saymanı kadrolarında çalışmış olmak kaydıyla en az on yıl hizmeti
bulunmak.

b) Hukuk müşaviri olarak atanabilmek için;
1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,
2) En az on yıl hizmeti bulunmak.
c) Uzman ve araştırmacı kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen

yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
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2) Üst Kurulda şef, başteknisyen, ayniyat saymanı, teknisyen, veri hazırlama ve kontrol
işletmeni ve memur kadrolarında çalışmış olmak kaydıyla en az sekiz yıl hizmeti bulunmak. 

ç) Şef kadrosuna atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu veya dengi okullardan mezun olmak,
2) Üst Kurulda memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, sekreter unvanlarında ça-

lışmış olmak kaydıyla en az beş yıl hizmeti bulunmak.
d) Sayman kadrosuna atanabilmek için;
1) Dört yıllık eğitim veren fakültelerin kamu yönetimi, iktisat, işletme, muhasebe veya

maliye bölümlerinden mezun olmak,
2) Üst Kurulda uzman, araştırmacı, şef, ayniyat saymanı, veri hazırlama ve kontrol iş-

letmeni, memur ve sekreter kadrolarında çalışmış olmak kaydıyla en az on yıl hizmeti bulun-
mak.

e) Ayniyat saymanı kadrosuna atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Üst Kurulda veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur ve sekreter kadrolarında

çalışmış olmak kaydıyla en az beş yıl hizmeti bulunmak.
f) Sistem çözümleyicisi kadrosuna atanabilmek için;
1) Üniversitelerin ilgili mühendislik fakülteleri ile istatistik, matematik, fizik veya bil-

gisayar programlama bölümlerinin herhangi birinden en az lisans düzeyinde mezun olmak,
2) Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama ko-

nularında sertifika sahibi olmak,
3) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan Yabancı Dil

Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (D) düzeyinde ya da dil yeterliği bakımından buna
denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak,

4) En az on yıl hizmeti bulunmak.
g) Başteknisyen kadrosuna atanabilmek için;
1) Mesleki veya teknik eğitim ve öğretim veren liselerin hizmetin gerektirdiği bölüm-

lerinden mezun olmak,
2) Üst Kurulda teknisyen unvanında çalışmış olmak kaydıyla en az sekiz yıl hizmeti

bulunmak.
ğ) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu veya dengi okullardan mezun olmak,
2) Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da Milli Eğitim Bakanlığınca izin verilen kurs-

lardan bilgisayar işletmenliği sertifikası almış olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar
dersi aldığını belgelemek, 

3) En az dört yıl hizmeti bulunmak.
h) Memur ve sekreter kadrosuna atanabilmek için;
1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak, 
2) En az dört yıl hizmeti bulunmak.
ı) Şoför kadrosuna atanabilmek için;
1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,
2) En az beş yıllık (B) sınıfı ve üzeri sürücü belgesine sahip olmak,
3) En az dört yıl hizmeti bulunmak.
Unvan değişikliği sınavına tabi kadrolara atanmanın genel şartları
MADDE 8 – (1) Unvan değişikliği sınavına tabi olarak yapılacak atamalarda aranacak

genel şartlar şunlardır;
a) Atanılacak kadro unvanını öğrenim durumu itibariyle ihraz etmiş bulunmak,
b) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.
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Unvan değişikliği sınavına tabi kadrolara atanmanın özel şartları
MADDE 9 – (1) Unvan değişikliği sınavına tabi olarak yapılacak atamalarda aranacak

özel şartlar şunlardır:
a) Mühendis kadrosuna atanabilmek için;
1) Mühendislik fakültelerinin ilgili bölümlerinden veya bunlara denkliği kabul edilen

yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
b) Avukat kadrosuna atanabilmek için;
1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,
2) Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.
c) Programcı kadrosuna atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak

veya dört yıl süreli yükseköğretim mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı
sertifikasına ya da bilgi teknolojileri, bilişim teknolojileri veya benzeri isimde programcı un-
vanının verildiği bir sertifikaya sahip olmak,

2) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek,
3) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan Yabancı Dil

Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (D) düzeyinde ya da dil yeterliği bakımından buna denkliği
kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak.

ç) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;
1) Mesleki veya teknik eğitim ve öğretim veren liselerin hizmetin gerektirdiği bölüm-

lerinden mezun olmak.
d) Hemşire kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakültelerin, yüksekokulların veya sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümü me-

zunu olmak.
e) Kütüphaneci kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokulların kütüphanecilikle ilgili bölümlerinden

mezun olmak.
Duyuru
MADDE 10 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği için açılacak sınavlar, kad-

ro durumu ve hizmet gerekleri göz önünde bulundurularak, Üst Kurulca uygun görülen tarih
ve zamanlarda yapılır.

(2) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadroların, sı-
nıfı, unvanı, derecesi, sayısı ve yazılı sınav başarı puanı, yazılı sınav konuları ile sınava ilişkin
diğer hususlar yazılı sınavlardan en az 45 gün önce Üst Kurulun resmi internet sitesinde,
intranette ve ilan panolarında Daire Başkanlığınca duyurulur.

Başvuru
MADDE 11 – (1) Yapılacak duyuru üzerine beş iş gününden az olmamak üzere ilanda

belirtilen başvuru süresinin son günü itibariyle aranan nitelikleri taşıyanlar, son başvuru tarihine
kadar başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için birimleri aracılığıyla
başvuruda bulunabilirler.

(2) Aylıksız izinde bulunanlar da dahil olmak üzere, yasal izinlerini kullanmakta olan-
ların da sınava katılmaları mümkündür.

(3) Yapılan başvuruların Daire Başkanlığınca incelenmesi neticesinde, sınava katıla-
cakların listesi, Üst Kurulun resmi internet sitesinde veya intranette ve ilan panolarında ilan
edilir. Bu listeye üç iş günü içinde Sınav Kurulu nezdinde itiraz edilebilir ve itirazlar beş iş
günü içinde karara bağlanır.

(4) Diğer kurumların personeli ile aday memur statüsünde bulunan personelin başvu-
ruları kabul edilmez.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavları

Yazılı sınav
MADDE 12 – (1) Yazılı sınav, Üst Kurulca yapılabileceği gibi gerekli görülmesi ha-

linde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye
ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından
birine yaptırılabilir. Yazılı sınav usulü ve konuları, ilan edilen kadronun nitelikleri dikkate alı-
narak Sınav Kurulunca tespit edilir ve duyuruda belirtilir. 

(2) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir ve en az yetmiş puan alanlar
başarılı sayılır.  Sözlü sınava alınacak personel için ise yazılı sınav başarı puanı en az altmış
puandır. Bu şekilde, puan üstünlüğüne göre oluşturulacak sınav sonuç listesi Üst Kurulun resmi
internet sitesinde veya intranet sayfasında ve ilan panolarında ilan edilir.

(3) Kopya çekenlerin, kopya verenlerin veya bunlara teşebbüs edenlerin, sınav kağıt-
larına belirtici işaret koyanların, başvuruda gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu anlaşılanların
veya gerekli şartları taşımadığı daha sonra saptananların sınavları geçersiz sayılarak, atamaları
yapılmaz ve atanmış olanların ataması iptal edilir. Sınava girecek aday yerine başka bir kişinin
sınava girdiğinin anlaşılması halinde ilgilinin sınavı bir tutanakla tespit edilerek geçersiz sayılır
ve haklarında yasal işlem yapılır. 

Sözlü sınav
MADDE 13 – (1) Müdür kadrosuna atanacaklardan yazılı sınavda en yüksek puan alan

adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday, puan üstünlüğüne
göre yazılı sınav sonuçlarının kesinleşmesinden itibaren 20 iş günü içerisinde sözlü sınava alı-
nır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınır.

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

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

Unvan değişikliği sınavı
MADDE 14 – (1) Unvan değişikliği sınavı, bu Yönetmeliğin yazılı sınavlara ilişkin

hükümlerine göre yaptırılır. Bu sınava katılacaklarda, Üst Kurulda veya öğrenim durumları ile
ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz. Unvan değişikliği
sınavı kapsamındaki görevlere sadece kurum personeli başvurabilir.

Sınav kurulu
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak sınavlarla ilgili işlemleri yü-

rütmek üzere, Üst Kurul Başkanı tarafından Sınav Kurulu oluşturulur.
(2) Sınav Kurulu, Üst Kurul Başkanı veya Daire Başkanlığının bağlı bulunduğu Başkan

Yardımcısının başkanlığında, aralarında İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanının da bu-
lunduğu beş asil ve beş yedek üyeden oluşur. Sınav Kurulunu teşkil eden üyeler, sınava alınacak
personelden, öğrenim ve hak ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.

(3) Sınav Kurulunun başkan ve üyelerinin, sınava eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu
derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bunlar sınav ko-
misyonundan çıkartılır ve yerine yeni başkan, üye veya üyeler görevlendirilir.

(4) Sınav Kurulu üye tam sayısı ile toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Çekimser
oy kullanılamaz. Asil üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder.

(5) Sınav Kurulunun sekretarya hizmetleri Daire Başkanlığınca yürütülür.
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Sınav kurulunun görevleri
MADDE 16 – (1) Sınav Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Üst Kurulca aksi kararlaştırılmadığı takdirde, sınavın yaptırılacağı kuruluşu seçmek

ve bu kuruluş ile sınav ile ilgili işlemleri yürütmek,
b) Sınavın düzenli ve güvenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
c) Sınav sonuçlarını değerlendirmek, başarı listesi düzenlemek ve sınav sonuçlarını ilan

etmek,
ç) İtirazları inceleyip sonuçlandırmak,
d) Sınavlara ilişkin diğer işlemleri yürütmek.
Sınav sonuçlarının açıklanması ve itiraz
MADDE 17 – (1) Sınav Kurulu tarafından, sınav değerlendirme sonuçlarına göre en

yüksek puandan başlamak üzere başarı listesi düzenlenir. Başarı puanı Müdür kadrosuna ata-
nacaklar için yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması; diğer kadrolara atanacaklar
için ise yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir. Bu şekilde oluşturulan başarı lis-
tesi, Sınav Kurulunca imzalanır ve Üst Kurul Başkanına sunulmak üzere sınav evrakı ile birlikte
Daire Başkanlığına teslim edilir.

(2) Sınav sonuçları, Üst Kurul Başkanının onayını müteakiben sınavların yapıldığı ta-
rihten itibaren en geç otuz gün içinde Üst Kurulun resmi internet sitesinden veya intranet üze-
rinden ve ilan panolarına asılmak suretiyle duyurulur.

(3) Sınav sonuçlarına, sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç beş iş günü
içerisinde doğrudan veya birimler aracılığıyla itiraz edilebilir. Bu itirazlar, en geç on iş günü
içerisinde incelenerek karara bağlanır ve sonucu Daire Başkanlığınca itiraz sahibine tebliğ
edilir.

(4) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar, eşit şekilde diğer sorulara
dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun tespiti halinde sınav iptal
edilir ve en kısa sürede sınav yenilenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Atamaya İlişkin Esaslar

Sınavı kazananların atanması
MADDE 18 – (1) Yapılan sınav sonucunda atanmaya hak kazanan personelden; tercih

ve başarı puanına göre Üst Kurul Başkanı tarafından başarı listesinin kesinleşmesini müteakip
iki ay içinde duyurulan boş kadro sayısı kadar atama yapılır. Puanların eşit olması halinde sı-
rasıyla; 

a) Hizmet süresi fazla olanlara,
b) Daha üst öğrenimini bitirmiş olanlara,
c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,
öncelik verilir.
(2) Duyurulan kadrolardan;
a) Atama şartlarını taşımadıkları için sınavları geçersiz sayılması veya bu sebeple ata-

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

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

sebepleriyle boş kalan veya boşalacak kadrolara, görevde yükselme veya unvan deği-
şikliği sınavlarına ilişkin başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aş-
mamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar sı-
navı kazandıkları hâlde kadro yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayan personelden başarı
sırasına göre atamaları yapılabilir.

(3) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan,
yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da
atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadro veya pozisyonlara
yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hizmet grupları arasında geçişler
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen hizmet grupları ara-

sındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır.
a) Aynı hizmet grubunun alt görev grubu içinde yer alan aynı düzeydeki görevlerden,

bu görev grubu içindeki üst bentlerde yer alan görevlere sınavla; aynı veya daha alt bentlerde
sayılan görevlere ise bu görev için aranılan şartları taşımak kaydıyla sınavsız atama yapılabilir.

b) Hizmet grupları arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt görevden üst
görevlere geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak, Üst Kurulda veya diğer kamu
kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görev ile bu görevle aynı düzey görevlere veya
alt görevlere görevde yükselme sınavına tabi tutulmaksızın atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi unvanlar ile bu unvanlar arasındaki geçişler, atanılacak un-
van için düzenlenecek unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

ç) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini tamamlamış olanlar;
unvan değişikliği sınavına tabi tutulmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.
Ayrıca atanılacak görev için aranan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan
öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere
yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

d) Avukat kadrolarından hukuk müşaviri kadrolarına yapılacak atamalarda bu Yönet-
melik hükümleri uygulanmaz.

Engellilerin sınavı
MADDE 20 – (1) Üst Kurul, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapa-

bilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının yapılması için gerekli tedbirleri alır.
Naklen atamalar
MADDE 21 – (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında; bu Yönetmelikteki aynı un-

vanlara ya da ihraz edilen unvanlara göre aynı düzeyde veya daha alt düzeyde olan diğer un-
vanlara, bu Yönetmelikteki hükümlere bağlı kalmaksızın genel hükümlere göre naklen atama
yapılabilir. Ancak, bu unvanlara atama yapabilmek için, Üst Kurulda belirli süre çalışmış olma
şartı dışındaki şartlar ayrıca aranır.

(2) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun
22 nci maddesi hükümlerine göre Üst Kurula yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hüküm-
leri uygulanmaz.

Kazanılmış haklar
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelikte sayılan görev unvanlarına atanmış bulunan perso-

nelin kazanılmış hakları saklıdır.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Kamu Kurum ve Ku-

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

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 24 – (1) 29/6/2012 tarihli ve 28338 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Radyo

ve Televizyon Üst Kurulu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yü-
rürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Üst Kurul yürütür.
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San. ve Dış. Tic. Ltd. Şti.
Karakavak Mevkii Afra Karşısı Alman Hast. Arkası No: 5 MALATYA 

SGK Sicil No : 1131542.041
Tespiti İsteyen : T.Sağlık-İş Sendikası
İnceleme    : Genç Ufuklar Dan. Tem. Gıda Halkla İlişkiler İnş. Taah. Paz. San.

ve Dış. Tic. Ltd. Şti.’nde Bakanlığımızca yapılan incelemede; hizmet alım sözleşmesi ile
Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi işyerinde sağlıkla ilgili temizlik işle-
rinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 17 sıra numaralı “Sağlık ve
sosyal hizmetler” işkolunda, yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Genç Ufuklar Dan. Tem. Gıda Halkla İlişkiler İnş. Taah. Paz. San. ve Dış. Tic.
Ltd. Şti. işyerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 17 sıra numaralı
“Sağlık ve sosyal hizmetler” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de ya-
yımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gere-
ğince karar verilmiştir.

—— • ——
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No : 2015/29
İşyeri : Teknosa İç ve Dış Tic. A.Ş. ve bağlı işyerleri

Sahrayıcedit Mah. Batman Sk. No: 18 Kadıköy/İSTANBUL 
SGK Sicil No : 1204297.034 
Tespiti İsteyen : Teknosa İç ve Dış Tic. A.Ş.
İnceleme : Teknosa İç ve Dış Tic. A.Ş. ve bağlı işyerlerinde Bakanlığımızca

yapılan incelemede; Sahrayıcedit Mah. Batman Sok. No. 18 Kadıköy/İSTANBUL adresinde
bulunan Genel Müdürlük (merkez)  işyeri, Barış Mah. 1804 Sok. No.4/A Gebze/KOCAELİ,
Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. No.67 A-B Blok Carrefoursa Plaza Maltepe/İSTANBUL adres-
lerinde bulunan işyerlerinde depolama işlerinin yapıldığı, Çınarlı Mah. Atatürk Cad. No. 1 Sa-
bancı İş Merkezi Kat 8 Seyhan/ADANA adresinde bulunan işyerinde eğitim işlerinin yapıldığı,
işverenliğe ait beyaz eşya, elektronik cihazlar, televizyon, bilgisayar, teknoloji ürünlerinin sa-
tışının yapıldığı, 81 ilde bulunan 300 işyerinin her birinin ayrı ayrı işyeri olduğu ve bu işyer-
lerinin 6356 sayılı Kanunun 34. maddesi uyarınca işletme kapsamında olduğu, yapılan işlerin
İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı "Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar" işkolunda,
yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Teknosa İç ve Dış Tic. A.Ş. ve bağlı işyerlerinde yürütülen işlerin niteliği iti-
bariyle İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” iş-
koluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar
ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

ATIKLARIN KARAYOLUNDA TAŞINMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ile Genel İlkeler

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 5/7/2008 tarihli ve 26927 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin ek-IV atık listesinde yer alan
atıkların karayolu ile taşınmasına dair esasların belirlenmesidir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik ek-IV

atık listesindeki yıldız (*) işaretli atık kodları ile bu Tebliğin ek-1’inde belirtilen atıkların ka-
rayolunda taşınmasına ilişkin esasları kapsar.

(2) Bu Tebliğ;
a) Ömrünü tamamlamış araçlar, maden atıkları ile radyoaktif atıkların taşınmasını,
b) Uluslararası anlaşmalar ile savaş hali ve olağanüstü hallerde uygulanacak mevzuat

hükümlerine göre yapılan taşıma işlemleri ve Türk Silahlı Kuvvetlerine ait olan ya da Türk Si-
lahlı Kuvvetlerinin temsilcilerinin eşlik ettiği araçlarla yapılan taşıma işlemlerini,

kapsamaz.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 8, 11, 12

ve 13 üncü maddeleri ile 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teş-
kilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesinin birinci fıkra-
sının (a) ve (i) bentleri, Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile 24/10/2013 ta-
rihli ve 28801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması
Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümlerine dayanılarak,

(2) 22/3/2010 tarihinden itibaren taraf olduğumuz, Tehlikeli Malların Karayolu ile Ulus-
lararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasına paralel olarak,

hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) ADR: Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avrupa An-

laşmasını,
b) ADR uygunluk belgesi/Taşıt uygunluk belgesi: Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla

Taşınması Hakkında Yönetmelikte tanımlanan belgeyi,
c) APAKY: 31/8/2004 tarihli ve 25569 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Pil ve

Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğini, 
ç) Araç takip servis sağlayıcısı (ATSS): Mobil Atık Takip Sisteminin altyapısında bu-

lunan mobil cihazların montajını ve bakımını sağlayan ve Bakanlık tarafından belirlenmiş ile-
tişim protokolü kapsamında Bakanlığa bilgi servis eden, Türkiye’de bulunan kurum ya da iş-
letmeleri,

d) Atık: Herhangi bir faaliyet sonucunda oluşan, çevreye atılan veya bırakılan Atık Yö-
netimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik ek-I’de yer alan sınıflardaki herhangi bir maddeyi,

e) Atık işleme tesisi: Ön işlem ve ara depolama tesisleri dâhil aktarma istasyonları hariç
olmak üzere, atıkları Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik ek-II/A ve ek-II/B’deki
faaliyetlerle geri kazanan ve/veya bertaraf eden tesisi,

f) Atık taşıma araç lisansı: Bu Tebliğ ile belirlenen esaslara uygun olarak ilgili il mü-
dürlüğünce atık taşımak amacıyla faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilere ait araçlara verilen
ek-3’teki belgeyi,
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g) Atık taşıma firma lisansı: Bu Tebliğ ile belirlenen esaslara uygun olarak firmanın
yerleşik bulunduğu ilin il müdürlüğünce atık taşımak amacıyla faaliyet gösteren gerçek ve tüzel
kişilere verilen ek-2’deki belgeyi,

ğ) ATSS yeterlik belgesi: Atık Takip Servis Sağlayıcılarının bu Tebliğ kapsamında ye-
terliğini göstermek üzere Bakanlıkça düzenlenen belgeyi,

h) AYGEİY: 5/7/2008 tarihli ve 26927 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yöne-
timi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliği,

ı) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,
i) BAYKY: 19/4/2005 tarihli ve 25791 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitkisel Atık

Yağların Kontrolü Yönetmeliğini,
j) Bertaraf: AYGEİY ek-II/A’da tanımlanan işlemleri,
k) Boşaltma onay numarası (BON): TKN ile TDN’nin mobil cihaza girişi yapıldığında

ve numaralar eşleştiğinde MoTAT sistemince üretilen ve yalnızca atık işleme tesisleri tarafından
görülen numarayı,

l) Çevre görevlisi: 21/11/2013 tarihli ve 28828 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çev-
re Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelikte
tanımlanan görevliyi,

m) Çevre lisansı: 10/9/2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre
İzin ve Lisans Yönetmeliğinde düzenlenen lisansı,  

n) Geçici faaliyet belgesi/Çevre izin ve lisansı belgesi:  Çevre İzin ve Lisans Yönetme-
liği’nde tanımlanan belgeleri,

o) Geri kazanım: AYGEİY ek-II/B’de tanımlanan işlemleri,
ö) İl müdürlüğü: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünü,
p) İletişim protokolü: MoTAT Sistemi kapsamında genel tanımların yer aldığı, kullanım

senaryoları, web servis metotları, erişim bilgileri ve servislerin kullanım yöntemlerini içeren
protokolü, 

r) Kütle Denge Sistemi: Atık işleme tesislerine kabul edilen atıkların ve bu atıklara uy-
gulanan işlemlerin kayıt altına alındığı sistem,

s) Konteyner: Bir taşıma donanımı parçası olarak, yükleme biçimi korunarak veya bo-
zulmadan birden çok taşıma türüyle taşınmasına imkân verebilen,  istiflemeye, kolaylıkla dol-
durulup boşaltılmaya, birçok kez kullanılmaya uygun ve dayanıklı malzemeden imal edilmiş
kabı,

ş) Mali sorumluluk sigortası: 21/1/2010 tarihli ve 2010/190 sayılı Bakanlar Kurulu Ka-
rarı ile yürürlüğe konulan Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Sorumluluk Sigortaları Hak-
kında Karara göre Hazine Müsteşarlığınca belirlenen talimat ve tarife doğrultusunda yaptırılan
Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasını,

t) Mobil atık takip (MoTAT) sistemi: Her bir taşıma işlemine ilişkin bilgilerin kayna-
ğında kayıt altına alınması, atık taşıma firma ve araçların lisanslandırılması, atık yüklü araçların
seyir halindeyken izlenmesi ve atık taşıma işlemlerinin etkin bir şekilde denetlenmesi amacıyla
hazırlanan çevrimiçi sistemi,

u) Mobil cihaz: Atık taşıyan araçlar üzerine monte edilecek olan; araç konum bilgisi,
aracın durumu, seyrine ilişkin bilgiler ile Bakanlıkça oluşturulan iletişim protokolü kapsamında
belirlenen diğer bilgilerin ilgili birimlere aktarılmasını sağlayan, en az bir GPS modülü, mobil
iletişim modülü ve veri giriş panelinden oluşan cihazı,

ü) Taşıma doğrulama numarası (TDN): Atık üreticileri/yetkilendirilmiş kuruluşlar ta-
rafından atık transfer talebi onaylandığında MoTAT sistemince üretilen ve yalnızca lisanslı atık
taşıma firmaları tarafından görülen numarayı,

v) Taşıma kontrol numarası (TKN): Atık üreticileri/yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafın-
dan atık transfer talebi onaylandığında MoTAT sistemince üretilen ve yalnız atık üreticisi/yet-
kilendirilmiş kuruluş tarafından görülen numarayı,
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y) Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı: 24/10/2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayolunda Taşınması Hakkında Yönetmelikte
tanımlanan danışmanı,

z) Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği: 22/7/2005 tarihli ve 25883 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğini,

aa) Tutarlılık kontrolü: Atığın oluşumundan geri kazanım/bertarafına kadar olan süreçte;
atığın miktarı, atığın kodu ve bu atığa ait Ulusal Atık Taşıma Formu bilgilerinin, taşınan atık
ile uyumunun kontrolünü,

bb) Ulusal atık taşıma formu (UATF): Bu Tebliğin ek-5’inde yer alan çevrimiçi ve basılı
formu,

cc) Yetki belgesi: 11/6/2009 tarihli ve 27255 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ka-
rayolu Taşıma Yönetmeliğinde tanımlanan belgeyi,

çç) Yetkilendirilmiş kuruluş: 2872 sayılı Çevre Kanununda belirtilen yetkilendirilmiş
kuruluş/kuruluşları,

ifade eder.
Genel ilkeler
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki atıkların taşınmasında aşağıdaki kurallara

uyulur:
a) Atık üreticileri, lisanslı atık taşıma firma ve araçları, geçici faaliyet belgesi veya

çevre izin ve lisans belgesi almış olan atık işleme tesisleri;  karayolunda tehlikeli yük taşıma-
cılığı faaliyetinde yer alan taraflar içerisinde olup Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması
Hakkında Yönetmelik ve ADR’de yer alan hükümlere uymakla yükümlüdür.

b) Atıklar, ADR Uygunluk Belgesi/Taşıt Uygunluk Belgesi almış araçlar ile taşınır.
c) Atıkların taşınmasında kullanılacak araçlar ve bu araçların bağlı bulunduğu gerçek

ve tüzel kişiler il müdürlüklerinden atık taşıma lisansı alır.
ç) Atık taşıma firma ve araçları lisanslandırma işlemleri ile atıkların taşınması işlemleri

sırasında MoTAT sistemi kullanılır. 
d) Atıklar, geçici faaliyet belgesi veya çevre izin ve lisans belgesi almış atık işleme tesis-

lerine lisanslı araçlarla taşınır.
e) Lisanslı araçlarla, lisans belgesinde yer alan atıklar dışında herhangi bir atık veya

malzeme/mal taşınamaz. 
f) Bu Tebliğin ek-5/A’sında bir örneği verilen UATF’ler ek-5/B’de verilen açıklamalar

çerçevesinde doldurulur. İlgili taraflarca imzalanır, onaylanır, taşıma süresince lisanslı araçta
bulundurulur ve en az beş yıl süreyle tüm taraflarca saklanır.

g) Atığın tanımlanmasında AYGEİY ek-4’te yer alan 6 haneli atık kodları kullanılır.
ğ) AYGEİY ek-IV’te 09 01 Fotoğraf Endüstrisi Atıkları başlığı altında yer alan atıkların

taşınmasında lisanslı araç zorunluluğu yoktur. Ancak bu atıkların kayıt altına alınabilmesi için
UATF kullanılır. 

h) Tıbbi atıklar hariç olmak üzere tek seferde 50 kg altında taşınacak olan bu Tebliğ
kapsamındaki atıkların taşınmasında lisanslı araç taşıma zorunluluğu yoktur. Ancak bu atıkların
kayıt altına alınabilmesi için UATF kullanılır. 

ı) 50 kg altında taşınacak atıklar,  gönderilecekleri geçici faaliyet belgesi veya çevre
izin ve lisansı almış  atık işleme tesislerinin istemiş olduğu uluslararası kabul görmüş standart-
lara uygun ambalajlama ve etiketleme yapılarak taşınır.

i) N1 ve N2 sınıfı (panelvan hariç) tıbbi atık taşıyan araçlarda il sınırı dışına çıkılmaması
koşuluyla ADR şartları aranmaz, ancak lisans zorunluluğu bulunmaktadır.

j) Tıbbi atıklar diğer atıklarla birlikte aynı araçta taşınmaz. Tıbbi atık taşıma araçları
diğer atıkların taşınmasında kullanılmaz.
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k) Atık taşıma işlemi taşınan atığın özelliğine uygun araçlarla yapılır. Araçta aynı
kap/bölme içinde taşınacak atıkların kod numaralarının aynı olması gerekir. Farklı atıklar
varil/IBC gibi ambalajlar ile taşınmak koşuluyla aynı araçta taşınabilir, ancak bu atıkların teh-
likelilik özellikleri risk yaratmayacak ve birbirleri ile reaksiyona girmeyecek şekilde gerekli
tedbirler alınır.

l) Dökme olarak atık taşınan konteynerlerde, IBC’lerde ve tankerlerde farklı bir atığın
taşınması halinde 29/1/2011 tarihli ve 27125 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tanker Te-
mizleme Tesisleri Tebliği hükümlerine göre temizleme işlemi yapılır.

m) Tıbbi atıklar hariç olmak üzere, atıklar araca yüklendikten sonra atık işleme tesisine
teslim edilme süresi en fazla on gündür. Mücbir hallerde bu süre otuz günü geçemez.

n) Atık taşıma firmalarınca, lisans başvurusu yaptığı her bir araç için mali sorumluluk
sigortası yaptırılır. 

o) Atığın taşınması işlemlerinde; ağırlık ölçümü sırasında ölçüm cihazlarından kaynak-
lanan atık ağırlığının %5’inden fazla farklılıklar, hacim olarak ölçülen atıkların daha sonra
kütle olarak ölçülmesinden kaynaklanabilecek dönüşüm farklılıkları, matbu ve imzalı UATF
üzerindeki bilgiler ile MoTAT sistemi üzerindeki bilgilerin eşleşmesi ve/veya atık kodunun be-
lirlenmesindeki hataların tespiti amacıyla tutarlılık kontrolü yapılması esastır.

(2) Kontamine varil, IBC tank ve bidon atıklarının;
a) Aynı amaçla ve aynı üretici/ithalatçı tarafından tekrar aynı ürünü doldurmak üzere

toplanarak taşınması üretici/ithalatçı sorumluluğunda olup, bu atıklar atık minimizasyonu ola-
rak değerlendirildiğinden bu Tebliğ kapsamında değildir. Ancak üretici/ithalatçı, bu atıkları ta-
şımak amacıyla kullanacağı araç bilgilerini bulundukları ilin il müdürlüklerine taşıma öncesinde
yazılı olarak bildirir. Atığın taşınmasını müteakip ise sevk irsaliyesi ve kantar fişinin bir örneği
üretici/ithalatçı tarafından bulunduğu ilin il müdürlüğüne gönderilir.

b) Geri kazanım veya bertaraf amacıyla toplanması ve taşınması halinde bu fıkranın
(a) bendi hükümleri uygulanmaz.

(3) Atıkların taşınması sırasında aşağıdaki esaslara uyulur:
a) Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte belirtilen teh-

like etiketleri ve işaretleri taşıma sırasında lisanslı araca takılır. Tankerlerde her bölmede bu-
lunan farklı atıklar için uygun işaretlemeler bulundurulur.

b) Sıvı atıkların tanker ile taşınması durumunda, taşıma araçlarının kasa veya tanklarının
sızdırmaz ve kolaylıkla temizlenebilir nitelikte olması gerekir. 

c) Taşımanın variller içinde yapılması durumunda; variller palet üzerinde sabitlendikten
sonra araçlara yüklenir. Tıbbi atık taşıma araçları hariç diğer araçların zemininin taşınan atığın
toplam hacmine göre sızıntıyı toplayabilecek mazgal yapısı ile donatılması gerekir.

ç) Taşımanın panelvan tipi araçlarla yapılması durumunda; sürücü ile atık taşınan bö-
lüm, atıktan kaynaklanan risklere karşı izole edilir. Bu araçlarda atığın taşındığı yük kısmının
üzerinde bir havalandırma bulundurulur.

d) Atık, dökme olarak taşınması durumunda sızdırmaz konteyner türü kasa ile taşınır.
Dökme olarak atığın taşınması esnasında başka bir atık taşınamaz.

e) Açık kasalı taşıma araçlarında atık yüklendikten sonra araç kasasının üzeri ağ, branda
gibi malzeme ile kapatılır.

f) Tıbbi atıkların taşınmasında “O” sınıfı römorklu (dorse), panelvan, açık kasalı araçlar
ile konteyner kullanılmaz. Tıbbi atıklar dökme şeklinde taşınmaz.

g) Farklı kategorilerdeki atık yağlar birbiriyle karışmayacak şekilde gerekli tedbirler
alınarak taşınır.

ğ) Tehlikeli Maddelerin Karayollarında Taşınması Hakkında Yönetmelik hükümleri
doğrultusunda belirlenen güzergâhlar ve park yerleri haricinde park halinde iken araçta atık
bulunmaz. Ancak, mücbir sebepler veya arazi durumuna göre araç atıkla yüklü iken zorunlu
olarak park edilmesi gerektiğinde gerekli tedbirler alınarak mücbir sebep geçene kadar park
yapılabilir. Park alanında acil durumlara karşı güvenlik önlemleri alınır.
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(4) Atık taşıyan araçlar belirlenmiş olan park yerleri dışındaki alanlara ve meskûn ma-
hallere uygunsuz şekilde park edilemez. 

(5) Mobil cihazlar ve iletişim altyapı hizmetleri, Bakanlık tarafından yeterlik verilmiş
ATSS’ler tarafından sağlanır. ATSS’lere verilecek yeterlik belgesi kriterleri Bakanlıkça belir-
lenir.

(6) Mobil cihazın kullanımına yönelik, atık taşıyan firma ve araçlara teknik ya da işle-
timsel destek ATSS’ler tarafından sağlanır.

(7) Mevcut mobil cihazı ve iletişim alt yapısı olan firmalar, Bakanlıkça talep edilen
şartları ve gerekli entegrasyonu sağlaması durumunda bu cihazların kullanımına devam edebilir. 

(8) Bu Tebliğ kapsamında atık taşıma faaliyetinde bulunan firmaların en az bir çevre
görevlisi istihdam etmesi/çevre danışmanlık firmasından hizmet alması zorunludur. Bu çevre
görevlisinin Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik doğrultusunda
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı belgesine sahip olması gerekir.  

(9) Lisanslı atık taşıma araçlarını kullanacak şoförlerin, Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sü-
rücü Eğitim Sertifikası (SRC5)/ADR Şoför Eğitim Sertifikasına sahip olmaları ve ayrıca mobil
cihazın kullanımı konusunda eğitim almış olmaları zorunludur.

(10) Atık yağlar, bitkisel atık yağlar ile atık pil ve akümülatörler lisanslı atık işleme
tesislerine gönderilmeden önce atıkların toplanması amacıyla yetkilendirilmiş kuruluşa veya
ilgili yönetmeliklerde tanımlanan depolama alanlarına gönderilebilir. Bu alanlara il müdürlük-
leri tarafından izin verildikten sonra MoTAT sistemine kaydı sağlanır.

İKİNCİ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Yükümlülükler

Bakanlığın görev ve yetkileri
MADDE 6 – (1) Bakanlığın görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.
a) Atık taşıma esaslarını belirlemek, bu Tebliğin uygulanmasına yönelik işbirliği ve

koordinasyonu sağlamak, iletişim protokolünü oluşturmak, denetim yapmak ve gerekli idari
tedbirleri almak.

b) MoTAT sistemini oluşturmak ve devamlılığını sağlamak.
c) ATSS’lerin yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek, yeterlik belgesi

vermek, ATSS yeterlik belgesine sahip firmaları denetlemek ve yükümlülüklerin yerine geti-
rilmediğinin tespit edilmesi durumunda yeterlik belgesini iptal etmek.

İl müdürlüğünün görev ve yetkileri
MADDE 7 – (1) İl müdürlüklerinin görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.
a) Atık taşıma lisansı almak üzere başvuran firma ve araçları lisanslandırmak ve denet-

lemek, lisans koşullarına uymayan firma ve araçların lisansını iptal etmek.
b) Atık taşıma firma ve araçların lisanslandırma, izleme ve lisans belgelerinin iptal iş-

lemlerini MoTAT sistemini kullanarak gerçekleştirmek. 
c) UATF stok ve satış bilgilerini MoTAT sistemini kullanarak kayıt altına almak.
ç) Taraflarca bildirilen uyuşmazlığı değerlendirmek.
d) Taşıma faaliyetinde yer alan taraflar arasında oluşabilecek uyuşmazlık ve uygunsuz-

luğun giderilmesi amacıyla gerekli tedbirleri almak ve Bakanlığa bilgi vermek.
e) Atık taşıma lisansı almak üzere başvuran firma tarafından talep edilen atık kodlarını

değerlendirmek.
f) Başvuru sırasında sunulan evraklarda değişiklik/yenileme olması halinde firma ve

araç lisanslarına ilişkin bilgileri MoTAT sistemi üzerinden güncellemek.
Atık üreticisinin yükümlülükleri
MADDE 8 – (1) Atık üreticisinin yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir.
a) Bakanlığın çevrimiçi uygulamalarının yer aldığı sisteme kayıt olmak.
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b) Faaliyeti sonucu oluşan atığa ait UATF’nin ilgili bölümünü bu Tebliğin ek-5’inde
yer alan esaslar doğrultusunda doldurmak, onaylamak ve uyuşmazlık durumunda bağlı olduk-
ları il müdürlüğüne durumu bildirmek.

c) Atık taşıma lisansı olmayan veya lisans süresi biten firmalar ve araçlar ile taşıma iş-
lemi yapmamak, bu firma/araçların tespit edilmesi durumunda il müdürlüğüne bilgi vermek.

ç) Basılı UATF’leri il müdürlüğünden temin etmek. 
d) Atık işleme tesisinin atığı kabul etmemesi durumunda, taşıyıcıyı başka bir tesise yön-

lendirmek veya taşıyıcının atığı geri getirmesini sağlayarak, uygun bir tesiste atığın işlenmesini
sağlamak.

Atık taşıma firmalarının yükümlülükleri
MADDE 9 – (1) Atık taşıma firmalarının yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir.
a) Bakanlığın çevrimiçi uygulamalarının yer aldığı sisteme kayıt olmak.
b) İl müdürlüklerinden atık taşıma firma ve araç lisansı almak. 
c) Bakanlıktan yeterlik almış bir ATSS ile çalışmak, taşıma faaliyetleri için MoTAT sis-

temini kullanmak.    
ç) UATF’nin ilgili bölümünü bu Tebliğ ek-5/B’de yer alan esaslar doğrultusunda dol-

durmak, onaylamak, uyuşmazlık durumunda atık üreticisi ile bulundukları ilin il müdürlüğüne
durumu bildirmek.

d) Mali Sorumluluk Sigortasını yaptırmak.
e) Başvuru sırasında sunulan evraklarda değişiklik/yenileme olması ve/veya evrakların

geçerlilik süresinin dolması durumunda 15 gün içerisinde lisansın alındığı il müdürlüğüne bil-
gi/belge sunmak.

Atık işleme tesislerinin yükümlülükleri 
MADDE 10 – (1) Çevre lisansı almış atık işleme tesislerinin yükümlülükleri aşağıda

belirtilmiştir.
a) Bakanlığın çevrimiçi uygulamalarının yer aldığı sisteme kayıt olmak.
b) Bu Tebliğ kapsamındaki atıkları UATF veya mobil sistem kaydı olmadan tesise kabul

etmemek.
c) Tutarlılık kontrolünü yapmak, tutarsızlık ve uyuşmazlık durumunu atık üreticisi ile

bulunduğu ilin il müdürlüğüne bildirmek.
ç) Tesise kabul edilen atığın UATF’nin ilgili bölümünü bu Tebliğin ek-5/B’sinde yer

alan esaslar doğrultusunda doldurmak ve onaylamak/imzalamak.
d) İlgili tüm taraflarca imzalanmış basılı UATF’leri üreticilere ve atık üreticisinin bu-

lunduğu ilin il müdürlüğüne otuz gün içerisinde göndermek.
e) Tesise kabul edilen atıkları Bakanlıkça oluşturulan Kütle Denge Sistemi aracılığıyla

bildirmek.
ATSS’lerin görev ve yükümlülükleri
MADDE 11 – (1) ATSS’lerin görev ve yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir.
a) Bakanlıktan yeterlik belgesi almak.
b) Bakanlık tarafından hazırlanan iletişim protokolü ile belirlenen bilgilerle, araç konum

ve araç seyir bilgilerini alıp iletebilecek mobil cihaz ve bileşenlerini tedarik etmek, cihazın
montajını yapmak veya yaptırmak.

c) MoTAT sistemi kapsamında mobil cihazların iletişim altyapısını kurmak ve devam-
lılığını sağlamak.

ç) Türkiye genelinde, cihazlara teknik destek sağlayacak yeterli servis ağını kurmak.
d) Takılan mobil cihazların tanımlayıcı bilgileri ve lisanslı araç kimlik bilgilerini Ba-

kanlık çevrimiçi uygulamalarını kullanarak girmek ve eşleştirmek.
e) Araçlardan toplanan bilgilerin gizliliğini sağlamak ve Bakanlık tarafından belirlenen

kurallara uygun olarak Bakanlık sunucularına aktarmak.
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f) Veri kaybı yaşanmaması için gerekli önlemleri almak.
g) 7/24 işletimsel destek hizmetlerini sunmak ve kullanıcılardan gelen talepleri cevap-

landırmak.
ğ) Sahadaki mobil izleme birimi ile Bakanlık sunucusu arasında kurulan iletişim log-

larını (günlük kayıtlarını) tutmak, yılsonu itibariyle bir önceki yıla ait logları Bakanlığa gön-
dermek ve en az beş yıl süre ile saklamak, talep edildiğinde Bakanlığın incelemesine açık tut-
mak. 

h) Bakanlığa sistem izleme raporlarını yıllık olarak sunmak. 
ı) Bakanlıkça yayınlanan ATSS yeterlik usul ve esaslarında belirtilen şartları yerine ge-

tirmek.
i) Lisanslı atık taşıma araçlarını kullanacak şoförlere mobil cihazların kullanımına iliş-

kin eğitim vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Mobil Atık Takip Sistemi ve Lisans İşlemleri

MoTAT sisteminin genel tanımı ve atık taşıma kuralları 
MADDE 12 – (1) MoTAT sistemi, atık taşıma firma lisansı ve atık taşıma araç lisansı

verilmesi, basılı UATF’lerin talep, satış, stok işlemleri, UATF’lerin çevrimiçi doldurulması ve
onaylanması, atıkların yüklenmesi ve boşaltılması, atık yüklü araçların seyir halindeyken mobil
cihaz vasıtasıyla takip edilmesi, toplanan verinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması
aşamalarından oluşur.

(2) MoTAT sistemi, Bakanlık, il müdürlükleri, atık üreticileri/yetkilendirilmiş kuruluş-
lar, lisanslı atık taşıma firma ve araçları, çevre lisanslı atık işleme tesisleri ile ATSS’ler tara-
fından kullanılır. 

(3) MoTAT sistemi kullanıcıları, Bakanlık çevrimiçi uygulamaları için verilen kullanıcı
kodu ve parolasıyla sisteme giriş yapar. 

(4) İl müdürlükleri tarafından sistem üzerinden;
a) Atık taşıma firma ve araçlarına lisans verilir. 
b) Atık taşıyan araçların takibi yapılır. 
c) UATF’lerin talep, satış, stok işlemleri yapılır.
(5) Taşıma işlemlerinde aşağıdaki aşamalar takip edilir:
a) Taşıma işlemleri başlamadan önce, atık üreticisi/yetkilendirilmiş kuruluş tarafından

çevrimiçi UATF doldurularak atık transfer talebi sisteme girilir ve onaylanır. Sistem tarafından
talebe ilişkin TKN ve TDN oluşturulur.

b) TKN atık üreticileri/yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından, TDN lisanslı atık taşıma
firması tarafından mobil cihaz üzerinden girilerek numaraların eşleşmesi sağlanır. Eşleşme iş-
lemi gerçekleştiğinde BON oluşur ve taşıma işlemi başlar.

c) Lisanslı atık işleme tesislerince mobil cihaz üzerinden BON girilerek eşleşme sağ-
lanır, atık kabulü gerçekleştirilir ve taşıma işlemi tamamlanır.

ç) Bu fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerindeki işlemler tamamlandığında ilgili taraflarca
onaylanmış çevrimiçi UATF oluşur. 

d) Atık işleme tesisinin atığı kabul etmemesi durumunda atık reddedilir, bu durumda
atık üreticisi taşıyıcının atığı geri getirmesini sağlar veya yeni takip oluşturarak taşıyıcıyı başka
bir tesise yönlendirir.

(6) Taşıma işlemi başladıktan sonra mobil cihazda meydana gelebilecek teknik arızalar
derhal ATSS’ye bildirilir ve arızanın yetkili servisten belgelendirilmesi şartıyla taşıma işlemi
basılı UATF ile devam ettirilir.

(7) Basılı UATF’lerin ilgili alanları bu Tebliğin ek-5’inde belirtilen şekilde atık üreti-
cileri/yetkilendirilmiş kuruluşlar, lisanslı atık taşıma firmaları ve lisanslı atık işleme tesislerince
doldurulur, imzalanır ve ilgili birimlere iletilir. Gönderilen ve alınan tüm basılı UATF’ler, beş
yıl süre ile saklanır ve denetimlerde yetkili idarelerce istendiğinde hazır bulundurulur.
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Lisanslandırma işlemleri
MADDE 13 – (1) Atık taşıyan firma ve araçların lisanslandırılmasında aşağıdaki hu-

suslara uyulur;
a) Atık taşıma firma lisansı ve atık taşıma araç lisansı gerçek ve tüzel kişiler için dü-

zenlenir.
b) Bu Tebliğ kapsamında yer alan atıkları taşımak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, fir-

maları ve araçları için bu Tebliğin 14 üncü ve 15 inci maddelerinde listelenen bilgi ve belgelerle
birlikte ilgili il müdürlüğüne başvurur.

c) İl müdürlükleri tarafından firma ve firmaya bağlı her bir araç için ayrı ayrı lisans
belgesi düzenlenir. Araca verilecek lisans belgesi biri araçta biri firmada bulundurulmak üzere
2 nüsha olarak düzenlenir.

ç) Başvuru sırasında sunulan;
1) Evraklarda değişiklik/yenileme olması halinde firma tarafından değişikliğe ilişkin

bilgi ve belgeler onbeş gün içerisinde il müdürlüklerine sunulur. 
2) Yetki Belgesi, ADR Uygunluk Belgesi/Taşıt Uygunluk Belgesi vizeleri ve sürücülere

ait SRC5 belgeleri gibi belirli bir geçerlilik süresi olan belgeler, süre bitiminden önce belgenin
düzenlendiği kurum/kuruluşa müracaat edilerek yenilenir.

3) Birinci ve ikinci alt bentlerdeki değişikliklere istinaden yenilenen firma ve araç lisans
süreleri uzatılmaz ve lisans belge ücreti tekrar alınmaz.

d) Mevcut lisanslarda geçerlilik süresi içerisinde yenilenmeyen belge;
1) Sürücüye ait ise o sürücü tarafından taşıma yapılamaz. 
2) Araç lisansına ait ise aracın lisansı il müdürlükleri tarafından sistem üzerinden pasife

alınır ve bu araçla atık taşınamaz. 
3) Firmaya ait ise firma ve firmaya ait tüm araç lisansları, il müdürlükleri tarafından

sistem üzerinden pasife alınır ve firma tarafından taşıma yapılamaz.  
e) Bu maddenin (ç) bendinde listelenen ve süresi dolan belgeler üç ay sonunda yeni-

lenmezse (d) bendine istinaden sistemde pasif duruma alınan lisanslar iptal edilir.
f) Lisans başvurularının uygun bulunması durumunda araçlara, Bakanlıkça yeterlik bel-

gesi verilmiş ATSS’ler aracılığıyla mobil cihaz taktırılır ve il müdürlüklerince lisanslandırma
işlemi tamamlanır.

g) Firma lisans süresi beş yıldır. Firmaya bağlı araç lisansı geçerlilik süresi, firma lisansı
geçerlilik süresini aşamaz.

ğ) Lisans yenileme başvuruları mevcut lisansın bitiş tarihinden en az kırkbeş gün ön-
cesinde ilgili il müdürlüğüne yapılır. Lisans süresinin bitmesi halinde yeni lisans belgesi dü-
zenlenene kadar taşıma işlemi yapılamaz.

h) Firma lisansı ve araç lisansı ücretleri her yıl Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Mü-
dürlüğü tarafından belirlenir. Mevcut firma lisansına sonradan eklenen her araç için araç lisans
belgesi ücreti alınır. Yeni eklenen araç lisanslarıyla birlikte firma lisansı yenilenir, ancak firma
lisans süresi uzatılmaz ve firma lisans ücreti tekrar alınmaz.

ı) Firma ve firmaya bağlı her bir araç için bu Tebliğin ek-2 ve ek-3’ünde örnekleri ve-
rilen lisans belgeleri il müdürlüklerince MoTAT sistemi kullanılarak ayrı ayrı düzenlenir, sistem
tarafından otomatik lisans numarası üretilir, matbu lisans belgesi çıktısı sistem üzerinden alı-
narak imzalanır ve firmaya teslim edilir.

i) Mevzuata aykırı fiillerden dolayı firma lisansının iptal edilmesi durumunda firma li-
sansına bağlı tüm araç lisansları da iptal edilir. Lisansı iptal edilen firmaya iptal tarihinden iti-
baren altı ay süreyle yeni lisans belgesi düzenlenmez.

j) Firma lisansıyla birlikte en az bir araç için lisans alınması zorunludur. Tek başına fir-
ma lisansı ya da tek başına araç lisansı verilemez.

k) Atık taşıma firma lisansı ve atık taşıma araç lisansı devredilemez. Lisans alma şart-
larında bir değişiklik olması durumunda lisans yenilenir.
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l) Firma lisansı, firmanın merkez adresinin ticaret sicile kayıtlı olduğu ilin il müdürlü-
ğünce düzenlenir. Bu lisansa bağlı olmak koşuluyla, atık taşıyacak araçlar için atık taşıma li-
sansı farklı bir il müdürlüğünce düzenlenebilir. Yeni düzenlenen araç lisansına ilişkin bilgiler
firma lisansını veren il müdürlüğüne MoTAT sistemi üzerinden çevrimiçi olarak gönderilir.
Firma lisans belgesi yeni eklenen araç lisanslarını da içerecek şekilde firma lisansının verildiği
il müdürlüğünce güncellenir.

m) Atık taşıma lisansı alan firmalar, araç lisansına yeni atık kodu eklenmesi talebini,
aracın lisans alımı tarihini takip eden otuz günden sonra yapabilir. Yeni atık kodu eklenmesi
durumunda firma lisansı ve araç lisansı yenilenir ancak süreleri uzatılmaz ve lisans ücreti alın-
maz.

n) “O” sınıfı römorklu (dorse) araçlar kullanılarak yapılacak taşıma işlemleri için rö-
morka lisans belgesi düzenlenir. Römorku çekecek çekici için lisans belgesi düzenlenmez ancak
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yetki verilmiş olan kurum/kuruluştan
uygunluk belgesi almış olma şartı aranır, çekiciye ilişkin bilgiler MoTAT sisteminde kayıt altına
alınır ve plakası araç lisans belgesinde belirtilir. Kayıtlı çekiciler başka bir firmanın dorsesini
çekemez ve başka firmanın lisansına kaydedilemez.

Lisans alacak firmaların araçlarında aranacak şartlar
MADDE 14 – (1) Lisans alacak araçlar için aşağıdaki şartlar aranır;
a) Lisans başvuru tarihinde atık taşıyacak araçların yaşı ilk tescil tarihinden itibaren

10’dan büyük olamaz. Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yer alan “M” kategorisi araçlar ve
“O” kategorisi araçlar hariç motorsuz araçlara lisans belgesi düzenlenmez. 

b) Atık taşıma lisansı düzenlenecek olan aracın, Karayolu Taşıma Yönetmeliği hüküm-
lerine uygun olarak verilmiş geçerli yetki belgesine (C1/C2/K1/K2/L1/L2/N1/N2) kayıtlı ol-
ması gerekir.

c) Lisanslı araçlarda mobil cihaz bulunması zorunludur.
ç) Tıbbi atıkların taşınacağı araçların bu Tebliğin ek-4’ünde belirtilen teknik özelliklere

sahip olması gerekir.
d) Taşınan atığın fiziksel ve kimyasal özelliğini içeren bilgi ve acil durumda kullanıla-

cak gerekli malzeme ile acil durumlarda uygulanmak üzere alınacak tedbirlere ilişkin talimat-
name araçlarda bulundurulur.

e) Taşımada konteyner kullanılması halinde konteynerlerin zemini sızıntılara karşı yük-
sekliği en az 10 cm olan ızgara sistemi ile donatılır. Konteynerlere lisans düzenlenmemekle
birlikte kayıt altına alınması amacıyla konteyner üzerine il müdürlüklerince belirlenen sıra
numarası dikey yüksekliği en az 20 cm olacak şekilde firmalarca yazdırılır. Konteynerlere ve-
rilecek sıra numaraları “taşıma firma lisans numarası - konteyner sıra numarası” şeklinde dü-
zenlenir. Konteyner taşıyan araç lisanslandırılır.

f) Araçlarda gerekli koruyucu malzeme olarak eldiven, önlük, emniyet gözlüğü, koru-
yucu maske, emniyet ayakkabısı, kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazı, saçılma ve dö-
külmelere karşı temizleme kiti bulundurulur. 

g) Tıbbi atık taşıma aracı hariç olmak üzere taşıma aracı kasasının veya tankerin yan-
larında ve arka kısmında olmak üzere dikey yüksekliği en az 20 cm olan “Atık Taşıma Aracı”
ibaresi bulundurulur. Firma logosu ve reklamları tehlikelilik işaretlerini kapatacak büyüklükte
olamaz. 

ğ) Tıbbi atık taşıma araçlarının dış yüzeylerinin turuncu renkli olması, sağ, sol ve arka
yüzeylerinde görülebilecek uygun büyüklükte ve siyah renkli Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönet-
meliğinde örneği yer alan “Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile siyah harfler ile yazılmış
“DİKKAT! TIBBİ ATIK” ibaresinin bulunması zorunludur. 
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Atık taşıma firma lisansı başvurusunda istenen belgeler
MADDE 15 – (1) Aracın bağlı olduğu firmanın lisanslandırılması için il müdürlüklerine

yapılacak başvurularda aşağıdaki bilgi ve belgeler bulundurulur.
a) Firmanın adı, adresi, telefon numarası, vergi numarası.
b) Firma sahibinin/sahiplerinin adı, adresi, telefon numarası.
c) Ticaret sicili gazetesi ve imza sirkülerinin noter onaylı birer örneği.
ç) Lisans alacak araçların plakalarını ihtiva eden firma yetkililerince imzalı yazı.
d) Firmaya ait olmayan araçlar için araç sahibi ile yapılan kiralama sözleşmesinin noter

onaylı örneği. 
e) Araç sürücülerinin adı soyadı, TC kimlik numarası, Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü

Eğitim Sertifikası (SRC5)/ADR Şoför Eğitim Sertifikası, sürücü ehliyet fotokopisi, telefonu
ve e-posta adresi.

f) Sürücülerin, aracın bağlı bulunduğu firmada çalıştığını gösterir sigorta kayıtları.
g) Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak alınmış geçerli yetki bel-

gesinin noter onaylı örneği (C1/C2/K1/K2/L1/L2/N1/N2).
ğ) Mali Sorumluluk Sigortası.
h) ATSS ile yapılan sözleşmenin noter onaylı örneği.
ı) Çevre görevlisi/çevre danışmanlık hizmeti veren firma ile yapılan sözleşmenin ör-

neği.
i) İl müdürlüğünce gerekli görülmesi durumunda bu belgelere ilaveten istenecek bilgi

ve belgeler.
Araç lisansı başvurusunda istenen bilgi ve belgeler
MADDE 16 – (1) Araç lisansı için il müdürlüklerine yapılacak başvurularda aşağıdaki

bilgi ve belgeler bulundurulur.
a) Firmanın/şahsın adı, adresi ve telefon numarası.
b) Araç ruhsat fotokopisi.
c) Taşınacak atıkların, AYGEİY ek-IV’e göre atık kodları listesi.
ç) Aracın taşıyabileceği atıkların AYGEİY ek-III/A’da yer alan tehlikelilik özellikleri.
d) Atığın taşınacağı ambalaj türü.
e) Olabilecek kazalara karşı ilk müdahale ve ilk yardımda kullanılacak malzemeler lis-

tesi ve acil müdahale planı.
f) Araçlara monte edilmiş mobil cihaza ilişkin satış sözleşmesi, çalışır durumda oldu-

ğunu gösterir test sonuçları ve kullanıcı eğitim belgesi.
g) ADR Uygunluk Belgesi/Taşıt Uygunluk Belgesi.
ğ) Mali sorumluluk sigortasının bir örneği.
h) İl müdürlüğünce gerekli görülmesi durumunda bu belgelere ilaveten istenecek bilgi

ve belgeler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Denetim esasları
MADDE 17 – (1) Karayolunda atık taşıyan araçlara yapılacak yol denetimlerinde aşa-

ğıdaki belgeler ile araçta bulunması zorunlu malzemeler kontrol edilir. 
a) İl müdürlüğü tarafından araca verilen lisans belgesi.
b) İlk yardım ve müdahaleye ilişkin bilgileri içeren acil durum talimatnamesi.
c) Taşınan atığın adı ve özelliğine göre kaza anında yapılacak ilk yardım ve müdahalede

gerekli olan malzeme ve gereçler.
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ç) Aracı kullanan sürücünün atık taşımacılığına ilişkin yetkili kurum/kuruluşlardan al-
mış olduğu Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü Eğitim Sertifikası (SRC5)/ADR Şoför Eğitim
Sertifikası.

d) Taşınan atık için düzenlenen basılı UATF.
e) Aracın, Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümlerine uygun yetki belgesi kaydı.
İdari yaptırım
MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında 2872 sayılı

Çevre Kanununda öngörülen müeyyideler uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 19 – (1) 18/1/2013 tarihli ve 28532 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık-

ların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.
Mevcut atık taşıma firma ve araç lisansları
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Mevcut atık taşıma lisansı olan/yeni lisans alacak firmalar,

bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde araçlarına mobil cihaz taktırarak
lisanslarını Tebliğe uygun olarak yeniler/alır. Yenileme işlemi sırasında mevcut firma ve araç
lisans süreleri uzatılmaz ve lisans ücretleri tekrar alınmaz. 

Güvenlik danışmanı
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin 5 inci maddesinin sekizinci fıkrasında belirtilen

çevre görevlilerinin istihdamı/çevre danışmanlık hizmeti alınması şartı ile Tehlikeli Madde
Güvenlik Danışmanı belgesine sahip olmaları şartı bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten iti-
baren bir yıl süreyle aranmaz. 

Basılı UATF kullanımı
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Basılı UATF’ler bu Tebliğin yürürlük tarihi itibari ile mobil

sistemle birlikte iki yıl boyunca kullanılmaya devam edilir. Bu süre içerisinde basılı UATF ol-
madan atık taşınamaz ve atık işleme tesisleri tarafından kabul edilemez.

Yürürlük  
MADDE 20 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 21 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
ÇEVRE AMAÇLI TARIM ARAZİLERİNİ KORUMA PROGRAMINI TERCİH EDEN

ÜRETİCİLERİN DESTEKLENMESİNE DAİR KARARIN UYGULANMASINA
İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/24)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2015/12 )

MADDE 1 – 27/4/2011 tarihli ve 27917 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre
Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma Programını Tercih Eden Üreticilerin Desteklenmesine Dair
Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/24)’in 8 inci maddesinin birinci fıkra-
sının (b) bendinde yer alan “jips uygulaması,” ibaresinden sonra gelmek üzere “kükürt uygu-
laması, kireç uygulaması,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

—— • ——
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN TASFİYESİNDE ŞİRKET ALACAKLILARININ
ALACAKLARININ YATIRILACAĞI BANKANIN BELİRLENMESİNE

İLİŞKİN TEBLİĞ 

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, tasfiye halinde bulunan anonim, limited ve ser-

mayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin, bilinen alacaklılarıyla, ulaşılamayan ortaklarının
muaccel olan veya hakkında uyuşmazlık bulunmayan alacaklarının;

a) Depo edileceği bankayı,
b) Depo edilmesi ile banka hesabına yatırılan tutarın hak sahiplerine ödenmesine ilişkin

usul ve esasları,
belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hü-

kümlerine göre tasfiyeleri yürütülen anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit
şirketleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 6102 sayılı Kanunun 210 uncu maddesinin birinci fıkrasına,

541 inci maddesinin ikinci fıkrasına, 565 inci maddesinin ikinci fıkrasına ve 644 üncü madde-
sine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Müdürlük: Ticaret Sicili Müdürlüğünü,
b) Sözleşme: Anonim şirketlerde ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde

esas sözleşmeyi, limited şirketlerde şirket sözleşmesini,
c) Şirket: Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketleri,
ifade eder.
Alacağı bankaya yatırılacak olan alacaklılar
MADDE 5 – (1) Tasfiye halinde bulunan şirketlerin bu Tebliğ kapsamındaki alacaklıları

şunlardır:
a) Şirket defterlerinden veya diğer belgelerden alacaklı oldukları anlaşılan, yerleşim

yerleri bilinen ve iadeli taahhütlü mektupla çağrılan kişiler,
b) Şirket defterlerinden veya diğer belgelerden alacaklı oldukları anlaşılan ancak yer-

leşim yerleri bilinmeyen, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, şirket bağımsız denetime tabi ise
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şirketin internet sitesinde ve aynı zamanda sözleşmede öngörüldüğü şekilde, birer hafta arayla
yapılacak üç ilanla şirketin sona ermiş bulunduğu konusunda bilgilendirilen ve alacaklarını
tasfiye memuruna bildirmeye çağrılan kişiler,

c) Tasfiye halinde bulunan şirketin ulaşılamayan ortakları.
Alacağın yatırılacağı banka
MADDE 6 – (1) 5 inci maddenin birinci fıkrasında sayılan kişiler yapılan çağrılara

rağmen tasfiye halinde bulunan şirketin tasfiye memurlarına herhangi bir bildirimde bulun-
mazlarsa, muaccel olan veya hakkında herhangi bir uyuşmazlık bulunmayan alacaklarının tu-
tarı, tasfiye halinde bulunan şirketin merkezinin kayıtlı bulunduğu Müdürlüğe en yakın Türkiye
Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi şubesinde veya şirket merkezinin bulunduğu yerde
anılan Banka şubesinin bulunmaması durumunda en yakın yerdeki şubede açılacak hesaba ya-
tırılır.

(2) Tasfiye halinde bulunan şirketin borçları ödendikten sonra, ulaşılamayan şirket or-
taklarının pay bedelleri ile pay bedelleri geri verildikten sonra kalan varlıktan üzerine düşen
pay da yine birinci fıkra hükümlerine tabidir.

(3) Muaccel olmayan veya hakkında uyuşmazlık bulunan borçlar bu kapsamda değildir.
Alacakların veya pay bedellerinin yatırılacağı hesap
MADDE 7 – (1) Tasfiye memurunun başvurusu üzerine, tasfiye halindeki şirketin Vergi

Kimlik Numarası ile vadeli Türk Lirası mevduat hesabı açılır.
(2) Tasfiye halindeki şirketin bilinen alacaklıları ile kendisine ulaşılamayan ortaklarına

dair alacaklar; tasfiye memurlarınca, şirketin ticaret unvanı ve alacaklıya ilişkin mevcut kimlik
bilgileri belirtilmek suretiyle bir ay vadeli olarak yatırılır. Vade süresi dolduğunda, hesap aynı
vade ile yenilenir.

Alacaklı listesi ve alacaklıya ödeme yapılması
MADDE 8 – (1) Tasfiye memurları, bu Tebliğ kapsamında bankaya yatırılan alacaklar

ve pay bedelleri ile ilgili olarak, alacakları bankaya yatırılan alacaklıların veya ortakların kimlik
bilgilerine ve açılan hesaba ilişkin bilgileri gösterir listeyi en geç bir hafta içinde şirket merke-
zinin kayıtlı bulunduğu Müdürlüğe verir. Müdürlük, listeyi şirketin sicil dosyası içerisinde mu-
hafaza eder.

(2) Liste verildiği gün Müdürlüğün kurulu olduğu ticaret ve sanayi veya ticaret odasının
internet sitesinde yayımlanır.

(3) Hak sahipleri, bankaya yapacakları ödeme taleplerinden önce ilgili Müdürlüğe baş-
vurarak alacaklı olduklarını gösterir belge alırlar. Müdürlük, talepte bulunanın verilen listede
adı geçen alacaklılar arasında bulunup bulunmadığını, talep sahibinin ibraz ettiği kimlik bilgi-
leri ve sicil dosyasında yer alan diğer belgeler üzerinden yaptığı incelemeyle tespit eder. Ancak
sicile tevdi edilen ve şirketin sicil dosyasında yer alan belgelerden, talepte bulunanın hak sahibi
olduğu kesin olarak tespit edilemiyorsa, talepte bulunan tarafından ispat edilmedikçe Müdür-
lükçe belge verilmez. Müdürlük hak sahipliğini tevsik edici her türlü bilgi ve belgeyi gerekti-
ğinde talepte bulunandan isteyebilir. Talep sahibinin adının verilen listede yer aldığının şirket
merkezinin kayıtlı bulunduğu Müdürlükçe tespiti halinde ödeme yapılmasına ilişkin belge ta-
lepte bulunana verilir.

(4) Açılan hesaptan ödeme yapılabilmesi için, alacaklının ilgili Müdürlükten aldığı bel-
geyi banka şubesine ibraz etmesi zorunludur. Vade bitiminden önce alacaklı tarafından para
çekilmek istendiğinde, o aya ilişkin vade bozularak, alacak tutarı daha önceki aylarda işlemiş
aylık faizlerle birlikte hak sahibine ödenir.

Mevduata ilişkin zamanaşımı
MADDE 9 – (1) Tasfiye halinde şirket adına açılan mevduatın zamanaşımına uğraması

hakkında 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çı-
karılan ikincil mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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Sermaye Piyasası Kurulundan:
ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE

İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

(Seri: V, No: 135)

MADDE 1 – 26/6/1998 tarihli ve 23384 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan
Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği’nin (Seri:V,
No:34) 4 üncü maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiş, mevcut ikinci fıkranın ilk cümlesinde
yer alan “Seri: V, No:125 sayılı Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri ve Bu İşlemleri Gerçekleşti-
rebilecek Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğin 2 nci maddesinin (a) bendi kapsamında
faaliyette bulunan” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve bu fıkra üçüncü fıkra olarak teselsül
ettirilmiş ve bu fıkradan sonra gelmek üzere aynı maddeye aşağıdaki dördüncü fıkra eklen-
miştir.

“Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi çerçevesinde yapı-
lacak finansal duran varlıklarla ilgili hesaplamalarda Borsa İstanbul A.Ş. ve İstanbul Takas ve
Saklama Bankası A.Ş.’nde sahip olunan payların nominal tutarları kadar olan bölümü indirime
konu edilmez.”

“Bu madde uyarınca sermaye yeterliliği tabanı olarak hesaplanan tutar; bu Tebliğin
7 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca belirlenen asgari özsermaye tutarlarının %60’ından
düşük olamaz.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile ikinci fık-
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Borsalarda ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören türev araç sözleşmeleri:
Borsalarda ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören vadeli işlem ve opsiyon söz-

leşmeleri ile diğer türev araçlar, değerleme günündeki uzlaşma fiyatı veya takas kurumunca
belirlenen diğer göstergeler esas alınarak; bu şekilde bir fiyat veya göstergenin bulunmaması
halinde, piyasalarda oluşan ağırlıklı ortalama fiyat; böyle bir fiyatın bulunamaması halinde söz
konusu sözleşmelerin en son işlem gördüğü günde oluşan ağırlıklı ortalama veya uzlaşma fiyatı;
değerleme gününden önceki 5 iş günü içinde yukarıda belirtilen şekilde bir fiyatın elde edile-
memesi halinde rayiç bedel dikkate alınarak; borsalarda ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda iş-
lem görmeyen vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile diğer türev araçlar için ise Kurulun
muhasebe standartları uyarınca belirlenen değer ile,”

“Bu maddede değerleme hükmü getirilmemiş varlıklar veya yükümlülükler, Kurulun
muhasebe standartlarında yer alan esaslar çerçevesinde değerlemeye tabi tutulur. Sermaye ye-
terliliği tabanı hesaplamalarında indirilen kalemler, bu Tebliğde ve Kurulun muhasebe stan-
dartlarında yer alan hükümler çerçevesinde değerlemeye tabi tutulmayabilir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi yürürlükten

kaldırılmıştır.
MADDE 5 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile ikinci ve

üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“c) Kurulumuzun sermaye piyasası araçlarının kredili alım, açığa satış ile ödünç alma

ve verme işlemleri ile ilgili düzenlemeleri uyarınca belirli bir anda kullandırdıkları kredilerin
toplam tutarı ile müşterileri ve/veya kendi hesaplarına açığa sattıkları hisse senetlerinin değe-
rinin toplamı, özsermayenin 4 katı, bir müşteriye açılabilecek kredi tutarı ise özsermayenin
%30’u olarak uygulanır.”
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“Şu kadar ki bu aracı kurumlar devir ve birleşmeyi takiben birinci fıkrada belirtilen
şartlardan yararlanabilirler.  Ancak, bu şartların devamı için hukuken devir ve birleşmenin ta-
mamlandığı tarihi izleyen bir yıl sonunda, 4.500.000 TL tutarında özsermayeye, iki yıl sonunda
9.000.000 TL tutarında özsermayeye sahip olmaları zorunludur. 9.000.000 TL tutarında özser-
mayeye sahip olan aracı kurumlar için de yukarıdaki (a), (b) ve (c) bendlerinde belirtilen hü-
kümler uygulanır.” 

“4.500.000 TL tutarında özsermayeye sahip olan aracı kurumlar için, bu maddenin (a)
bendindeki pozisyon riski oranı %1, (b) bendindeki borçlanma sınırı 20 kat, (c)  bendindeki
belirli bir anda kullandırdıkları kredilerin toplam tutarı ile müşterileri ve/veya kendi hesaplarına
açığa sattıkları hisse senetlerinin değerinin toplam tutarına ilişkin oran 3 kat, bir müşteriye açı-
labilecek kredi tutarı ise özsermayenin %20’si olarak uygulanır.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasına “vadeli işlem sözleş-
meleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile diğer türev araçlar,” ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 14 üncü maddesinin altıncı fıkrasına “vadeli işlem ve op-
siyon sözleşmelerinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve diğer türev araçlarda” ibaresi ek-
lenmiştir.

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 16 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiştir. 

“Türev araç sözleşmelerinde pozisyon riski
MADDE 16 – Aracı kurumların türev araç sözleşmelerindeki pozisyonları ile ilgili ola-

rak bu maddede belirtilen şekilde pozisyon riski hesaplanır. 
a) Borsalarda ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören vadeli işlem sözleşmeleri,

kısa pozisyon opsiyon sözleşmeleri ve diğer türev araç sözleşmeleri için takas kurumuna ve-
rilmiş teminatlar kadar,

b) Borsalarda ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmeyen vadeli işlem sözleş-
meleri ve diğer türev araç sözleşmeleri için, sözleşmeye dayanak teşkil eden varlık veya gös-
tergelerin cari değerleri üzerinden bu Tebliğin 1 numaralı ekinde söz konusu varlıklar için ön-
görülmüş oranlar uygulanmak suretiyle,

pozisyon riski hesaplanır.
Birinci fıkrada belirtilmeyen kısa ve uzun pozisyon opsiyon sözleşmelerinde, sözleş-

meye konu varlıkların cari değerinin opsiyonun deltası ile çarpılması suretiyle bulunan tutar
üzerinden ilgili varlıklar için bu Tebliğin 1 numaralı ekinde öngörülen oranda pozisyon riski
hesaplanır. Şu kadar ki, uzun pozisyon opsiyon sözleşmeleri için hesaplanan pozisyon riski,
opsiyonun priminden daha fazla olamaz.

Varantların pozisyon riski karşılığı opsiyonlarla ilgili hükümler esas alınarak hesaplanır.
Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile diğer türev araçlarla ilgili olarak bu Tebliğde

öngörülen şekilde net pozisyon hesaplaması yapılabilir. Bu hesaplamalarda, vadeli işlem söz-
leşmesi ile diğer türev araç sözleşmelerine konu olan varlıkların cari değeri; opsiyon sözleş-
melerine konu varlıkların ise cari değerinin delta oranları ile çarpılması suretiyle bulunan tutarı
dikkate alınır.”

MADDE 9 – Aynı Tebliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan
“belgeleri” ibaresi “payları”  olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 10 – Aynı Tebliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiştir.

“Aracı kurumlar, bu Tebliğde öngörülen risk karşılığını, bu Tebliğin 1 numaralı ekinde
yer alan Risk Karşılıkları Hesaplama Tablosunu; özsermaye ve sermaye yeterliliği tabanı yü-
kümlülüğünü, Tebliğin 2 numaralı ekinde yer alan Sermaye Yeterliliği Tabanı Hesaplama Tab-
losunu; likidite yükümlülüğünü Tebliğin 3 numaralı ekinde yer alan Likidite Yükümlülüğü
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Hesaplama Tablosunu; döviz kuru riskini Tebliğin 6 numaralı ekinde yer alan Döviz Kuru Riski
Hesaplama Tablosunu kullanarak hesaplarlar. Bu tablolar bu Tebliğe ve bu Tebliğin 4 numaralı
ekindeki açıklamalara uygun olarak hazırlanır.”

MADDE 11 – Aynı Tebliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Tebliğ’de”
ibareleri  “Tebliğin 4 üncü maddesinin son fıkrası ile 8 inci maddesinde” olarak değiştirilmiş
ve aynı fıkrada yer alan “asgari” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 12 – Aynı Tebliğin 32 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “İMKB” iba-
resi “İstanbul” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 13 – Aynı Tebliğin EK-4’ünün açıklamalar kısmında yer alan “IV. Değerleme
İlkeleri” başlıklı bölümünün “C. Diğer Varlıklara İlişkin Değerleme Hükümleri” alt başlığının
birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Borsalarda işlem gören vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile diğer türev araçlar da
bu Tebliğde belirtilen şekilde cari fiyatlar dikkate alınarak değerlemeye tabi tutulur. Cari fiyat
olarak ilgili borsada oluşan uzlaşma fiyatlarının esas alınması gerekmektedir. Borsada işlem
görmeyen vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile diğer türev araçlar Kurulun muhasebe stan-
dartlarında yer alan esaslar çerçevesinde belirlenen değer ile değerlenir. Borsalarda işlem gör-
meyen türev araç sözleşmelerinde de net pozisyon hesaplaması yapılabilir.”

MADDE 14 – Aynı Tebliğin EK-4’ünün açıklamalar kısmında yer alan “V. Yükümlü-
lükler” başlıklı bölümünün “B. Sermaye yeterliliği tabanı yükümlülüğü” alt başlığının birinci
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve diğer fıkralar yürürlükten kaldırılmıştır.

“Sermaye yeterliliği tabanı, bu Tebliğe göre hesaplanan özsermayeden Tebliğin 4’üncü
maddesinde belirtilen bazı likit olmayan varlıklar ile sermaye çıkışı niteliğindeki kalemlerin
indirilmesi suretiyle bulunmaktadır. Bu şekilde bulunan sermaye yeterliliği tabanı tutarının;
risk karşılığı ve değerleme gününden önceki üç aylık faaliyet giderleri kalemlerinin herhangi
birinden (bunların toplamından değil) az olmaması gerekmektedir. Dolayısıyla, aracı kurumun
risk karşılığından ve değerleme gününden önceki üç aylık faaliyet giderinden hangisi büyükse
söz konusu tutar, aracı kurumun sermaye yeterliliği tabanı yükümlülüğü olmaktadır. Ayrıca
son üç aylık faaliyet gideri; sene başından itibaren söz konusu ayların sonu itibariyle oluşan
kümülatif faaliyet giderleri toplamını değil, yalnızca bu aylar içinde oluşan faaliyet giderleri
toplamını kapsamaktadır.”

MADDE 15 – Aynı Tebliğin EK-4’ünün açıklamalar kısmında yer alan “VII. Risk Kar-
şılığı” başlıklı bölümünün “A. Pozisyon riski ve net pozisyon” alt başlığının ikinci fıkrasında
yer alan “belgeleri” ibaresi “payları” olarak değiştirilmiş ve “vadeli işlem sözleşmeleri” ibare-
sinden sonra gelmek üzere “ile diğer türev araçlar” ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 16 – Aynı Tebliğin EK-4’ünün açıklamalar kısmında yer alan “VII. Risk Kar-
şılığı” başlıklı bölümünün “A. Pozisyon riski ve net pozisyon” alt başlığının “2. Vadeli İşlem
ve Opsiyon Sözleşmelerinde Pozisyon Riski” olan başlığı “Türev Araç Sözleşmelerinde Po-
zisyon Riski” olarak değiştirilmiş ve bu başlığın ilk fıkrasının ilk cümlesinde “ve opsiyon söz-
leşmeleri (OS)” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile diğer türev araç sözleşmeleri” ibaresi ek-
lenmiştir. Aynı başlığın dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Pozisyon riski hesaplamaları yaparken türev araç sözleşmeleri borsalarda işlem görsün
veya görmesin cari değerleri ile dikkate alınmaktadır. Ancak özsermaye hesaplamalarında sa-
dece borsalarda işlem görenler cari değeri ile diğerleri Kurulun muhasebe standartları uyarınca
değerlemeye tabi tutulmalıdır.”

MADDE 17 – Aynı Tebliğin 2 nolu eki, ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 18 – Aynı Tebliğe 6 nolu ek, ekteki şekilde eklenmiştir.
MADDE 19 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 20 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 17/3/2015
Karar No : 2015/13
Konu : İmar Planı. 
Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca;
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 17/3/2015 tarih ve 1617 sayılı yazısına istinaden;
1- Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. adına kayıtlı 1.135 m² yüzölçümlü 274 ada, 1 no’lu

parsel ile 434.538,58 m² yüzölçümlü devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanları kapsayan
İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Zühtüpaşa Mahallesi, Fenerbahçe Kalamış Yat Limanına yönelik
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Yat Limanı (Emsal 0,13; Yeraltı Otoparkı
dahil Emsal: 0,31; Hmax çatı dahil:7,50 m) ve Balıkçı Barınağı kullanım kararlarını getiren
1/5.000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı, 1/1.000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama
İmar Planı ve Plan Açıklama Raporunun onaylanmasına,  

2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve ge-
reği için ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine,

karar verilmiştir.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
KARAR

Tarih : 18/3/2015
Karar No : 2015/ÖİB-K-13
Konu : Taşınmaz özelleştirilmesi
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca;
Özelleştirme kapsam ve programında bulunan tta Gayrimenkul A.Ş. (Kuruluş)’nin

27/2/2015 tarih ve 63 sayılı yazısına istinaden,
1. İdare’ce, 4046 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin son fıkrasına istinaden verilen

satış yetkisi kapsamında, Kuruluş tarafından yapılan ihale sonucunda, İhale Komisyonunca;
“Aydın ili, Kuyucak ilçesi, Aydınoğlu Mahallesi, 198 ada, 22 no.lu parseldeki 239,47 m2 yüz-
ölçümlü taşınmazın özelleştirilmesi ihalesinde; 36.000.- (Otuzaltıbin) Türk Lirası bedelle en
yüksek teklifi veren Gizem ÖZSOY’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Gizem
ÖZSOY’un sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getir-
memesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilmesine ve 35.000.- (Otuzbeş-
bin) Türk Lirası bedelle ikinci yüksek teklifi veren İbrahim ÖZKUL’a İhale Şartnamesi çerçe-
vesinde satılmasına, İbrahim ÖZKUL’un sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer
yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedil-
mesine ve ihalenin iptaline” şeklinde verilen kararın onaylanmasına,

2. İş bu Karar gereğinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartname-
sindeki hükümler doğrultusunda Kuruluş tarafından yerine getirilmesine,

ÖYK’nın 13/1/1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar verilmiştir.

—— • ——
KURUL KARARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
KURUL KARARI

Karar No: 5513 Karar Tarihi: 12/3/2015

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/3/2015 tarihli toplantısında 20/11/2014 tarihli
ve 5313-1 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilen ve 24/12/2014 tarihli ve 29215 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan “Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatı”nın ekteki şekilde
değiştirilmesine ve söz konusu değişikliğin Resmî Gazete’de yayımlanmasına, 

Karar verilmiştir. 

EK-1
ENERJİ PİYASASI BİLDİRİM SİSTEMİ KULLANIM TALİMATINA

İLİŞKİN KURUL KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR KURUL KARARI 

MADDE 1 – 20/11/2014 tarihli ve 5313-1 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilen ve
24/12/2014 tarihli ve 29215 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji Piyasası Bildirim Sis-
temi Kullanım Talimatının 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Elektrik veya doğal gaz piyasasında iletim veya piyasa işletim lisansı sahibi bildi-
rim yükümlülerinin, bu Talimatta elektronik imza ile yapılması öngörülen bildirimleri yapa-
bilmesi için, Kurum tarafından ilave yöntemler belirlenebilir. Bu kapsamda yapılacak çalış-
malar, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.”

MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı

yürütür.
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2/2/2015 PAZARTESİ      MURAT 

ORTASAYFA 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

20 Mart 2015 

CUMA 
Sayı : 29301 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

İpsala Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No :  2013/154 

Karar No : 2013/327 
Mahkememizin 2013/154 Esas, 2014/237 sayılı kararı ile 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet 

suçundan 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele kanunu 3/1-1. cümle, 4/4, TCK. 62 CMK 231, 

231/7, 231/8 maddeleri gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, 5 

YIL SÜREYLE DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA, dair verilen karar karar 

verildiği, karar verilen Iyrı ve Nanyzı oğlu, 15/05/1971 Samtredıa doğumlu, Gürcistan uyruklu 

AVTANDIL GIORGADZE’nın yokluğunda verilen karar, sanığın yabancı uyruklu olmasından ve 
bu sebeple kararın tüm aramalara rağmen bulunamamış ve karar tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. ve devamı maddeleri gereğince iş bu kararın 

Resmi Gazete’de ilanen Tebliğine, 

2 - İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı tebliğden itibaren 7 gün 

içerisinde Mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine verilecek bir beyanın tutanağa 

geçirilmesi yoluyla Edirne Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yoluna başvurabileceği, 
itiraz edilmediği takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur. 

 1152 

————— 
Esas No :  2013/76 

Karar No : 2014/78 

Mahkememizin 2013/76 Esas, 2014/78 sayılı kararı ile 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet 
suçundan 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/1-1. cümle, TCK. 62 CMK 231, 231/7, 

231/8 maddeleri gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, 5 YIL 

SÜREYLE DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA, dair verilen karar karar verildiği, 

karar verilen Mehmed ve Müjgan oğlu, 04/03/1994 Plovdiv doğumlu, Bulgaristan uyruklu 

KADIRSHEN MEHMED SHYUKRYU’nun yokluğunda verilen karar, sanığın yabancı uyruklu 

olmasından ve bu sebeple kararın tüm aramalara rağmen bulunamamış ve karar tebliğ 
edilememiştir. 

1 - 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. ve devamı maddeleri gereğince iş bu kararın 

Resmi Gazete’de ilanen Tebliğine, 

2 - İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı tebliğden itibaren 7 gün 

içerisinde Mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine verilecek bir beyanın tutanağa 

geçirilmesi yoluyla Edirne Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yoluna başvurabileceği, 
itiraz edilmediği takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur. 

 1153 
 



Sayfa : 94 RESMÎ GAZETE 20 Mart 2015 – Sayı : 29301 

 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TERMAL FİLM KAPLAMA (SELEFON) MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Deniz İkmal Grup Komutanlığı Pendik/İSTANBUL 

ihtiyacı 1 adet Termal Film Kaplama (Selefon) Makinesi teknik ve idari şartnamesine uygun 

olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla açık teklif 

usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

firmaların, şartname bedelini (100,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte, teknik ve idari 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, 30/03/2015 günü, 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, 

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik 

ve idari şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen 

tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan 

teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

 2396/1-1 
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BİLGİSAYAR, ANA BİLGİSAYAR (SERVER) BAKIM VE  

SERVİS HİZMETİ YAPILACAKTIR 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden: 

1 - Fabrikamızda kullanılan bilgisayarların ve ana bilgisayarın (server) bakım ve servis 

hizmeti, teklif alma usulüyle alınacaktır. 

2 - Şartname bedelsiz olarak Muhasebe, Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’nden temin 

edilebilir. 

3 - Teklifler en geç 27.03.2015 Cuma günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe, 

Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir. 

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. 

Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 

Tel: 397 33 65 - 66          Faks: 397 33 71 - 74 2380/1-1 

————— 
KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ - İNTERNET ALT YAPISININ YAPILIP ABONELİĞE 

HAZIR HALE GETİRİLMESİ YAPTIRILACAKTIR 

1 - Yeni açılacak satış mağazamızda (Dışkapı) kullanılmak üzere kamera güvenlik sistemi 

(1 adet kamera) ve internetin alt yapısının yapılıp aboneliğe hazır hale getirilmesi, teklif alma 

yoluyla yaptırılacaktır. 

2 - Şartname bedelsiz olarak fabrikamız Muhasebe, Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğünden 

temin edilebilir.  

3 - Teklifler en geç 27.03.2015 Cuma günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe, 

Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. 

Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 

Tel: 397 33 65 - 66          Faks: 397 33 71 - 74 2381/1-1 

————— 
ÜRÜN BROŞÜRÜ YAPTIRILACAKTIR 

1 - Fabrikamız reklam birimince kullanılmak üzere 5.000 (Beş bin) Adet ürün broşürü, 

teklif alma yoluyla yaptırılacaktır. 

2 - Numuneler Fabrikamız Anket, Yayın ve Reklam Şefliğinde görülebilir. 

3 - Teklifler en geç 27.03.2015 Cuma günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız Muhasebe, 

Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. 

Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 

Tel: 397 33 65 - 66          Faks: 397 33 71 - 74 2382/1-1 

————— 
ÇEREZ BROŞÜRÜ YAPTIRILACAKTIR 

1 - Fabrikamız reklam birimince kullanılmak üzere 7.000 (Yedi bin) Adet çerez broşürü, 

teklif alma yoluyla yaptırılacaktır. 

2 - Numuneler Fabrikamız Anket, Yayın ve Reklam Şefliğinde görülebilir. 

3 - Teklifler en geç 27.03.2015 Cuma günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız Muhasebe, 

Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. 

Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 

Tel: 397 33 65 - 66          Faks: 397 33 71 - 74 2383/1-1 
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5607 SAYILI YASANIN 16. MADDESİ UYARINCA TASFİYELİK  

HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 1.723,14 TL. ile en çok 76.105,55 TL. arasında değişen; 

26/03/2015 günü saat: 16.00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 172,31 TL, en 

çok 7.610,56 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen, lens, fotoğraf makinası, saat, kürk, 

kulaklık vs. cinsi 16 (onaltı) grup eşya; açık artırma suretiyle, Liman cad. T.M.O. Yanı Büyük 

Liman/Antalya adresindeki ihale salonunda 27/03/2015 tarihinde saat: 09.30'da satışa 

sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye 

www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (242) (259 03 80) 

numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T. C. kimlik numarası ve 

ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karşılığı 

Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden 

alınabilir. 

İlan olunur. 2398/1-1 

—— • —— 

DÜZELTME İLANI 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 

14/02/2015 tarih ve 29267 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ve 13/3/2015 tarihinde 

ihalesi yapılacağı ilan edilen ancak 01/04/2015 tarihinde Çarşamba günü saat 10.00’a ertelenen 

Teşekkülümüz Trenlerinde seyahat eden yolculara verilecek, yemek paketleri, kahvaltı paketleri 

ve ikram paketinin 2 (iki) yıl süreyle temini ve yemekli vagonların işletilmesi işi ihalesinin 2. maddesi 

aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. 

İLANIN 2. MADDESİNİN YENİ HALİ: 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : Kahvaltı paketi 81.000 adet 

 : Yemek (kırmızı et) 200.000 adet 

 : Yemek (beyaz et-tavuk/balık) 140.000 adet 

 : Sebze yemeği 20.000 adet 

 : İkram paketi 963.111 adet 

 2393/1-1 
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SANAYİ SİTESİNE AİT 48 İŞYERİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Erzurum - Aziziye Otoban (II. Kısım) Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi 

Başkanlığından:  

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi 

Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Erzurum - Aziziye Otoban (II.Kısım) Küçük 

Sanayi Sitesine ait 48 işyeri yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli 

olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale 

edilecektir. 

1 - İdarenin Adresi  : Sanayi Sitesi K. Blok No: 47 ERZURUM  

2 - İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 48 adet iş yeri yapım işi 

b) Yapılacağı yer : ERZURUM 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır.  

d) İşin süresi : 30/11/2016 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

e) Keşif Bedeli (2015 B.F. ile) : 14.895.000.-TL  

f) Geçici Teminatı : 1.042.650.-TL 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. 

No: 154 8. Kat Toplantı Salonu Söğütözü - Ankara 

b) Tarihi ve saati : 09/04/2015   Saat: 10.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 

4) İş Deneyim Belgesi. 

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 

gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az %80’i oranında ihale 

konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş 

deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer 

belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; her türlü bina yapım işleridir. 

5) İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler. 

a - İdari Şartnamede belirtilen Teknik Personele ait Taahhütname. 

b - Anahtar Teknik Personel 

İsteklilerden, ihale tarihinden en az üç ay öncesi itibariyle bünyelerinde çalışmakta olan 1 

adet İnş. Mühendisi veya Mimar anahtar teknik personel istenmektedir. Anahtar teknik personelin 

deneyim süresinin en az 3 yıl olma şartı aranmaktadır.  
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6) Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler. 

a - İdari Şartnamede belirtilen Yapı Araçlarına ait Taahhütname.  

b - Kendi malı olarak temini istenilen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanlar. 

İsteklilerden, 2 adet Kamyonun kendi malı olarak temini istenmektedir. 

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 

Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 

bildirimi. 

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

F) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

G) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 

H) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

İ) İç Zarf. 

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye 

katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif 

dosyasının, en geç ihale günü saat 10:00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa 

Kemal Mah. Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya 

postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez.  

6 - Bu ihalede, iş deneyim belgesi yerine iş yönetme, iş denetleme ve diploma kabul 

edilmez. 

7 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

8 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu odasında veya Erzurum-

Aziziye Otoban (II Kısım) Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığının Sanayi Sitesi K. 

Blok No: 47 ERZURUM adreslerinde görülebilir veya 500.- TL karşılığı Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 

154 8. Kat 826 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 

satın almaları zorunludur.  

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.  

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

11 - Kooperatifimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 2229/2-2 
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1 ADET İNDİREK KALORİMETRE ÖLÇÜM TEST SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğünden: 

Cihazın alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi geçici 4 üncü 

maddesi hükümlerine dayanılarak. hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki 

esaslarının 20 inci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin 

ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.  

İhale Kayıt No : 2015/29339     1 Adet İndirek Kalorimetre Ölçüm Test 

Sistemi  

1 - İdarenin  

a) Adı : Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire 

Başkanlığı  

b) Adres : Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 

Projeleri Şube Müdürlüğü Bornova/İZMİR 

c) Telefon : 232 311 4270-4271 

ç) Faks Numarası : - 232 311 4322  

d) Elektronik Posta Adresi : bapege@gmail.com.tr.  

2 - İhale Konusu malın  

a ) Adı : 1 Adet İndirek Kalorimetre Ölçüm Test Sistemi Alımı 

b) Niteliği, Türü ve Miktarı : Tıbbi Cihaz - 1 Adet 

c) Teslim Yeri : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Bornova/ 

İZMİR  

d) Teslim Tarihi : 90 (Doksan) takvim günüdür. 

3 - a) İhalenin yapılacağı  

      yer, tarih ve saat : Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 

Projeleri Şube Müdürlüğü-İhale Salonu  

İhale Tarihi – Saati : 02.04.2015 Perşembe günü - 10:00  

3.b) İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:  

3.b. 1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası yada ilgili Esnaf ve 

Sanatkarlar Odası’ndan ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış kayıtlı olduğunu gösterir 

belge.  

3.b.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

3.b.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

3.b.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

3.b.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

3.b.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 

3.b.5. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

3.c. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler 
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3.c.1. Teklif edilen ürün veya parça T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na 

(TITUBB) İthalatçı, üretici, imalatçı veya bayii olarak kayıtlı ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 

onaylı olmalıdır. İstekli firmalar söz konusu belgeleri, onaylı ürün barkod numarasıyla birlikte 

teklif dosyasında belgelemelidir. 

3.c.2. İhaleye teklif veren firmalar üretici veya yetkili satıcı olduklarını belgelemelidir 

3.c.3. İhaleye teklif veren firmalar sistemde kullanılan tüm yedek parça veya aksesuarların 

döviz bazında fiyatlarını ihale teklif dosyasında sunmalıdır. 

3.c.4. - Teknik şartnameye uygunluk belgesi. 

İhaleye katılacak istekli firmaların teknik şartnameye uygunluk cevabı belgesini ihale 

teklif dosyasına koymaları zorunludur. Teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak 

şartnamedeki sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “……marka……model……cihazı 

teklifimizin Şartnameye Uygunluk Belgesi “ başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına 

yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik şartnamede istenilen özelliklerin 

hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi 

işaretlenmiş olacaktır. Bu cevaplar orijinal dokümanları ile karşılaştırıldığında her hangi bir 

farklılık bulunursa firma değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

4 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

5 - Yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması: 

5.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı istekliler ile ortak girişim yapan 

yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. Yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında %1 

(bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları 

teklif mektubunda yer alan T.C. Kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli 

oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. Yerli malı teklif 

eden yerli isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala ilişkin yerli malı 

belgesini sunması zorunludur. 

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  

6.1.a. İhale dökümanı Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Şube 

Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 100,00.- Türk Lirası (YüzTürkLirası) karşılığı aynı adresten 

satın alınabilir.  

6.1.b.İhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dökümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 

Projeleri Şube Müdürlüğü -İhale Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese 

iadeli taahhütlü postayla da gönderilebilir.  

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir.  

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Atmış ) takvim 

günü olmalıdır. 

10 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

11 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine 

ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.  

12 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 inci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık 

usulü ile ihale edilecektir. 2448/1-1 
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2 ADET TRANSPORT VENTİLATÖR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğünden: 

Cihazın alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi geçici 4 üncü 

maddesi hükümlerine dayanılarak. hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki 

esaslarının 20 inci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin 

ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.  

İhale Kayıt No : 2015/ 29464      2 Adet Transport Ventilatör Cihazı  

1 - İdarenin  

a) Adı : Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire 

Başkanlığı  

b) Adres : Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 

Projeleri Şube Müdürlüğü Bornova/İZMİR 

c) Telefon : 232 311 4270-4271 

ç) Faks Numarası : - 232 311 4322  

d) Elektronik Posta Adresi : bapege@gmail.com.tr.  

2 - İhale Konusu malın  

a) Adı : 2 Adet Trasport Ventilatör Cihazı Alımı 

b) Niteliği, Türü ve Miktarı : Tıbbi Cihaz - 2 Adet 

c) Teslim Yeri : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Bornova/ 

İZMİR  

d) Teslim Tarihi : 60 (Atmış) takvim günüdür. 

3 - a) İhalenin yapılacağı yer,  

         tarih ve saat : Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 

Projeleri Şube Müdürlüğü-İhale Salonu  

İhale Tarihi – Saati : 02.04.2015 Perşembe günü - 11:00  

3.b) İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:  

3.b. 1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası yada ilgili Esnaf ve 

Sanatkarlar Odası’ndan ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış kayıtlı olduğunu gösterir 

belge.  

3.b.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

3.b.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

3.b.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

3.b.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

3.b.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 

3.b.5. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

3.c. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler 
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3.c.1. Teklif edilen ürün veya parça T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na 

(TITUBB) İthalatçı, üretici, imalatçı veya bayii olarak kayıtlı ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 

onaylı olmalıdır. İstekli firmalar söz konusu belgeleri, onaylı ürün barkod numarasıyla birlikte 

teklif dosyasında belgelemelidir. 

3.c.2. İhaleye teklif veren firmalar üretici veya yetkili satıcı olduklarını belgelemelidir 

3.c.3. İhaleye teklif veren firmalar sistemde kullanılan tüm yedek parça veya aksesuarların 

döviz bazında fiyatlarını ihale teklif dosyasında sunmalıdır. 

3.c.4. - Teknik şartnameye uygunluk belgesi. 

İhaleye katılacak istekli firmaların teknik şartnameye uygunluk cevabı belgesini ihale 

teklif dosyasına koymaları zorunludur. Teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak 

şartnamedeki sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “……marka……model……cihazı 

teklifimizin Şartnameye Uygunluk Belgesi “ başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına 

yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik şartnamede istenilen özelliklerin 

hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi 

işaretlenmiş olacaktır. Bu cevaplar orijinal dokümanları ile karşılaştırıldığında her hangi bir 

farklılık bulunursa firma değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

4. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

5 - Yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması: 

5.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı istekliler ile ortak girişim yapan 

yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. Yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında %1 

(bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları 

teklif mektubunda yer alan T.C. Kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli 

oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. Yerli malı teklif 

eden yerli isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala ilişkin yerli malı 

belgesini sunması zorunludur. 

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  

6.1.a. İhale dökümanı Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Şube 

Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 100,00.- Türk Lirası (YüzTürkLirası) karşılığı aynı adresten 

satın alınabilir.  

6.1.b.İhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dökümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 

Projeleri Şube Müdürlüğü -İhale Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese 

iadeli taahhütlü postayla da gönderilebilir.  

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir.  

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Atmış)takvim 

günü olmalıdır. 

10 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

11 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine 

ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.  

12 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 inci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık 

usulü ile ihale edilecektir. 2440/1-1 
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2 KALEM LABORATUVAR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Biriminden:  

2 kalem Laboratuvar Cihazı Alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi 

(f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 

2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 nci Maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile 

ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 12015/33198 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük 

Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0312 2976136-0312 2976542 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : bilars@hacettepe.edu.tr.  

2 - İhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 kalem Laboratuvar Cihazı Alımı 

 

1 Çapraz Akış Ultrasyon-Konsantrasyon-Diafiltrasyon Sistemi  1 adet 

2 30 L Çalışma Kapasiteli Yerinde Sterilize Edilebilinen Fermenter 1 adet 

 

b) Teslim yeri : H.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi  

c) Teslim tarihi : Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 150 takvim 

günü içinde 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

Satınalma Bürosu Toplantı odası. 

b) Tarihi ve saati : 31.03.2015 Salı günü saat 14.30 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

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

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

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.1.8. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2) ’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1- Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler 

İstekli, alım konusu malların teklif etmeye yetkisinin bulunduğunu gösteren ve kendi 

durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunmak zorundadır. Bu belgeler şunlardır:  

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,  

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler, (üreticiden alınmış)  

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte serbest bölge faaliyet belgesi. 

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır: 

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,  

b) İsteklinin üyesi olduğu Meslek Odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite 

Raporu  

c) İsteklinin kayıtlı olduğu Meslek Odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat 

Yeterlilik Belgesi, 

ç) İsteklinin kayıtlı olduğu Meslek Odası tarafından, istekli adına düzenlenmiş ve teklif 

ettiği mala/mallara ilişkin Yerli Malı Belgesi  

d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili 

kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren 

belgeler,  

e) Türkiye dışında üretimi gerçekleştiren istekliler ise ilgili ülke mevzuatına göre imalatçı 

olduklarını kanıtlayan belge veya belgeler.  

f) Yabancı istekliler ise imalatçı oldukları kanıtlayan ve ilgili ülke mevzuatına göre 

düzenlenen belgeyi veya belgeleri sunmaları gerekmektedir.  

 İstekli tarafından imalatçı olduğu yukarıdaki belgelerden biri sunularak tevsik edilebilir. 

 İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı 

yada yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 

4.3.2- Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetleriyle yedek parça sağlanmasına 

ilişkin belgeler 

- İstekli adına düzenlenmiş Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi. 

İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir. 
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4.3.3-Kalite ve Standart ile ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler  

4.3.3.1 Üretici firmaya ait ISO 9001 belgesi.  

İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir. 

4.3.3.2 Teklif edilen ürüne ait CE Belgesi veya CE Uygunluk Beyanı  

İş ortaklıklarında, teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri 

tarafından sunulması yeterlidir. 

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman; 

Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek 

amacıyla, 

4.3.4.1. Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı teknik doküman veya katalog istekli 

tarafından sunulmalıdır. Teknik şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi kapsamında sunulan 

teknik dökümanların / katalogların her sayfası istekli tarafından imza-kaşeli olarak sunulacaktır. 

4.3.4.2. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı 

altında cevap verecek şekilde “Teknik Şartnameye Cevaplar” dokümanı İstekli tarafından 

hazırlanarak her sayfası imza-kaşeli olarak sunulacaktır. 

4.3.4.3. Teklif edilen malın marka ve model beyanı,  

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü 

tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik 

şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller 

sunulur.  

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü 

Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) 

görülebilir ve 100.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhıye ya da 

TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) 

yatırılan bedelin makbuzu ile H.Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, 31.03.2015 Salı günü saat 14.30’a kadar Hacettepe Üniversitesi Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosu adresine elden teslim edilebileceği 

gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 

kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 

fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 2432/1-1 
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KEMİLÜMİNESANS JEL GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Biriminden:  

Kemilüminesans Jel Görüntüleme Sistemi alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 

3’üncü maddesindeki (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 

1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname ekinin 20 nci Maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık 

usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2015/33208 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük 

Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0312 2976136-0312 2976542 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : bilars@hacettepe.edu.tr.  

2 - İhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Kemilüminesans Jel Görüntüleme Sistemi 1 sistem 

b) Teslim yeri : H.Ü.Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi  

c) Teslim tarihi : Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 60 takvim 

günü içinde. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : H.Ü Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

Toplantı odası. 

b) Tarihi ve saati : 31.03.2015 Salı günü saat 14.30 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

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

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

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair yatırılan bedelin makbuzu. 

4.1.8. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2) ’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1- Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler 

İstekli, alım konusu malların teklif etmeye yetkisinin bulunduğunu gösteren ve kendi 

durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunmak zorundadır. Bu belgeler şunlardır:  

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,  

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler,(üreticiden alınmış)  

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte serbest bölge faaliyet belgesi. 

İstekli tarafından imalatçı olduğu yukarıdaki belgelerden biri sunularak tevsik edilebilir. 

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı 

ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 

4.3.2 Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman; 

Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek 

amacıyla, 

4.3.2.1. Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı teknik doküman veya katalog istekli 

tarafından sunulmalıdır. Teknik şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi kapsamında sunulan 

teknik dökümanların/katalogların her sayfası istekli tarafından imza-kaşeli olarak sunulacaktır. 

4.3.2.2. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı 

altında cevap verecek şekilde “Teknik Şartnameye Cevaplar” dokümanı İstekli tarafından 

hazırlanarak her sayfası imza-kaşeli olarak sunulacaktır. 

4.3.2.3. Teklif edilen malın marka ve model beyanı,  

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü 

tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik 

şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller 

sunulur.  

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması: 
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7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü 

Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) 

görülebilir ve 100.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhıye ya da 

TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) 

yatırılan bedelin makbuzu ile H. Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, 31.03.2015 Salı günü saat 14.30’a kadar Hacettepe Üniversitesi Beytepe 

Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma 

Bürosu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

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

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır  

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  

13 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 2431/1-1 

—— • —— 

HT 65000 TİPİ YHT SETLERİNİN BAKIM VE ONARIMLARINDA KULLANILMAK 

ÜZERE 3 KALEM YEDEK MALZEME SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2015/31528 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/4419–4149 0312 311 53 05 

c) Elektronik Posta Adresi : malzeme@tcdd.gov.tr 

2 - İhale konusu malın  

     adı ve miktarı : 3 Kalem Yedek Malzeme Alımı (64 adet aks, 64 adet 

tekerlek takımı, 400 adet tekerlek) 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle 

Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 

dokümanında belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına 22/04/2015 Çarşamba günü saat 14.30”a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Cer 

Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dâhil 300,-TL 

bedelle temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 2447/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Delta Uluslararası Petrol İnşaat Tic. ve San. Ltd. Şti. sahip bulunduğu AR/DPS/5071 ve 

5072 hak sıra no.lu 2 adet petrol arama ruhsatını terk için 03.03.2015 tarihinde müracaat ettiği 

Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrası gereğince ilan 

olunur. 2347/1-1 

————— 
Türkiye Petrolleri A.O.’nun Tekirdağ, Kırklareli illeri dahilinde sahip bulunduğu 

AR/TPO/3859 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatının müddeti söz konusu arama ruhsatından 

ARİ/TPO/F18-b4-1 paftasının petrol işletme ruhsatı olarak verilmesi nedeniyle 6491 sayılı Türk 

Petrol Kanunu’nun 8/2 nci maddesi gereğince 25.02.2015 tarihinde sona ermiştir. 

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. 2346/1-1 

————— 
Transatlantc Exploration Mediterranean Int. Pty. Ltd. Şti.’nin F19-b3 numaralı paftada bir 

adet petrol arama ruhsatı iktisabı için 06.03.2015 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol 

Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.  

 2345/1-1 

————— 
Türkiye Petrolleri A.O.’nun Diyarbakır ili sınırları içerisinde sahip bulunduğu 

AR/TPO/3545 hak sıra no.lu petrol arama ruhsat sahasında keşfedilen petrollü arazi ile ilgili 

olarak ARİ/TPO/K/L44-d4-3 paftasında 1 adet petrol işletme ruhsatı almak için 22.01.2015 ve 

bunu tamamlayan 05.03.2014 tarihinde tevdi edilen dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol 

Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 2354/1-1 

————— 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi:09.03.2015      Karar No:6810 

ŞİRKETİN: 

TİCARİ UNVANI  : Başaranlar İnşaat Malz. Tic. ve San. A.Ş. 

MERKEZİ ve TEBLİGAT ADRESİ : Merkezefendi Cad. No: 45 Merkezefendi/Denizli 

MÜRACAAT TARİHİ : 01.10.2014 

RUHSATIN: 

MAHİYETİ : Arama ruhsatı 

YÜZÖLÇÜMÜ : 61.091 hektar 

BÖLGESİ : Kara 

KAPSADIĞI İLLERİ : Denizli, Aydın 

PAFTA NUMARASI : M21-B 

KARAR: 

Başaranlar İnşaat Malzemeleri Tic. ve San. A.Ş.’nin Denizli, Aydın illerinde 61.091 

hektarlık M21-B paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 

sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu 

maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.  2348/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 09.03.2015 Karar No: 6809 
ŞİRKETİN: 
TİCARİ UNVANI : Energia Iberica Ltd. 
MERKEZİ ve TEBLİGAT ADRESİ : Piyade Sok. No:18/10 06540 Çankaya / ANKARA 
MÜRACAAT TARİHİ : 23.06.2014 
RUHSATIN: 
MAHİYETİ : Arama ruhsatı 
YÜZÖLÇÜMÜ : 61.091 hektar 
BÖLGESİ : Kara 
KAPSADIĞI İLLER : Denizli, Aydın 
PAFTA NUMARASI : M21-B 
KARAR: 
Energia Iberica Ltd. Şti’nin Denizli, Aydın illerinde 61.091 hektarlık M21-B paftası için 

petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol 
Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri 
gereğince talebin reddine karar verilmiştir. 2349/1-1 

————— 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 09.03.2015 Karar No: 6807 
ŞİRKETİN: 
TİCARİ UNVANI : Yerbil Petrol Madencilik Jeolojik Hiz. İnş. San. ve 

Tic. Ltd. 
MERKEZİ ve TEBLİGAT ADRESİ : Mutluköy Sitesi 1957. Sok. No: 3 
  06800 Ümitköy-ANKARA  
MÜRACAAT TARİHİ : 26.06.2014 
RUHSATIN: 
MAHİYETİ : Arama ruhsatı 
YÜZÖLÇÜMÜ : 61.511 hektar 
BÖLGESİ : Kara  
KAPSADIĞI İLLER : Mardin, Batman 
PAFTA NUMARASI : N46-A 
KARAR: 
Yerbil Petrol Madencilik Jeolojik Hizmetler İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Mardin ve 

Batman illerinde 61.511 hektarlık N46-A paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin 
müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama 
Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir. 

 2350/1-1 
————— 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 
Karar Tarihi: 09.03.2015 Karar No: 6808 

ŞİRKETİN: 
TİCARİ UNVANI : Polmak Sondaj San. A.Ş. 
MERKEZİ ve TEBLİGAT ADRESİ : ASO 2.Org. San. Blg. 2011 Cad. No: 19 
  06909 Temelli / ANKARA 
MÜRACAAT TARİHİ : 02.09.2014 
RUHSATIN: 
MAHİYETİ : Arama ruhsatı 
YÜZÖLÇÜMÜ : 61.511 hektar  
BÖLGESİ : Kara  
KAPSADIĞI İLLERİ : Mardin, Batman 
PAFTA NUMARAS : N46-A 
KARAR: 
Polmak Sondaj San. A.Ş.’nin Mardin ve Batman illerinde 61.511 hektarlık, N46-A paftası 

için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol 
Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri 
gereğince talebin reddine karar verilmiştir. 2351/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 09.03.2015    Karar No: 6802 
ŞİRKETİN: 
TİCARİ UNVANI : Çalık Petrol Arama Üretim San. ve Tic. A.Ş. 
 MERKEZİ ve TEBLİGAT ADRESİ : Yaşam Cad. Ak Plaza No: 7 Kat: 9 Söğütözü/ 

ANKARA 
MÜRACAAT TARİHİ : 23.06.2014 
RUHSATIN: 
MAHİYETİ : Arama ruhsatı 
YÜZÖLÇÜMÜ : 45.800 hektar  
BÖLGESİ  : Kara  
KAPSADIĞI İL : Konya 
PAFTA NUMARASI : M31-b2,b3,b4 
KARAR: 
Çalık Petrol Arama Üretim San. ve Tic. A.Ş.’nin Konya ilinde 45.800 hektarlık M31-

b2,b3,b4 paftaları için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı 
Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu 
maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir. 2352/1-1 

————— 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 09.03.2015    Karar No: 6803 
ŞİRKETİN: 
TİCARİ UNVANI : Çalık Petrol Arama Üretim San. ve Tic. A.Ş. 
MERKEZİ ve TEBLİGAT ADRESİ : Yaşam Cad. Ak Plaza No: 7 Kat: 9 Söğütözü/ 

ANKARA 
MÜRACAAT TARİHİ : 23.06.2014 
RUHSATIN: 
MAHİYETİ : Arama ruhsatı 
YÜZÖLÇÜMÜ : 60.854 hektar  
BÖLGESİ : Kara  
KAPSADIĞI İL : Konya, Aksaray 
PAFTA NUMARASI : L31-C 
KARAR: 
Çalık Petrol Arama Üretim San. ve Tic. A.Ş.’nin Konya, Aksaray illerinde 60.854 

hektarlık L31-C paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 
sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu 
maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.  2353/1-1 

————— 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 09.03.2015    Karar No: 6786 
ŞİRKETİN: 
TİCARİ UNVANI : Energia Iberica Limited 
MERKEZ ADRESİ : 64 New Cavendish Street London W1G 8TB 

England United Kingdom 
TEBLİGAT ADRESİ : Piyade Sk. No: 18/10 Çankaya / Ankara 
MÜRACAAT TARİHİ : 23.06.2014 
RUHSATIN: 
MAHİYETİ : Arama ruhsatı 
YÜZÖLÇÜMÜ : 15.418 hektar  
BÖLGESİ : Kara 
KAPSADIĞI İL : Denizli 
PAFTA NUMARASI : N22-c1  
KARAR: 
Energia Iberica Limited’in Denizli ilinde 15.418 hektarlık N22-c1 paftası için petrol 

arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve 
Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine 
karar verilmiştir. 2355/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 09.03.2015    Karar No: 6787 

ŞİRKETİN: 

TİCARİ UNVANI : Energia Iberica Limited 

MERKEZ ADRESİ : 64 New Cavendish Street London W1G 8TB 

England United Kingdom 

TEBLİGAT ADRESİ : Piyade Sk. No: 18/10 Çankaya / Ankara 

MÜRACAAT TARİHİ : 23.06.2014 

RUHSATIN: 

MAHİYETİ : Arama ruhsatı 

YÜZÖLÇÜMÜ : 61.522 hektar  

BÖLGESİ : Kara 

KAPSADIĞI İL : Denizli, Burdur 

PAFTA NUMARASI : N22-B 

KARAR: 

Energia Iberica Limited’in Denizli, Burdur illerinde 61.522 hektarlık N22-B paftası için 

petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol 

Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri 

gereğince talebin reddine karar verilmiştir.  2356/1-1 

————— 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 09.03.2015    Karar No: 6788 

ŞİRKETİN: 

TİCARİ UNVANI : Energia Iberica Limited 

MERKEZ ADRESİ : 64 New Cavendish Street London W1G 8TB 

England United Kingdom 

TEBLİGAT ADRESİ : Piyade Sk. No: 18/10 Çankaya / Ankara 

MÜRACAAT TARİHİ : 23.06.2014 

RUHSATIN: 

MAHİYETİ : Arama ruhsatı 

YÜZÖLÇÜMÜ : 61.102 hektar  

BÖLGESİ : Kara 

KAPSADIĞI İL : Denizli 

PAFTA NUMARASI : M22-A 

KARAR: 

Energia Iberica Limited’in Denizli ilinde 61.102 hektarlık M22-A paftası için petrol 

arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve 

Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine 

karar verilmiştir. 2357/1-1 

————— 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 09.03.2015    Karar No: 6794 

ŞİRKETİN: 

TİCARİ UNVANI : Energia Iberica Limited 

MERKEZ ADRESİ : 64 New Cavendish Street London W1G 8TB 

England United Kingdom 
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TEBLİGAT ADRESİ : Piyade Sk. No: 18/10 Çankaya Ankara 

MÜRACAAT TARİHİ : 23.06.2014 

RUHSATIN: 

MAHİYETİ : Arama ruhsatı 

YÜZÖLÇÜMÜ : 15.396 hektar  

BÖLGESİ : Kara 

KAPSADIĞI İL : Denizli, Burdur 

PAFTA NUMARASI : N23-a4 

KARAR: 

Energia Iberica Limited’in Denizli, Burdur illerinde 15.396 hektarlık N23-a4 paftası için 

petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol 

Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri 

gereğince talebin reddine karar verilmiştir. 2359/1-1 

————— 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 09.03.2015    Karar No: 6785 

ŞİRKETİN: 

TİCARİ UNVANI : Energia Iberica Limited 

MERKEZ ADRESİ : 64 New Cavendish Street London W1G 8TB 

England United Kingdom 

TEBLİGAT ADRESİ : Piyade Sk. No: 18/10 Çankaya / Ankara 

MÜRACAAT TARİHİ : 23.06.2014 

RUHSATIN: 

MAHİYETİ : Arama ruhsatı 

YÜZÖLÇÜMÜ : 46.299 hektar  

BÖLGESİ : Kara 

KAPSADIĞI İL : Burdur, Muğla 

PAFTA NUMARASI : N23-d1, d2, d4  

KARAR: 

Energia Iberica Limited’in Burdur ve Muğla illerinde 46.299 hektarlık N23-d1, d2, d4 

paftaları için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk 

Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri 

gereğince talebin reddine karar verilmiştir.  2358/1-1 

————— 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 09.03.2015    Karar No: 6792 

ŞİRKETİN: 

TİCARİ UNVANI : Energia Iberica Limited 

MERKEZ ADRESİ : 64 New Cavendish Street London W1G 8TB 

England United Kingdom 

TEBLİGAT ADRESİ : Piyade Sk. No: 18/10 Çankaya / Ankara 

MÜRACAAT TARİHİ : 23.06.2014 

RUHSATIN: 

MAHİYETİ : Arama ruhsatı 

YÜZÖLÇÜMÜ : 30.332 hektar  

BÖLGESİ : Kara 

KAPSADIĞI İL : Manisa, İzmir 

PAFTA NUMARASI : L20-b2, b3 
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KARAR: 

Energia Iberica Limited’in Manisa, İzmir illerinde 30.332 hektarlık L20-b2, b3 paftaları 

için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol 

Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri 

gereğince talebin reddine karar verilmiştir.  2360/1-1 

————— 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 09.03.2015    Karar No: 6793 

ŞİRKETİN: 

TİCARİ UNVANI : Energia Iberica Limited 

MERKEZ ADRESİ : 64 New Cavendish Street London W1G 8TB 

England United Kingdom 

TEBLİGAT ADRESİ : Piyade Sk. No: 18/10 Çankaya / Ankara 

MÜRACAAT TARİHİ : 23.06.2014 

RUHSATIN: 

MAHİYETİ : Arama ruhsatı 

YÜZÖLÇÜMÜ : 30.469 hektar  

BÖLGESİ : Kara 

KAPSADIĞI İL : Denizli, Manisa, Aydın 

PAFTA NUMARASI : L21-c3, c4 

KARAR: 

Energia Iberica Limited’in Denizli, Manisa, Aydın illerinde 30.469 hektarlık L21-c3, c4 

paftaları için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk 

Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri 

gereğince talebin reddine karar verilmiştir.  2361/1-1 

————— 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 09.03.2015    Karar No: 6790 

ŞİRKETİN: 

TİCARİ UNVANI : Energia Iberica Limited 

MERKEZ ADRESİ : 64 New Cavendish Street London W1G 8TB 

England United Kingdom 

TEBLİGAT ADRESİ : Piyade Sk. No: 18/10 Çankaya / Ankara 

MÜRACAAT TARİHİ : 23.06.2014 

RUHSATIN: 

MAHİYETİ : Arama ruhsatı 

YÜZÖLÇÜMÜ : 45.995 hektar  

BÖLGESİ : Kara 

KAPSADIĞI İL : Denizli 

PAFTA NUMARASI : M22-c2, c3, c4 

KARAR: 

Energia Iberica Limited’in Denizli ilinde 45.995 hektarlık M22-c2, c3, c4 paftaları için 

petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol 

Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri 

gereğince talebin reddine karar verilmiştir.  2363/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 09.03.2015    Karar No: 6789 

ŞİRKETİN: 

TİCARİ UNVANI : Energia Iberica Limited 

MERKEZ ADRESİ : 64 New Cavendish Street London W1G 8TB 

England United Kingdom 

TEBLİGAT ADRESİ : Piyade Sk. No: 18/10 Çankaya / Ankara 

MÜRACAAT TARİHİ : 23.06.2014 

RUHSATIN: 

MAHİYETİ : Arama ruhsatı 

YÜZÖLÇÜMÜ : 15.258 hektar  

BÖLGESİ : Kara 

KAPSADIĞI İL : Aydın 

PAFTA NUMARASI : M21-a2 

KARAR: 

Energia Iberica Limited’in Aydın ilinde 15.258 hektarlık M21-a2 paftası için petrol arama 

ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk 

Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar 

verilmiştir.  2364/1-1 

————— 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 09.03.2015    Karar No: 6791 

ŞİRKETİN: 

TİCARİ UNVANI : Energia Iberica Limited 

MERKEZ ADRESİ : 64 New Cavendish Street London W1G 8TB 

England United Kingdom 

TEBLİGAT ADRESİ : Piyade Sk. No: 18/10 Çankaya / Ankara 

MÜRACAAT TARİHİ : 23.06.2014 

RUHSATIN: 

MAHİYETİ : Arama ruhsatı 

YÜZÖLÇÜMÜ : 30.556 hektar  

BÖLGESİ : Kara 

KAPSADIĞI İL : Denizli 

PAFTA NUMARASI : M22-b1, b4 

KARAR: 

Energia Iberica Limited’in Denizli ilinde 30.556 hektarlık M22-b1, b4 paftaları için petrol 

arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve 

Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine 

karar verilmiştir.  2362/1-1 
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Çankaya Belediye Başkanlığından: 

İLANEN TEBLİGAT 
MUHATABI : Nurten TOKTAŞ  
ADRESİ : Bilinmiyor 
Beytepe, İmarın 158 ada 1 sayılı parseli üzerinde bulunan binada meydana getirilen proje 

hilafı hususlar nedeniyle düzenlenen 26.12.2013 gün ve 136/6893 sayılı tespit zaptına istinaden 
3194 sayılı Kanunun 32.maddesi gereğince Nurten TOKTAŞ'a ait taşınmazın yıkım işleminin 
gerçekleştirilmesi Belediye Encümeninin 08.01.2015 gün ve 0163 sayılı kararı ile hüküm altına 
alınmış olup, bahse konu karar tebliğ edilmek üzere adresine gönderilmiş ise de mevcut 
adresinizde bulunamamanız ve tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi 
nedeniyle anılan kararın tarafınıza tebliği mümkün olamamıştır. 

Bu durumda Belediye Encümenince alınan 08.01.2015 gün ve 0163 sayılı karar, 7201 
sayılı tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza 
ilanen tebliğ olunur.   2098/1/1-1 

————— 
İLANEN TEBLİGAT 

MUHATABI : Zekiye KÖYMEN 
Adresi : Bilinmiyor 

Beytepe, İmarın 158 ada 1 sayılı parseli üzerinde bulunan binada meydana getirilen proje 
hilafı hususlar nedeniyle düzenlenen 21.10.2014 gün ve 136/6887 sayılı tespit zaptına istinaden 
3194 sayılı Kanunun 32.maddesi gereğince Zekiye KÖYMEN'e ait taşınmazın yıkım işleminin 
gerçekleştirilmesi Belediye Encümeninin 08.01.2015 gün ve 0248 sayılı kararı ile hüküm altına 
alınmış olup, bahse konu karar tebliğ edilmek üzere adresine gönderilmiş ise de mevcut 
adresinizde bulunamamanız ve tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi 
nedeniyle anılan kararın tarafınıza tebliği mümkün olamamıştır. 

Bu durumda Belediye Encümenince alman 08.01.2015 gün ve 0248 sayılı karar, 7201 
sayılı tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza 
ilanen tebliğ olunur. 2098/2/1-1 

—— • —— 
Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

Yunus Emre Mahallesi 8164 ada 30 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 2386/1-1 
————— 

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 41736 ada 4 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 
Planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 2387/1-1 
————— 

Emniyet Mahallesi 7373 ada 5 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 2388/1-1 
—— • —— 

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünden: 

Enstitümüzde açık bulunan 3. derecedeki doçent kadrosuna “Siyaset Bilimi ve 
Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Sosyoloji Bilim Dalı” alanında 1 adet doçent alınacaktır. 

Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen genel koşulları taşıyan ve “Doçent” 
unvanını almış olan isteklilerin; başvuru dilekçelerine, özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus 
cüzdan sureti, doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) 
adet dosyayı ekleyerek (Ekonomi ve Sosyal Demografi alanında çalışmaları olan adaylar tercih 
sebebidir) ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde Personel Müdürlüğümüze şahsen başvurmaları 
gerekmektedir. 

Duyurulur. 
ADRES:  
Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 
85 Nolu Cad. No: 8 Yücetepe/ANKARA 
Tel: Santral 231 73 60/1403 - 1404 2394/1-1 
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Söke Belediyesinden: 

İMAR PLANLAMASINA ESAS KENTSEL YENİLEME EKSENLİ 

FİKİR PROJESİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 

1 - KONU 

Söke Belediyesi; ekte verilen paftalarda yer ve büyüklüğü / sınırı tanımlanan alanda, 

“Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama 

ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” hükümleri uyarınca serbest, ulusal ve tek 

kademeli olarak ve hizmet sözleşmesi yapılması ile sonuçlanmayacak usul kapsamında “Söke 

Belediyesi İmar Planlamasına Esas Kentsel Yenileme Eksenli Fikir Projesi Yarışması” açmıştır. 

Söke'nin gelecekte hizmet merkezi olarak gelişmesini destekleyecek biçimde mevcut kent 

merkezi gelişme koridoru ve Söke Çayı kent içi geçişini çevreleyen 1.001.605,618 m2'lik (100,16 

Ha) alan içinde kalan mevcut kentsel dokunun yenilenmesi hedeflenmektedir. 

2 - AMAÇ 

Yarışma alanı sınırı içinde kalan alan, Söke’de 2005 yılında başlatılan imar planlama 

çalışmaları kapsam ve sınırları içerisinde yer almış ve alanda 2006 yılında onaylanan 1/5000 

ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları'nın hüküm ve koşulları uygulanmıştır. 

Ancak geçen süre içerisinde görülmüştür ki; gerek bu planların kararları, gerekse mevcut 

mekânsal yapının / arazi kullanımının nitelikleri kent için 1/100.000 ölçekli Aydın - Muğla - 

Denizli Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planı'nda öngörülen “Aydın Metropoliten Alanı Alt 

Merkezi” olma vizyonunu sağlamada yetersiz kalmaktadır. 

Bu bağlamda yürürlükteki nazım ve uygulama imar planı açısından ortaya çıkan ve 

şartnamenin 3.maddesinin “sorunlar” başlığı altında belirtilen nedenlerin ağırlık kazanması 

sonucu, Söke Belediyesi Meclisi, yarışma alanını oluşturan bölge için 08.09.2014 tarihli kararları 

ile yürürlükteki nazım ve uygulama imar planlarının uygulanmasının bir yıl süre ile durdurulması 

kararını vermiştir. 

Söke Belediye Meclisi’nin bu kararlarını, Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi 11.12.2014 

günlü toplantısında müzakere ederek, geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar vermiştir. Ekte 

verilen "Söke Belediyesi İmar Planlamasına Esas Kentsel Yenileme Eksenli Fikir Projesi 

Yarışması" alanına dair açıklama raporunda, imar planlarının uygulanmasının durdurulmasına 

ilişkin gerekçeler daha ayrıntılı biçimde yer almaktadır. 

Sonuçta; Söke Belediyesi söz konusu kararı ile “kat” ve “kot’u tarifleyen durağan / klasik 

bir imar planı yerine, kentin 2025 yılı için bir metropoliten alt bölge merkezi olma hedefine 

uygun, yeni planlama çalışmalarının yapılmasına olanak sağlamıştır. Bu duyarlı ve özgün 

yaklaşımın gerçekleşmesi için de “yarışma yöntemi” seçmiştir. Yarışmanın amacı ise, mevcut 

imar planının revizyonuna farklı açınımlar sunabilecek kentsel ölçekte tasarım ilkelerini, 

yöntemlerini ve/veya modellerini ortaya koyabilecek fikirlerin elde edilmesi olarak belirlenmiştir. 

3 - ALANA İLİŞKİN SORUNLAR, SINIRLAR / EŞİKLER VE BEKLENTİLER 

3.1. Sorunlar 

• Öncelikle imar haklarının dağıtılmasına ağırlık veren, giderek yapı imar düzeni ve kat 

adedi belirleyen aşırı durağan bir planlama anlayışı, kentin gelecek vizyonu adına yetersiz 

kalmaktadır. 

• Öte yandan bu anlayış; gelecek senaryoları açısından kente herhangi bir katkı 

sunmamakta, tersine bağlayıcı, geri dönüşü zor ve esneklik içermeyen uygulamalara neden 

olmaktadır. 

• 2012 yılı nüfusu 70522 kişi olan Söke merkezi için yarışma sınırları içinde mevcut plan, 

yaklaşık 29822 kişilik ilave bir nüfus önermekte, ancak bu nüfusun gereksinme duyduğu yeterli / 

standartlarına uygun teknik ve sosyal altyapı alanlarına yer vermemektedir. 
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• Kent merkezi, yakın çevre fonksiyonları ve giderek kent bütünü ile kurgulanan ilişkiler 

(özellikle araç, yaya ulaşımı ve parklama açısından) kolay okunabilir, akıcı ve yeterli bir şemaya 

sahip değildir. 

• Mevcut imar planı; %75'i 200 m2 ve daha küçük parsellerden oluşan bu alanda, 

bütünüyle bu büyüklüğe ve mevcut parsel / mülkiyet örüntüsüne bağlı kalmaktadır. 

3.2. Sınırlar/Eşikler 

• Fonksiyonel alt bölge kararlarında değişiklik yapılabilmesi için, ekte verilmiş olan ve 

uygulaması bir yıl süre ile durdurulan 2006 yılı Söke İmar Planları (1/5000 nazım ve 1/1000 

uygulama) ile parsel bazında toplam inşaat alanı hakları tabloları doğrultusunda, toplam inşaat 

alanı haklarının korunması, 

• Ekte verilen, DSİ tarafından yapılmış olan Söke Çayı Islah Projesi kapsamında 

belirlenen ıslah kesiti koşullarının dikkate alınması, 

• Mevcut eğitim, yönetim, dini tesis ile trafo vb. teknik altyapı alanlarının korunması, 

• Ekte verilen paftalarda yerleri tanımlanmış olan ve uygulaması durdurulan imar planı 

hüküm ve koşullarına göre inşaatı tamamlanmış ya da sürmekte olan parsellerin dikkate alınması, 

• Tescilli kültür varlıklarının korunması, 

yarışmacıların özen göstermesi gereken sınırlar / eşikler olarak tanımlanmıştır. 

3.3. Beklentiler 

Değinilen ve ayrıntıda artırılabilecek sorunların çözümü adına yarışmacılardan; 

• Kentin iç ve dış dinamiklerini gözeten, 

• Aydın Metropoliten Alanı kapsamında Söke için bir kentsel alt merkez yorumunu 

tamamlayıcı senaryosu / vizyonu olan, 

• Kent bütününe ilişkin yorum, değerlendirme ve sentezler ile bilgi aktaran, sektörel 

kimlik tanımı yapan, 

• Kent merkezi, Söke Çayı kent içi geçiş koridoru çevresinde oluşturulacak aktivite 

alanları ve konut dokusu içinde yer alacak donatılar arasında yaya, araç ve parklama sürekliliğini, 

erişilebilirliğini ve okunabilirliğini sağlayan, 

• Konut fonksiyonu baskın olan alanda fiziksel mekanın yanı sıra sosyal, ekonomik ve 

kültürel mekanlar için söylemi bulunan, bu doğrultuda bir kimlik betimlemesine temellenen, 

• Yarışma alan sınırı içinde kalan Söke Çayı kent içi geçiş koridoru çevresinde doğal, 

kültürel, eğlence, ticaret vb. kentsel odakları ve mekanları yaratan, 

• Uygulamaya yönelik yöntem ya da modeller öneren, 

• Mevcut yapı stokunun eskimişliğini dikkate alan, 

• Yarışma alanı içerisinde bulunan mevcut doğal, kültürel ve tarihi değerlerin 

korunmasına özen gösteren 

bir imar planlamasına esas kentsel yenileme eksenli fikir projesi ve kentsel tasarım önerisi 

beklenmektedir. Ödüle değer görülecek tasarımların, katılımcı bir ortamda kentliler ile 

paylaşılarak tartışılıp görüş ve değerlendirmelerinin alınması, ortaya çıkan kararların plan 

revizyonu olarak imar planı tekniğine dönüştürülerek ilgili Belediye Meclisleri' nin onayına 

sunulması hedeflenmektedir. 

4 - İSTENENLER 

Yarışma alanı içinde yer alan (1) "merkez alanı” ve (2) “Söke Çayı çevresi” ile (3) “Söke 

Çayı kuzeyindeki” ve (4) “Söke Çayı güneyindeki” kentsel dokulardan oluşan bölgeler bazında; 

a)- Farklılaşan yenileme yaklaşımını / konseptlerini ve buna yönelik yenileme senaryo, 

kimlik, model / yöntemini açıklıkla ortaya koyan, 

- Tasarım kriterleri belirten ve bunların pratiğe / uygulamaya dönüşümlerini ilkeleştiren, 

- Bölgeler bazında farklılaşan önerilerle örtüşecek biçimde uygulama önceliklerine 

yönelik stratejileri işaret eden ve 

tüm bu yaklaşımları grafik, şema ve yazılı açıklamalarla destekleyen anlatımlar, 
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b)- Yarışma alanını kent bütünü içinde değerlendiren; 

- Yakın ve uzak çevre ilişkilerini yorumlayan ve kurgulayan, yaya / trafik / parklamaya 

ilişkin ulaşım kurgusunu açıklıkla ifade eden, 

- Fonksiyonlar arası kullanış kararlarını içeren, 

- Bu fonksiyonların birbiri ile olan ilişkilerini tanımlayan, 

- Yapılaşma yoğunluklarını öneren, 

1/2000 ölçekli planlama çalışması, 

c) 1/2000 ölçekli plandaki önerileri uygulama ayrıntısına taşıyan, bu anlamdaki yöntemi 

ve uygulama araçlarını açıklıkla ortaya koyan ve yukarıda belirtilen dört bölge bazında geliştirilen 

öncelik stratejileri ile örtüşecek biçimde, 

- Kısmi 1/1000 ölçekli imar planları (her biri 5’er hektarlık alanı geçmeyecek biçimde), 

- 1/1000 ölçekli imar planı çalışılan her bir alan için, fikri ifade edecek büyüklükte 1/500 

ölçekli plan, kesit, görünüş ve tasarımları açıklamaya yarayan üç boyutlu anlatımlar, 

d) Öneri tasarımın bütününe ait tasarım ve planlama kararlarını açıklayan, A4 boyutunda 

en çok 5 (beş) sayfa olacak şekilde rapor (Rapor paftaların üzerinde de yer alabilir. Bu durumda 

ayrı rapor verilmesine gerek yoktur), 

e) Tüm paftalar dikey ve A0 ebadında toplamda 8 (sekiz) paftayı geçmemek koşuluyla 

sert zemin üzerinde teslim edilecektir. 

5 - YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI 

a) Yarışmacıların jüri toplantılarında yer almamış olması ve jüri üyelerinin birinci 

dereceden yakını veya çalışanı olmaması gerekmektedir. 

b) Yarışmaya en az bir şehir plancısı ve bir mimar olmak koşulu ile ekipler katılabilir. 

Gereksinim duyulduğu takdirde diğer meslek alanlarından kişiler, danışman veya yarışmacı 

olarak ekipte yer alabilir. 

c) Yarışmacıların şartname ve yer görme belgesi alarak adres ve varsa e-posta adresi 

bırakmış olmaları gerekmektedir. Şartnamenin alımı için, elden ya da banka yolu ile 100 TL 

şartname bedelinin yatırılması zorunludur. (Banka Hesap: Vakıfbank Söke Şubesi Hesap No: 

00060-158007292296674 IBAN:TR 71 000 1500 1580 0729 2296 674). 

d) Yarışmaya katılan tüm ekip üyelerinin ilgili meslek odalarına kayıtlı olmaları ve 

herhangi bir cezai kısıtlılığı olmaması zorunludur. 

6 - JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLERİN İSİM İLE KİMLİKLERİ 

Danışman Jüri Üyeleri 

1. Süleyman TOYRAN - Söke Belediye Başkanı 

2. İsmail YERLİ - İnşaat Mühendisi - Söke Belediyesi İmar Komisyonu Başkanı 

3. Öğr. Gör. Dr. Levent ÜNVERDİ - Şehir Plancısı - Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık 

Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 

4. Mine EVEN - Mimar - Söke Belediyesi Başkan Yardımcısı 

5. Müge BAYRAK - Mimar - Söke Belediyesi Fen İşleri Müdürü 

Asıl Jüri Üyeleri 

1. Prof. Dr. Zekai GÖRGÜLÜ - Mimar/Şehir Plancısı - Yıldız Teknik Üniversitesi 

Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü - Jüri Başkanı 

2. Prof. Dr. A. Emel GÖKSU – Şehir Plancısı 

3. Bülend TUNA - Mimar 

4. Ali KURAL - Mimar/Kentsel Tasarımcı 

5. Yard. Doç. Dr. Ali KILIÇ - Mimar/Şehir Plancısı - Yıldız Teknik Üniversitesi 

Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 
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Yedek Jüri Üyeleri 

1. Doç. Dr. Şebnem GÖKÇEN DÜNDAR - Şehir Plancısı/Kentsel Tasarımcı - Dokuz 

Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 

2. Murat ŞANAL - Mimar 

Raportörler 

1. Ar. Gör. Gözde EKŞİOĞLU ÇETİNTAHRA - Şehir Plancısı/Kentsel Tasarımcı - 

Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 

2. Ar. Gör. Burçin HEPGÜZEL - Şehir Plancısı/Kentsel Tasarımcı - Dokuz Eylül 

Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 

3. Burçin ALDAN - Mimar - Söke Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 

7 - PROJELERE EKLENECEK ZARFLAR 

a) Kimlik Zarfı: Proje ile aynı rumuzu taşıyan zarfın üzerine “Söke Belediyesi İmar 

Planlamasına Esas Kentsel Yenileme Eksenli Fikir Projesi Yarışması” ibaresi yazılı bir zarfın 

içine; şartnamenin sonunda yer alan, yarışma şartlarını aynen kabul ettiklerini, adını, soyadını, 

mezun oldukları okul ve diploma numaralarını, bulundukları meslek odası sicil numaralarını, 

adreslerini bildirir, kendi imzalarını taşıyan belge konulacaktır. 

b) Yarışma Zarfı: Proje ile aynı rumuzu taşıyan zarfın üzerine “Söke Belediyesi İmar 

Planlamasına Esas Kentsel Yenileme Eksenli Fikir Projesi Yarışması Yazışma Zarfı” yazılacak, 

zarf içerisine kişi ve firma adı belirtmeksizin yalnızca yarışmacılara ait adres konulacaktır. 

Yarışma şartnamesini aldıklarına dair makbuz da bu zarf içerisine konulacaktır. 

c) Dijital Veri Zarfı: Proje ile aynı rumuzu taşıyan zarfın üzerine “Söke Belediyesi İmar 

Planlamasına Esas Kentsel Yenileme Eksenli Fikir Projesi Yarışması Dijital Veri Zarfı” 

yazılacak, zarf içerisine kişi ve firma adı belirtmeden, dijital veriler konulacaktır. Bu verilerde de 

rumuz kullanılacak, herhangi bir isim ya da benzeri bilgi bulunmayacaktır. CD/DVD içerisindeki 

veriler "pdf" formatında ve 300 dpi çözünürlükte olacaktır. 

8 - ÖDÜLLER VE ÖDEME ŞEKLİ 

Jüri, yarışmaya katılan projelerin değerlendirilmesi sonucunda 3 (üç) eşdeğer ödül 

verecektir. Her bir eşdeğer ödül için 60.000 TL (Altmış bin Türk Lirası) ödenecektir. Ayrıca 

gerekli görmesi durumunda satın alma amaçlı olarak jürinin kullanımına 30.000 TL (Otuz bin 

Türk Lirası) ayrılmıştır. 

9 - YARIŞMACILARA VERİLECEK BELGELER 

1. Şartname ve Açıklama Raporu (Yarışma Kitapçığı) 

2. Yarışma Alanının Kent Bütünü İçindeki Konumu Ve Sınırları 

3. Halihazır haritalar 

4. Mevcut Arazi Kullanım Durumu 

5. 1/ 100000 Ölçekli Aydın - Muğla - Denizli Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planı, Plan 

Hükümleri ve Açıklama Raporu 

6. Yürürlükteki 1/5000 Ölçekli Söke Nazım İmar Planı ve Plan Açıklama Raporu 

7. Yürürlükteki 1/1000 Ölçekli Söke Uygulama İmar Planı ve Plan Açıklama Raporu 

8. Kat Adetlerinin Mekansal Dağılımı 

9. Mülk Sahipliğinin Mekansal Dağılımı 

10. DSİ Söke Çayı Islah Projesi 

11. Tescilli Yapıların Mekansal Dağılımı ve Sit Sınırları Paftaları 

12. Söke Genel Jeoloji ve Yerleşime Uygunluk Haritası 

13. 2006 Yılından Sonra Alınan Ruhsatların Mekansal Dağılımı 

14. Parsel Bazında Toplam İnşaat Hakları Tablosu 
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10 - PROJENİN TESLİM GÜNÜ, YERİ VE ŞARTLARI 

Yarışma 20 Mart 2015 Cuma günü başlayacak, 16 Haziran 2015 Salı günü saat 17:00’de 

sona erecek ve bu süre kesin olarak uzatılmayacaktır. 

Yarışma projeleri, bu süre sonuna kadar tek ambalaj içinde, üzerine “Söke Belediyesi 

İmar Planlamasına Esas Kentsel Yenileme Eksenli Fikir Projesi Yarışması Raportörlüğü: Söke 

Belediyesi Hizmet Binası, Konak Mah. Saraçlar Cad. No: 21 Söke/AYDIN” adresine imza 

karşılığında elden, veya 16 Haziran 2015 Salı günü, saat 17.00’den sonra kargoya teslim 

edilmemek koşuluyla kargo ile gönderebileceklerdir. Kargo makbuzu "0(256) 518 20 93" no'lu 

faksa veya "sokebelediyesi.yarisma@gmail.com" e - posta adresine “Söke Belediyesi İmar 

Planlamasına Esas Kentsel Yenileme Eksenli Fikir Projesi Yarışması Raportörlüğü Dikkatine” 

konu başlığı ile 16 Haziran 2015 Salı günü, saat 17.00’ye kadar ulaştırılacaktır. Kargoyla gelen 

projelerden; 18 Haziran 2015 Perşembe günü saat 17.00’den sonra gelen projeler 

değerlendirmeye alınmayacaktır. Ambalajların üzerine 5 rakamlı rumuz, adres ve “Söke 

Belediyesi İmar Planlamasına Esas Kentsel Yenileme Eksenli Fikir Projesi Yarışması” başlığı 

konulacak, bunun dışında bir yazı ve işaret konulmayacaktır. 

11 - RUMUZ VE AMBALAJ ESASLARI 

Rumuz beş rakamdan oluşacak biçimde, 1x4 cm ebadında, her paftanın, raporların, 

zarfların ve ambalajın sağ üst köşesine yazılacaktır (Arial - bold, 30 punto). 

Ambalaj üzerine projenin rumuzu ile “Söke Belediyesi İmar Planlamasına Esas Kentsel 

Yenileme Eksenli Fikir Projesi Yarışması Raportörlüğü: Söke Belediyesi Hizmet Binası Konak 

Mah. Saraçlar Cad. No: 21 Söke/AYDIN” ibaresi yazılacaktır. 

Projeler, raporlar ve kimlik zarflarının kıvrılmadan bir ambalaj içinde teslim edilmesi 

gerekmektedir. 

12 - SORU VE CEVAPLAR 

Yarışmacılar en geç 13 Nisan 2015 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar ele geçecek 

şekilde, konu ile ilgili sorularını, yarışma raportörlüğü kanalı ile jüriye yazılı sorabilirler. Bu 

amaçla gönderilecek zarfın üzerine; “Söke Belediyesi İmar Planlamasına Esas Kentsel Yenileme 

Eksenli Fikir Projesi Yarışması Raportörlüğü: Söke Belediyesi Hizmet Binası, Konak Mah. 

Saraçlar Cad. No: 21 Söke/AYDIN”, faksa da “Söke Belediyesi İmar Planlamasına Esas Kentsel 

Yenileme Eksenli Fikir Projesi Yarışması Raportörlüğü” ibaresi yazılacaktır. E-posta ile soru 

sormalarda "sokebelediyesi.yarisma@gmail.com" e-posta adresine konu başlığı olarak “Söke 

Belediyesi İmar Planlamasına Esas Kentsel Yenileme Eksenli Fikir Projesi Yarışması Raportörlüğü” 

yazılacaktır. Cevaplar, 21 Nisan 2015 Salı günü saat 17:00’ye kadar "www.soke.bel.tr" adresinde 

yayınlanacaktır. 

13 - JÜRİNİN DEĞERLENDİRMESİ 

Jüri, 20 Haziran 2015 Cumartesi günü saat 10:00’da toplanacak ve yarışma esaslarına 

uygun olarak çalışmalarına başlayacaktır. Jüri, çalışmaları sonunda hazırlayacağı raporunu Söke 

Belediyesi’ne verecek, Söke Belediyesi sonucun en az bir ulusal gazetede ilanını sağlayacak, 

mesleki bülten ve dergilerde yayınlayacak ve bütün ilgili meslek odaları şubelerini 

bilgilendirecektir. Rapor çoğaltılarak bütün yarışmacılara kolokyumda iletilecektir. 

14 - PROJELERİN SERGİLENMESİ VE KOLOKYUM 

Yarışmacılara ödül töreni ile kolokyum günü ve yeri daha sonra bildirilecektir. 

15 - PROJELERİN GERİ VERİLMESİ 

Eşdeğer ödül kazanan projeler Söke Belediyesi’ne ait olacaktır. Bunların dışında kalan 

projeler, kolokyum ve sergi bitiş tarihinden itibaren bir ay içerisinde Söke Belediyesi’nden elden 

alınabilecektir. Alınmayan projelerden Söke Belediyesi sorumlu olmayacaktır. 

16 - ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 

Yarışma sonuçlarının ilanından sonraki süreçte, Belediye ile yarışmacılar arasında 

doğabilecek anlaşmazlıklar, jüri hakemliğinde çözülecektir. Bu şekilde sonuç alınamayan 

anlaşmazlıklarda ise, Söke Mahkemeleri yetkilidir. 
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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 

değişik 48. maddesinde ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre çalıştırılmak üzere öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru 

süresi ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gündür. 

Profesör ve doçent kadrosuna başvurular Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır. Posta 

ile yapılacak başvurular ve eksik belge ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Yabancı 

ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanması gerekmektedir. 

Devlet hizmet yükümlüsü adaylar başvurularında yükümlülük süresini belgelendirecek 

olup, bu adayların başvuruları devlet hizmet yükümlülüğü süresi bakımından, 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununun 62 ve 63. maddesi hükümleri dahilinde değerlendirilerek kabul veya 

reddedilecektir. 

Öğretim üyesi atamalarında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanacaktır. 

Adaylardan istenilen belgeler; 

Bölüm, Anabilim Dalını ve sabıka kaydının bulunup bulunmadığını belirten başvuru 

dilekçesi ekinde bir adet fotoğraf, lisans diploması fotokopisi, doktora/uzmanlık diploması 

fotokopisi, özgeçmiş, nüfus cüzdanı fotokopisi, bilimsel çalışma ve yayın listesi, yabancı dil 

belgesi, profesör kadrosuna başvuracaklar, doçentlik belgesi ile birlikte bilimsel çalışma ve 

yayınlarını 6 takım, doçent kadrosuna başvuracaklar, doçentlik belgesi ile birlikte bilimsel 

çalışma ve yayınlarını 4 takım olarak sunacaklardır. 

 

Birimi Unvanı K/D Adeti  

TIP FAKÜLTESİ     

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Profesör 1 1  

Göz Hastalıkları Doçent 1 1  

Göğüs Hastalıkları Doçent 1 1  

Aile Hekimliği Doçent 1 1  

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doçent 1 1  

Kardiyoloji Doçent 1 1  

ZİRAAT FAKÜLTESİ     

Tarımsal Makine Sistemleri Doçent 1 1 

Tarımda Ergonomi ve İş 

Güvenliği konusunda 

çalışmaları bulunmak. 

Tarım Politikası ve Yayım Doçent 1 1 
Tarım Sigortaları alanında 

çalışmış olmak. 
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Birimi Unvanı K/D Adeti  

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ     

Genel Fizik Profesör 1 1 

Metal Yarı İletken Schottky 

yapılar üzerinde çalışmalar 

yapmış olmak. 

Bölgesel Coğrafya Doçent 1 1 
Yerleşme Coğrafyaları 

üzerinde çalışmaları olmak. 

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ     

Çevre Teknolojileri Doçent 1 1 

Su Bitkileriyle Atık Su 

Arıtım Teknolojileri 

konusunda çalışmaları 

bulunmak. 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ     

Yönetim ve Organizasyon Doçent 1 1 

İşletmelerde Yenilikçilik ve 

Bilgi Yönetimi alanında 

çalışmaları olmak. 

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Doçent 1 1 
Alanında ileri seviyede 

çalışmaları olmak. 

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Doçent 1 1 

Uluslararası İşletmecilik ve 

Rekabet Stratejileri 

konusunda çalışma yapmış 

olmak. 

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Doçent 1 1 

Örgütsel Davranış ve 

Lojistik konusunda çalışma 

yapmış olmak. 

EĞİTİM FAKÜLTESİ     

Fen Bilgisi Eğitimi Doçent 1 1 

Hücre Ölümü ve Stres 

Proteinleri konusunda 

çalışmaları olmak. 

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve 

Ekonomisi 
Doçent 1 1 

Alanında doktorasını ve 

doçentliğini almış olmak. 

SAĞLIK YÜKSEKOKULU     

Hemşirelik Doçent 1 1 

Anjiogenez konusunda ileri 

düzeyde çalışmaları 

bulunmak. 

Hemşirelik Doçent 1 1 

Periton Diyalizinin 

Oksidatif Stresle ilişkileri 

konusunda çalışmaları 

olmak. 

 2375/1-1 
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Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor 

Genel Müdürlüğü 
İl/İlçe Merkez 

Adresi 
Örnek Mahallesi Oruç Reis Cad. 

No: 13 Altındağ/ANKARA 
Tel-Faks 03125967365 

Posta Kodu  E-Mail sponsorluk.bilgi@gmail.com 

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

Adı/Unvanı 
Festival Spor Tanıtım, Organizasyon ve 

Medya Hizmetleri A.Ş. 
 

Adresi Sümbül Sok. No: 39 Levent/İSTANBUL  

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 

Beşiktaş V.D.  

3850519107 
 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
641249  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (X) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (X) 

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. 

 2182/1-1 



Sayfa : 130 RESMÎ GAZETE 20 Mart 2015 – Sayı : 29301 

 

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
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. 

 2390/1-1 



20 Mart 2015 – Sayı : 29301 RESMÎ GAZETE Sayfa : 131 

 

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
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. 

 2391/1-1 



Sayfa : 132 RESMÎ GAZETE 20 Mart 2015 – Sayı : 29301 

 

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
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. 

 2392/1-1 



20 Mart 2015 – Sayı : 29301 RESMÎ GAZETE Sayfa : 133 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 

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. 

 2400/1-1 



Sayfa : 134 RESMÎ GAZETE 20 Mart 2015 – Sayı : 29301 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 

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. 

 2401/1-1 



20 Mart 2015 – Sayı : 29301 RESMÎ GAZETE Sayfa : 135 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 

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. 

 2402/1-1 



Sayfa : 136 RESMÎ GAZETE 20 Mart 2015 – Sayı : 29301 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 

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. 

 2403/1-1 



20 Mart 2015 – Sayı : 29301 RESMÎ GAZETE Sayfa : 137 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 

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. 

 2404/1-1 



Sayfa : 138 RESMÎ GAZETE 20 Mart 2015 – Sayı : 29301 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 

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. 

 2405/1-1 



20 Mart 2015 – Sayı : 29301 RESMÎ GAZETE Sayfa : 139 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 

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. 

 2406/1-1 



Sayfa : 140 RESMÎ GAZETE 20 Mart 2015 – Sayı : 29301 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 

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. 

 2407/1-1 



20 Mart 2015 – Sayı : 29301 RESMÎ GAZETE Sayfa : 141 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 

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. 

 2408/1-1 



Sayfa : 142 RESMÎ GAZETE 20 Mart 2015 – Sayı : 29301 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 

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. 

 2409/1-1 



20 Mart 2015 – Sayı : 29301 RESMÎ GAZETE Sayfa : 143 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 

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. 

 2410/1-1 



Sayfa : 144 RESMÎ GAZETE 20 Mart 2015 – Sayı : 29301 

 

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/109315 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Et ve Süt Kurumu Genel 

Müdürlüğü 
İl/İlçe Çankaya/ANKARA 

Adresi 

Oğuzlar mahallesi Ceyhun Atıf 

Kansu Caddesi 1370. Sokak   

No: 10 Balgat 

Tel-Faks 0312 2843670 - 0312 2868965 

Posta 

Kodu 
06520 E-Mail ihale1@esk.gov.tr 

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

Adı/Unvanı Ayhan ALDEMİR  

Adresi 

Çetin Emeç Bulvarı Kabil Caddesi 

1329 Sokak No: 7/5 Öveçler 

Çankaya/ANKARA 

 

T.C. Kimlik No. 18775319180  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
18775319180  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
63/1118  

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 (X) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) 
Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 57.00/602 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 27.02.2015 - 113 Toplantı Yeri 

KARAR TARİHİ VE NO : 27.02.2015 - 2434 SAMSUN 

Sinop İli, Merkez, Demirci Köyü, Kayıkçıyatağı Mevkii sahilinde, deniz içindeki I. derece 

arkeolojik sit alanının ve balıkçı barınağının kara kısmında, 126 ada, 45, 46, 47, 49, 54, 56, 57, 58 

nolu parsellerde kalan, 1994-2000 yılları arasındaki bilimsel arkeolojik kazılarda amphora 

fırınları ve yapı kalıntılarına rastlanan alanın I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine 

dair rapor ve belgelerin gönderildiği Sinop Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 

07.11.2014 gün ve 2861 sayılı yazısı, Samsun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu’nun 12.11.2006 gün ve 958 sayılı kararı, kurum görüşlerinin iletildiği Sinop Çevre ve 

Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 22.01.2015 gün ve 215 sayılı, Orman ve Su İşleri 10. Bölge 

Müdürlüğü’nün 26.01.2015 gün ve 20423 sayılı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 09.02.2015 

gün ve 250828 sayılı yazıları ile tescil işleminde sakınca bulunmadığı, Sinop İl Özel İdaresi’nin 

23.02.2015 gün ve 1931 sayılı yazıları, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü uzmanının 25.02.2015 gün ve 105 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve 

ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Sinop İli, Merkez, Demirci Köyü, Kayıkçıyatağı Mevkii sahilinde, deniz içindeki I. derece 

arkeolojik sit alanının ve balıkçı barınağının kara kısmında, 126 ada, 45, 46, 47, 49, 54, 56, 57, 58 

nolu parsellerde kalan, 1994-2000 yılları arasındaki bilimsel arkeolojik kazılarda amphora 

fırınları ve yapı kalıntılarına rastlanan alanın 2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamında I. derece 

arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırlarının ekli 1/2000 ölçekli kadastral haritada 

işaretlenen sınırlar ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine, sit alanında kalan 

parsellerin tapu kaydına “I. derece arkeolojik sit alanı” olduğuna dair şerh konulmasına,  

I. derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar, Koruma - 

Kullanma Şartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 

gün ve 658 sayılı ilke kararındaki I. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin hükümlerin geçerli 

olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 57.02/286 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 27.02.2015 - 113 Toplantı Yeri 

KARAR TARİHİ VE NO : 27.02.2015 - 2442 SAMSUN 

Sinop İli, Boyabat İlçesi, Gazidere Köyü, Hicip Mevkii, 1003, 1005, 1006, 1007, 1008, 

1009 parseller ile kadastro harici alanda tespit edilen ve kaçak kazı yapılan geç antik döneme ait 

yerleşim yerinin III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesi ve bilimsel kazıları 

yapılması talebine dair rapor ve belgelerin gönderildiği Sinop Valiliği İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü’nün 07.11.2014 gün ve 2861 sayılı yazısı, kurum görüşlerinin iletildiği Karayolları 7. 

Bölge Müdürlüğü’nün 22.12.2014 gün ve 218522 sayılı, Orman ve Su İşleri 10. Bölge 

Müdürlüğü’nün 25.12.2014 gün ve 270474 sayılı, Sinop Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 

05.01.2015 gün ve 6 sayılı, Sinop İl Özel İdaresi’nin 14.01.2015 gün ve 440 sayılı, DSİ 7. Bölge 

Müdürlüğü’nün 09.02.2015 gün ve 81241 sayılı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 27.01.2015 

gün ve 250382 sayılı yazıları, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 

uzmanının 20.02.2015 gün ve 85 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası 

incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Sinop İli, Boyabat İlçesi, Gazidere Köyü, Hicip Mevkii, 1003, 1005, 1006, 1007, 1008, 

1009 parseller ile kadastro harici alanda tespit edilen geç antik döneme ait yerleşim yerinin 2863 

sayılı yasanın 6. maddesi kapsamında III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit 

sınırlarının ekli 1/2000 ölçekli kadastral haritada işaretlenen sınırlar ve belirtilen koordinatlar 

doğrultusunda kabul edilmesine, kaçak kazı yaparak yerleşmenin tahribine neden olanlar 

hakkında yasal soruşturma açılmasına ve sonucundan bilgi verilmesine, alandaki arkeolojik 

verilerin kaçak kazılarla daha fazla tahrip olmadan elde edilmesine yönelik olarak kurtarma 

kazıları yapılmasının uygun olduğu görüşümüzün Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 

Müdürlüğünce değerlendirilmesine, sit alanında kalan parsellerin tapu kaydına “III. derece 

arkeolojik sit alanı” olduğuna dair şerh konulmasına,  

III. derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar, Koruma - 

Kullanma Şartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 

gün ve 658 sayılı ilke kararındaki III. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin hükümlerin geçerli 

olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 57.02/291 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 27.02.2015 - 113 Toplantı Yeri 

KARAR TARİHİ VE NO : 27.02.2015 - 2444 SAMSUN 

Sinop İli, Boyabat İlçesi, İmamlı Köyü, Damlaca Mahallesi, Kavacık Yaylası’nda, 

elektrik direği dikme çalışmaları sırasında bir mezara rastlanması üzerine Müze Müdürlüğünce 

yapılan kazı ve temizlik çalışmalarına ve bu alandaki nekropolün I. derece arkeolojik sit alanı 

olarak tescil edilmesine dair rapor ve belgelerin gönderildiği Sinop Valiliği İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü’nün 10.12.2014 gün ve 3218 sayılı yazısı, kurum görüşlerinin iletildiği Karayolları 7. 

Bölge Müdürlüğü’nün 20.01.2015 gün ve 10638 sayılı, Orman ve Su İşleri 10. Bölge 

Müdürlüğü’nün 21.01.2015 gün ve 16028 sayılı, Sinop Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 

22.01.2015 gün ve 214 sayılı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 27.01.2015 gün ve 250314 

sayılı, Sinop İl Özel İdaresi’nin 13.02.2015 gün ve 1656 sayılı, Boyabat Kadastro Birimi’nin 

23.02.2015 gün ve 87999 sayılı yazıları, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü uzmanının 23.02.2015 gün ve 92 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili 

dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Sinop İli, Boyabat İlçesi, İmamlı Köyü, Damlaca Mahallesi, Kavacık Yaylası’nda, 

elektrik direği dikme çalışmaları sırasında bir mezara rastlanması üzerine Müze Müdürlüğünce 

yapılan kazı ve temizlik çalışmaları sonucunda, bölgede ilk defa karşılaşılan örgü sistemine ve 

yapım tekniğine sahip bir mezar ile basit bir mezarın ortaya çıkarıldığı İmamlı- Kavacık 

Nekropolü’nün 2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamında I. derece arkeolojik sit alanı olarak 

tescil edilmesine, anılan köyün kadastrosunun grafik yöntemle üretildiği anlaşıldığından, I. derece 

arkeolojik sit sınırlarının ekli çizildiği şekliyle ve UTM-6/36˚/ED50 koordinat sisteminde verilen 

değerler doğrultusunda kabul edilmesine, bu sit alanında kalan parsellerin tespit edilerek sit 

alanına ilişkin kadastral haritasının kurulumuza sunulmasına, 

I. derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar, Koruma - 

Kullanma Şartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 

gün ve 658 sayılı ilke kararındaki I. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin hükümlerin geçerli 

olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 57.03/28 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 27.02.2015 - 113 Toplantı Yeri 

KARAR TARİHİ VE NO : 27.02.2015 - 2448 SAMSUN 

Sinop İli, Durağan İlçesi, Gürpınar Köyü, Hemitköy - Küptarla Mevkii, 105 ada, 112, 

113, 114, 115, 116, 137, 163, 231, 232, 233, 234 nolu parsellerde tespit edilen Geç Roma dönemi 

yerleşmesinin III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine dair rapor ve belgelerin 

gönderildiği Sinop Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 14.11.2014 gün ve 2933 sayılı 

yazısı, kurum görüşlerinin iletildiği Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nün 22.12.2014 gün ve 

218748 sayılı, Sinop Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 27.12.2014 gün ve 4829 sayılı, Orman 

ve Su İşleri 10. Bölge Müdürlüğü’nün 25.12.2014 gün ve 270474 sayılı, Maden İşleri Genel 

Müdürlüğü’nün 31.12.2014 gün ve 257668 sayılı, Sinop İl Özel İdaresi’nin 14.01.2015 gün ve 

440 sayılı, Boyabat Kadastro Birimi’nin 24.02.2015 gün ve 93091 sayılı yazıları, Samsun Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 24.02.2015 gün ve 99 sayılı dosya 

inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Sinop İli, Durağan İlçesi, Gürpınar Köyü, Hemitköy - Küptarla Mevkii, 105 ada, 112, 

113, 114, 115, 116, 137, 163, 231, 232, 233, 234 nolu parsellerde tespit edilen Geç Roma dönemi 

yerleşmesinin 2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamında III. derece arkeolojik sit alanı olarak 

tescil edilmesine,  sit sınırlarının ekli 1/1000 ölçekli kadastral haritada işaretlenen sınırlar ve 

belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine, sit alanında kalan parsellerin tapu kaydına 

“III. derece arkeolojik sit alanı” olduğuna dair şerh konulmasına, 

III. derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar, Koruma - 

Kullanma Şartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 

gün ve 658 sayılı ilke kararındaki III. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin hükümlerin geçerli 

olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 55.07/71 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 13.02.2015 - 111 Toplantı Yeri 

KARAR TARİHİ VE NO : 13.02.2015 - 2354 SAMSUN 

Samsun İli, Kavak İlçesi, Yenigün Mahallesi, F36D18A paftada, yol boşluğunda bulunan 

Yenigün Tümülüsü’nün I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine dair rapor ve 

belgelerin gönderildiği Samsun Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 13.10.2014 gün ve 

2637 sayılı yazısı, kurum görüşlerinin iletildiği Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nün 22.12.2014 

gün ve 218746 sayılı, Samsun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 24.12.2014 gün ve 10028 

sayılı, Kavak Belediyesi’nin 16.12.2014 gün ve 2136 sayılı, Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin 

15.01.2015 gün ve 156 sayılı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 31.12.2014 gün ve 72117 sayılı 

yazıları, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 11.02.2015 

gün ve 56 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan 

görüşmeler sonunda; 

Samsun İli, Kavak İlçesi, Yenigün Mahallesi, F36D18A paftada, yol boşluğunda bulunan 

Yenigün Tümülüsü’nün 2863 sayılı yasanın 6. kapsamında I. derece arkeolojik sit alanı olarak 

tescil edilmesine, sit sınırlarının ekli 1/1000 ölçekli kadastral haritada işaretlenen sınırlar ve 

belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine, 

I. derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar, Koruma - 

Kullanma Şartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 

gün ve 658 sayılı ilke kararındaki I. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin hükümlerin geçerli 

olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 05.04/36 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 13.02.2015 - 111 Toplantı Yeri 

KARAR TARİHİ VE NO : 13.02.2015 - 2367 SAMSUN 

Amasya İli, Suluova İlçesi, Özalakadı (Taşlıyurt) Köyü, Köyetrafı Mevkii, 129 parsel ile 

tapulama harici alanda tespit edilen ve kaçak kazı yapılan höyüğün I. derece arkeolojik sit alanı 

olarak tescil edilmesine dair rapor ve belgelerin gönderildiği Amasya Valiliği İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü’nün 16.10.2014 gün ve 2391 sayılı yazısı, kurum görüşlerinin iletildiği Karayolları 7. 

Bölge Müdürlüğü’nün 22.12.2014 gün ve 218779 sayılı, Orman ve Su İşleri 11. Bölge 

Müdürlüğü’nün 31.12.2014 gün ve 275867 sayılı, Amasya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 

07.01.2015 gün ve 84 sayılı, DSİ 7. Bölge Müdürlüğü’nün 20.01.2015 gün ve 39108 sayılı, 

Amasya İl Özel İdaresi’nin 20.01.2015 gün ve 663 sayılı yazıları, Samsun Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 11.02.2015 gün ve 55 sayılı dosya inceleme raporu 

okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Amasya İli, Suluova İlçesi, Özalakadı (Taşlıyurt) Köyü, Köyetrafı Mevkii, 129 parsel ile 

tapulama harici alanda tespit edilen ve kaçak kazı yapılan höyüğün 2863 sayılı yasanın 6. maddesi 

kapsamında I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırlarının ekli 1/1000 

ölçekli kadastral haritada işaretlenen sınırlar ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul 

edilmesine, kaçak kazı yaparak höyüğün tahribine neden olanlar hakkında yasal soruşturma 

açılmasına ve sonucundan bilgi verilmesine, 

I. derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar, Koruma - 

Kullanma Şartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 

gün ve 658 sayılı ilke kararındaki I. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin hükümlerin geçerli 

olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 05.00/707 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 26.02.2015 - 112 Toplantı Yeri 

KARAR TARİHİ VE NO : 26.02.2015 - 2399 SAMSUN 

Amasya İli, Merkez, Aydınlık Köyü, Gülücek (Aşağıalan) Mevkii, özel mülkiyete ait 2136 

parselde ağaç dikimi amaçlı hafriyat sırasında Roma ve Bizans dönemi seramik ve kiremit 

parçaları ile moloz taşlar çıkması üzerine alanın kurul üyelerince incelenmesine dair Amasya 

Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 10.02.2014 gün ve 395 sayılı yazısı, konuya ait 

Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 20.03.2014 gün ve 1670 sayılı kararı, 

kurulun Arkeolog üyesince yapılan yerinde incelemeye dair 26.08.2014 tarihli rapor, söz konusu 

parsel ve çevresinin I. derece arkeolojik sit olarak tesciline esas belgelerin hazırlanarak 

sunulmasına dair Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 27.08.2014 gün ve 2028 

sayılı kararı, kurum görüşlerinin iletildiği Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nün 20.01.2015 gün ve 

10637 sayılı, Amasya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 20.01.2015 gün ve 387 sayılı, Orman 

ve Su İşleri 11. Bölge Müdürlüğü’nün 27.01.2015 gün ve 21253 sayılı, Maden İşleri Genel 

Müdürlüğü’nün 27.01.2015 gün ve 250313 sayılı, Amasya İl Özel İdaresi’nin 10.02.2015 gün ve 

1406 sayılı yazıları, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 

20.02.2015 gün ve 86 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, 

yapılan görüşmeler sonunda; 

Amasya İli, Merkez, Aydınlık Köyü,  Gülücek (Aşağıalan) Mevkii, 2135, 2136,2139, 2140, 2141, 

2142, 2144, 2146, 2147 nolu parsellerde ve kısmen de tescil harici alanda yer alan, içinde 

nekropol ve işliklerin de bulunduğu Erken Roma ve Bizans dönemlerine ait yerleşim yerinin 2863 

sayılı yasanın 6. maddesi kapsamında I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit 

sınırlarının ekli 1/2000 ölçekli kadastral haritada işaretlenen sınırlar ve belirtilen koordinatlar 

doğrultusunda kabul edilmesine, sit alanında kalan parsellerin tapu kaydına “I. derece arkeolojik 

sit alanı” olduğuna dair şerh konulmasına, bu sit alanında ağaçlandırma yapılmayacağına,  

I. derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar, Koruma - 

Kullanma Şartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 

gün ve 658 sayılı ilke kararındaki I. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin hükümlerin geçerli 

olduğuna karar verildi.  
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 05.00/761 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 26.02.2015 - 112 Toplantı Yeri 

KARAR TARİHİ VE NO : 26.02.2015 - 2404 SAMSUN 

Amasya İli, Merkez, Çivi Köyü, 206, 207 parsellerde tespit edilen Roma dönemi 

yerleşmesinin III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine dair rapor ve belgelerin 

gönderildiği Amasya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 05.12.2014 gün ve 2878 sayılı 

yazısı, kurum görüşlerinin iletildiği Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nün 20.01.2015 gün ve 

10636 sayılı, Amasya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 26.01.2015 gün ve 535 sayılı, Orman 

ve Su İşleri 11. Bölge Müdürlüğü’nün 27.01.2015 gün ve 21264 sayılı, Maden İşleri Genel 

Müdürlüğü’nün 27.01.2015 gün ve 250415 sayılı, Amasya İl Özel İdaresi’nin 10.02.2015 gün ve 

1397 sayılı yazıları, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 

25.02.2015 gün ve 102 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, 

yapılan görüşmeler sonunda; 

Amasya İli, Merkez, Çivi Köyü, 206, 207 parsellerde tespit edilen Roma dönemi 

yerleşmesinin 2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamında III. derece arkeolojik sit alanı olarak 

tescil edilmesine, sit sınırlarının ekli 1/1000 ölçekli kadastral haritada işaretlenen sınırlar ve 

belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine, 206 ve 207 nolu parsellerin tapu kaydına 

“III. derece arkeolojik sit alanı” olduğuna dair şerh konulmasına, 

III. derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar, Koruma - 

Kullanma Şartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 

gün ve 658 sayılı ilke kararındaki III. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin hükümlerin geçerli 

olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 05.04/43 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 26.02.2015 - 112 Toplantı Yeri 

KARAR TARİHİ VE NO : 26.02.2015 - 2415 SAMSUN 

Amasya İli, Suluova İlçesi, Kanatpınar Köyü, Akseki Mevkii, 594 ve 87 nolu parsellerde 

tespit edilen ve kaçak kazı yapılan Çeçtepe Tümülüsü’nün I. derece arkeolojik sit alanı olarak 

tescil edilmesine dair rapor ve belgelerin gönderildiği Amasya Valiliği İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü’nün 19.12.2014 gün ve 3021 sayılı yazısı, kurum görüşlerinin iletildiği Amasya Çevre 

ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 26.01.2015 gün ve 533 sayılı, Orman ve Su İşleri 11. Bölge 

Müdürlüğü’nün 27.01.2015 gün ve 21258 sayılı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 27.01.2015 

gün ve 250416 sayılı, Amasya İl Özel İdaresi’nin 04.02.2015 gün ve 1231 sayılı, Karayolları 7. 

Bölge Müdürlüğü’nün 10.02.2015 gün ve 24709 sayılı yazıları, Samsun Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 25.02.2015 gün ve 103 sayılı dosya inceleme 

raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Amasya İli, Suluova İlçesi, Kanatpınar Köyü, Akseki Mevkii, 594 ve 87 nolu parsellerde 

tespit edilen ve kaçak kazı yapılan Çeçtepe Tümülüsü’nün 2863 sayılı yasanın 6. maddesi 

kapsamında I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırlarının ekli 1/2000 

ölçekli kadastral haritada işaretlenen sınırlar ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul 

edilmesine, kaçak kazı yaparak höyüğün tahribine neden olanlar hakkında yasal soruşturma 

açılmasına ve sonucundan bilgi verilmesine, 594 ve 87 nolu parsellerin tapu kaydına “I. derece 

arkeolojik sit alanı” olduğuna dair şerh konulmasına, 

I. derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar, Koruma - 

Kullanma Şartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 

gün ve 658 sayılı ilke kararındaki I. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin hükümlerin geçerli 

olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 57.02/254 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 22.01.2015 - 109 Toplantı Yeri 

KARAR TARİHİ VE NO : 22.01.2015 - 2311 SAMSUN 

Sinop İli, Boyabat İlçesi, Gazidere Köyü, 1528 parselde bulunan Meydan Çeşmesi’nin 

tesciline ilişkin bilgi ve belgelerin gönderildiği Sinop Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 

07.07.2014 gün ve 1640 sayılı yazısı, tescile ilişkin kurum görüşlerini içeren Sinop İl Özel İdaresi 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 29.08.2014 gün ve 9486 sayılı yazısı, Samsun Vakıflar 

Bölge Müdürlüğünün 08.08.2014 gün ve 1686 sayılı yazısı, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 12.01.2015 gün ve 4 sayılı dosya inceleme raporu okundu. 

Ekleri ve ilgili dosyası incelendi. yapılan görüşmeler sonucunda; 

Sinop İli, Boyabat İlçesi, Gazidere Köyü, 1528 parselde bulunan M. 1745 tarihli Meydan 

Çeşmesi’nin 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil 

edilmesine, yapı grubunun I. grup yapı olarak belirlenmesine, tescilli 1528 parseldeki Meydan 

Çeşmesi, 1523 parseldeki Evaltı Çeşmesi ve 1553 parseldeki Aşağı Gazidere Camii’nin korunma 

alanının kadastral durum esas alınarak, ekli krokide belirlendiği şekli ile uygun olduğuna, 

korunma alanı içinde yapılacak her türlü uygulama öncesi Kurulumuzdan izin alınması 

gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 25.02.2015 - 122 Toplantı Yeri 

KARAR TARİHİ VE NO : 25.02.2015 - 1417 ŞANLIURFA 

Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Gülâbibey Mahallesi, 106 ada 1 parselde kayıtlı, mülkiyeti 

özel şahıslara ait, Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 

19.05.2009/853 sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenen 

yapıdaki mail-i inhidam durumuna ilişkin; Siverek Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 

13.02.2015/428 sayılı yazısı. 20.02.2015 tarihli uzman raporu, konuya ilişkin bilgi, belge ve 

fotoğraflar incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda: 

Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Gülâbibey Mahallesi, 106 ada 1 parselde kayıtlı, mülkiyeti 

özel şahıslara ait tescilli taşınmazın: 

- Tescil kararında yapı grubunun belirlenmediği tespit edildiğinden yapı grubunun “2. 

Grup Yapı” olarak belirlenmesine, yapı grup bilgisinin tapu kütüğünün beyanlar hanesine 

kaydedilmesine, 

- Yapının hasar meydana gelen kısımlarında insan hayatını tehlikeye düşürebilecek 

risklerin önlenmesine yönelik güvenlik tedbirlerinin Belediyesince alınmasına; Gerektiği takdirde 

yıkılma tehlikesi olan duvarın (batı giriş kapısının güneyindeki pencereli ikinci kat duvar) 

sökülerek yapının avlusuna istiflenebileceğine; 

- Geleneksel Siverek Evleri'nin ayakta kalmış ender örneklerinden olan 'Köranlar Konağı' 

olarak bilinen taşınmazın, gelecek kuşaklara aktarılması için restore edilmesinin gerekli olduğuna, 

bu çerçevede ilgili şahıs ve kurumlarca gerekli çalışmaların yapılarak, hazırlanacak rölöve, 

restitüsyon ve restorasyon projelerinin Kurulumuza sunulabileceğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 26.02.2015 - 123 Toplantı Yeri 

KARAR TARİHİ VE NO : 26.02.2015 - 1446 ŞANLIURFA 

Adıyaman ili, Besni ilçesi, Yazıyalankoz Köyü’nde bulunan Yazıyalankoz Höyük’ün 

korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı Yasa kapsamında 

tescil edilmesi, koruma esasları ve kullanma koşullarının belirlenmesine ilişkin Müdürlüğümüz 

uzmanlarının 03.02.2015 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı 

haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda: 

Adıyaman ili, Besni ilçesi, Yazıyalankoz Köyü’nde bulunan Yazıyalankoz Höyük’ün 

korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı Yasa kapsamında I. 

Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, sit alanı sınırlarının ekli 1/5000 ölçekli haritada 

sayısal koordinatları ile gösterildiği şekliyle uygun olduğuna: 

Yazıyalankoz Höyük I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın: 

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez. 

3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları: Müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alındıktan sonra Kurulumuzca değerlendirilir. 

4. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyet yapılamaz. Ağaçlandırmaya gidilemez. 

Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

5. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 

6. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir. 

şeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 26.02.2015 - 123 Toplantı Yeri 

KARAR TARİHİ VE NO : 26.02.2015 - 1445 ŞANLIURFA 

Adıyaman  ili, Besni ilçesi, Yoldüzü Köyü’nde bulunan Kulbeli Höyük’ün korunması 

gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı Yasa kapsamında tescil 

edilmesi, koruma esasları ve kullanma koşullarının belirlenmesine ilişkin Müdürlüğümüz 

uzmanlarının 03.02.2015 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı 

haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda: 

Adıyaman ili, Besni ilçesi, Yoldüzü Köyü’nde bulunan Kulbeli Höyük’ün korunması 

gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı Yasa kapsamında I. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, sit alanı sınırlarının ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada 

sınırları gösterildiği şekliyle uygun olduğuna: 

Kulbeli Höyük I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:   

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez. 

3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları: Müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alındıktan sonra Kurulumuzca değerlendirilir. 

4. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyet yapılamaz. Ağaçlandırmaya gidilemez. 

Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

5. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 

6. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir. 

şeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 26.02.2015 - 123 Toplantı Yeri 

KARAR TARİHİ VE NO : 26.02.2015 - 1444 ŞANLIURFA 

Adıyaman ili, Besni ilçesi, Kesecik Köyü, Geçitli Mezrası’nda bulunan Gıre Odırre 

Höyük’ün korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı Yasa 

kapsamında tescil edilmesi; koruma esasları ve kullanma koşullarının belirlenmesine ilişkin 

Müdürlüğümüz uzmanlarının 03.02.2015 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli 

öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan incelemeler 

sonucunda: 

Adıyaman ili, Besni ilçesi, Kesecik Köyü, Geçitli Mezrası’nda bulunan Gıre Odırre 

Höyük’ün korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı Yasa 

kapsamında I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, sit alanı sınırlarının ekli 1/5000 

ölçekli haritada sınırları sayısal koordinatları ile gösterildiği şekliyle uygun olduğuna: 

Gıre Odırre Höyüğü I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın: 

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez. 

3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları: Müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alındıktan sonra Kurulumuzca değerlendirilir. 

4. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyet yapılamaz. Ağaçlandırmaya gidilemez. 

Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

5. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 

6. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir. 

şeklinde altı madde olarak belirlenmesine; 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 26.02.2015 - 123 Toplantı Yeri 

KARAR TARİHİ VE NO : 26.02.2015 - 1443 ŞANLIURFA 

Adıyaman ili, Besni ilçesi, Kesecik Köyü, Geçitli Mevkiindeki Geçitli Höyük ve Kaya 

Mezarlarının bulunduğu alanın korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden 

2863 sayılı Yasa kapsamında tescil edilmesi, koruma esasları ve kullanma koşullarının 

belirlenmesine ilişkin Müdürlüğümüz uzmanlarının 03.02.2015 tarihli raporu okundu. Konunun 

dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. 

Yapılan değerlendirmeler sonucunda: 

Adıyaman ili, Besni ilçesi, Kesecik Köyü, Geçitli Mevkiindeki Geçitli Höyük ve Kaya 

Mezarlarının bulunduğu alanın korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden 

2863 sayılı Yasa kapsamında I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, sit alanı sınırlarının 

ekli 1/5000 ölçekli haritada sınırları sayısal koordinatları ile gösterildiği şekliyle uygun olduğuna: 

Geçitli Höyük ve Kaya Mezarları I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma 

Koşulları’nın: 

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez. 

3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları: Müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alındıktan sonra Kurulumuzca değerlendirilir. 

4. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyet yapılamaz. Ağaçlandırmaya gidilemez. 

Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

5. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 

6. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir. 

şeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 26.02.2015 - 123 Toplantı Yeri 

KARAR TARİHİ VE NO : 26.02.2015 - 1442 ŞANLIURFA 

Adıyaman ili, Besni ilçesi, Aşağı Söğütlü Köyü sınırları içerisinde bulunan ve Adana 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 01.06.1990/583 sayılı toplu tescil kararı 

ile sınırları belirlenmeksizin I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen Tavas Höyüğü’nün 

sit alanı sınırları, koruma esasları ve kullanma koşullarının belirlenmesine ilişkin; Müdürlüğümüz 

uzmanlarının 03.02.2015 tarihli raporu, Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu’nun 01.06.1990/583 sayılı tescil kararı okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit 

alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan değerlendirmeler 

sonucunda: 

Adıyaman ili, Besni ilçesi, Aşağı Söğütlü Köyü sınırları içerisinde bulunan Tavas Höyüğü 

ve Kaya Mezarları sit alanı sınırlarının ekli 1/5000 ölçekli haritada sınırları sayısal koordinatları 

ile gösterildiği şekliyle uygun olduğuna: 

Tavas Höyüğü ve Kaya Mezarları I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma 

Koşulları’nın: 

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez. 

3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için 

müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama 

Kurulumuzca değerlendirilir. 

4. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyet yapılamaz. Ağaçlandırmaya gidilemez. 

Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

5. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 

6. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir. 

şeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 26.02.2015 - 123 Toplantı Yeri 

KARAR TARİHİ VE NO : 26.02.2015 - 1441 ŞANLIURFA 

Adıyaman ili, Besni ilçesi, Sarıkaya Köyü sınırları içerisinde bulunan ve Adana Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 01.06.1990/583 sayılı toplu tescil kararı ile sınırları 

belirlenmeksizin I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen Hementil Höyük’ün sit alanı 

sınırları, sit alanı derecesi, koruma esasları ve kullanma koşullarının belirlenmesine 

Müdürlüğümüz uzmanlarının 12.01.2015 tarihli raporu, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu’nun 08.02.1990/372 sayılı tescil kararı okundu. Konunun dosyası, 1/5000 

ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan 

değerlendirmeler sonucunda: 

Adıyaman ili, Besni ilçesi, Sarıkaya Köyü sınırları içerisinde bulunan Hementil Höyük’ün 

sit alanı sınırlarının ekli 1/5000 ölçekli haritada sınırları sayısal koordinatları ile gösterildiği 

şekliyle uygun olduğuna, höyük sınırları içerisinde köy yerleşiminin (sit alanı ilan edilmeden önce 

de) var olduğu değerlendirilerek; yaşamın devamlılığı ilkesi dikkate alınarak höyük sit alanı 

derecesinin II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak değiştirilmesine; 

Hementil Höyük’ün II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın: 

1 - Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır. 

2 - Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez. 

3 - Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke 

kararı doğrultusunda yapılabilir. 

4 - Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları: Müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alındıktan sonra Kurulumuzca değerlendirilir. 

5 - Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyet yapılamaz. Ağaçlandırmaya gidilemez. 

Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

6 - Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 

7 - Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir 

şeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Sayfa : 182 RESMÎ GAZETE 20 Mart 2015 – Sayı : 29301 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 26.02.2015 - 123 Toplantı Yeri 

KARAR TARİHİ VE NO : 26.02.2015 - 1440 ŞANLIURFA 

Adıyaman ili, Besni ilçesi, Kutluca (Fal) Köyü sınırları dâhilinde bulunan ve Adana 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 01.06.1990/583 sayılı toplu tescil kararı 

ile sınırları belirlenmeksizin 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen Fal Höyük'ün; sit 

alanı sınırları, sit alanı derecesi, koruma esasları ve kullanma koşullarının belirlenmesine ilişkin 

Müdürlüğümüz uzmanlarının 12.01.2015 tarihli raporu, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu'nun 08.02.1990/372 sayılı tescil kararı okundu. Konunun dosyası, 1/5000 

ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan 

değerlendirmeler sonucunda: 

Adıyaman ili, Besni ilçesi, Kutluca (Fal) Köyü sınırları dâhilinde bulunan Fal Höyük'ün 

sit alanı sınırlarının ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği şekliyle uygun 

olduğuna, höyük sınırları içerisinde köy yerleşiminin (sit alanı ilan edilmeden önce de) var olduğu 

değerlendirilerek; yaşamın devamlılığı ilkesi dikkate alınarak höyük sit alanı derecesinin II. 

Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak değiştirilmesine; 

Fal Höyük II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları'nın: 

1 - Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır. 

2 - Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez. 

3 - Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke 

karart doğrultusunda yapılabilir. 

4 - Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak altyapı uygulamaları: Müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alındıktan sonra Kurulumuzca değerlendirilir. 

5 - Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyet yapılamaz. Ağaçlandırmaya gidilemez. 

Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

6 - Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

açılamaz Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 

7 - Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir 

8 - Bu alanlar içerisinde yeni mezar kazılamaz, mevcut mezarlara yeni defin işlemleri 

yapılabilir. 

şeklinde sekiz madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 26.02.2015 - 123 Toplantı Yeri 

KARAR TARİHİ VE NO : 26.02.2015 - 1439 ŞANLIURFA 

Adıyaman ili, Besni ilçesi, Kargalı Köyü sınırları dahilinde bulunan ve Adana Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 01.06.1990/583 sayılı toplu tescil kararı ile sınırları 

belirlenmeksizin I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen Kargalı Höyük'ün; sit alanı 

sınırları, koruma esasları ve kullanma koşullarının belirlenmesine ilişkin Müdürlüğümüz 

uzmanlarının 03.02.2015 tarihli raporu, Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu'nun 01.06.1990/583 sayılı tescil kararı okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit 

alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan değerlendirmeler 

sonucunda: 

Adıyaman ili, Besni ilçesi, Kargalı Köyü sınırları dahilinde bulunan Kargalı Höyük'ün sit 

alanı sınırlarının ekli 1/5000 ölçekli haritada sınırları sayısal koordinatları ile gösterildiği şekliyle 

uygun olduğuna: 

Kargalı Höyük I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları'nın: 

1 - Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır. 

2 - Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez. 

3 - Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak altyapı uygulamaları: Müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alındıktan sonra Kurulumuzca değerlendirilir. 

4 - Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyet yapılamaz. Ağaçlandırmaya gidilemez. 

Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

5 - Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 

6 - Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir. 

şeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi. 



20 Mart 2015 – Sayı : 29301 RESMÎ GAZETE Sayfa : 185 

 

 
 2262/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 26.02.2015 - 123 Toplantı Yeri 

KARAR TARİHİ VE NO : 26.02.2015 - 1438 ŞANLIURFA 

Adıyaman ili, Besni ilçesi, Çomak Köyü, Hüyük Mezrası sınırları dâhilinde bulunan ve 

Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 01.06.1990/583 sayılı toplu tescil 

kararı ile sınırları belirlenmeksizin I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen Hüyük 

Höyük'ün, sınırları ve sit alanı derecesi, koruma esasları ve kullanma koşullarının belirlenmesine 

ilişkin Müdürlüğümüz uzmanlarının 12.01.2015 tarihli raporu, Diyarbakır Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 08.02.1990/372 sayılı tescil kararı okundu. Konunun 

dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ye belgeler incelendi. 

Yapılan değerlendirmeler sonucunda: 

Adıyaman ili, Besni ilçesi, Çomak Köyü, Hüyük Mezrası sınırları dâhilinde bulunan 

Hüyük Höyük'ün sit alanı sınırlarının ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği 

şekliyle uygun olduğuna, höyük sınırları içerisinde günümüz yapıları bulunması nedeni ile 

yaşamın devamlılığı ilkesi dikkate alınarak höyük sit alanı derecesinin II. Derece Arkeolojik Sit 

Alanı olarak değiştirilmesine; 

Hüyük Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alam Koruma Kullanma Koşulları'nın: 

1 - Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır. 

2 - Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez. 

3 - Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke 

kararı doğrultusunda yapılabilir. 

4 - Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak altyapı uygulamaları: Müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alındıktan sonra Kurulumuzca değerlendirilir. 

5 - Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyet yapılamaz. Ağaçlandırmaya gidilemez. 

Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

6 - Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 

7 - Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir 

8 - Bu alanlar içerisinde yeni mezar kazılamaz, mevcut mezarlara yeni defin işlemleri 

yapılabilir. 

şeklinde sekiz madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Sayfa : 188 RESMÎ GAZETE 20 Mart 2015 – Sayı : 29301 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 26.02.2015 - 123 Toplantı Yeri 

KARAR TARİHİ VE NO : 26.02.2015 - 1437 ŞANLIURFA 

Adıyaman ili, Besni ilçesi, Beşyol Köyü sınırları dahilindeki Hürük Mevkii'nde bulunan 

ve Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 01.06.1990/583 sayılı toplu 

tescil kararı ile sınırları belirlenmeksizin I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen Hürük 

Höyük'ün sit alanı sınırları, koruma esasları ve kullanma koşullarının belirlenmesine ilişkin 

Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 03.02.2015 tarihli 

raporu, Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 01.06.1990/583 sayılı 

tescil kararı okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, 

fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda: 

Adıyaman ili, Besni ilçesi, Beşyol Köyü sınırları dâhilinde Hürük Mevkii'nde bulunan 

Hürük Höyük'ün sit alanı sınırlarının ekli 1/5000 ölçekli haritada sınırları sayısal koordinatları ile 

gösterildiği şekliyle uygun olduğuna: 

Hürük Höyük I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları'nın: 

1 - Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır. 

2 - Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez. 

3 - Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak altyapı uygulamaları: Müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alındıktan sonra Kurulumuzca değerlendirilir. 

4 - Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyet yapılamaz. Ağaçlandırmaya 

gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

5 - Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 

6 - Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetim tesir 

etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir. 

şeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 11.12.2014 - 85 Toplantı Yeri 

KARAR TARİHİ VE NO : 11.12.2014 - 1416 ERZURUM 

Erzincan İli, Kemah İlçesi sınırları dahilinde yapılması planlanan Kemah Barajı ve HES I -II, 

Deliçay HES projesi alanlarına ilişkin Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi'nin 15.10.2014 günlü 

yazısı ve eki rapor, 2014/514 sayılı Müdürlüğümüzün uzman raporu okundu, dosyası ve ekleri 

incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda; 

Erzincan İli, Kemah İlçesi, Olukpınar (Aksakal) Köyü, 463 parselde bulunan, Kemah 

HES I projesi alanı dışında kalan Sağıroğulları Konutu'nun korunması gerekli taşınmaz kültür 

varlığı özelliği göstermesi nedeniyle 2863 sayılı Kanun kapsamında tescil edilmesine karar 

verildi. 2265/1-1 

————— 
ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 12.12.2014 - 85 Toplantı Yeri 

KARAR TARİHİ VE NO : 12.12.2014 - 1442 ERZURUM 

Erzurum İli, İspir İlçesi, Sırakonaklar Köyü, Yoncalık Mahallesi, 103 ada, 92 parselde 

bulunan konutun tarihi eser kapsamına alınması istemini içeren ilgilisinin 22.9.2014 günlü 

dilekçesi, 2014/386 sayılı rapor okundu, dosyası ve ekleri incelendi. Yapılan görüşmeler 

sonucunda; 

Erzurum İli, İspir İlçesi, Sırakonaklar Köyü, Yoncalık Mahallesi, 103 ada, 92 parselde 

bulunan konutun korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle 2863 

sayılı Kanun kapsamında tescil edilmesine, koruma grubunun II olarak belirlenmesine karar 

verildi. 2266/1/1-1 

————— 
ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 12.12.2014 - 85 Toplantı Yeri 

KARAR TARİHİ VE NO : 12.12.2014 - 1443 ERZURUM 

Erzurum İli, İspir İlçesi, Sırakonaklar Köyü, Yoncalık Mahallesi, 103 ada, 84 parselde 

bulunan konutun tarihi eser kapsamına alınması istemini içeren ilgilisinin 22.9.2014 günlü 

dilekçesi, 2014/386 sayılı rapor okundu, dosyası ve ekleri incelendi. Yapılan görüşmeler 

sonucunda; 

Erzurum İli, İspir İlçesi, Sırakonaklar Köyü, Yoncalık Mahallesi, 103 ada, 84 parselde 

bulunan konutun korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle 2863 

sayılı Kanun kapsamında tescil edilmesine, koruma grubunun II olarak belirlenmesine karar 

verildi. 2266/2/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 15.01.2015 - 145 Toplantı Yeri 

KARAR TARİHİ VE NO : 15.01.2015 - 2931 ESKİŞEHİR 

Afyonkarahisar İli, Dazkırı İlçesi, Esentepe Mahallesi ve Yüreğil Köyü’nde tespit edilen 

Karahöyük’ün tescili ve öneri I. (Bir) ve III. (Üç) Derece Arkeolojik Sit sınırlarına ilişkin 

hazırlanan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesinin istendiği Afyonkarahisar Valiliği’nin (İl Kültür 

ve Turizm Müdürlüğü) 30.05.2014 tarih, 16586271-165/1937 sayılı yazısı ve ekleri, konuyla ilgili 

faaliyeti etkilenen Kurum ve Kuruluşların görüşlerinin iletildiği yazılar; OEDAŞ’ın (Yatırım ve 

Tesis Müdürlüğü) 15.07.2014 tarih, 15.07.14/559-201449207 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığı’nın (Maden İşleri Genel Müdürlüğü) 22.07.2014 tarih,  20913469-

101.29.02-254433 sayılı yazısı, Afyonkarahisar Valiliği’nin (Kadastro Müdürlüğü Dazkırı 

Kadastro Hizmet Birimi) 02.05.2014 tarih, 18029393-150/102 (Dazkırı) sayılı yazısı, 12.01.2015 

tarih, 172 sayılı dosya inceleme raporu okundu, tescil fişi, koordinatlı sit sınırı paftası, sit 

sınırlarının aktarıldığı kadastral pafta ile fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler 

sonucunda; 

Afyonkarahisar İli, Dazkırı İlçesi, Esentepe Mahallesi ve Yüreğil Köyü’nde tespit edilen 

Karahöyük’ün 2863 sayılı Kanun kapsamında I. (Bir) ve III. (Üç) Derece Arkeolojik Sit olarak 

tesciline; hazırlanan tescil fişi, 1/25000 ölçekli koordinatlı sit sınırı paftası ve sit sınırlarının 

aktarıldığı kadastral paftanın uygun olduğuna; alanda mevcut eski tarihli kaçak kazı çukurlarının 

Belediyesince Müze Müdürlüğü uzmanları denetiminde kapatılarak uygulama öncesi ve sonrasına 

ilişkin rapor ve fotoğrafların Kurul Müdürlüğüne iletilmesine, sit sınırlarına ilişkin geçiş dönemi 

koruma ve kullanma koşullarına ilişkin önerilerin hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine; söz 

konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün, 658 sayılı İlke 

Kararı’nın ilgili hükümlerinin geçerli olduğuna, madencilik faaliyetlerinin yasaklanmasına ve 

Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 14.01.2015 - 144 Toplantı Yeri 

KARAR TARİHİ VE NO : 14.01.2015 - 2906 ESKİŞEHİR 

Eskişehir İli, Alpu İlçesi, Sakarıkaracaören Mahallesi’nde tespit edilen Akseki Mevkii  

Nekropolü  öneri I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit sınırlarına ilişkin hazırlanan bilgi ve belgelerin 

değerlendirilmesinin istendiği Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 

uzmanlarının 27.10.2014 tarihli raporu ve ekleri, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 

Müdürlüğü’nün 25.02.2009 tarih, B.16.0.KVM.0.12.01.00.222.0.8-37375 sayılı yazısı, konuyla 

ilgili faaliyeti etkilenen Kurum ve Kuruluşların görüşlerinin iletildiği yazılar; Eskişehir 

Valiliği’nin (Kadastro Müdürlüğü) 02.12.2014 tarih, 82953731-160-18/11525 sayılı yazısı.; 

12.01.2015 tarih, 175 sayılı dosya inceleme raporu okundu, tescil fişi, koordinatlı sit sınırı paftası, 

sit sınırlarının aktarıldığı kadastral pafta ile fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler 

sonucunda; 

Eskişehir İli, Alpu İlçesi, Sakarıkaracaören Mahallesi’nde tespit edilen Akseki Mevkii  

Nekropolü’nün 2863 sayılı Kanun kapsamında I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline; 

hazırlanan tescil fişi, 1/5000 ölçekli koordinatlı sit sınırı paftası ve sit sınırlarının aktarıldığı 

kadastral paftanın uygun olduğuna; söz konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek 

Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları’na ilişkin 05.11.1999 gün, 658 

sayılı İlke Kararı’ndaki  I. (Bir) Derece Arkeolojik Sitlerle ilgili hükümlerin geçerli olduğuna ve 

bu hükümlerin geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşulları olarak belirlenmesine; sit 

sınırları içerisinde Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede 

bulunulmamasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 15.01.2015 - 145 Toplantı Yeri 

KARAR TARİHİ VE NO : 15.01.2015 - 2930 ESKİŞEHİR 

Afyonkarahisar İli, Bolvadin İlçesi, Kutlu Köyü’nde tespit edilen Kapaklı Serpmesi 

Arkeolojik Yerleşim Alanı’nın tescili ve öneri I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit sınırlarına ilişkin 

hazırlanan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesinin istendiği Afyonkarahisar Valiliği’nin (İl Kültür 

ve Turizm Müdürlüğü) 16.01.2014 tarih,  16586271-165/163 sayılı;  21.11.2014 tarih,  16586271-

168/4005 sayılı yazıları ve ekleri, konuyla ilgili faaliyeti etkilenen Kurum ve Kuruluşların 

görüşlerinin iletildiği yazılar; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın (Maden İşleri Genel 

Müdürlüğü) 04.03.2014 tarih,  20913469-101.29.02-251470 sayılı yazısı, Afyonkarahisar 

Valiliği’nin (Kadastro Müdürlüğü) 04.02.2014 tarih, 16561765.150.02/106 sayılı yazısı, 

12.01.2015 tarih, 171 sayılı dosya inceleme raporu okundu, tescil fişi, koordinatlı sit sınırı paftası, 

sit sınırlarının aktarıldığı kadastral pafta ile fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler 

sonucunda; 

Afyonkarahisar İli, Bolvadin İlçesi, Kutlu Köyü’nde tespit edilen Kapaklı Serpmesi 

Arkeolojik Yerleşim Alanı’nın 2863 sayılı Kanun kapsamında I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit 

olarak tesciline; hazırlanan tescil fişi, 1/25000 ölçekli koordinatlı sit sınırı paftası ve sit 

sınırlarının aktarıldığı kadastral paftanın uygun olduğuna; söz konusu alanda Kültür Varlıklarını 

Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları’na ilişkin 

05.11.1999 gün, 658 sayılı İlke Kararı’ndaki I. (Bir) Derece Arkeolojik Sitlerle ilgili hükümlerin 

geçerli olduğuna ve bu hükümlerin geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşulları olarak 

belirlenmesine; sit sınırları içerisinde madencilik faaliyetlerinin yasaklanmasına ve 

Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 14.01.2015 - 144 Toplantı Yeri 

KARAR TARİHİ VE NO : 14.01.2015 - 2905 ESKİŞEHİR 

Eskişehir İli, Han İlçesi, Üççeşmeler Mevkii’nde tespit edilen Üççeşmeler Nekropolü 

öneri I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit sınırlarına ilişkin hazırlanan bilgi ve belgelerin 

değerlendirilmesinin istendiği Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 

uzmanlarının 09.09.2014 tarihli raporu ve ekleri, konuyla ilgili faaliyeti etkilenen Kurum ve 

Kuruluşların görüşlerinin iletildiği yazılar; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın (Maden İşleri 

Genel Müdürlüğü) 19.11.2014 tarih,  20913469-101.29.02 sayılı yazısı, Eskişehir Valiliği’nin 

(Kadastro Müdürlüğü Çifteler Kadastro Birimi) 05.11.2014 tarih, B.091.TKG4260020-202-

18/173sayılı yazısı; 12.01.2015 tarih, 174 sayılı dosya inceleme raporu okundu, tescil fişi, 

koordinatlı sit sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı kadastral pafta ile fotoğrafları ve dosyası 

incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Eskişehir İli, Han İlçesi, Üççeşmeler Mevkii’nde tespit edilen Üççeşmeler Nekropolü’nün 

2863 sayılı Kanun kapsamında I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline; hazırlanan tescil 

fişi, 1/5000 ölçekli koordinatlı sit sınırı paftası ve sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftanın 

uygun olduğuna; izinsiz kazı yapanlar hakkında yasal soruşturma açılması talebi Eskişehir 

Valiliği’nin (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) 22.09.2014 tarih, 89783752-170- 3412 sayılı 

yazısında belirtilmiş olup, söz konusu davanın seyri ve sonucu hakkında Kurul Müdürlüğüne bilgi 

verilmesine; kaçak kazı çukurlarının Müze Müdürlüğü uzmanları denetiminde kapatılarak 

uygulama öncesi ve sonrası rapor ve fotoğrafların Kurul Müdürlüğüne iletilmesine,  söz konusu 

alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma 

Koşulları’na ilişkin 05.11.1999 gün, 658 sayılı İlke Kararı’ndaki I. (Bir) Derece Arkeolojik 

Sitlerle ilgili hükümlerin geçerli olduğuna ve bu hükümlerin geçiş dönemi koruma esasları ve 

kullanma koşulları olarak belirlenmesine; sit sınırları içerisinde madencilik faaliyetlerinin 

yasaklanmasına ve Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede 

bulunulmamasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 15.01.2015 - 145 Toplantı Yeri 

KARAR TARİHİ VE NO : 15.01.2015 - 2918 ESKİŞEHİR 

Afyonkarahisar İli, Dinar İlçesi, Yeşilhüyük Köyü’nde yer alan Bozhöyük’e ilişkin 

hazırlanan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesinin istendiği Afyonkarahisar Valiliği’nin (İl Kültür 

ve Turizm Müdürlüğü- Müze Müdürlüğü) 27.08.2014 tarih ve 24632497-165/1028 sayılı yazısı, 

yazı eki 27.08.2014 tarihli rapor, konuyla ilgili faaliyeti etkilenen Kurum ve Kuruluşların 

görüşlerinin iletildiği yazılar, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 25.11.2014 tarih ve 67291 

sayılı yazısı, 08.01.2015 tarih, 121 sayılı dosya inceleme raporu okundu, tescil fişi, koordinatlı sit 

sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı kadastral pafta ile fotoğrafları ve dosyası incelendi, 

yapılan görüşmeler sonucunda; 

Afyonkarahisar İli, Dinar İlçesi, Yeşilhüyük Köyü’nde yer alan Kurulumuzun 12.09.2013 

tarih ve 1792 sayılı Kararı ile I. (Bir) ve III. (Üç) Derece Sit Arkeolojik Sit olarak tescilli 

Bozhöyük’e ilişkin Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan tescil fişi, koordinatlı sit sınırı 

paftası, sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftanın uygun olduğuna; Kültür Varlıklarını Koruma 

Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları başlıklı 05.11.1999 tarih, 

658 sayılı İlke Kararı’nın ilgili hükümlerinin geçiş dönemi koruma ve kullanma koşulları olarak 

belirlenmesine, söz konusu alanda madencilik faaliyetlerinin yasaklanmasına ve Kurulumuzdan 

izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına karar verildi. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)    70 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2015/7298 Kars Havalimanının İsminin “Kars Harakani Havalimanı” Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar
2015/7400 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1373 (2001) Sayılı Kararı Doğrultusunda Bazı Kişilerin

Tasarrufunda Bulunan Türkiye'deki Malvarlıklarının Dondurulmasına İlişkin Karar

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil ÇİÇEK’in Vekâlet Etmesine Dair

Tezkere

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’a, Başbakan Yardımcısı Numan KURTULMUŞ’un Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere
— Avrupa Birliği Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Ekonomi Bakanlığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris GÜLLÜCE’nin Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere
— Kültür ve Turizm Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İSLAM’ın Vekâlet Etmesine

Dair Tezkere
— Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
2014/7155 Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulu Yönetmeliği
2014/7179 Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin Kurulması ve Yönetilmesi Hakkında Yönetmelik
2015/7255 Orman Ürünlerinin Satış Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
— Hastane Afet ve Acil Durum Planları (HAP) Uygulama Yönetmeliği
— Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Denetim Hizmetleri Yönetmeliği
— Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/28)
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/29)
— Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ
— Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma Programını Tercih Eden Üreticilerin Desteklenmesine Dair

Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/24)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
(No: 2015/12)

— Sermaye Şirketlerinin Tasfiyesinde Şirket Alacaklılarının Alacaklarının Yatırılacağı Bankanın
Belirlenmesine İlişkin Tebliğ

— Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 135)

— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 17/3/2015 Tarihli ve 2015/13 Sayılı Kararı
— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 18/3/2015 Tarihli ve 2015/ÖİB-K-13 Sayılı Kararı

KURUL KARARI
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/3/2015 Tarihli ve 5513 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARLARI
— Yüksek Seçim Kurulunun 13/3/2015 Tarihli ve 334 Sayılı Kararı
— Yüksek Seçim Kurulunun 15/3/2015 Tarihli ve 366 Sayılı Kararı 

NOT: 19/3/2015 tarihli ve 29300 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğler
yayımlanmıştır.

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük

Değerleri


