
T.C.
Resmî Gazete

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

Kuruluşu : 7 Ekim 1920                                                                                             İçindekiler 184. Sayfadadır.

       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2015/7694
Türkiye sınırları içerisinde at yarışları düzenleme, yurt içinde ve yurt dışında düzenle-

nen yarışlar üzerine yurt içinden ve yurt dışından müşterek bahis kabul etme hak ve yetkisinin
Türkiye Jokey Kulübüne devredilmesine ilişkin sürenin uzatılması hakkındaki ekli Kararın
yürürlüğe konulması; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 28/4/2015 tarihli ve 5377 sayılı
yazısı üzerine, 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanunun 1 inci ve 5 inci maddeleri ile 5996
sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 10 uncu maddesine göre,
Bakanlar Kurulu’nca 4/5/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
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4/5/2015 TARİHLİ VE 2015/7694 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

Süre uzatımı

MADDE 1 – (1) Türkiye sınırları içerisinde at yarışları düzenleme, yurt içinde ve yurt

dışında düzenlenen yarışlar üzerine yurt içinden ve yurt dışından müşterek bahis kabul etme

hak ve yetkisinin Türkiye Jokey Kulübüne devredilmesine ilişkin olarak 18/11/2013 tarihli ve

2013/5596 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen ve son olarak 18/11/2014 tarihli ve

2014/7006 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile uzatılan sürenin 31/12/2016 tarihine kadar

uzatılması kararlaştırılmıştır.

Yürürlük

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

Yürütme

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

—— • ——
YÖNETMELİKLER

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tüketici kredisi sözleşmelerine ilişkin uygu-

lama usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, faiz veya benzeri bir menfaat karşılığında, ödemenin

üç aydan daha uzun süre ertelenmesini veya benzer şekilde taksitle ödeme imkanını sağlayan

kredi kartı sözleşmeleri de dahil olmak üzere her türlü tüketici kredisi sözleşmesini kapsar.

(2) Tüketici kredisi olarak kabul edilen kredi kartı veya kredili mevduat hesabı sözleş-

meleri açısından 5, 7, 10, 12, 24 ve 25 inci maddeler, kredi kartı veya kredili mevduat hesabına

ilişkin kurulan ilk sözleşmeye uygulanır. 

(3) Tüketici kredisi olarak kabul edilen kredi kartı sözleşmelerine ve kredili mevduat

hesabı sözleşmelerine 14, 15, 16, 17, 18 ve 19 uncu maddeler uygulanmaz.

(4) Taksitli nakit avans kredilerine  yalnızca 15, 16, 17 ve 20 nci maddeler ile 18 inci

maddenin üçüncü fıkrası, 23 üncü maddenin birinci fıkrası, 29 uncu maddenin dördüncü ve

beşinci fıkraları hükümleri uygulanır.

(5) Bu Yönetmelik hükümleri, aşağıda sayılan sözleşmeler hakkında uygulanmaz:

a) Konut finansmanı sözleşmeleri.

b) Kredinin otuz gün içerisinde geri ödenmesini gerektiren kredili mevduat hesabı söz-

leşmeleri ile çek, teminat mektubu gibi gayrinakdi kredi sözleşmeleri. 

(6) Bu Yönetmelik hükümleri katılım bankaları yönünden kar payı dikkate alınarak uy-

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

ması Hakkında Kanunun 31 ve 84 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Akdi faiz oranı: Tüketici kredisi sözleşmesinde yer alan ve ödeme planı oluşturul-

masına esas teşkil eden ve varsa tüketici tarafından ödenen peşin faiz tutarı da dikkate alınarak
hesaplanan faiz oranını, 

b) Belirli süreli tüketici kredisi sözleşmesi: Sözleşmenin kurulduğu tarihte, kredi iliş-
kisinin sona erme tarihinin taraflarca sözleşmede açıkça kararlaştırıldığı tüketici kredisi söz-
leşmelerini,

c) Belirsiz süreli tüketici kredisi sözleşmesi: Sözleşmenin kurulduğu tarihte, kredi iliş-
kisinin sona erme tarihinin taraflarca sözleşmede kararlaştırılmadığı tüketici kredisi sözleşme-
lerini,

ç) Efektif yıllık faiz oranı: Kredinin toplam maliyetinin yıllık yüzde değeri olarak he-
saplanması sonucu ortaya çıkan yıllık maliyet oranını,

d) Erken ödeme: Tüketicinin, kredi verene borçlandığı tutarın tamamını veya bir taksit
tutarından az olmamak üzere herhangi bir tutarı vadesinden önce ödemesini,

e) Gecikme faiz oranı: Belirli süreli tüketici kredisi sözleşmelerinde akdi faiz oranının
yüzde otuz fazlasını geçmemek üzere belirlenen oranı, belirsiz süreli tüketici kredisi sözleş-
melerinde ise ilgili mevzuat gereği belirlenen oranı,

f) Kalıcı veri saklayıcısı: Tüketicinin gönderdiği veya kendisine gönderilen bilgiyi, bu
bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini
ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkan veren
kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç
veya ortamı,

g) Kanun: Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu,
ğ) Kredi aracısı: Ticari veya mesleki amaçlarla tüketicilere kredi sözleşmesi sunan veya

teklif eden, kredi sözleşmeleri için hazırlık çalışmaları yaparak tüketicilere yardım eden ya da
kredi veren adına tüketicilerle kredi sözleşmesi kuran gerçek ya da tüzel kişiyi,

h) Kredi veren: İlgili mevzuat gereği tüketicilere kredi vermeye yetkili olan gerçek veya
tüzel kişiyi,

ı) Kredili mevduat hesabı sözleşmesi: Kredi verenin önceden tüketiciyle açıkça karar-
laştırarak belirli bir limit dahilinde tüketicinin mevduat hesabında var olan aktiften fazlasını
kullanmasına izin verdiği sözleşmeyi,

i) Kredinin toplam maliyeti: Noter masrafları hariç olmak üzere, tüketicinin ödemesi
gereken akdi faiz, vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülükler ile varsa değişik isimler altında
alınan her türlü ücretin de dahil olduğu toplam tutarı,

j) Limit aşımı: Tüketici için tanımlanmış kredili mevduat hesabı limitinin aşılması hali
veya tüketicinin mevduat hesabındaki mevcut bakiyenin üzerinde para temin ettiği ve tüketici
tarafından zımnen kabul edilen hali, 

k) Ödeme planı: Tüketici kredisi sözleşmesinde tüketicinin yapacak olduğu ödemede
esas alınacak taksit, tutar ve vadeleriyle birlikte anapara, faiz, vergi, harç ve benzeri yasal yü-
kümlülükler ve varsa ücretlerin ayrı ayrı belirtildiği tabloyu,
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l) Taksit: Ödeme planında her bir vade için hesaplanan anapara, faiz, vergi, harç ve ben-

zeri yasal yükümlülükler toplamından oluşan her bir ödeme tutarını,

m) Taksit vadesi: Ödeme planında belirtilmiş olan taksitlerin ödeneceği tarihi,

n) Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel ki-

şiyi,

o) Tüketici kredisi sözleşmesi: Kredi verenin tüketiciye faiz, ücret veya benzeri bir

menfaat karşılığında ödemenin ertelenmesi, ödünç veya benzeri finansman şekilleri aracılığıyla

kredi verdiği veya kredi vermeyi taahhüt ettiği sözleşmeyi,

ö) Ücret: Faiz, vergi, fon ve benzeri yasal giderler dışında kalan ücret, komisyon, masraf

ve benzeri adlar altında tüketiciden talep edilen her türlü parasal tutarı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Yükümlülüğü 

Sözleşme öncesi bilgilendirmenin şekli
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan sözleşme öncesi bilgi formlarının; en az on

iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir bir şekilde düzenlenmesi

ve bir örneğinin kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye verilmesi zorunludur.

Belirli süreli tüketici kredisi sözleşmesinde ön bilgilendirme yükümlülüğü 
MADDE 6 – (1) Kredi verenin ve varsa kredi aracısının, belirli süreli tüketici kredisi

sözleşmesinin kurulmasından makul bir süre önce, sözleşme şartları hakkında aşağıdaki bilgi-

leri içerecek şekilde tüketiciyi bilgilendirmesi zorunludur:

a) Kredinin türü.

b) Kredi verenin ve varsa kredi aracısının unvanı, MERSİS numarası, açık adresi, te-

lefon numarası, varsa diğer iletişim bilgileri.

c) Kredi sözleşmesinin süresi. 

ç) Kredinin toplam tutarı ve varsa tüketiciden talep edilecek ücretler.

d) Bağlı kredi sözleşmesinde sözleşme konusu mal ve hizmet ile satıcı veya sağlayıcıya

ilişkin bilgiler.

e) Aylık ve yıllık akdi faiz oranı ve bu oranın uygulanmasına ilişkin şartlar.

f) Efektif yıllık faiz oranının hesaplanması amacıyla kullanılan bütün bileşenleri belirten

temsili bir örnek kullanılarak gösterilen efektif yıllık faiz oranı ve tüketici tarafından ödenecek

toplam tutar.

g) Tüketicinin talep ettiği kredi tutarı ve süresi esas alınarak kredi verenin uygulamakta

olduğu akdi faiz oranına göre hazırlanacak ve formun eki olarak da verilebilecek örnek ödeme

planı.

ğ) Kredi sözleşmesine ilişkin bir hesap açılması ve bu hesaptan sadece kredi ile ilgili

işlemler yapılması durumunda, bu hesaba ilişkin herhangi bir isim altında ücret veya masraf

talep edilmeyeceğine ve bu hesabın, tüketicinin aksine yazılı talebi olmaması hâlinde kredinin

ödenmesi ile kapanacağına ilişkin bilgi.

h) Gerektiğinde noter masraflarının tüketici tarafından ödeneceğine ilişkin bilgi.

ı) Gecikme faiz oranı.

i) Tüketicinin, ödemelerini ödeme tarihinde yapmamasının ve temerrüde düşmesinin

hukuki sonuçları.
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j) Tüketicinin yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile açık talebi olmaksızın krediyle

ilgili sigorta yaptırılamayacağına ilişkin bilgi ve sigortaya ilişkin hizmetlerin kredi veren dı-

şında bir sağlayıcıdan da alınabileceğine ilişkin açık bir ifade.

k) Varsa istenecek teminatlar ve bu teminatların tüketicinin edimlerine karşılık olarak

alınan şahsi teminatlardan olması halinde her ne isim altında olursa olsun adi kefalet sayılaca-

ğına ve tüketicinin alacaklarına ilişkin karşı tarafça verilen şahsi teminatların diğer kanunlarda

aksine hüküm bulunmadıkça müteselsil kefalet sayılacağına ilişkin bilgi.

l) Cayma hakkının kullanılma şartları, süresi ve usulüne ilişkin bilgi ile bu hakkın kul-

lanılması durumunda anapara ile bu paranın faizini ödeme yükümlülüğü ve hesaplanma şekline

dair bilgiler de dâhil olmak üzere cayma hakkının kullanılmasına ilişkin diğer şartlar.

m) Tüketicinin erken ödemede bulunma hakkı ve ödenen tutara göre kredi verenin in-

dirim yapma yükümlülüğüne ilişkin bilgi.

n) Kredi talebinin olumsuz sonuçlanması halinde tüketicinin derhal ve ücretsiz olarak

bilgilendirileceğine ilişkin bilgi.

o) Sözleşme öncesi verilen bilgilerin kredi veren için bağlayıcı olacağı süreye ilişkin

bilgi.

(2) Tüketicinin temerrüde düşmüş olması nedeniyle, ödemenin ertelenmesi veya borcun

yeniden yapılandırılmasına ilişkin sözleşme kurulması durumunda sözleşme öncesi bilgi for-

munda, birinci fıkrada yer verilen bilgilere ilave olarak kredi sözleşmesinin feshedilmesine

ilişkin usul ve şartlara ilişkin bilgi de verilir. Kredi veren, bu tür sözleşmelere ilişkin sözleşme

öncesi bilgi formunda birinci fıkranın (d), (ğ), (h), (j), (k) ve (l) bentlerinde belirtilen bilgilere

yer vermeyebilir.  

(3) Birinci fıkrada yer alan bilgiler dışında ilave bilgilerin verilmesi durumunda, bu bil-

giler sözleşme öncesi bilgi formunun eki olarak ayrı bir belge ile tüketiciye verilir. 

Belirsiz süreli tüketici kredisi sözleşmelerinde ön bilgilendirme yükümlülüğü

MADDE 7 – (1) Kredi verenin ve varsa kredi aracısının, belirsiz süreli tüketici kredisi

sözleşmesinin kurulmasından makul bir süre önce, sözleşme şartları hakkında aşağıdaki bilgi-

leri içerecek şekilde tüketiciyi bilgilendirmesi zorunludur:

a) Kredinin türü. 

b) Kredi verenin ve varsa kredi aracısının unvanı, MERSİS numarası, açık adresi, te-

lefon numarası, varsa diğer iletişim bilgileri.

c) Kredi limitinin ne zaman ve nasıl bildirileceğine ilişkin bilgi.

ç) Akdi faiz oranı ile bu oranın uygulanmasına ilişkin şartlar ve değiştirilmesinde esas

alınacak düzenlemeler.

d) Varsa faiz dışında tüketiciden talep edilecek ücretler.

e) Kredi sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin usul ve şartlar.

f) Gecikme faiz oranı.

g) Tüketicinin, ödemelerini ödeme tarihinde yapmamasının ve temerrüde düşmesinin

hukuki sonuçları.

ğ) Tüketicinin yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile açık talebi olmaksızın kre-

diyle ilgili sigorta yaptırılamayacağına ilişkin bilgi ve sigortaya ilişkin hizmetlerin kredi veren

dışında bir sağlayıcıdan da alınabileceğine ilişkin açık bir ifade.
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h) Varsa istenecek teminatlar ve bu teminatların tüketicinin edimlerine karşılık olarak

alınan şahsi teminatlardan olması halinde her ne isim altında olursa olsun adi kefalet sayılaca-

ğına ve tüketicinin alacaklarına ilişkin karşı tarafça verilen şahsi teminatların diğer kanunlarda

aksine hüküm bulunmadıkça müteselsil kefalet sayılacağına ilişkin bilgi.

ı) Cayma hakkının kullanılma şartları, süresi ve usulüne ilişkin bilgi ile bu hakkın kul-

lanılması durumunda anapara ile bu paranın faizini ödeme yükümlülüğü ve hesaplanma şekline

dair bilgiler de dâhil olmak üzere cayma hakkının kullanılmasına ilişkin diğer şartlar.

i) Kredi talebinin  olumsuz sonuçlanması  halinde tüketicinin derhal ve ücretsiz olarak

bilgilendirileceğine ilişkin bilgi.

j) Sözleşme öncesi verilen bilgilerin kredi veren için bağlayıcı olacağı süreye ilişkin

bilgi.

(2) Birinci fıkrada yer alan bilgiler dışında ilave bilgilerin verilmesi durumunda, bu bil-

giler sözleşme öncesi bilgi formunun eki olarak ayrı bir belge ile tüketiciye verilir.

Ön bilgilendirme yükümlülüğünden muafiyet
MADDE 8 – (1) Yardımcı sıfatıyla kredi aracısı gibi hareket eden mal veya hizmet sağ-

layıcılarının, sözleşme öncesi bilgilendirme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Ancak bu durum,

kredi verenin, teklif edilen kredi sözleşmesinin koşullarını içeren sözleşme öncesi bilgilendirme

yükümlüğünü ortadan kaldırmaz. 

Kredi talebinin sonucu hakkında bilgilendirilme
MADDE 9 – (1) Tüketicinin kredi talebinin  reddedildiği durumlarda; kredi verenin

yazılı olarak veya  kalıcı veri saklayıcısı ile  tüketiciyi derhal ve ücretsiz olarak  bilgilendirmesi

zorunludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sözleşmenin Şekli ve Zorunlu İçeriği

Sözleşmenin şekli
MADDE 10 – (1) Mesafeli olarak kurulan sözleşmeler hariç olmak üzere, tüketici kre-

disi sözleşmesi yazılı olarak kurulmadıkça geçerli olmaz. Geçerli bir sözleşme yapmamış olan

kredi veren, sonradan sözleşmenin geçersizliğini tüketicinin aleyhine olacak şekilde ileri sü-

remez.  

(2) Tüketici kredisi sözleşmesinin; en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir

dilde, açık, sade ve okunabilir bir şekilde düzenlenmesi ve bir örneğinin,  kağıt üzerinde   veya

kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye verilmesi zorunludur. 

Belirli süreli tüketici kredisi sözleşmesinin zorunlu içeriği
MADDE 11 – (1) Belirli süreli tüketici kredisi sözleşmesinin aşağıda yer alan bilgileri

içermesi zorunludur: 

a) Kredinin türü.

b) Tüketicinin adı, soyadı ile kredi verenin ve varsa kredi aracısının unvanı, MERSİS

numarası, açık adresi, telefon numarası, varsa diğer iletişim bilgileri.

c) Kredi sözleşmesinin süresi.

ç) Kredinin toplam tutarı ve kredi alınmasına ilişkin şartlar ile varsa tüketiciden talep

edilecek ücretler.

d) Bağlı kredi sözleşmesinde sözleşme konusu mal veya hizmete ilişkin bilgi.

e) Aylık ve yıllık akdi faiz oranı ve akdi faiz oranının uygulanmasına ilişkin şartlar.
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f) Kredi sözleşmesinin kurulduğu tarihte hesaplanan efektif yıllık faiz oranı, bu oranın

hesaplanması için kullanılan bütün bileşenler ve tüketici tarafından ödenecek toplam tutar.

g) Sözleşmenin eki olarak da verilebilecek ödeme planı.

ğ) Kredi veren ile tüketici arasında kurulan sözleşmenin bir örneğini, düzenlenme tari-

hinden sonraki ilk yıl için tüketicinin ücretsiz olarak  alma hakkı olduğuna ilişkin bilgi.

h) Kredi sözleşmesine ilişkin bir hesap açılması ve bu hesaptan sadece kredi ile ilgili

işlemler yapılması durumunda, bu hesaba ilişkin herhangi bir isim altında ücret veya masraf

talep edilmeyeceğine ve bu hesabın, tüketicinin aksine yazılı talebi olmaması hâlinde kredinin

ödenmesi ile kapanacağına ilişkin bilgi.

ı) Gerektiğinde noter masraflarının tüketici tarafından ödeneceğine ilişkin bilgi.

i) Gecikme faiz oranı.

j) Tüketicinin, ödemelerini ödeme tarihinde yapmamasının ve temerrüde düşmesinin

hukuki sonuçları.

k) Varsa istenecek teminatlar ve bu teminatların tüketicinin edimlerine karşılık olarak

alınan şahsi teminatlardan olması halinde her ne isim altında olursa olsun adi kefalet sayılaca-

ğına ve tüketicinin alacaklarına ilişkin karşı tarafça verilen şahsi teminatların diğer kanunlarda

aksine hüküm bulunmadıkça müteselsil kefalet sayılacağına ilişkin bilgi.

l) Cayma hakkının kullanılma şartları, süresi ve usulüne ilişkin bilgi ile bu hakkın kul-

lanılması durumunda anapara ile bu paranın faizini ödeme yükümlülüğü ve hesaplanma şekline

dair bilgiler de dâhil olmak üzere cayma hakkının kullanılmasına ilişkin diğer şartlar.

m) Bağlı kredi sözleşmesiyle ilgili olarak 19 uncu maddede yer alan tüketicinin hakla-

rına ve bu hakların kullanılmasına ilişkin açıklayıcı bilgi.

n) Tüketicinin erken ödemede bulunma hakkı ve ödenen tutara göre kredi verenin in-

dirim yapma yükümlülüğüne ilişkin bilgi. 

o) Tüketicilerin uyuşmazlık konusundaki başvurularını tüketici mahkemesine veya tü-

ketici hakem heyetine yapabileceklerine dair bilgi.

ö) Varsa tüketicilerin başvurabileceği diğer çözüm yollarına ilişkin bilgi.

p) Kredinin yabancı para birimi cinsinden kullandırılması durumunda, geri ödemeye

ilişkin taksitlerin ve toplam kredi tutarının hesaplanmasında, hangi tarihteki kurun dikkate alı-

nacağına ilişkin bilgi.

r) Taksit vadesinin, kanunlarda tatil olarak kabul edilen bir güne rastlaması durumunda

kendiliğinden bu günü izleyen ve tatil olmayan ilk güne geçeceğine ilişkin bilgi.

s) Temerrüt hali de dahil olmak üzere kredi sözleşmelerine dayanılarak yapılan her türlü

işlemde bileşik faiz uygulanamayacağına ilişkin bilgi.

(2) Tüketicinin temerrüde düşmüş olması nedeniyle, ödemenin ertelenmesi veya borcun

yeniden yapılandırılmasına ilişkin sözleşme kurulması durumunda, bu sözleşmede birinci fık-

rada belirtilen bilgilere ilave olarak kredi sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin usul ve şartlara

ilişkin bilgi de yer alır. Kredi veren, bu tür sözleşmelerde birinci fıkranın (d), (h), (ı) ve (k)

bentlerinde belirtilen bilgilere yer vermeyebilir.

Belirsiz süreli tüketici kredisi sözleşmesinin zorunlu içeriği

MADDE 12 – (1) Belirsiz süreli tüketici kredisi sözleşmesinin aşağıda yer alan bilgileri

içermesi zorunludur: 

a) Kredinin türü. 
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b) Tüketicinin adı, soyadı ile kredi verenin ve varsa kredi aracısının unvanı, MERSİS
numarası, açık adresi, telefon numarası, varsa diğer iletişim bilgileri.

c) Kredi limitinin ne zaman ve nasıl bildirileceğine ilişkin bilgi ile bu limitin değişti-
rilmesinde uygulanacak düzenlemeler.

ç) Akdi faiz oranı ile bu oranın uygulanmasına ilişkin şartlar ve değiştirilmesinde esas
alınacak düzenlemeler.

d) Varsa  faiz dışında tüketiciden talep edilecek ücretler.
e) Kredi sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin usul ve şartlar.
f) Gecikme faiz oranı.
g) Tüketicinin, ödemelerini ödeme tarihinde yapmamasının ve temerrüde düşmesinin

hukuki sonuçları.
ğ) Varsa istenecek teminatlar ve bu teminatların tüketicinin edimlerine karşılık olarak

alınan şahsi teminatlardan olması halinde her ne isim altında olursa olsun adi kefalet sayılaca-
ğına ve tüketicinin alacaklarına ilişkin karşı tarafça verilen şahsi teminatların diğer kanunlarda
aksine hüküm bulunmadıkça müteselsil kefalet sayılacağına ilişkin bilgi.

h) Cayma hakkının kullanılma şartları, süresi ve usulüne ilişkin bilgi ile bu hakkın kul-
lanılması durumunda anapara ile bu paranın faizini ödeme yükümlülüğü ve hesaplanma şekline
dair bilgiler de dâhil olmak üzere cayma hakkının kullanılmasına ilişkin diğer şartlar.

ı) Tüketicilerin uyuşmazlık konusundaki başvurularını tüketici mahkemesine veya tü-
ketici hakem heyetine yapabileceklerine dair bilgi.

i) Varsa tüketicilerin başvurabileceği diğer çözüm yollarına ilişkin bilgi.
j) Kredi veren ile tüketici arasında kurulan  sözleşmenin bir örneğinin düzenlenme ta-

rihinden sonraki ilk yıl için tüketicinin ücretsiz olarak  alma hakkı olduğuna ilişkin bilgi.
k) Ödeme gününün, kanunlarda tatil olarak kabul edilen bir güne rastlaması durumunda

kendiliğinden bu günü izleyen ve tatil olmayan ilk güne geçeceğine ilişkin bilgi. 
Sözleşmede değişiklik yapılması
MADDE 13 – (1) Belirli süreli kredi sözleşmesinin şartları, tüketici aleyhine değişti-

rilemez. 
(2) Belirsiz süreli kredi sözleşmelerinde akdi faiz oranında değişiklik yapılması hâlinde,

bu değişikliğin yürürlüğe girmesinden otuz gün önce, tüketiciye kağıt üzerinde veya kalıcı veri
saklayıcısı aracılığıyla yazılı olarak bildirilmesi zorunludur. Bu bildirimde, yeni faiz oranının
yürürlüğe girmesinden sonra varsa yapılacak ödemelerin tutarı, sayısı ile aralıklarının değiş-
mesine ilişkin ayrıntılara yer verilir. Faiz oranının artırılması hâlinde, yeni faiz oranı geriye
dönük olarak uygulanamaz. Tüketici, bildirim tarihinden itibaren en geç altmış gün içinde bor-
cun tamamını ödediği ve kredi kullanmaya son verdiği takdirde faiz artışından etkilenmez.

(3) Belirsiz süreli kredi sözleşmesinde yer alan akdi faiz oranı dışında diğer sözleşme
şartlarında değişiklik yapılması halinde, bu değişikliğin yürürlüğe girmesinden otuz gün önce
tüketiciye, yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirilmesi zorunludur. Tüketici, bu de-
ğişikliği kabul etmeyerek 25 inci maddede yer alan fesih hakkını kullanabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Efektif Yıllık Faiz Oranı, Erken Ödeme ve Temerrüde İlişkin Esaslar

Efektif yıllık faiz oranının hesaplanması
MADDE 14 – (1) Tüketici kredisi sözleşmelerinde efektif yıllık faiz oranının yer alması

zorunludur. 
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(2) Efektif yıllık faiz oranı Ek-1’de yer alan formül uyarınca hesaplanır. Efektif yıllık
faiz oranı hesaplanırken kredinin tüketiciye olan toplam maliyetine, tüketici tarafından kredi
sözleşmesinde belirtilen taahhütlerden herhangi birine uyulmaması nedeniyle ödenecek ücretler
dahil edilmez.

(3) Efektif yıllık faiz oranı hesaplanırken, kredi sözleşmesinin kararlaştırılmış olan süre
boyunca geçerli olacağı ve tarafların kredi sözleşmesinde belirlenen şart ve tarihlerde yüküm-
lülüklerini yerine getirecekleri kabul edilir.

(4) Efektif yıllık faiz oranına dahil olan ancak hesaplama esnasında belli olmayan üc-
retlerin olması veya ilgili mevzuat gereği belirsiz süreli tüketici kredisi sözleşmelerinde yer
alan akdi faiz oranının değişebilecek olması durumunda, efektif yıllık faiz oranı hesaplanırken,
bu ücretlerin veya  akdi faiz oranının sabit olduğu ve bunların kredi sözleşmesinin sonuna
kadar geçerli olduğu kabul edilir.

(5) Gerektiğinde, Ek-1’de belirlenen ilave varsayımlar efektif yıllık faiz oranının he-
saplanmasında kullanılabilir.

Erken ödeme
MADDE 15 – (1) Tüketici, vadesi gelmemiş bir veya birden çok taksit ödemesinde bu-

lunabilir veya kredi borcunun tamamını ya da bir kısmını erken ödeyebilir. Bu hâllerde kredi
veren 16 ve 17 nci maddelerde belirtilen hükümlere uygun olarak faizin tamamının veya bir
kısmının peşin olarak tahsil edildiği durumlar da dahil olmak üzere gerekli indirimi yapmakla
yükümlüdür.

(2) Tüketicinin, vadesi gelmemiş bir veya birden çok taksit ödemesinde bulunması veya
kredi borcunun tamamını ya da bir kısmını vadesinden önce ödemesi durumunda, erken ödeme
indirimi hesaplanırken tüketicinin ödemeyi yaptığı tarih esas alınır. Bu tarih tüketici aleyhine
olacak şekilde değiştirilemez.

(3) Kredi veren, faizin tamamının veya bir kısmının tüketiciden peşin olarak tahsil edil-
diği kredilerde, tüketicinin erken ödeme yapması halinde akdi faiz oranı üzerinden gerekli in-
dirimi yapmak üzere bir sistem kurmakla yükümlüdür. Bu durumda, Ek-3’te yer alan hususlar
esas alınır.

Kredinin tamamının erken ödenmesi
MADDE 16 – (1) Kredinin tamamının erken ödenmesi taksit tarihinde yapılıyorsa va-

desi gelen taksit ödemesi ile birlikte geriye kalan taksit tutarları içerisindeki anapara borcu ve
varsa o tarihe kadar tahsil edilmemiş faiz, vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülükler tahsil
edilir.

(2) Kredinin tamamının erken ödenmesi, iki taksit arasında yapılıyorsa; ödeme planında
yer alan en son ödenmiş taksit tarihiyle erken ödeme işleminin gerçekleştiği tarih arasında,
anaparaya işleyen faiz tutarı, en son ödenmiş taksit tarihi itibarıyla geriye kalan taksit tutarları
içerisindeki anapara borcu ve varsa o tarihe kadar tahsil edilmemiş faiz ile vergi, harç ve benzeri
yasal yükümlülükler tahsil edilir. Ancak faizin tamamının veya bir kısmının tüketiciden peşin
olarak tahsil edildiği kredilerde, kredinin tamamının erken ödenmesi durumunda, erken ödeme
yapılan tarih ve tutar esas alınarak, akdi faiz oranı üzerinden gerekli faiz iadesi yapılır.

(3) Kredinin tamamının erken ödenmesi işlemlerinde Ek-2’de yer alan hususlar esas
alınır.

Ara ödeme
MADDE 17 – (1) Tüketicinin ödeme planında yer alan bir taksit tutarından az olmamak

üzere, herhangi bir tutarı vadesinden önce ödemesi ara ödeme olarak kabul edilir. 
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(2) Tüketicinin ara ödemede bulunması durumunda kalan anapara borcu üzerinden,
akdi faiz oranı ile bir önceki taksit tarihinden itibaren işleyen gün sayısı dikkate alınarak bu-
lunacak faiz ve faiz üzerinden hesaplanacak vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülükler toplamı
tüketiciden tahsil edilir. Tahsil edilen bu tutar dışında kalan kısım anapara borcundan düşülür.
Bu durumda kalan taksit sayısı ve ödeme tarihleri değişmeden yeni taksit tutarı ve yeni ödeme
planı oluşturulur. Ancak tüketicinin talep etmesi halinde taksit sayısı değişmeyecek şekilde er-
ken ödemesi yapılan taksit sayısına göre ödemesiz dönem veya tüketicinin yazılı veya kalıcı
veri saklayıcısı aracılığıyla talep etmesi ve tarafların mutabakatı ile mevcut ödeme planından
farklı taksit sayısı ve ödeme tarihleri de belirlenebilir. 

(3) Tarafların mutabakatı halinde yeni ödeme planında yer alan taksit tutarı erken ödeme
öncesi taksit tutarından fazla olabilir.

(4) Faizin tamamının veya bir kısmının tüketiciden peşin olarak tahsil edildiği kredi-
lerde, ara ödeme yapılması durumunda, ödeme yapılan tarih ve tutar esas alınarak akdi faiz
oranı üzerinden gerekli faiz iadesi yapılır. 

(5) Yeni ödeme planı, herhangi bir isim altında ücret talep edilmeksizin yazılı olarak
veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye verilir. 

(6) Bu maddede yer alan tüketicinin taleplerine ilişkin ispat yükü kredi verene aittir.
(7) Ara ödeme işlemlerinde Ek-4’te yer alan hususlar esas alınır.
Temerrüt ve geç ödeme
MADDE 18 – (1) Tüketici kredisi sözleşmelerinde, tüketicinin taksitleri ödemede te-

merrüde düşmesi durumunda, kredi veren, borcun tamamının ifasını talep etme hakkını saklı
tutmuşsa, bu hak ancak kredi verenin bütün edimlerini ifa etmiş olması, tüketicinin de birbirini
izleyen en az iki taksidi ödemede temerrüde düşmesi hâlinde kullanılabilir. Kredi verenin bu
hakkı kullanabilmesi için tüketiciye en az otuz gün süre vererek muacceliyet uyarısında bu-
lunması zorunludur. Muaccel kılınan taksitlerin hesaplanmasında faiz ve ücretler dikkate alın-
maz.

(2) Temerrüt veya geç ödeme durumunda tüketiciden sözleşmede yer alan akdi faiz ora-
nının yüzde otuz fazlasından daha yüksek bir oranda gecikme faizi tahsil edilemez. Aksi halde,
kredi veren, fazla tahsil ettiği tutar ile fazla tahsil edilen tutarın tahsil edildiği tarihle fiilen tü-
keticiye geri ödendiği tarih arasındaki süre için sözleşmede yer alan akdi faiz oranının yüzde
otuz fazlası üzerinden hesaplanacak faizi tüketiciye ödemekle yükümlüdür. 

(3) Kredi veren, tüketicinin temerrüde düşmesi ya da geç ödemede bulunması duru-
munda, geç ödenen tutar içinde yer alan anapara tutarı üzerinden gecikme faiz oranı ile geç
ödenen gün sayısı dikkate alınarak bulunacak faiz ve bu faiz üzerinden hesaplanacak vergi,
harç ve benzeri yasal yükümlülükler toplamını tüketiciden talep edebilir. Tüketiciden talep edi-
lebilecek gecikme faizi hesaplanırken tüketicinin ödemeyi yaptığı tarih esas alınır. Bu süre hiç-
bir şekilde tüketici aleyhine olacak şekilde değiştirilemez. Gecikme faizi hesaplanırken
Ek-5’te yer alan hususlar esas alınır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Bağlı kredi sözleşmesi
MADDE 19 – (1) Bağlı kredi sözleşmesi; tüketici kredisinin münhasıran belirli bir ma-

lın veya hizmetin tedarikine ilişkin bir sözleşmenin finansmanı için verildiği ve bu iki sözleş-
menin objektif açıdan ekonomik birlik oluşturduğu sözleşmedir. 
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(2) Ekonomik birliğin varlığı;

a) Satıcı veya sağlayıcının tüketici için krediyi finanse ettiği, 

b) Üçüncü bir tarafça finanse edilmesi durumunda, kredi verenin kredi sözleşmesinin

imzalanması veya hazırlanması ile ilgili olarak satıcı veya sağlayıcının hizmetlerinden yarar-

landığı,

c) Belirli bir mal veya hizmetin verilmesinin kredi sözleşmesinde açıkça belirtildiği, 

durumlardan en az birinin varlığı hâlinde kabul edilir. 

(3) Tüketicinin mal veya hizmet tedarikine ilişkin sözleşmeden cayması ve buna ilişkin

bildirimin cayma süresi içinde ayrıca yazılı ya da kredi verenin erişebileceği kalıcı veri sakla-

yıcısı ile kredi verene de yöneltilmesi hâlinde, bağlı kredi sözleşmesi de herhangi bir tazminat

veya cezai şart ödeme yükümlülüğü olmaksızın sona erer. 

(4) Bağlı kredilerde, mal veya hizmet hiç ya da gereği gibi teslim veya ifa edilmez ise

tüketicinin satış sözleşmesinden dönme veya bedelden indirim hakkını kullanması hâlinde sa-

tıcı, sağlayıcı ve kredi veren müteselsilen sorumludur. Tüketicinin bedelden indirim hakkını

kullanması hâlinde bağlı kredi de bu oranda indirilir ve ödeme planı buna göre değiştirilir. Tü-

keticinin sözleşmeden dönme hakkını kullanması hâlinde, o güne kadar yapmış olduğu öde-

menin iadesi hususunda satıcı, sağlayıcı ve kredi veren müteselsilen sorumludur. Ancak, kredi

verenin sorumluluğu; malın teslim veya hizmetin ifa edilmediği durumlarda satış sözleşmesinde

veya bağlı kredi sözleşmesinde belirtilen malın teslim veya hizmetin ifa edilme tarihinden, ma-

lın teslim veya hizmetin ifa edildiği durumlarda ise malın teslim veya hizmetin ifa edildiği ta-

rihten itibaren, kullanılan kredi tutarı ile sınırlı olmak üzere bir yıldır.

(5) Kredi veren ile satıcı veya sağlayıcı arasında belirli bir malın veya hizmetin tedari-

kine ilişkin bir sözleşme olmaksızın, tüketicinin kendisi tarafından belirlenen malın veya hiz-

metin bedelinin kredi veren tarafından ödenmesi suretiyle kullandırılan krediler bağlı kredi sa-

yılmaz.

Taksitli nakit avans kredisi 

MADDE 20 – (1) Belirsiz süreli tüketici kredisi sözleşmesi olarak kabul edilen kredi

kartı veya kredili mevduat hesabı sözleşmesine dayanılarak nakit kullanılan tutarın taksitler

halinde geri ödenmesine imkan veren nakdi krediler, taksitli nakit avans kredisi olarak kabul

edilir. 

(2) Taksitli nakit avans kredisinin tüketici tarafından kullanılmasından önce kredinin

toplam tutarı, taksit tutarları ve taksit sayısı ile akdi faiz oranı bilgisinin tüketiciye bildirilmesi

zorunludur.

(3) Taksitli nakit avans kredilerinde taksit tutarı, kredinin kullanıldığı tarih ile son öde-

me tarihi arasında geçen gün sayısı dikkate alınarak hesaplanacak olan akdi faize göre belirlenir. 

(4) Kredilerin geri ödenmesinde gecikme olması durumunda, gecikme faizi son ödeme

tarihinden başlamak üzere hesaplanır. 

(5) Kredilerde, kredi veren tarafından anapara ve faiz ayrı olarak izlenir. Geri ödemede

gecikme olması durumunda sadece anapara üzerinden gecikme faizi uygulanır.

(6) Kredi kullanan tüketicilerin hesap kesim tarihleri kredi borcu tamamlanıncaya kadar

değiştirilemez. Ancak zorunlu nedenlerle hesap kesim tarihinin değiştirilmesi durumunda

Ek-4’te yer alan hususlar esas alınır. 
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Limit aşımı
MADDE 21 – (1) Limit aşımına izin verilen bir mevduat hesabı açılmasına ilişkin söz-

leşmenin tüketiciyle kurulması durumunda, bu sözleşmede akdi faiz oranı, bu oranın uygulan-
masına ilişkin şartlar hakkında bilgiler de yer alır. Kredi verenin, her halükarda bu bilgileri ya-
zılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile aylık dönemler halinde tüketiciye vermesi zorunlu-
dur.

(2) Bir ayı aşan dönemde önemli bir limit aşımı olması halinde kredi veren, tüketiciye
yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile derhal aşağıdaki hususlarda bilgi verir:

a) Limit aşımının yapıldığına ilişkin bilgi.
b) Kullanılan tutar.
c) Akdi faiz oranı. 
ç) Geciken tutara uygulanacak faiz.
(3) Kredi veren, limit aşımı süresinin bir aydan uzun olması durumunda tüketiciye başka

türde bir kredi sözleşmesi de teklif edebilir.
Faiz oranı
MADDE 22 – (1) Belirli süreli tüketici kredisi sözleşmelerinde faiz oranı sabit olarak

belirlenir. Sözleşmenin kurulduğu tarihte belirlenen bu oran tüketici aleyhine değiştirilemez.
(2) Sözleşmede, akdî faiz oranı, efektif yıllık faiz oranı veya kredinin toplam maliyetinin

yer almaması durumunda, kredi tutarı faizsiz olarak sözleşme süresinin sonuna kadar kullanılır.
Efektif yıllık faiz oranı, olduğundan düşük gösterilmişse, kredinin toplam maliyetinin hesap-
lanmasında esas alınacak akdî faiz oranı, düşük gösterilen efektif yıllık faiz oranına uyacak şe-
kilde yeniden belirlenir. Bu hâllerde ödeme planı, yapılan değişikliklere göre yeniden düzen-
lenir.

(3) Tüketici kredisi sözleşmelerinde tek bir akdi faiz oranına yer verilir. Erken ödeme,
temerrüt veya benzeri durumlarda bu akdi faiz oranı dikkate alınır.

(4) Temerrüt hâli de dâhil olmak üzere, tüketici işlemlerinde bileşik faiz uygulanmaz.
(5) Belirsiz süreli tüketici kredisi olarak kabul edilen kredi kartı sözleşmelerinde uy-

gulanacak faiz oranı, kredi kartı sözleşmesi uyarınca belirlenen faiz oranından fazla olamaz.
Hesap özeti
MADDE 23 – (1) Belirsiz süreli kredi sözleşmelerinde kredi veren tarafından tüketi-

cinin, borcu olması halinde her bir hesap dönemi sonunda yazılı olarak veya kalıcı veri sakla-
yıcısı ile aşağıda yer alan bilgileri içeren hesap özeti ile bilgilendirilmesi zorunludur:

a) Hesap özetinin ilgili olduğu dönem.
b) Kullandırılan kredinin tutarı ve kullanıldığı tarihler.
c) Bir sonraki hesap özetinin tarihi.
ç) Dönem borcu.
d) Tüketici tarafından yapılan ödemelerin tarihleri ve tutarları.
e) Akdi faiz oranı.
f) Gecikme faiz oranı.
g) Hesap özetinin ait olduğu döneme ilişkin tüketiciden alınan ücretler.
ğ) Varsa tüketici tarafından yapılacak asgari ödeme tutarı.
(2) Belirli süreli kredi sözleşmelerinde, sözleşmenin kurulduğu anda verilen ödeme pla-

nı, aşağıdaki bilgileri içermesi kaydıyla hesap özeti olarak kabul edilir:
a) Yapılması gereken ödemeler, 
b) Taksit tutarlarının ödenmesine ilişkin dönemler ve şartlar, 
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c) Her bir geri ödemenin anapara tutarı, 
ç) Akdi faiz oranına göre hesaplanan faiz ve varsa her türlü ilave ücreti gösteren bir

döküm. 
Cayma hakkı
MADDE 24 – (1) Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve

cezai şart ödemeksizin tüketici kredisi sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir. 
(2) Cayma hakkı süresi, sözleşmenin kurulduğu tarihte başlar. Ancak sözleşmenin bir

örneğinin yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye verildiği tarihin sözleşmenin
kurulduğu tarihten daha sonra olması durumunda, bu süre, tüketicinin sözleşmenin bir örneğini
aldığı tarihten itibaren başlar.

(3) Kredi veren, cayma hakkı olduğu konusunda tüketicinin bilgilendirildiğini ispat et-
mekle yükümlüdür. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi içinde
yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile kredi verene yöneltilmiş olması yeterlidir.

(4) Cayma hakkını kullanan tüketicinin krediden faydalandığı hâllerde, tüketici, ana-
parayı ve kredinin kullanıldığı tarihten anaparanın geri ödendiği tarihe kadar olan sürede ta-
hakkuk eden faizi en geç cayma bildirimini kredi verene göndermesinden sonra otuz gün içinde
geri öder. Bu süre içinde ödeme yapılmaması hâlinde tüketici kredisinden cayılmamış sayılır. 

(5) Faiz, akdi faiz oranına göre hesaplanır. Tüketiciden, hesaplanan akdi faiz ve bir ka-
mu kurum veya kuruluşuna veya üçüncü kişilere ödenmiş olan ücretler dışında herhangi bir
bedel talep edilemez. Bu bedeller dışında kalan ve tüketiciden tahsil edilen her türlü ücret, tü-
keticinin anapara ile tahakkuk eden faizi kredi verene geri ödediği tarihten itibaren yedi gün
içinde tüketiciye iade edilir.

(6) Kredi sözleşmesine bağlı olarak tüketiciye başka bir hizmetin de sunulması halinde,
tüketicinin kredi sözleşmesinden cayması ile birlikte bu hizmete ilişkin sözleşme de sona erer. 

Belirsiz süreli tüketici kredisi sözleşmesinin feshi
MADDE 25 – (1) Belirsiz süreli tüketici kredisi sözleşmelerinde, sözleşmede feshin

bildirimine ilişkin bir süre belirlenmemiş ise tüketici herhangi bir zamanda, ücret ödemeden
kredi verene yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirimde bulunarak sözleşmeyi fes-
hedebilir. Ancak sözleşmede feshin bildirimine ilişkin bir süre belirlenmiş ise, bu süre bir ayı
geçemez.

(2) Kredi verene sözleşmeyi fesih hakkı tanınmış ise kredi veren, en az iki ay önceden
tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirimde bulunarak belirsiz süreli kredi
sözleşmesini feshedebilir.

(3) Sözleşmede kararlaştırılmış ise kredi veren haklı nedenlerin varlığı halinde bildirim
süresine uymadan belirsiz süreli kredi sözleşmesini feshedebilir. Bu durumda kredi veren fe-
sihten önce fesih ve nedenleri hakkında yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciyi
bilgilendirir. Ancak, fesihten önce bilgilendirmenin mümkün olmaması halinde bu bildirim en
geç fesihten hemen sonra yapılır.

Sigorta yaptırılması
MADDE 26 – (1) Tüketicinin yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile açık talebi

olmaksızın kredi ile ilgili sigorta yaptırılamaz. Tüketicinin sigorta yaptırmak istemesi hâlinde,
istediği sigorta şirketinden sağladığı teminat, kredi veren tarafından kabul edilmek zorundadır.
Bu sigortanın kredi konusuyla, meblağ sigortalarında kalan borç tutarıyla ve vadesiyle uyumlu
olması gerekir. Meblağ sigortalarında, poliçedeki teminat tutarı kalan kredi tutarından yüksek
olamaz. Sigorta vadesi de kredi vadesinden uzun olamaz.
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(2) Kredi bağlantılı yapılan meblağ sigortalarında kredi borcunun belirlenen vadeden

önce geri ödenmesi veya kredi borç yapısında değişiklik olması durumlarında sigorta sözleş-

mesi sonlandırılır. Ancak bu işlemlerin gerçekleştiği anda tüketicinin kredi veren tarafından

ayrıca bilgilendirilmesi ve açık onayının alınması koşuluyla poliçe mevcut koşullarıyla devam

ettirilebilir veya kredi borç yapısında gerçekleştirilen değişikliğe göre mevcut sigorta poliçesi

teminat tutarları ve sigorta süresi yeniden düzenlenebilir. 

Kredi verenin haklarının devri

MADDE 27 – (1) Kredi verenin, tüketici ile kurulan kredi sözleşmesiyle veya ayrı bir

kredi sözleşmesiyle sözleşmeden doğan haklarını üçüncü bir kişiye devrettiği hallerde tüketici,

kredi verene karşı sahip olduğu sözleşmeden doğan haklarını üçüncü kişiye karşı da ileri süre-

bilir. 

(2) Kredi verenin devralan kişiyle birlikte sorumluluğunun devam ettiği durumlar hariç

olmak üzere, kredi verenin sözleşmeden doğan haklarını devrettiği hususunda tüketiciye yazılı

olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirimde bulunması zorunludur.

Kefalet

MADDE 28 – (1) Tüketici kredisi sözleşmelerinde tüketicinin edimlerine karşılık ola-

rak alınan şahsi teminatlar, her ne isim altında olursa olsun adi kefalet sayılır. Tüketicinin ala-

caklarına ilişkin karşı tarafça verilen şahsi teminatlar diğer kanunlarda aksine hüküm bulun-

madıkça müteselsil kefalet sayılır.

Diğer hususlar

MADDE 29 – (1) Belirli süreli kredi sözleşmesine ilişkin bir hesap açılması ve bu he-

saptan sadece kredi ile ilgili işlemler yapılması durumunda, tüketiciden bu hesaba ilişkin her-

hangi bir isim altında ücret veya masraf talep edilemez. Bu hesap, tüketicinin aksine yazılı

talebi olmaması hâlinde kredinin ödenmesi ile kapanır.

(2) Tüketicinin açık talimatı olmaksızın belirli süreli kredi sözleşmesi ile ilişkili bir

kredili mevduat hesabı sözleşmesi yapılamaz.

(3) Bu Yönetmelikte düzenlenen sözleşmelere istinaden tüketiciden talep edilecek her

türlü ücrete ilişkin bilgilerin, sözleşmenin eki olarak kâğıt üzerinde yazılı şekilde tüketiciye

verilmesi zorunludur. Bu bilgilerin tüketiciye verildiğinin ispatı kredi verene aittir.

(4) Taksit vadesi veya ödeme gününün, kanunlarda tatil olarak kabul edilen bir güne

rastlaması durumunda kendiliğinden bu günü izleyen ve tatil olmayan ilk güne geçer. 

(5) Kurulmuş olan sözleşmeye ilişkin olarak tüketicilerin iletişime geçebilmesi için kre-

di veren tarafından bir telefon hattı tahsis edilmesi durumunda, bu hat ile ilgili olarak kredi ve-

ren olağan ücret tarifesinden daha yüksek bir tarife seçemez.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 30 – (1) 1/8/2003 tarihli ve 25186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tüke-

tici Kredisinde Erken Ödeme İndirimi ve Kredinin Yıllık Maliyet Oranını Hesaplama Usul ve

Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra yürürlüğe

girer.

Yürütme

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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İçişleri Bakanlığından:

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİ YER DEĞİŞTİRME VE ATAMA 
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 8/6/2007 tarihli ve 26546 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İçişleri Ba-
kanlığı Personeli Yer Değiştirme ve Atama Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında
yer alan “daire başkanı” ibaresinden önce gelmek üzere “genel müdür yardımcısı,” ibaresi ek-
lenmiş ve ikinci fıkra aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bu Yönetmelik, Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı, il özel idareleri, belediyeler
ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler, bağlı ve ilgili kuruluşlar personeli ile
içişleri uzman ve yardımcıları, mahalli idareler kontrolörleri ve stajyer kontrolörleri, avrupa
birliği uzman ve yardımcıları, mali hizmetler uzman ve yardımcıları, il planlama uzman ve
yardımcıları, dernekler denetçi ve yardımcılarını kapsamaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin başlığı “Sınavsız atanma” şeklinde
ve aynı maddenin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Genel Müdür Yardımcısı ve Daire Başkanı kadrosuna atanabilmek için aşağıdaki
şartlar aranır.

a) Genel Müdür Yardımcısı olabilmek için;
1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) En az toplam on iki yıl hizmet süresi bulunmak,
b) Daire başkanı olabilmek için;
1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) En az toplam on yıl hizmet süresi bulunmak,
gerekir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer

alan “basın ve halkla ilişkiler müdürü,”  ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ve son

üç yıllık sicil notu ortalaması 76 puan ve üzeri olmak” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinde yer alan “4/7/1965” ibaresi

“14/7/1965” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 6 –Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 Hizmet Bölgeleri Cetveli Ek-A’daki

şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

8/6/2007 26546

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 16/12/2010 27787

2- 19/1/2015 29241
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Millî Savunma Bakanlığından:

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI, GENELKURMAY BAŞKANLIĞI VE KUVVET 
KOMUTANLIKLARINDA İLK DEFA DEVLET MEMURLUĞUNA 

ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR 
HAKKINDA YÖNETMELİK 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay

Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri
Komutanlığındaki (B) grubu kadrolara ilk defa Devlet memuru olarak atanacaklar için yapıla-
cak sınavlar ve işlemlerle ilgili usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Ka-

nunu ve  18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin
3 üncü ve 28 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Millî Savunma Bakanını,
b) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,
c) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS): (B) grubu kadrolara atanmaya esas olacak

yerleştirmeyi yapmak amacıyla kullanılacak olan puanları sağlayan merkezi sınavı, 
ç) Komisyon: Mesleki yeterlilik sınavı ve/veya mülakatı yapacak Sınav Komisyonlarını,
d) Kurul: Mesleki yeterlilik sınavı ile mülakat sınavının yapılması/yaptırılması ve ko-

misyon/komisyonların belirlenmesi için ilgili kurumlarca teşkil edilecek Sınav Kurulunu,
e) Kurum: Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Ko-

mutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığından her birini, 
f) Mesleki Yeterlilik Sınavı: Adayların mesleki bilgisini ölçmek maksadıyla yazılı, sözlü

veya uygulamalı olarak yapılacak sınavı, 
g) Mülakat Sınavı: Adayların davranışlarını değerlendirmek maksadıyla sözlü olarak

yapılacak sınavı, 
ğ) Sınav: Kurum tarafından yapılacak mesleki yeterlilik ve mülakat sınavını veya yal-

nızca mülakat sınavını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Sınava İlişkin Esaslar

Sınav
MADDE 4 – (1) 657 sayılı Kanun hükümlerine tabi (B) grubu kadrolara personel alımı

amacıyla sınav açılmasına Bakan yetkilidir ve bu yetkisini devredebilir.
(2) Sınav açmaya yetkili Kurum, açıktan memur alım iznini, mali yılsonuna kadar uy-

gun görülen zamanlarda sınav açmak suretiyle kullanabilir. 
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(3) Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları, personel alınmasına lüzum

gördükleri boş fiili kadrolarını her yıl Bütçe Kanununun yayımını müteakip en geç bir ay içinde

Millî Savunma Bakanlığında bulundururlar.

(4) Sınav, mesleki yeterlilik ve mülakat veya Kurumca uygun görülmesi halinde yal-

nızca mülakat sınavından oluşur.

(5) Merkezi sınav sonuçlarına göre başvuruda bulunan ve duyuruda belirlenen sayıda

aday arasına girenler, sınava katılma hakkını elde eder. KPSS puan türü itibariyle en son adayın

aldığı puanla aynı puana sahip diğer adaylar da sınava çağrılır.

(6) Merkezi sınavın yapılmadığı, yapıldığı halde başvuru için yeterli aday bulunamadığı

durumlarda kurumlar da merkezi sınavın yerine geçmek üzere duyuruda belirtilen konularda

yazılı sınav yapabilirler. 

(7) Sınav hazırlık çalışmaları, memur atama işlemlerini yürütmekten sorumlu şube mü-

dürlüğünce veya personel temin faaliyetlerini yürütmekten sorumlu birim tarafından yürütülür.

(8) Sınava başvuruda bulunabilecek adayların sayısı ve hizmet gerekleri değerlendiri-

lerek birden fazla sınav merkezi ihdas edilebilir.

Duyuru
MADDE 5 – (1) Duyuruda aşağıdaki bilgilere yer verilir.

a) Atama yapılacak boş kadro sayısı ve bulundukları yer,

b) Öğrenim dalları,

c) KPSS taban puanı ve türü/türleri,

ç) Unvan, sınıf ve giriş dereceleri,

d) Sınava katılma şartları,

e) Başvurulacak yer ve başvuru tarihleri, 

f) İstenilen belgeler,

g) Mesleki yeterlilik sınavının yapılıp yapılmayacağı,

ğ) Sınav konuları,

h) Sınavların yapılacağı yer ve zaman,

ı) Atama yapılacak boş kadro sayısının kaç katına kadar adayın sınava gireceği,

i) Sınava ilişkin diğer hususlar.

(2) Duyuru, başvuru süresinin bitiminden en az 30 gün önce Türkiye genelinde yayın-

lanan tirajı yüksek gazetelerden en az birinde, kurumun ve Devlet Personel Başkanlığının resmi

internet sitesinde ilan edilir.

Sınava katılma 
MADDE 6 – (1) Sınava katılacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlar ile 7 nci madde

çerçevesinde belirtilen şartları taşımak.

b) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış (B) grubu kadrolar için ya-

pılan KPSS’den, sınav duyurusunda belirtilen puan türlerine göre taban puan ve üzeri puan

alarak, ilanda belirlenen sayıda aday arasına girmiş olmak.

(2) Şehit, malul ve muharip gazi eş ve çocuklarının; anne, baba veya eşinin şehit/gazi

olduğunu gösterir belge ile başvurularında, almış oldukları merkezi sınav veya 4 üncü madde-

nin altıncı fıkrasında belirtilen kurum tarafından yapılan sınav puanına, aldığı puanın % 10

fazlası eklenerek hesaplanmış puanı dikkate alınır. 
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(3) Mesleki yeterlilik sınavına çağrılacak aday sayısı, atama yapılacak kadro sayısının

yirmi katından, yalnızca mülakat sınavı yapılması hâlinde sözlü sınava çağrılacak aday sayısı

duyuruda belirtilen kadronun altı katından fazla olamaz. Son sıradaki adayla eşit puan alan

adaylarda sınavlara alınırlar.

İstenilen belgeler
MADDE 7 – (1) Sınava katılmak isteyen adaylardan T.C. kimlik numarası, adli sicil

ve askerlik durumuna ilişkin yazılı beyanları ile ilana çıkılan kadroların nitelikleriyle sınırlı

kalmak kaydıyla duyuruda belirtilen diploma ve sertifika suretleri gibi diğer belgeler istenir. 

Başvuru şekli 
MADDE 8 – (1) Sınava başvuru, elden veya ilanda belirtildiği takdirde internet üze-

rinden yapılır. İlanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz. 

Sınav komisyonları ve görevleri
MADDE 9 – (1) Mesleki Yeterlilik Sınav Komisyonu, mesleki yeterlilik sınavının ya-

pılmasını sağlamak maksadı ile teşkil edilir. Sınav komisyonunun sayısı ve üyeleri Kurul ta-

rafından belirlenir. Asil üyelerin Komisyona katılamamaları halinde yedek üyeler katılır. 

(2) Mülakat Komisyonu, mülakat sınavının yapılması maksadıyla teşkil edilir. Sınav

komisyonunun sayısı ve üyeleri Kurul tarafından belirlenir. Asil üyelerin Komisyona katıla-

mamaları halinde yedek üyeler katılır. 

(3) Komisyon Başkan ve üyeleri; kendilerinin, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci

derece dâhil kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldıkları sınavlarda görev ala-

mazlar. 

(4) Sınav sorularının hazırlanması, sınavların yapılması, sonuçların değerlendirilmesi,

itirazların incelenerek karara bağlanması Kurul veya Kurul tarafından belirlenen Komisyon/Ko-

misyonlar tarafından yapılır. 

Sınav kurulu ve görevleri
MADDE 10 – (1) Sınav kurulu; mesleki yeterlilik sınavı ile mülakat sınavının yapıl-

masını/yaptırılmasını sağlamak maksadı ile atamaya yetkili âmir veya yetki vereceği birlik ko-

mutanı/kurum âmiri tarafından görevlendirilecek biri başkan olmak üzere asgari üç asil, üç ye-

dek üyeden oluşur. 

(2) Kurul Başkan ve üyeleri; kendilerinin, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci derece

dâhil kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldıkları sınavlarda görev alamazlar. 

(3) Sınavlara ilişkin soruların hazırlanması/hazırlatılması, sınavların yapılması/yaptı-

rılması, sonuçların değerlendirilmesi ve itirazların incelenerek karara bağlanması Kurul tara-

fından yapılır. 

Mesleki yeterlilik sınavı 
MADDE 11 – (1) Adayların mesleki bilgisini ölçmek maksadıyla kurum tarafından

mesleki yeterlilik sınavı yapılabilir.

(2) Mesleki yeterlilik sınavı, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Kurul/Komisyon

üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Kurul/Komisyon başkanı ve üyelerinin

yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalaması mesleki yeterlilik sınav so-

nucu puanını oluşturur. 

(3) Mesleki yeterlilik sınavında başarılı olabilmek için sınav sonucunun yüz tam puan

üzerinden en az yetmiş olması şarttır. 
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(4) Mesleki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylardan en yüksek puandan başlamak

üzere atama yapılacak kadro sayısının altı katına kadar aday mülakat sınavına çağrılır. Son sı-

radaki adayla eşit puan alan adaylarda sözlü sınava alınır.

Mülakat sınavı 

MADDE 12 – (1) Mesleki yeterlilik sınavından sonra yapılan veya doğrudan yapılan

mülakat sınavında adayın;

a) Duyuruda belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, 

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, 

sınav Kurulunca/Komisyonunca yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Kurul/Komisyon

bentlerde yazılı özelliklerin her birini değerlendirerek adaylara puan verir ve verilen puanlar

ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Mülakat sınavında başarılı sayılmak için, Kurul/Komisyon başkanı

ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş

olması şarttır.

Sınav sonuçları ve sonuçlara itiraz

MADDE 13 – (1) Kurul, mesleki yeterlilik sınavı yapılmış olması halinde; KPSS ya da

4 üncü maddenin altıncı fıkrasında belirtilen kurum tarafından yapılan yazılı sınav puanı, mes-

leki yeterlilik sınavı ile mülakat sınav notlarının aritmetik ortalamasını almak suretiyle aday-

ların sınav başarı puanlarını tespit eder. Sadece mülakat sınavı yapılmış olması halinde, KPSS

ya da 4 üncü maddenin altıncı fıkrasında belirtilen kurum tarafından yapılan yazılı sınav puanı

ve mülakat sınav notu toplamının aritmetik ortalaması, adayların sınav başarı puanı olarak

kabul edilir.

(2) Sınav başarı puanı en az yetmiştir.

(3) Sınavı kazanan adayların KPSS puanı, mesleki yeterlilik ve mülakat sınav notlarının

aritmetik ortalamasının eşit olması halinde, mesleki yeterlilik puanı yüksek olan aday, her iki

puanın da eşit olması hâlinde, KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır. Sadece

mülakat sınavı yapılması durumunda, kazanan adayların notlarının eşit olması halinde ise KPSS

puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır. KPSS puanlarının da eşit olması halinde dip-

loma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olana,

öncelik tanınır. 

(4) Sınavı kazanan adaylar ile kurul tarafından belirlenen sayıda yedek adayın isimlerini

kapsayan liste mülakat sınavının bitim tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde kurumun resmi

internet sitesinde ilan edilir.

(5) Sınav sonuçlarının kurumun resmi internet sitesinde ilan edilmesinden itibaren on

iş günü içinde kurumda olacak şekilde dilekçe ile sonuca itiraz edilebilir. İtirazlar bu sürenin

bitiminden itibaren Kurul tarafından en fazla onbeş iş günü içinde incelenerek karara bağlanır.

İtiraz mesleki yeterlilik sınavına yönelik ise Komisyon üyelerince yapılan inceleme sonucu

Kurula bildirilir. İtiraz sonucu adaya yazılı olarak bildirilir. İtiraz süresi içinde verilmeyen di-

lekçeler dikkate alınmaz. 
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(6) Asil listedeki adaylardan; çeşitli sebeplerle atanamayanlar, atamaları iptal olanlar
veya atama yapılmadığı için boş kalan kadrolara, kurumca gerekli görülürse sınav sonucunun
ilanından itibaren bir yıllık süreyi aşmamak üzere yapılacak müteakip sınava kadar, yedek lis-
tedeki adaylardan en yüksek puan alan yedek adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak atama
yapılabilir. Yedek listedeki adayların hakları, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya
herhangi bir öncelik teşkil etmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İlk Defa Devlet Memurluğuna Atama

Sınavı kazananların atanması
MADDE 14 – (1) Sınavı kazananların atanmaları ve adaylıklarına ilişkin işlemler, 657

sayılı Kanun hükümlerine göre yapılır.
(2) Sınavda başarılı olarak atanacaklardan Kurumdan veya Kurumun resmi internet si-

tesinden temin edilebilecek üç adet güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu istenir.
(3) Sınavı kazananların atanmaları için atama işlemlerinin yapılmasına ilişkin yapılacak

yazılı tebligatta belirtilen süre içinde ikinci fıkrada belirtilen belgelerle beraber yazılı olarak
veya şahsen Kuruma müracaat etmeleri gerekir. 

(4) Atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir ma-
zereti olmadığı halde müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz.

(5) Atamaya hak kazanan adayların, Türk Silahlı Kuvvetleri sağlık mevzuatında öngö-
rülen nitelikleri taşımaları gerekmektedir.

(6) İkinci fıkrada belirtilen belgeleri verilen süre içinde teslim edenlerden haklarında
yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olanların ve beşinci fıkrada belirtilen
sağlık niteliklerini taşıyanların atamaları yapılır. Söz konusu soruşturma ve araştırma sonucu
olumsuz sonuçlananlar için 14/2/2000 tarihli ve 2000/284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği hükümlerine göre
işlem tesis edilir. 

(7) Sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit
edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bu kişilerin atamaları yapılmış olsa
dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında suç duyurusunda bulunulur. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Sınav belgelerinin saklanması
MADDE 15 – (1) Sınavı kazanıp atananların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında

saklanır. Başarısız olanlar ile başarılı olduğu halde herhangi bir nedenle atanamayanların
başvuru belgeleri sınav sonuçlarının ilanını izleyen iki ay içinde talepleri halinde elden iade
edilir.

Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce duyurusu yapılmış

olan sınavlar, duyuru tarihinde yürürlükte olan ilgili mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır. 
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

YERALTI SULARININ KİRLENMEYE VE BOZULMAYA KARŞI KORUNMASI 
HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/4/2012 tarihli ve 28257 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeraltı Su-
larının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (ö) ve (ü) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; (m) bendi yürürlükten kal-
dırılmış ve (f) bendinden sonra gelmek üzere (g) bendi eklenerek, mevcut bentler buna göre
teselsül ettirilmiştir.

“ö) Yeraltı suyu (YAS): Yeraltında doygun bölgede bulunan durgun veya hareket ha-
lindeki suları,”

“ü) Yerüstü suyu: Yeraltı suları haricindeki bütün iç sular, geçiş suları ve kıyı sularını,”
“g) İçme - kullanma suyu havzası koruma planı: İçme ve kullanma suyu temin edilen

veya edilmesi planlanan yerüstü ve yeraltı suları havzalarının korunması, kirlenmesinin ön-
lenmesi kirlenmiş ise iyileştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması maksadıyla ya-
pılan ve o havzaya özel hükümleri tanımlayan planı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir. 

“(4) YAS kalitesinde kirlilik etkilerinin değerlendirilmesi SYGM ve DSİ tarafından ya-
pılır veya yaptırılır ve bu değerlendirmeye göre risk altında olan YAS kütleleri SYGM ve DSİ
tarafından müştereken belirlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir. 

“(1) Yeraltı sularının kimyasal durumu, Ek-1’e göre, Ek-2’de yer alan YAS kalite stan-
dartları ve Ek-3’e göre belirlenen eşik değerler esas alınarak değerlendirilir.”

“(3) İyi kimyasal durumu tanımlayan Ek-1’deki tabloda belirtilen değerlendirme için,
Ek-2’de yer alan YAS kalite standartları ve Ek-3’e göre belirlenen eşik değerler kullanılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(4) YAS çekimlerinin düzenlenmesi, 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanunun
10 uncu, Geçici 2 nci ve Geçici 3 üncü maddeleri ile 12/10/2013 tarihli ve 28793 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Yeraltı Suyu Ölçüm Sistemleri
Yönetmeliğinin hükümlerine göre yapılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir. 

“c) Kirletici konsantrasyonlarının bir veya daha fazla noktada YAS kalite standardını
veya eşik değeri aşması durumunda ise;

1) Bu kirletici konsantrasyonlarının Ek-6’ya göre yapılan değerlendirme uyarınca, YAS
kütlesinin etkilenen kısmının büyüklüğü dikkate alınarak önemli bir çevresel riske sebep ol-
madığının SYGM ve DSİ’nin müşterek görüşü ile tespit edilmesi durumunda,

2) Tuz ya da diğer kirletici etkilerini göstermediğine SYGM ve DSİ’nin müşterek gö-
rüşü ile karar verilmesi halinde,

3) YAS kütlelerine doğrudan bağımlı olan karasal ekosistemlere önemli bir zarar ver-
mediğine ve yeraltı suları ile ilişkili yerüstü sularının ekolojik ve kimyasal kalitesinde önemli
bir bozulmaya sebep olmadığına SYGM ve DSİ’nin müşterek görüşü ile karar verilmesi duru-
munda,

4) Söz konusu kirliliğin insani maksatlı kullanımları önemli ölçüde olumsuz olarak et-
kilememesi halinde,  

YAS kütle veya kütlelerinin iyi kimyasal durumda olduğu kabul edilir.”
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MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının (ç), (f) ve (j) bent-
leri; dördüncü fıkrası; yedinci fıkrasının ilk paragrafı ile (c) bendi, sekizinci fıkrası ve doku-
zuncu fıkrasının ilk paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) İzleme programı çerçevesinde yapılan izlemelere göre iyileştirmeye başlama nok-
tasına yaklaşıldığı tespit edilen izleme noktalarında, bu aşamaya gelinmesinin sebepleri ayrıntılı
olarak analiz edilerek kimyasal durum bozulmasına sebep olan maddeler ile ilgili gerekli ted-
birler alınır ve bu maddelerin izleme sıklığı arttırılır.”

“f) Kalıcı nitelikteki kirleticilerin yeraltı sularının kalitesini bozacak şekilde yerüstü
sularından süzülme yolu ile kuyu ve drenlerden ortaya çıktığı veya çıkması muhtemel olduğu
durumlarda Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönet-
meliğinde yer alan tedbirler uygulanır. Gerektiği durumlarda söz konusu yönetmelikte yer alan
deşarj sınır değerlerinde kısıtlamaya gidilir.”

“j) Yakma ve düzenli depolama gibi atık bertaraf tesislerinin yer seçiminde, bölgede
bulunan yeraltı ve yerüstü su kaynakları ve koruma havzalarının durumu, yeraltı su seviyesi
ve YAS akış yönleri dikkate alınır. Yer seçimi yapılırken, atık bertaraf tesislerinin taban kotunun
YAS seviyesine kadar inmemesi, yeraltı sularının kirlenmesinin önlenmesi maksadıyla gerekli
tüm sızdırmazlık tedbirlerinin alınması esastır.”

“(4) İçme suyu olarak kullanılan YAS kütlelerini koruma maksadıyla teşkil edilen ko-
ruma alanlarında, YAS kalitesinin korunması ve iyileştirilmesi için 13 üncü maddede yer alan
hükümlere göre gerekli tedbirler alınır. Gereklilik halinde içme suyu maksatlı olarak kullanılan
yeraltı suları için içme - kullanma suyu havzası koruma planı yapılır ve/veya yaptırılır.”

“Yeraltı suyunun kimyasal durumunda istisnai doğal olaylara ya da kazalara bağlı olarak
geçici bir bozulmanın olması durumunda aşağıda belirtilen bütün hususların sağlanması şartıyla
bu Yönetmelik şartları ihlal edilmiş sayılmaz:”

“c) İstisnai durumların muhtemel etkilerinin yıllık olarak gözden geçirilmesi ve uygun
şartlar oluştuğunda, YAS kalitesinin önceki durumuna döndürülmesi için Bakanlık tarafından
belirlenecek bütün tedbirlerin alınması.”

“(8) Yeraltı suyunun kalitesinde, jeolojik formasyonun yapısına bağlı olarak bozulma
tespit edilmesi halinde bu Yönetmelik ihlal edilmiş sayılmaz.”

“Alınan tedbirlere rağmen, izleme neticelerinin YAS kalite standartlarını ve eşik de-
ğerleri sağlayamayacağının anlaşılması halinde SYGM tarafından ilgili kurum ve kuruluşların
görüşleri alınarak;”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 13 – (1) İçme ve kullanma suyu olarak YAS temin edilen kuyu, pınar, kay-

nak, kaptaj, tünel, galeri ve benzeri yapılarda İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönet-
melik gereğince izleme yapılır.

(2) DSİ Genel Müdürlüğü, içme ve kullanma suyu temin edilen kuyu, pınar, kaynak,
kaptaj, tünel, galeri ve benzeri için koruma alanlarını belirler. Belirlenen bütün koruma alan-
larının envanterini tutar ve koruma alanı haritası hazırlar. Koruma alanları envanteri ve harita-
ları beş yılda bir güncellenir ve SYGM’ye bildirilir.

(3) Mutlak koruma alanı, içme suyu temini yapılan kuyu, pınar, kaynak, kaptaj, tünel,
galeri ve benzeri için oluşturulur.  Bu koruma alanı, suyun alındığı noktayı korumaya yönelik
oluşturulmuş bir alan olup en az elli metre yarıçapında bir alanı ifade eder. Söz konusu alanın
yarıçapı yerel şartlar dikkate alınarak DSİ tarafından yüz metreye kadar genişletilebilir. Bu
alan içme suyunu kullanan idare veya idareler tarafından kamulaştırılarak emniyete alınır ve
tapu kaydına mutlak koruma alanı olarak işlenerek Bakanlığa bildirilir. Bu alanda hiçbir faali-
yete izin verilmez. Bu koruma tedbirini uygulayabilmek için bu alanın çevresi suyu kullanan
idare tarafından dikenli tel ile çevrilir.
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(4) Yıllık ortalama debisi 50 l/sn ve üzerinde olan kuyu, pınar, kaynak, kaptaj, tünel,
galeri ve benzeri için mutlak koruma alanına ek olarak birinci ve ikinci derece koruma alanları
ilan edilir. Gerekli görülen hallerde 50 l/s debinin altında olan kuyu, pınar, kaynak, kaptaj,
tünel, galeri ve benzeri için mutlak koruma alanına ek olarak birinci ve ikinci derece koruma
alanları ilan edilebilir. 

(5) Toplu içme suyu temini maksadıyla kullanılan kuyu, pınar, kaynak, kaptaj, tünel,
galeri ve benzeri yapıların korunması maksadıyla;

a) Kuyu, pınar, kaynak, kaptaj, tünel, galeri ve benzeri yapılara elli metreden daha yakın
mesafede hiçbir yapıya, katı ve sıvı atık boşaltımına ve geçişe izin verilmez.

b) Bu alanlarda 12 nci maddede belirtilen hususların yanı sıra aşağıdaki bütün tedbirler
uygulanır:

1) Mutlak koruma alanı dışında oluşturulan birinci derece koruma alanında yapılaşmaya
izin verilmeksizin yalnızca geçiş, rekreasyon gibi maksatlarla kullanımına izin verilebilir.

2) Koruma alanları içinde atık boşaltımını engelleyecek tedbirler alınır.
3) Bu alanlarda YAS kalitesine zarar verme riski olan faaliyetlere izin verilmez.
4) Atık sularla veya yağmur suları ile çözünerek yeraltı suyuna taşınabilecek nitelikteki

maddeler YAS besleme havzası içerisinde zeminde doğrudan depolanamaz.
5) Yeraltı sularının içme suyu maksadıyla kullanıldığı alanlarda, kullanılan tarım ilaç-

larının doğal şartlarda parçalanabilir ve canlılarda uzun süreli birikim yapmayacak türden ol-
ması gerekir. Bunların kullanımı konusunda, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili
birimlerinden izin alınır.

6) Fazla veya yanlış gübre kullanılmasına ilişkin denetlemeler Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığınca yapılır.

(6) Koruma alanlarında uyulması gereken hususlar tedbirler programında belirtilir.
(7) Koruma çalışmalarına rağmen kirlilik durumunda artışın olması halinde tedbirler

programında belirtilen hususlardan daha kısıtlayıcı tedbirler ilgili kurum ve kuruluşların gö-
rüşleri de alınarak SYGM tarafından belirlenir.

(8) Bu maddenin 2 nci fıkrasında belirtildiği şekilde, DSİ tarafından belirlenen koruma
alanlarının sınırları dahilinde suyu kullanan idarece alınan tedbirlere ve yapılan koruma çalış-
malarına rağmen, içme ve kullanma suyu temin edilen YAS kütlelerinin kalitesinin yapılan iz-
lemeler neticesinde, İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte yer alan standartları
sağlamadığı veya risk altında olduğunun belirlenmesi halinde Bakanlığın koordinasyonunda
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce içme - kullanma suyu havzası koruma planı yapılır ve/veya
yaptırılır.” 

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Hidrokarbonların aranması ile ilgili faaliyetler neticesinde ortaya çıkan maddelerden
başka maddeler içermeyen suların aynı derinlik ve aynı kaynağa olmak şartı ile hidrokarbon-
ların çıkarıldığı jeolojik formasyonlara ya da daimi tabii sebepler neticesinde başka maksatlar
için uygun olmayan jeolojik formasyonlara reenjeksiyonu,

b) Maden ve taş ocaklarında işletme faaliyetleri sırasında pompalama ile uzaklaştırıl-
ması gereken yeraltı suyunun, aynı derinlik ve aynı kaynağa olmak şartı ile reenjeksiyonu,”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin EK-1’inde yer alan Tablo 1- İyi Yeraltı Suyu Kimyasal
Durumunda geçen “Elementler” ibaresi “Değerlendirme Ölçütü” olarak, “İyi durum” ibaresi
ise “İyi durum kriterleri” olarak; Tablo 2- Yeterli Miktar Durumunda geçen “Elementler” ibaresi
“Değerlendirme Ölçütü” olarak, “İyi durum” ibaresi ise “İyi durum kriterleri” olarak değişti-
rilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin EK-2’sindeki Yeraltı Suyu Kalite Standartları tablo-
sunda yer alan “0,1 µ/L” ibaresi “0,1 µg/L” olarak, “0,5 µ/L (toplam)(1)” ibaresi ise “0,5 µg/L
(toplam)(1)” olarak değiştirilmiştir.
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MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-3 ekteki şekilde değiştirilmiştir. 
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK - 6’nın ikinci fıkrasının (a) ben-

dindeki “Ek-1’e göre gerçekleştirilecek tanımlamanın bir parçası olarak toplanan bilgiler,” iba-
resi; “Ek-4’e göre gerçekleştirilecek olan kütle belirleme ve karakterizasyon çalışmaları neti-
cesinde toplanan bilgiler,” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  
MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

“EK – 3

YERALTI SUYU KİRLETİCİLERİ VE KİRLİLİK BELİRTİLERİ 
İÇİN EŞİK DEĞERLER KILAVUZU

(1) SYGM ve DSİ, hedeflenen iyi YAS kimyasal durumuna ulaşmak için risk altındaki
YAS kütlelerini tanımlar. SYGM,  bu kütlelerin risk altında olmasına sebep olan bütün kirle-
ticiler ve kirlilik belirtileri için eşik değerler ve YAS kalite standartlarını belirleyip yayımlar.   

(2) Eşik değerlerin belirlenmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:
a) YAS ile ilişkili sucul ve bağlı karasal ekosistemler arasındaki etkileşim boyutu,
b) Yeraltı suyunun yasal kullanımları,
c) Bu Ek’in 7 nci maddesinde yer alan kirletici listesini göz önünde bulundurarak risk

altındaki YAS kütlelerinin risk altında olarak tanımlanmasına sebep olan bütün kirleticileri,
ç) YAS üzerindeki şehirleşme, tarım, sanayi bölgeleri, madencilik faaliyetleri gibi baskı

unsurları,
d) Arka plan seviyeleri ve su bütçesinden elde edilen bilgiler neticesinde belirlenen

YAS kütlesinin hidrojeolojik özellikleri,
(3) Eşik değerlerin belirlenmesi sırasında kirleticilerin kaynakları, kirletici konsantras-

yonlarının arka plan seviyeleri, oluşum sebepleri, zehirlilik durumları, yayılımları, artma ve
azalma eğilimleri, kalıcılıkları ve biyolojik birikme potansiyelleri de hesaba katılır.

(4) Eşik değerler belirlenirken, kirletici parametrelerin ya da kirletici göstergelerinin
doğal hidrojeolojik durum sebebiyle arka plan seviyeleri mevcut ise bu arka plan seviyeleri
dikkate alınır. Arka plan seviyelerinin belirlenmesinde aşağıdaki hususlar göz önünde bulun-
durulur.

a) Doğal arka plan seviyeleri karakterizasyon ve izleme çalışmalarından elde edilen ve-
rilere göre belirlenir. Bu maksatla yapılacak izleme çalışmaları, yeraltı suyu kütlesinin bütün
özelliklerini temsil edecek bir şekilde yürütülür.

b) Sınırlı izleme verisinin olduğu durumlarda veri toplanmasına ilişkin çalışmalara de-
vam edilir. Bu çalışma sürerken, mevcut izleme verilerinden, doğal yapıyı temsil ettiği düşü-
nülen veriler seçilerek doğal arka plan seviyeleri bu verilere göre belirlenir. Mümkün olduğu
durumlarda jeokimyasal taşınım ve proseslere ilişkin bilgiler de hesaba katılır.

c) İzleme verisinin ve ilgili YAS kütlesindeki jeokimyasal taşınım ve proseslere ilişkin
bilgilerin yetersiz olduğu durumlarda, veri toplanmasına ilişkin çalışmalara devam edilir. Bu
çalışmalar sürerken, söz konusu YAS kütlesi ile aynı hidrojeolojik yapıya sahip olan ve yeterli
izleme verisine göre doğal arka plan seviyesi belirlenmiş akiferler referans olarak alınarak
doğal arka plan seviyeleri belirlenir.

(5) Eşik değerlerin belirlenmesi süreciyle ilgili olarak aşağıdaki bilgi, veri ve çalışma-
ların bir kaydı tutulur:

a) Risk altında olduğu belirlenen her bir YAS kütlesi için:
1) YAS kütlesinin boyutu,
2) YAS kütlesinde riske sebep olan kirletici parametreler,
3) YAS kütlesinin mevcut ve potansiyel kullanımlarının ve bağlantılı olduğu sucul ve

karasal ekosistemlerle ilişkisinin hesaba katılarak hangi çevresel kalite hedefi için riskin mevcut
olduğu,
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4) YAS kütlesinde doğal olarak oluşabilen maddeler için doğal arka plan seviyeleri,
5) YAS kütlesindeki kirletici parametre konsantrasyonlarının eşik değerleri aştığı du-

rumlar için, bu aşılma durumuna ilişkin bilgiler.
b) Eşik değerlerin belirlendiği ölçek. (ülke bazında, nehir havzası bazında ya da YAS

kütlesi bazında)
c) Eşik değerlerin aşağıdaki hususlarla ilişkisi:
1) Doğal arka plan seviyeleri,
2) YAS kütlesiyle bağlantılı olduğu sucul ve karasal ekosistemler,
3) Suyun korunması için ulusal ya da uluslararası ölçekte mevcut olan çevresel kalite

standartları ya da diğer standartlar, 
4) Kirleticilerin zehirlilik durumları, yayılımları,  kalıcılıkları ve biyolojik birikme po-

tansiyelleri.
ç) Doğal arka plan seviyelerinin belirlenmesinde izlenilen metodoloji,
d) Bu Yönetmeliğin Ek-3’ündeki “asgari parametre listesi”nde yer almasına rağmen

eşik değer belirlenmemiş parametreler için eşik değer belirlenmemesinin sebepleri,
e) YAS kalite durumunun değerlendirilmesinde izlenen metodoloji.
(6) Analitik değerlendirmeler, eşik değerlerin belirlenmesinde veri kalitesini artırmak

için hem tabii hem de insan faaliyetleri neticesinde oluşan maddelerin arka plan seviyelerinin
değerlendirilmesine bağlı olarak toplanan verilerin dikkatli bir şekilde gözden geçirilmesiyle
yapılır.

(7) Eşik değer belirlenirken dikkate alınması gereken asgari parametre listesi aşağıdaki
gibidir.

(1) Eşik değer toplam fosfor ve fosfatlardan sadece biri için belirlenir.

(8) SYGM tarafından yapılan incelemeler neticesinde havzanın ve/veya YAS kütlesinin
özel durumuna göre Ek-9’da yer alan liste kullanılarak ilave parametreler ve bu parametreler
için eşik değerler belirlenebilir.

(9) Bir YAS kütlesi için belirlenen kalite standartlarının, bu YAS kütlesi ile ilişkili yer-
üstü sularının çevresel kalite standartlarına ulaşmasını engellemesi ya da ekolojik veya kim-
yasal kalitesinde önemli bozulmalara sebep olması, ya da bu YAS kütlesine doğrudan bağımlı
karasal ekosistemlere önemli zarar vermesi durumunda daha kısıtlayıcı eşik değerler belirle-
nebilir.”

Parametreler

Arsenik

Kadmiyum

Kurşun

Civa

Amonyum

Klorür

Sülfat

Trikloretilen

Tetrakloretilen

İletkenlik

Nitrit 

Toplam Fosfor /Fosfatlar (1)
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Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirler
Odaları Birliğinden:

SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE 
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA 

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/1/1990 tarihli ve 20391 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest
Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul
ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin adı “Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali
Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “serbest
muhasebeci,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde yer alan “Serbest Muhasebeci”
tanımı yürürlükten kaldırılmış; aynı maddede yer alan “Kanun”, “Meslek Mensubu”, “Mesleki
Faaliyet” ve “Ruhsat” tanımları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kanun: 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik
Kanununu,”

“Meslek Mensubu: Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ile Yeminli Mali Müşavirleri,”
“Mesleki Faaliyet: Kanun hükümleri uyarınca, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya

Yeminli Mali Müşavir unvanı ile faaliyette bulunmayı,”
“Ruhsat: Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik ruhsatlarını,”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“Tabela asılması
Madde 15 – Meslek mensuplarınca tabela asılması ihtiyaridir. 
Tabela asılması halinde;
a)   Tabelalarda; oda ve Birlik amblemi, meslek unvanı ile ad ve soyadı, ortaklık bürosu

unvanı, şirket ise şirket unvanı varsa akademik unvanı, büronun adresi, telefon numarası, in-
ternet adresi ile elektronik posta adresi yer alabilir. Tabelada bu Yönetmelikte belirlenenlerin
dışında unvan, deyim, yabancı dillerde yazılmış ifadeler ile sair şekiller, işaret, resim, fotoğraf
ve benzerlerine yer verilemez. 

b) Aynı büroda birlikte çalışma halinde, birlikte çalışan meslek mensuplarının ad ve
soyadlarının, ortaklık şeklinde çalışılması durumunda ise ortaklık unvanının tabelada yer alması
zorunludur. 

c) Tabela, büronun bulunduğu binanın giriş kapısının yanına, giriş holü veya koridoruna
ya da büro giriş kapılarının yanına asılabilir. Bina cephelerine, büro balkonu ve pencerelerine
birden fazla tabela asılamaz, benzeri yazılar yazılamaz, ışıklı tabela kullanılamaz. 

d) Tabelaların mavi zemin üzerine beyaz yazılı olması ve bunlarda Birlik adına tescilli
Mm logosunun kullanılması zorunludur.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 20 – Meslek mensupları, hizmet verdikleri müşterilerle düzenleyecekleri söz-

leşmelerin bilgilerini, Birliğin belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde bağlı oldukları odalara
iletmek zorundadırlar.

Serbest muhasebeci mali müşavirler, Kanunun 2 nci maddesinin (A) fıkrasının (a) ve
(b) bentlerinde belirtilen işleri bürolarında yapabilecekleri gibi teşebbüs veya işletme sahiple-
rinin işyerlerinde de yapabilirler.

Serbest muhasebeci mali müşavirler tuttukları defterleri ve bunlarla ilgili belgeleri itinalı
şekilde muhafaza altına almak zorundadırlar.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Mesleki bürolarda bağımlı çalışmakta iken bu görevlerinden ayrılan meslek mensup-
ları işten çıkış tarihinden itibaren, stajını tamamlayarak mesleği yapmaya hak kazanan meslek
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mensuplarının ise meslek ruhsatlarını aldıkları tarihten itibaren iki yıl geçmedikçe, ayrıldıkları
yahut yanında staj yaptıkları meslek mensuplarının rızası olmadan onların müşterilerine hizmet
veremezler.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki
(ı) ve (i) bentleri eklenmiştir.

“ı) Kanunen yetkili kuruluşlardan yetki almış bağımsız denetim kuruluşları, mesleki
unvandan sonra gelmek kaydıyla, şirket unvanlarında “bağımsız denetim” ibaresini kullanabi-
lirler.

i) Çalışanlar listesine kayıtlı olmayan veya farklı odanın çalışanlar listesine kayıtlı olan
meslek mensupları ortaklık bürosu kuramazlar. Ortaklık büroları şube açamazlar.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin başlığı “Çalışanlar listesinden silme
kararı” şeklinde değiştirilmiş ve maddenin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 37 – Çalışanlar listesinden silinmeyi gerektiren hallerin sona erdiğini ispat

eden meslek mensubu, ilgili belgelerle birlikte başvurması halinde oda yönetim kurulu kararı
ile listeye yeniden yazılır. Karar başvuru sahibine yazılı olarak tebliğ edilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinde geçen “serbest muhasebecilerin
ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinde geçen “Serbest muhasebeciler,”
ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 67 nci maddesinde geçen “Maliye ve Gümrük Ba-
kanı” ibaresi “Maliye Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 5 inci madde eklenmiştir.
“Geçici Madde 5 – Meslek mensupları halen kullanmakta oldukları tabelaları bu Yö-

netmeliğin yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içerisinde 15 inci maddeye uygun hale getirmekle
yükümlüdürler.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 6 ncı madde eklenmiştir.
“Geçici Madde 6 – Serbest Muhasebeci unvanıyla görev yapan mevcut meslek men-

supları ile Serbest Muhasebecilik stajına devam edenlerden stajını başarı ile bitirenler, Kanunun
2 nci maddesinin (A) fıkrasının (a) bendinde belirtilen işleri yaparlar ve bu Yönetmelikte yer
alan hükümlere tabi olurlar.”

MADDE 16 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 17 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Müşa-

virler ve Yeminli Malî Müşavirler Odaları Birliği Yönetim Kurulu yürütür.

—— • ——
TEBLİĞLER

Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 

(TEBLİĞ NO: 2015/3)
Kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları (GTİP) ve ta-

nımları belirtilen eşyadan yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıy-
metleri haiz olanlarının ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek
olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içermektedir.  
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Gözetim uygulaması

MADDE 2 –  (1) Bu Tebliğin 1 inci maddesinde belirtilen eşya ancak Ekonomi Ba-

kanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilir. Gözetim

belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Gözetim belgesinin

bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

Başvuru

MADDE 3 –  (1) Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alı-

nabilmesi için ek-1’de yer alan gözetim belgesi başvuru formunun usulüne uygun bir şekilde

doldurulması ve ek-2’de yer alan belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde Ekonomi Bakanlığına

(İthalat Genel Müdürlüğü) iletilmesi gerekmektedir.

İnceleme

MADDE 4 – (1) Ek-1’de yer alan gözetim belgesi başvuru formu ve ek-2’de belirtilen

belgelerin Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) iletilmesini müteakip gerekli gö-

rülmesi halinde ek bilgi ve belge istenebilir.

Yaptırım

MADDE 5 – (1) Başvuru ya da inceleme aşamasında istenen belgelerde başvuru sahi-

binin beyanının gerçeğe aykırı olduğunun veya sunduğu bilgi ve belgelerde tutarsızlık veya

eksiklik bulunduğunun tespit edilmesi halinde gözetim belgesi düzenlenmez.

Gözetim belgesine ve gözetim belgesinin kullanımına ait bilgiler

MADDE 6 – (1) Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi altı aydır.

(2) Gözetim belgesi, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın

gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. 1 inci maddede belirtilen

kıymet, 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uy-

gulanmasına esas teşkil etmez.

(3) Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet

veya miktarın, gözetim belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam yüzde beş ve daha az

bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez.

(4) Gözetim belgesi üçüncü kişilere devredilemez. Gözetim belgesi kapsamı eşyanın

ithalatı ile ilgili belgelerin (gözetim belgesinin aslı, ayrıca ithalat gerçekleştirilmiş ise ticari fa-

tura ve gümrük beyannamesinin fotokopisi) belge sahibi tarafından gözetim belgesinin geçer-

lilik süresinin bitiminden itibaren on iş günü içerisinde Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel

Müdürlüğü) iletilmesi gerekmektedir. Her halükarda başvuru sahibinin, bu Tebliğ konusu eşya

için gözetim belgesi düzenlenmesine ilişkin yeni bir başvuruda bulunduğunda tamamı kulla-

nılmış veya geçerlilik süresi başvuru tarihi itibariyle sona ermiş olan gözetim belgesinin/bel-

gelerinin aslını, gözetim belgesinin zayii durumunda ise zayie ilişkin gazete ilanının veya bu

hususu belgelendiren ilgili belgeleri Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) iletmesi

zorunludur. Bu şartın yerine getirilmemesi durumunda gözetim belgesi düzenlenmez.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 15/5/2015
Karar No : 2015/19
Konu : Burdur İli, Gölhisar İlçesi, Armutlu Mah. (352 ada 71 ve 72 no’lu parseller)

İmar Planı Değişikliği
Özelleştirme Yüksek Kurulunca;
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 25/3/2015 tarihli ve 1850 sayılı yazısına istinaden;
1- Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları

A.Ş. adına kayıtlı, Burdur İli, Gölhisar İlçesi, Armutlu Mahallesi sınırları içerisinde yer alan
18.575,91 m2 yüzölçümlü 352 ada, 71 ve 72 no’lu parsellere “Gelişme Konut Alanı (ayrık ni-
zam, 3 kat, TAKS:0.35, KAKS:1,05), Park, Karayolu ve Yol” fonksiyonu önerilmesine ilişkin
Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına,

2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve ge-
reği için Gölhisar Belediye Başkanlığına gönderilmesine karar verilmiştir.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 15/5/2015

Karar No : 2015/20

Konu : Balıkesir İli, Manyas İlçesi, Yenimahalle Mah. (33 ada 6 no’lu parsel) 

İmar Planı Değişikliği

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 19/3/2015 tarih ve 1669 sayılı yazısına istinaden;

1- Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları

A.Ş. adına kayıtlı, Balıkesir İli, Manyas İlçesi, Yenimahalle Mahallesi sınırları içerisinde yer

alan 2.477,00 m2 yüzölçümlü 33 ada, 6 no’lu parsele “Gelişme Konut Alanı (bitişik nizam 3

Kat), Park ve Yol” fonksiyonu önerilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazır-

lanan 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına,

2- Onaylanan imar planının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği

için Manyas Belediye Başkanlığına gönderilmesine karar verilmiştir.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 15/5/2015

Karar No : 2015/21

Konu : Manisa ili, Saruhanlı ilçesi Saruhanlı Mahallesi, 

10168 no.lu parseldeki taşınmazın özelleştirilmesi

Kurulumuzca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (İdare), 14/4/2015 tarihli ve 2341 sayılı yazısına is-

tinaden, 

tta Gayrimenkul A.Ş.’ye ait; Manisa ili, Saruhanlı ilçesi, Saruhanlı Mahallesi, 10168

no.lu parseldeki 156.000,00 m² yüzölçümlü sanayi alanı imarlı taşınmazın üzerindeki binalar

ile birlikte, 4046 sayılı Kanun, İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesi hükümleri çerçevesinde

“Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen yapılan

ihalesi sonucunda İhale Komisyonunca;

1. “Satışa konu taşınmazın, özelleştirme ihalesinde 12.600.000 (Onikimilyonaltıyüzbin)

Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Aziz TEKELİ’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde

satılmasına, Aziz TEKELİ’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlü-

lükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 12.500.000.-

(Onikimilyonbeşyüzbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Özgür Tarım Ürünleri İnşaat

Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Özgür Tarım Ürünleri

İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yüküm-

lülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin

iptaline” dair verilen kararın onaylanmasına,

2. Bu karar çerçevesinde, satış sözleşmesinin imzalanması ve karar gereklerinin yerine

getirilmesi hususlarında İdarenin yetkili kılınmasına,

karar verilmiştir.

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 15/5/2015

Karar No : 2015/23

Konu : Elazığ ili, Merkez ilçesi, Şahinkaya köyü, 

184 ada, 1 no.lu parseldeki gayrimenkulün özelleştirilmesi

Kurulumuzca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (İdare) 14/4/2015 tarihli ve 2342 sayılı yazısına is-

tinaden;

tta Gayrimenkul A.Ş.’ye ait; Elazığ ili, Merkez ilçesi, Şahinkaya köyü, Kızıldağ Önü

mevkii, 184 ada, 1 no.lu parseldeki 6.529,42 m² yüzölçümlü konut alanı imarlı taşınmazın,
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4046 sayılı Kanun, İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesi hükümleri çerçevesinde “Satış” yön-

temi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen yapılan ihalesi so-

nucunda İhale Komisyonunca;

1- “Satışa konu taşınmazın, özelleştirme ihalesinde 3.900.000.- (Üçmilyondokuzyüz-

bin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Zülküf ÇOBANOĞLU’na İhale Şartnamesi

çerçevesinde satılmasına, Zülküf ÇOBANOĞLU’nun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi

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

mesine, 3.850.000.- (Üçmilyonsekizyüzellibin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Abdur-

rahim ORUÇ’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Abdurrahim ORUÇ’un sözleşmeyi

imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının

İdare lehine irat kaydedilmesine, 3.565.000.- (Üçmilyonbeşyüzaltmışbeşbin) Türk Lirası be-

delle üçüncü teklifi veren Veysi Madencilik İnşaat Nakliyat Petrol Enerji Üretim Dağıtım Sa-

nayi ve Ticaret Ltd. Şti.ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Veysi Madencilik İnşaat

Nakliyat Petrol Enerji Üretim Dağıtım Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.nin sözleşmeyi imzalamaktan

imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine

irat kaydedilmesine, 3.550.000.- (Üçmilyonbeşyüzellibin) Türk Lirası bedelle dördüncü teklifi

veren Sabri AYDIN’a  İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Sabri AYDIN’ın sözleşmeyi

imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının

İdare lehine irat kaydedilmesine, 3.501.000.- (Üçmilyonbeşyüzbirbin) Türk Lirası bedelle be-

şinci teklifi veren Ahmet DEMİR’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Ahmet DE-

MİR’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi

halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” dair verilen kararın

onaylanmasına,

2- Bu karar çerçevesinde, satış sözleşmesinin imzalanması ve karar gereklerinin yerine

getirilmesi hususlarında İdarenin yetkili kılınmasına,

karar verilmiştir.

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 15/5/2015

Karar No : 2015/24

Konu : Niğde ili, Merkez ilçesi, Sarıköprü Mahallesi, 

2374 ada, 1 no.lu parseldeki taşınmazın 59/60 oranındaki hissesi

Kurulumuzca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (İdare) 14/4/2015 tarihli ve 2343 sayılı yazısına is-

tinaden;

tta Gayrimenkul A.Ş.ye ait, Niğde ili, Merkez ilçesi, Sarıköprü Mahallesi, 2374 ada,

1 no.lu parseldeki 7.843,33 m2 yüzölçümlü konut ve ticari alan imarlı taşınmazın 59/60 ora-

nındaki hissesinin üzerindeki bina ile birlikte (taşınmaz), 4046 sayılı Kanun, İhale İlan Metni
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ve İhale Şartnamesi hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak

suretiyle özelleştirilmesini teminen yapılan ihalesi sonucunda İhale Komisyonunca;

1.“Satışa konu taşınmazın özelleştirme ihalesinde 11.455.000 (Onbirmilyondörtyüz-

ellibeşbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Aytekin TURCAN-Halim TURHAN

Ortak Girişim Grubu’na İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Aytekin TURCAN-Halim

TURHAN Ortak Girişim Grubu’nun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yü-

kümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve iha-

lenin iptaline” dair verilen kararın onaylanmasına,

2.Bu karar çerçevesinde, satış sözleşmesinin imzalanması ve karar gereklerinin yerine

getirilmesi hususlarında İdarenin yetkili kılınmasına,

karar verilmiştir.

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 15/5/2015

Karar No : 2015/25

Konu : Taşınmaz Devri

Özelleştirme Yüksek Kurulunca,

1- Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nın 13/2/2013 tarih ve 1383 sayılı yazısı ile

Kurulumuzun onayına sunulan Antalya İli, Manavgat İlçesi, Sorkun Köyü, 1632 ada, 1 no.lu

parselde kayıtlı 42.632,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın “satış” yöntemiyle özelleştirilmesini te-

minen  Özelleştirme İdaresince 4046 sayılı Kanun’un 4. Maddesinin son fıkrasına istinaden

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (Şirket)’e verilen yetki çerçevesinde Şirket ta-

rafından gerçekleştirilen  ihale  sonucu  İhale  Komisyonu tarafından verilen 5/12/2012 tarih

ve 2012/9 sayılı kararın iptal edilerek komisyon kararının dayanağı olan ihalenin iptaline ilişkin

iş ve işlemlerin Şirket tarafından yerine getirilmesine

2- İdarenin 27/11/2014 tarih ve 8156 sayılı yazısına istinaden;

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Aydın İli, Efeler İlçesi, Tepecik Mahal-

lesi, 1221 Parseldeki 36.844,00 m2 lik taşınmazın “satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen

İdarece 4046 sayılı Kanun’un 4. Maddesinin son fıkrasına istinaden Şirkete verilen yetki çer-

çevesinde Şirket tarafından oluşturulan İhale Komisyonunca; 

- Söz konusu taşınmazın en yüksek teklifi veren Türk Hava Yolları Aydın Çıldır Hava-

limanı İşletme A.Ş.ye İhale Şartnamesi çerçevesinde 5.110.000.-(Beşmilyonyüzonbin) TL be-

delle satılmasına,

- Türk Hava Yolları Aydın Çıldır Havalimanı İşletme A.Ş.nin Satış Sözleşmesini imza-

lamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici temi-

natın irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine, dair verilen nihai kararın onaylanmasına,

- Bu karar çerçevesinde Satış Sözleşmesinin imzalanması ve karar gereklerinin yerine

getirilmesi hususunda Şirketin yetkili kılınmasına 

karar verilmiştir.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 15/5/2015
Karar No : 2015/26
Konu : Aydın İli, Didim İlçesi Taşınmazlarının

Kapsam ve Programa Alınması.
Kurulumuzca;
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 7/4/2015 tarihli ve 2163 sayılı yazısına istinaden,
1. Mülkiyetleri Maliye Hazinesine ait Aydın ili, Didim ilçesi, Didim Mahallesinde bu-

lunan ekli listede belirtilen 11 (on bir) adet taşınmazın özelleştirme kapsam ve programına
alınmasına,

2. Söz konusu taşınmazların satış suretiyle özelleştirilmesine,
3. Özelleştirme işlemlerinin 31/12/2018 tarihine kadar tamamlanmasına
karar verilmiştir.

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih  : 15/5/2015
Karar No : 2015/27
Konu : Kütahya İli, Simav İlçesi, Çavdır Mah. (949 ada 5 no’lu parsel) 

İmar Planı Değişikliği
Özelleştirme Yüksek Kurulunca;
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 23/3/2015 tarih ve 1724 sayılı yazısına istinaden;
1- Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları

A.Ş. adına kayıtlı, Kütahya İli, Simav İlçesi, Çavdır Mahallesi sınırları içerisinde yer alan
3.184,83 m2 yüzölçümlü 949 ada, 5 no’lu parsele “Gelişme Konut Alanı (14,50 metrelik yoldan
cephe alan parsellerde bitişik nizam 5 kat, TAKS:0.30, KAKS:1,50; diğer parsellerde bitişik
nizam 3 kat, TAKS:0,30 ve KAKS:0,90), Park ve Yol” fonksiyonu önerilmesine ilişkin Özel-
leştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve
1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına,

2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve ge-
reği için Simav Belediye Başkanlığına gönderilmesine karar verilmiştir.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 15/5/2015

Karar No : 2015/28

Konu : Devlet Malzeme Ofisi Genel

Müdürlüğüne Ait Taşınmazlar.

Kurulumuzca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının, 2/4/2015 tarihli ve 2066 sayılı yazısına istinaden,

1. Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne ait; Gaziantep ili, Şahinbey ilçesi, Ko-

lejtepe Mahallesi 2097 ada, 230 parsel ve Van ili, Tuşba ilçesi, Melen Mahallesinde 654 ada

21 parselde bulunan taşınmazların özelleştirilme kapsam ve programına alınmasına,

2. Söz konusu taşınmazların satış yöntemiyle özelleştirilmesine,

3.Özelleştirme işlemlerinin 31.12.2017 tarihine kadar tamamlanmasına

karar verilmiştir.

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 15/5/2015

Karar No : 2015/29

Konu : Maliye Hazinesine ait taşınmaz.

Kurulumuzca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının, 26/3/2015 tarihli ve 1881 sayılı yazısına istinaden,

1. Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait; Ankara İli, Çankaya İlçesi, Lodumlu Mahallesinde

yer alan 5441 ve 5448 parsel numaralı (tevhid ve ifraz işlemleri sonucunda oluşan ve tapuda

tescil işlemleri devam etmekte olan 29219 ada, 3 parsel numaralı) 59.872,90 m2 yüzölçümlü

taşınmazın özelleştirme kapsam ve programına alınmasına,

2. Söz konusu taşınmazların satış yöntemiyle özelleştirilmesine,

3. Özelleştirme işlemlerinin 31/12/2018 tarihine kadar tamamlanmasına

karar verilmiştir.
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

22 Mayıs 2015 

CUMA 
Sayı : 29363 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2014/839  

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Hasan ve Fatıma oğlu 1990 D.lu 

Halep/SURİYE nüf. kayıtlı olan ALİ ŞOBAR hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan kamu 

davasında mahkememizin 19/03/2015 tarih ve 2014/839 esas, 2015/344 karar sayılı ilamı ile 

sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80.00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta yakalanan 

kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 

CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 

takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 3594 

————— 

Esas No : 2014/749  

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Abdullatif ve Saniya oğlu 1994 D.lu 

Halep/SURİYE nüf. kayıtlı olan İBRAHİM ABDULLATİF hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı 

açılan kamu davasında mahkememizin 03/03/2015 tarih ve 2014/749 esas, 2015/248 karar sayılı 

ilamı ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80.00 TL. adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta 

yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar 

verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 

CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 

takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 3590 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 

Gümüşhane Belediye Başkanlığından: 

1 - İHALENİN KONUSU: 

Gümüşhane Belediyesine Ait Karaer Mahallesi ve Yeni Mahallede Bulunan Parselin 2886 

Sayılı D.İ.K. 47. Maddesine Göre Satışı 

2 - ŞARTNAMENİN GÖRÜLECEĞİ YER ve BEDELİ: Gümüşhane Belediyesi İmar ve 

Şehircilik Müdürlüğü - Bedelsiz 

3 - İHALENİN YAPILACAĞI YER: Gümüşhane Belediyesi Meclis Salonu 

4 - İHALEYE KATILACAKLA OLANLARDAN İSTENİLEN BELGELER: 

Gerçek Kişiler: 

5.1- Geçici Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu 

5.2- Nüfus Kayıt Örneği 

5.3- Nüfus Müdürlüğünden Onaylı Adres Belgesi 

5.4- Belediyeye Borcu Olmadığına Dair Belge 

5.4.1- Vekaleten Katılma Halinde Vekaletname ve İmza Sirküsü 

Tüzel Kişiler: 

5.5- Geçici Teminat makbuzu veya Teminat Mektubu 

5.6- Bağlı oldukları oddan alınacak ticari ikametgah. 

5.7- Ticaret Sicil gazetesinde yayınlanmış Sözleşme örneği 

5.8- Vekaletname 

5.9- Noter tasdikli İmza sirküsü 

5 - İHALE BEDELİ, GEÇİCİ TEMİNATI, TARİHİ VE SAATİ: 

İhale Konusu : Karaer Mahallesi 306 ada 20 Nolu Parselde Belediye İş 

Merkezinde Bulunan 15-16 Bağımsız Bölüm Numaralı 

Taşınmazlar 

Niteliği : İşyeri ve Otopark 

Kat No : Birinci ve İkinci Bodrum 

Parsel Yüzölçümü : 1.086,90 m2 

Muh. Bedel : 1.390.000,00-TL 

Geçici Teminat : 41.700,00-TL 

İhale Tarih ve Saati : 08.06.2015 - 11:00 
 

İhale Konusu : Yeni Mahalle 201 ada 52 parsel 

Niteliği : Arsa 

İmar Durumu : Hmax=30,50 m Emsal=2,50 

Parsel Yüzölçümü : 5.299,66 

Muh. Bedel : 2.250.000,00-TL 

Geçici Teminat : 67.500,00-TL 

İhale Tarih ve Saati : 08.06.2015 - 11:15 4424/1-1 
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KAT KARŞILIĞI BELEDİYE HİZMET BİNASI, AVM, DÜĞÜN SALONU, 

İŞ MERKEZİ VE OTEL YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Edirne İli İpsala Belediye Başkanlığından: 

1 - İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı: 

İpsala Belediyesi mülkiyetinde bulunan 146 Ada 95 Parsel arsa üzerine avan projesine 

göre, Kat Karşılığı Belediye Hizmet Binası, AVM, Düğün Salonu, İş Merkezi ve Otel Yapım İşi 

Yapılması; 05.05.2015 tarih ve 23 sayılı İpsala Belediye Meclisi kararına istinaden Başkanlık 

Makamının 11.05.2015 tarih ve 140 sayılı Olurları ile kabul edilmiştir. Anılan Meclis kararı ve 

mevcut 1/1000 ölçekli imar planına göre, belirtilen parsel üzerine, 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanunu'nun 36/a maddesine göre kapalı zarf usulü kat karşılığı inşaat ve arsa payı devri esasına 

göre ve bu şartnamenin ilgili maddelerinde istenildiği şekli ile ihale sonucunda Belediye'ye 

kalacak inşaatlar ile diğer inşaatların süresinde tamamlanmasını müteakip (tüm inşaatların 

tamamlanmasını müteakip) çevre düzenlemesi ve peyzajı bitirilmiş, iskân ruhsatı alınmış, kat 

mülkiyetine geçilmiş, tüm altyapı ve üst yapı bağlantıları yapılmış (Ferdi Abonelikler hariç) hale 

getirilerek anahtar teslimi esasına göre tüm proje ve ekleri ile birlikte yapım işidir. 

2 - Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı: 

Şartname ve ekleri, İpsala Belediyesinin Saraçilyas Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı, No: 5 

adresindeki Fen işleri Müdürlüğünde Müdür V. Nilgün ERKMEN'den, 1.000.-TL ihale dokümanı 

bedelinin ödenmesi suretiyle satın alınabilir veya aynı adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, 

ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. 

3 - İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı: 

İhale, İpsala Belediyesinin Saraçilyas Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı, No: 5 adresindeki 

Belediye Hizmet Binasında bulunan Meclis Toplantı Salonunda 04/06/2015 tarih ve Saat: 

14.00'de, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi (kapalı teklif usulü) gereğince 

yapılacaktır. 

4 - Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı: 

İşin tahmini bedeli işin Şartnamesinin 2. 4. maddesinde belirtilen 17.635.180,00 (Onyedi 

milyonaltıyüzotuzbeşbinyüzseksen lira) TL'dir. Geçici teminat bu bedelin % 3'ü olan (17.635.180 

x % 3 )= 529.055,40 TL (beşyüzyirmidokuzbinellibeşlirakırkkuruştur.) dir. 

5.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

5.1.a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili 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, 

5.1.b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri: 
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1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri, 

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, 

5.1.c) İdareye toplam puan bedeli en yüksek olan bağımsız bölümü/bölümleri gösterir, 

örneği ihale dokümanı içinde yer alan teklif mektubu, 

5.1.ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali Hizmetler 

Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

5.1.d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

5.1.e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

5.1.f) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, 

5.1.g) İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında 

o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler, 

5.1.g-1) İş Deneyim Belgeleri: Resmi Kurum veya Kuruluşlar ile Özel Kuruluşlardan 

alınmış iş bu şartnamenin 2.4. maddesinde yer alan işin tahmini bedelinin % 50'i oranında tek 

sözleşmeye dayalı 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yapım İşlerinde 

Benzer İş Grupları Tebliği'nin (B) Üstyapı (Bina) İşleri III. Grup Bina İşleri yaptığına dair İş 

Deneyim Belgeleri kabul edilecektir. İş ortaklıklarında herhangi bir ortağın bu belgeyi sunması 

yeterlidir. 

5.1.g-2. İşi yapacağını taahhüt eden yükleniciler İş bu şartnamenin 2.4. maddesinde 

belirtilen Tahmini Bedel'in % 50 si kadar nakit kredi limitine sahip olduklarını gösteren ihaleyi 

yapan idare adına düzenlenmiş ve ihale ilk ilan tarihinden sonra alınmış banka referans 

mektubunu teklifleri ile birlikte sunacaklardır. 

5.1.g-3. Vergi ve SGK Prim Borcu durumu bildirisi (son beş yıla ait kesinleşmiş vergi 

borcu ve SGK Prim borcu olmadığım belgelemesi) 

6 - Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye 

verileceği: 

Teklifler, ihale tarihi ve saati olan 04/06/2015 tarihi, saat: 14.00'e kadar Belediye Fen 

İşleri Müdürlüğünde görevli Müdür V. Nilgün ERKMEN'e verebileceklerdir. 

İlan olunur. 4471/1-1 
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KİREÇ TAŞI ALIMI YAPILACAKTIR 

Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

KİREÇ TAŞI TEMİNİ işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2015/59913 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Sivrihisar cad. No: 195 Eskişehir 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0222 - 230 27 39 – 353 (10 hat) 0222 - 230 27 38 

2 - İhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 2015/2016 Kampanya dönemi Fabrikamız ihtiyacı olan 

+/-%20 Toleranslı 42.000 ton kireç taşının, Yükleniciye 

ait taş ocağından Temini ile Fabrikamız Stok sahasına 

nakli ve istiflenmesi işidir. 

b) Teslim Yeri : Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Toplantı 

Salonu  

b) Tarihi ve Saati : 04.06.2015 Perşembe günü saat 14.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılımında aranacak zorunlu belgeler: 

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

Belgesi; 

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

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

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

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, 

tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 

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

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

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

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

c) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

e) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirtilen iş ortaklığı 

beyannamesi, 

f) İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

ı) Tüzel kişi tarafından İş Deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar birliği 

veya Yeminli Mali Müşavir ya da Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve ya Noter tarafından ilk 

ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 1 yıldır kesintisiz 

olarak bu şartın korunduğunu gösteren, Standart forma uygun belge. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler: 
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4.2.1. İş Deneyim Belgeleri: 

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme 

kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, teklif edilen bedelin 

%30’undan az olmamak üzere; 

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri 

tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin, 

b) Devredilen işlerde sözleşme bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan 

veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal 

alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin (Standart Form-TŞFAŞ M/İş Bitirme Belgesi 

Formu), verilmesi zorunludur. 

İstekli tarafından; kesin kabul tarihi, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru 

tarihi arasında olan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeler de sunulabilir ve bu 

belgeler birinci fıkra kapsamında değerlendirilir. 

İş ortaklığında pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması gerekir. 

Ancak, her durumda pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan fazla olması zorunludur. 

Pilot ortağa ait iş deneyimini gösteren belgenin yeterlik kriterini sağlaması halinde, diğer ortaklar 

iş deneyimini gösteren belge sunmak zorunda değildir. 

4.2.2 İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler: 

4.2.2.1. RAPOR-İstekli taşın fiziksel ve kimyasal olarak şeker sanayinde kullanılabilir 

olduğunu belgeleyecektir. Teslim edilecek taşın fiziksel özelliklerini gösteren MTA’dan alınmış 

veya kimyasal özelliklerini gösteren Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Şeker Enstitüsü’nden veya 

fabrikalarımız laboratuarlarından alınmış rapor olacaktır. 

4.2.3. İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler: Kireçtaşı istihraç ve nakliyesi” veya 

“Mucur ve Balast üretimi” benzer iştir.  

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanı Eskişehir Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve 

150,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların İhale 

dokümanını satın almaları zorunludur 

8 - Teklifler, 04.06.2015 Perşembe günü, saat 14.00’e kadar Kazım Taşkent Eskişehir 

Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale 

sonucu, üzerinde ihale yapılan istekliye iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarlarla 

çarpılması sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.  

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırk beş) takvim 

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Bu İhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kamu ihale 

kanunlarına tabi değildir. 4478/1-1 
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LİNYİT MADEN KÖMÜRÜ ALINACAKTIR 

T.Ş.F.A.Ş. Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamız 15.000 Ton Linyit/ Maden Kömürü alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü 

Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği Esaslarına göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2015/60698 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası/ Uşak-Ankara 

Karayolu 5.Km /UŞAK 

b) Telefon - Faks Numarası : 0 276 2311491 / 0276 2311732  

c) Elektronik Posta Adresi (varsa) : - 

2 - İhale Konusu Malın  

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Fabrikamız 2015/2016 yılı kampanya döneminde 

kullanılmak üzere toplam 15.000 Ton  

Linyit/Maden Kömürü Alımı. 

 

Cinsi 

Tane 

Büyüklüğü 

Baz Kalori 

Kcal/Kg 

Miktar 

(Ton) 

Linyit 10 - 18 mm 4000 - 4400 5.500 

Linyit 10 - 18 mm 4500 - 5000 3.500 

Linyit/Maden (Taşkömürü) 10 - 18 mm 5900 - 6200 6.000 

 TOPLAM 15.000 

 

b) Teslim Yer (ler)i : Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası kömür stok 

sahası (araç üzerinde). 

c) Teslim Tarihi/Tarihleri : Sözleşmenin imzalanmasından sonra İdarece 

verilecek termin programı dahilinde. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı Yer : Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası - Toplantı Salonu 

b) Tarihi - Saati : 04.06.2015 Perşembe günü Saat: 14:30 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4. 1- İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

5 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 

6 - İhale dokümanı Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Ticaret Servisi / Uşak adresinde 

görülebilir ve TL.100,00 (YüzTL) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - İstekliler tekliflerini, ihale tarih gün ve saatine kadar Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası 

Haberleşme Servisine vereceklerdir. 

8 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 
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ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 

imzalanacaktır.  

(Baz fiyat 1 ton kömürün fabrika teslim fiyatını ifade eder) 

9 - Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. 

9.01- İş Deneyim Belgesi; İsteklinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş 

yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dışında 

kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu 

iş veya benzer işlere ilişkin olarak deneyimini gösteren belge sunması zorunludur. İstekli 

tarafından teklif edilen bedelin %30 dan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait 

tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir. 

9.02- Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir. 

a) Kok, linyit kömürü ve maden kömürü alım veya satımı 

9.03- Kömür Ocağının; sahibi ve işleticisi veya kömür satıcısı olduklarını kanıtlayan 

belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti verilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Bu ihalede alternatif teklif verilmeyecektir. 

12 - İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

13 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. 

14 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na (ceza hükümleri hariç) tabi olmayıp, 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 4496/1-1 

—— • —— 

KAN GRUPLAMA KARTLARI (İMMÜNOHEMATOLOJİK TESTLER) 

SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

1 - Türk Kızılay’ı ihtiyacı olan Kan Gruplama Kartları (İmmünohematolojik Testler) idari 

ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 

1 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az % 3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

2 - İhaleye ait şartnameler "Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA"adresindeki Genel 

Müdürlüğümüzden ve “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar/İSTANBUL 

adresindeki Türk Kızılay’ı İstanbul Müdürlüğü’nden 250,00 TL karşılığında temin edilebilir. İdari 

ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 

4 - Firmalar ihale zarflarını en geç 15.06.2015 günü saat 10:30’a kadar Genel 

Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - 1 Nolu “İhale İdari ve Teknik Belgeleri’’ zarfı aynı gün saat 14:30’da Genel 

Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 4514/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

1 - "Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Panayır Mah., 10389 Ada 2 Parsel sayılı ve 2.517,84 m2 

yüzölçümlü taşınmazın peşin olarak satış" işi 

Tahmin Edilen Bedel : 5.035.680,00.-TL 

Geçici Teminat %3 : 151.070,50.-TL 

 

S. No İlçesi Mahallesi 

Ada- 

Parsel-No Toplam m2 

Belediye 

Hissesi 

İmar 

Durumu 

1 Osmangazi Panayır 10389-2 2.517,84 m2 Tam Arsa 

 

2 - "Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Alaşar Mah., 4491 Ada 49 Parsel sayılı ve 6.303,46 m2 

yüzölçümlü taşınmazın peşin olarak satış" işi 

Tahmin Edilen Bedel : 5.042.768,00.-TL 

Geçici Teminat %3 : 151.283,10.-TL 

 

S. No İlçesi Mahallesi 

Ada- 

Parsel-No Toplam m2 

Belediye 

Hissesi 

İmar 

Durumu 

1 Osmangazi Alaşar 4491-49 6.303,46 m2 Tam Arsa 

 

2886 sayılı D.İ. Kanunun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye konulmuştur. 

İhaleleri Belediyemiz Encümeninde 02.06.2015 Salı günü saat 15.00’de ayrı ayrı 

yapılacaktır. 

Şartname ve ekleri: Destek Hizmetleri Dai. Bşk.'na bağlı İhale Şb. Müd.de görülebileceği 

gibi 100,00 TL (KDV Dahil) bedelle temin edilebilir. 
 

İSTENEN EVRAKLAR 

ŞİRKETLER ŞAHISLAR 

1 İmza Sirküleri 1 İmza Sirküleri 

2 Vekil İse Vekaletname 2 Vekil ise Vekaletname 

3 

Vekaleten İhaleye Katılma Halinde, 

İstekli Adına Katılan Kişinin Noter 

Tasdikli İmza Sirküleri 

3 

Vekaleten ihaleye Katılma Halinde, 

istekli Adına Katılan Kişinin Noter 

Tasdikli imza Sirküleri 

4 Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi 4 
Nüfus Cüzdan Sureti.  

(T.C. Kimlik Numaralı) 

5 Geçici Teminat Yatırdığına Dair Makbuz 5 İkametgah Senedi 

6 Şartname Alındığına Dair Makbuz 6 
Geçici Teminat Yatırdığına Dair 

Makbuz 

7 Ticaret Sicili Gazetesi 7 Şartname Alındığına Dair Makbuz 

8 
Bursa Büyükşehir Belediyesinden Borcu 

Yoktur Belgesi 
8 

Bursa Büyükşehir Belediyesinden Borcu 

Yoktur Belgesi 
 

İstenen belgelerin ihale günü 14:00'a kadar Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale 

Şube Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. 

Telgrafla ve faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul 

edilmeyecektir, ilan olunur. 

http://www.bursa.bel.tr. 4506/1-1 
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6 PARTİ DİKİLİ AĞAÇ SATILACAKTIR 

Akhisar Orman İşletme Müdürlüğünden: 

 

İhale Tarihi : 09.06.2015                  Saati : 14.00                         İhale Yeri : Satış Sal./Saat:14.00  

S. 

No Deposu Cinsi Boy Adet Ster Metre Küp Parti Muh. Bedeli Teminat Tut. 

1 Göktepe İbr.Dikili satış    8054,115 2 100,00 24.163,00 

2 Göktepe İbr.Dikili satış    5688,360 2 102,00 17.408,00 

3 Zeytinliova İbr.Dikili satış    3150,762 1 105,00 9.925,00 

4 Zeytinliova İbr.Dikili satış    2489,475 1 110,00 8.216,00 

TOPLAM 0 0 19382,712 6 59.712,00-  

1 - Yukarıda yazılı 6 parti dikili ağaç, hizalarında yazılı muhammen bedeller üzerinden 

açık artırmalı satışa çıkarılmıştır. Mal bedelinin %10"u, vergi fon ve harçlar karşılığı peşin, 

bakiyesi için 10 aya kadar vadeli aylık %0,6 vade satış faizi karşılığı limit dahili süresiz banka 

teminat mektubu alınmak suretiyle satışı yapılacaktır. 

2 - Açık artırma 09.06.2015 gününe rastlayan salı günü saat 14:00 de İşletme Satış 

Salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. Alıcıların muvakkat teminatlarını 

yatırmış olmaları halinde o partiyi muhammen bedeli üzerinden satın almayı kabul etmiş 

sayılırlar. %3 teminatlar saat 13,50'e kadar İşletme Satış Salonunda alınacak olup, bu saatten 

sonra yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir. 

3 - Tasdik edilen ihale kararının alıcıya tebliğ tarihini takip eden 15.gün satış yapılması 

için son gündür. Satış anında Makta Teslim Tesellümü yapılır. 

4 - 6877 Sayılı Dikili Ağaç Satış Tamimindeki Açık Artırmalı Dikili Ağaç Satış 

Şartnamesi hükümleri uygulanacaktır. 

5 - Satışa ait şartname ve satış öncesi bilgi cetveli; Orman Genel Müdürlüğü, İzmir 

Orman Bölge Müdürlüğü ve civar İşletme Müdürlükleri ile Akhisar Orman İşletme 

Müdürlüğümüzde ve ayrıca Genel Müdürlüğümüz ve Bölge Müdürlüğümüz WEB sayfasında 

görülebilir. 

6 - Alıcıların belirtilen gün ve saatte Akhisar İşletme Satış Salonunda hazır bulunmaları, 

ihale saatinden önce geçici teminatlarını yatırmaları, Banka teminat mektubu verecek olanların 

teminat mektubunda İşletme adını ve satış tarihini bildirmeleri ve satışa katılacakların teminat 

mektubu ile komisyona başvurmaları şarttır; 

7 - Alıcıların tebligat adreslerini gösterir tasdikli belgeyi, ticaret ve sanayi odası belgesini 

yada meslek odası (orman ürünleri ticareti ile ilgili) belgesini, vergi kayıtlarını, vekiller yılı İçinde 

alınmış vekâletlerini veya yetki belgeleri ile kimliklerini ibraz etmeye mecburdurlar. İbraz 

etmeyenler kesinlikle ihaleye alınmayacaklardır. 

8 - Alıcıların talebi halinde satış tahsilatları P.O.S. cihazı ile yapılacaktır. 

9 - Dikili Ağaç Satışlarında DKGH 6000 M3 'e kadar 6 ay süreyli hizmet aktiyle bir 

Orman Mühendisi çalıştırmak Zorunluluğu vardır. 

10 - Teminat Mektuplarında İşletme Müdürlüğünce bir ay (30 gün) Bölge 

Müdürlüğümüzce bir ay (30 gün) olmak üzere 60 gün faizini peşin yatırmak suretiyle ek süre 

verilecektir. İlan olunur. 

TEL : 0236 413 47 46 - 124  / 414 22 00-124 

AVEA TEL : 0 505 398 99 33 

FAKS : 0 236 413 93 11 

Banka Hesap No : Akhisar Ziraat Bankası Şb. 

IBAN NO : TR440001000189388440025001 

e-posta : akhisarisl@ogm.gov,tr 4508/1-1 
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HASAT KARŞILIĞI DANE MISIR SAPI VE AYÇİÇEĞİ SAPI 

SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne Bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi 

Müdürlüğünden:  

1 - Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nün 2015 yılı için 146.413 dekar dane mısır 

ve 71.396 dekar ayçiçeği sapı, 2016 yılı ve takip eden yıllar için ise yaklaşık 150.000 dekar dane 

mısır ile yaklaşık 50.000 dekar ayçiçeği sapı 5 (beş) yıl süreyle hasat karşılığı satılacaktır. 

2 - İhale 03.06.2015 Çarşamba günü saat 14:30’de TARIM İŞLETMELERİ GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ (Karanfil Sokak No:62 Bakanlıklar-ANKARA) İHALE SALONUNDA Merkez 

Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda açık artırma usulü ile 8 parti halinde yapılacaktır. 

3 - Tahmin Edilen Bedel Ve Geçici Teminata İlişkin Esaslar  

a) Yapılacak işlerin 5 (Beş) Yıllık muhammen bedelleri, cinsleri, takribi miktarları ve 

geçici teminat tutarları aşağıya çıkarılmıştır. 

 

Parti 

No İŞİN KONUSU 

1 YILLIK 

YAKLAŞIK 

MİKTAR 

(Dekar) 

5 YILLIK 

YAKLAŞIK 

MİKTAR 

(Dekar) 

MHAMM. 

FİYAT 

(TL./Da.) 

5 YILLIK 

MHAMMEN 

BEDEL (TL.) 

GEÇİCİ 

TEMİNAT 

(TL.) 

1 

Dane Mısır Hasat 37.500 186.680 8,00 1.493.440,00 

89.606,40 Dane Mısır Sap 

Satışı 
37.500 186.680 8,00 1.493.440,00 

2 

Dane Mısır Hasat 37.500 186.680 8,00 1.493.440,00 

89.606,40 Dane Mısır Sap 

Satışı 
37.500 186.680 8,00 1.493.440,00 

3 

Dane Mısır Hasat 37.500 186.680 8,00 1.493.440,00 

89.606,40 Dane Mısır Sap 

Satışı 
37.500 186.680 8,00 1.493.440,00 

4 

Dane Mısır Hasat 37.500 186.373 8,00 1.490.984,00 

89.459,04 Dane Mısır Sap 

Satışı 
37.500 186.373 8,00 1.490.984,00 

Dane Mısır Hasat Toplamı 150.000 746.413 8,00 5.971.304,00 

358.278,24 Dane Mısır Sap Satışı 

Toplamı 
150.000 746.413 8,00 5.971.304,00 

5 
Ayçiçeği Hasat 12.500 67.900 8,00 543.200,00 

32.592,00 
Ayçiçeği Sap Satışı 12.500 67.900 8,00 543.200,00 

6 
Ayçiçeği Hasat 12.500 67.900 8,00 543.200,00 

32.592,00 
Ayçiçeği Sap Satışı 12.500 67.900 8,00 543.200,00 

7 
Ayçiçeği Hasat 12.500 67.900 8,00 543.200,00 

32.592,00 
Ayçiçeği Sap Satışı 12.500 67.900 8,00 543.200,00 

8 
Ayçiçeği Hasat 12.500 67.696 8,00 541.568,00 

32.494,08 
Ayçiçeği Sap Satışı 12.500 67.696 8,00 541.568,00 

Ayçiçeği Hasat Toplamı 50.000 271.396 8,00 2.171.168,00 

130.270,08 Ayçiçeği Sap Satışı 

Toplamı 
50.000 271.396 8,00 2.171.168,00 

Toplam Hasat 200.000 1.017.809 8,00 8.142.472,00 
488.548,32 

Toplam Sap Satışı 200.000 1.017.809 8,00 8.142.472,00 

b) Kesin teminat geçici teminatın iki katıdır. Ayrıca ihale üzerinde kalan istekli her parti 

için 50.000,00 TL. tutarında risk teminatını sözleşme imzalamadan önce İdareye teslim edecektir. 
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c) Hasat işinin fiyatı sabit kalmak şartıyla, dane mısır sapı ve ayçiçeği sapı muhammen 

bedel üzerinden açık artırma usulüyle ihale edilecektir. 

İhalede, artırım teklifleri 2015 yılından başlamak üzere 5 yıllık olarak yapılacaktır. 

İhalede bu şekilde teklif verilmeyen partiler için; 2016 yılından başlamak üzere 5 yıllık olarak 

yapılan artırım teklifleri de değerlendirmeye alınacaktır. 

d) Fiyat farkı verilmeyecektir. İhalede oluşan ve sözleşmeye bağlanan hasat fiyatı ile sap 

satış fiyatları sözleşme süresinin sonuna kadar hiç bir şekilde değişmeyecektir. 

4 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır. 

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

elektronik posta adresi vermesi, 

b) Geçici teminat vermesi, 

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

Belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 

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

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

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, 

tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza 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 yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya 

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

e) İsteklinin, ihale tarihine göre son iki ay içerisinde alınmış olma şartı ile bağlı 

bulunduğu Vergi Dairesi ile Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) borcunun olmadığına veya borcu 

var ise ertelendiğine veya taksitlendirildiğine dair belgeleri ihale komisyonuna ibraz etmesi 

zorunludur. 

f) İşin yürütülmesi esnasında teknik şartnamede belirtilen özelliklerde ve günlük istenen 

miktarda işi yapacak sayıda biçerdöver ile balya makinesi çalıştıracağını ve sap balyalarını 

belirtilen süre içerisinde parselden taşıyacağına dair noterden alınmış taahhütname, 

g) Yukarıda istenen belgelerin aslı veya noter tasdikli suretleri olacaktır. 

h) Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup 

sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama 

gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir. 

İhaleye girebilme şartlarında belirtilen belgeler bir zarfa konularak TİGEM Genel Evrak 

Servisine en geç 03.06.2015 Çarşamba günü saat 14:30’a kadar teslim edilecektir. 

5 - İhale şartnamesi Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok.No:62 

Bakanlıklar/ANKARA), www.tigem.gov.tr adresinden görülebilir ve temin edilebilir. 

6 - Bu İhale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında 

olup, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır. 

İlan olunur. 

ADRES: 

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ 

Karanfil Sok. No:62 

Bakanlıklar/ANKARA 

Tel: 0 312 417 84 70-80 

Fax: 0 312 417 78 39 4519/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 13.05.2015   Karar No: 6839 

ŞİRKETİN: 

● TİCARİ UNVANI : Turkish Petroleum International Company Ltd. 

● MERKEZİ : Oak Walk St. Peter Jersey JE3 7EF Channal ISLANDS UK  

● TEBLİGAT ADRESİ : Söğütözü Cad. No: 27 Söğütözü, ANKARA 

● MÜRACAAT TARİHİ : 12.12.2014 

RUHSATIN: 

● MAHİYETİ : Arama ruhsat süresinin uzatımı 

● KAPSADIĞI İL : Adıyaman 

● YÜZÖLÇÜMÜ : 48.755 hektar 

● HAK SIRA NO : AR/TPI/4468 

● VERİLİŞ TARİHİ : 04.01.2009 

KARAR: 

Turkish Petroleum International Company Ltd. sahip bulunduğu, yukarıda ili, yüzölçümü 

ve hak sıra numarası yazılı petrol arama ruhsatının süresinin 04.01.2015 tarihinden itibaren Türk 

Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin Geçici 4’üncü maddesi gereğince iki yıl süre ile 

uzatılması için müracaatta bulunmuştur. 

Turkish Petroleum International Company Ltd.’nin süre uzatılmasına ait evrakları 

incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği 

hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edildikten sonra, Yönetmeliğin 

Geçici 2’nci maddesinin 4’üncü fıkrasındaki durumdan dolayı intibak işlemleri yapılamayan 

arama ruhsatındaki yükümlülükler eksiksiz olarak yerine getirilmiş olduğundan, arayıcıların 

arama çalışmalarını tamamlamasına imkan vermek maksadıyla, sahip bulunduğu AR/TPI/4468 

hak sıra numaralı petrol arama ruhsatının süresinin, 04.01.2015 tarihinden itibaren 6491 sayılı 

Türk Petrol Kanunu’nun Geçici 1 ve Yönetmeliğin Geçici 4’üncü maddeleri gereğince, bir defaya 

mahsus olmak üzere 04.01.2017 tarihine kadar iki yıl süre ile uzatılmasına karar verilmiştir. 

 4495/1-1 

—— • —— 

İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR 

Üniversitemizin aşağıda gösterilen bölümü için 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri uyarınca devamlı statüde öğretim üyesi 

alınacaktır. 
 

FAKÜLTE BÖLÜM ALANI ÖĞRETİM ÜYESİ KADRO ADEDİ 

İnsan ve Toplum 

Bilimleri 

Fakültesi 

Siyaset Bilimi ve 

Uluslararası 

İlişkiler 

Türkiye ve Ortadoğu 

Politikası, Doğu 

Asya Politikaları 

Doçent 1 

 
Başvuru süresi: İlanın yayımı tarihinden itibaren 15 gündür. 

Not: Diğer aranan nitelikler, uzmanlık alanı ile başvuru evrakları için üniversitemizden 

bilgi alınması gerekmektedir. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ: 

T: 44 44 0 34/9282 

F: 0 216 474 53 53 

e-posta: info_itbf@sehir.edu.tr 4567/1-1 
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Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda bölümleri/anabilim dalları ile unvan 

ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve 

Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyeleri 

alınacaktır. 

Başvurular, ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde aşağıdaki açıklamalar 

doğrultusunda doçent kadroları için Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına; yardımcı doçent 

kadroları için ise ilgili Birimlere şahsen yapılacaktır. 

Doçent kadrosuna başvuracak adaylar, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının 

internet sitesindeki formlar menüsünde yer alan Öğretim Üyesi İlan Başvuru Formu ile 3 adet 

fotoğraf, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi,  lisans, yüksek lisans ve doktora 

diplomalarının fotokopileri, askerlik durum belgesi fotokopisi, özgeçmiş, yayın listesi (başlıca 

araştırma eseri belirtilecek) ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 4 takım dosya halinde ve 

ayrıca 4 adet CD ortamında vereceklerdir. 

Yardımcı doçent kadrosuna başvuracak adaylar, Üniversitemiz Personel Daire 

Başkanlığının internet sitesindeki formlar menüsünde yer alan Öğretim Üyesi İlan Başvuru Formu 

ile  3 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının 

fotokopileri, yabancı dil belgesi, askerlik durum belgesi, özgeçmiş, yayın listesiyle bilimsel 

çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya halinde ve ayrıca 4 adet CD ortamında 

vereceklerdir. 

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca 

onaylanmış olması gereklidir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

 

BİRİM BÖLÜM 

ANABİLİM 

DALI Doç. 

Yrd. 

Doç. NİTELİKLER 

Fen 

Edebiyat 

Fakültesi 

Fizik Çekirdek Fiziği 1   
Nükleer Bilimler alanında 

çalışma yapmış olmak. 

Mimarlık 

Fakültesi 

Şehir ve Bölge 

Planlama 
Şehir Planlama 

 
1 

Alanında doktora yapmış 

olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Elektrik-

Elektronik 

Mühendisliği 

Elektrik-

Elektronik 

Mühendisliği 

1   

Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği alanında 

doçentlik unvanına sahip 

olmak. 

Makine 

Mühendisliği 

Makine 

Mühendisliği  
1 

Makine Mühendisliği lisans 

ve yüksek lisans, Enerji 

doktora mezunu olmak ve 

Yakıt Pilleri konusu üzerine 

çalışma yapmış olmak. 

 4500/1-1 



22 Mayıs 2015 – Sayı : 29363 RESMÎ GAZETE Sayfa : 157 

 

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/40313 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
BAŞBAKANLIK 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU 

KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 
İl/İlçe ÇANKAYA 

Adresi 
BİLKENT PLAZA B1 BLOK 

BİLKENT/ANKARA 
Tel-Faks 0-312-2667680 

Posta Kodu  E-Mail  

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

Adı/Unvanı Ortak İç ve Dış Ticaret A.Ş. İlkin Nuri İNCE   

Adresi 
Tiflis Cad. Sema Yazar Sk. Yazıcı Apt. 

No: 3/1 Çankaya/ANKARA 
 

T.C. Kimlik No.  26971964486   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
----------  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Diyarbakır Ticaret Sicili Müdürlüğü  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
20883  

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 (  ) 

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. 

 4522/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/29372 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
2’NCİ HAVA İKMAL BAKIM 

MERKEZİ KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe KAYSERİ/MELİKGAZİ 

Adresi 
ESENYURT MAH. ERCİYES 

CAD.  
Tel-Faks 352 2224545-352 2221017 

Posta Kodu 38050 E-Mail - 

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

Adı/Unvanı AHMET USLU  

Adresi 

FATİH MAH. NİL CADDESİ 

DALAMAN SOK. NO..13/B 

KAYSERİ 

 

T.C. Kimlik No. 25837900408  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
8940058753  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
KAYSERİ TİCARET ODASI  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 38017  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 4523/1/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/104465 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
PİYADE OKUL 

KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe İSTANBUL/TUZLA 

Adresi İSTASYON MAH. OKUL SOK. Tel-Faks 2163951676-2163953707 

Posta Kodu 34940 E-Mail  

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

Adı/Unvanı 

CALLUT TARIM TURİZM VE SU 

ÜRÜNLERİ İTHALAT İHRACAT 

SANAYİ VE TİCARET LİMİTED 

ŞİRKETİ 

 

Adresi TOLCA KÖYÜ HÜYÜK/KONYA  

T.C. Kimlik No. -  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
1960079762  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
BEYŞEHİR TİCARET ODASI  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 1065  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 4523/2/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/92110 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

2'NCİ HUDUT TUGAY 

KOMUTANLIĞI 

İl/İlçe HAKKARİ/ÇUKURCA 

Adresi ÇUKURCA YOLU ÜZERİ Tel-Faks 43805000010 - 438 5112265 

Posta Kodu  E-Mail - 

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

Adı/Unvanı SULTAN GÜR  

Adresi 

BULAK MAH. BULVAR CAD. 

NO:10 HAKKARİ  

 

T.C. Kimlik No. 12587269640  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 

4390355813  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

HAKKARİ TİC. VE SAN. OD.  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 1735  

6. Yasaklama 

Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 4523/3/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/117089 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
5'İNCİ KOLORDU 

KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe TEKİRDAĞ/ÇORLU 

Adresi  Tel-Faks 2826511974 - 2826545002 

Posta Kodu 59850 E-Mail - 

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

Adı/Unvanı 

CALLUT TARIM TURİZM VE SU 

ÜRÜNLERİ İTHALAT İHRACAT 

SANAYİ VE TİCARET LİMİTED 

ŞİRKETİ 

 

Adresi TOLCA KÖYÜ HÜYÜK/KONYA  

T.C. Kimlik No. -  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
1960079762  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
BEYŞEHİR TİCARET ODASI  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 1065  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 4523/4/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/119408 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin - 

Adı 
TUZLA PİYADE OKUL 

KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe İSTANBUL/TUZLA 

Adresi İSTASYON MAH.OKUL SOK. Tel-Faks 2163951676-2163953707 

Posta Kodu 34940 E-Mail - 

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

Adı/Unvanı İBRAHİM HAKKI SUBAŞI - 

Adresi 

YUKARI DUDULLU ÇAYIRÖNÜ 

ACISU CAD. ÇEŞNİ SOK. NO.:9 

ÜMRANİYE/İSTANBUL 

- 

T.C. Kimlik No. 41392848740 - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 

7820146164 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

İSTANBUL TİCARET ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 834957 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 4523/5/1-1 



22 Mayıs 2015 – Sayı : 29363 RESMÎ GAZETE Sayfa : 163 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2011/198193 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
İZMİR TEDARİK BÖLGE 

BAŞKANLIĞI 
İl/İlçe İZMİR/KONAK 

Adresi GAZİLER CAD. /1420 SOK. 1/3 Tel-Faks 2324330076-2324332709 

Posta Kodu 35128 E-Mail - 

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

Adı/Unvanı 

ETASİS ELEKTRONİK TARTI 

ALETLERİ VE SİSTEMLERİ 

SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ 

SÜHA ÖZBAY 

Adresi 
ORG.SAN.BÖL. 10. CAD. NO:12 

ESKİŞEHİR 

ORG.SAN.BÖL. 10. CAD. NO:12 

ESKİŞEHİR  

T.C. Kimlik No.  20794909358 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
3810019085 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 26355 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 4523/6/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2015/23416 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin - 

Adı 
ANKARA TEDARİK BÖLGE 

BAŞKANLIĞI  
İl/İlçe ANKARA/KEÇİÖREN 

Adresi 
ETLİK CADDESİ (ESKİ 

GARAJLAR YANI) 
Tel-Faks 3123843250-3123843261 

Posta Kodu 06010 E-Mail - 

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

Adı/Unvanı 

ÇEŞME SÜT TARIM 

ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET 

PAZARLAMA LİMİTED 

ŞİRKETİ 

AYBEY CAN 

Adresi 
BELEVİ MAH. İSTASYON 

MEVKİİ NO:11 SELÇUK/İZMİR 

BELEVİ MAH. İSTASYON MEVKİİ 

NO:11 SELÇUK/İZMİR 

T.C. Kimlik No. - 16718379888 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
1670166730 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
SELÇUK TİCARET ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 1852 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 4523/7/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/56333 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
ADANA TEDARİK BÖLGE 

BAŞKANLIĞI 
İl/İlçe ADANA /SEYHAN 

Adresi 
REŞAT BEY MAH. ORDU 

CAD.ADLİYE ARKASI 
Tel-Faks 3223525301-3223597885 

Posta Kodu 01330 E-Mail - 

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

Adı/Unvanı TACETTİN DAĞ - 

Adresi 
TOPTANCILAR SİTESİ 1. BLOK 

NO.:9 BATMAN 
- 

T.C. Kimlik No. 69298184120 - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
2650054417 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

BATMAN ESNAF VE 

SANATKARLAR ODALARI 

BİRLİĞİ 

- 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 72/5147 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 4523/8/1-1 

————— 
4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 26’ncı maddesine göre MTP Metal 

Plastik Makina İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile şirketin % 50’den fazla 

hissesine sahip ortağı Musa YETER hakkında verilen ve 13 Şubat 2014 tarihli ve 28912 sayılı 

Resmi Gazete’nin 62’nci sayfasında yayımlanan yasaklama kararı ile ilgili olarak; Ankara 1’inci 

İdare Mahkemesi tarafından 27 Ocak 2015 tarihli ve 2014/852 Esas, 2015/114 Karar sayılı kararı 

ile iptal edilmiştir. 

Duyurulur. 4523/9/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/78317 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
BOTAŞ Petrol İşletmeleri Bölge 

Müdürlüğü 
İl/İlçe Adana / Ceyhan 

Adresi P.K 73 Ceyhan / ADANA Tel-Faks 0322 639 24 65 - 0 322 639 24 80 

Posta Kodu 01944 E-Mail mahmut.bahar@botas.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 
Zopcukoğulları İnşaat Turizm Taahüt 

Ticaret Limited Şirketi 
Sabri ZOPCUK 

Adresi 
Belediyeevleri Mah. 198. Sokak Zemin 

Kat No: 48 Seyhan / ADANA 

Belediyeevleri Mah. 198. Sokak 

Zemin Kat No: 48 Seyhan / ADANA 

T.C. Kimlik No.  11722328488 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
9990088643  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Adana Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
36254  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (18) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

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. 

 4570/1/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/78317 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
BOTAŞ Petrol İşletmeleri Bölge 

Müdürlüğü 
İl/İlçe Adana / Ceyhan 

Adresi P.K 73 Ceyhan / ADANA Tel-Faks 0322 639 24 65 - 0 322 639 24 80 

Posta Kodu 01944 E-Mail mahmut.bahar@botas.gov.tr 

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

Adı/Unvanı Nazmi ONUR  

Adresi 

Ticaret Odası Belgesindeki Adres: 

Kuruköprü Mah. 34. Sok. No:25 

Seyhan/ADANA 

Sözleşmedeki Adres: Yeni Yurt Mah. 114 

Sok. No: 1/B Seyhan / ADANA 

 

T.C. Kimlik No. 11656374834  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
6430039990  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Adana Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
15221  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (18) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

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. 

 4570/2/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/113760 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol 

Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü 
İl/İlçe ÇANKAYA / ANKARA 

Adresi 
Bilkent Plaza 1598 Cadde A1 - A2 

Blok 
Tel-Faks 

Tlf: 0 312 297 20 00 

Fax: 0 312 297 32 60 

Posta Kodu 06800 E-Mail  

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

Adı/Unvanı 
Hatboru Çelik Boru Sanayi ve Ticaret 

Limited Şirketi 
 

Adresi 
Antakya Organize Sanayi Bölgesi 6 Nolu 

Yol No: 15 Belen-Antakya/Hatay 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
4580010518  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Antakya Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
5498  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (2) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

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. 

 4569/1-1 
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TCDD 4. Bölge Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/179293 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

TC. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME 

BAKANLIĞI/TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü İl/İlçe Sivas/Merkez 

Adresi 
Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı No: 2 

Merkez/SİVAS 
Tel-Faks 0 346 2217000      0 346 2231332 

Posta Kodu 58080 E-Mail 
4bolgetasinmazmallarmudurlugu@

tcdd.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 
METİN AYDIN-AYDIN 

MUHENDİSLİK 
 

Adresi 
Büyük Hüseyinbey Mah. Atatürk Cad. 

Şehir Pasajı No: 64/1 MALATYA 
 

T.C. Kimlik No. 20924549836  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2015/31329 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

Adı 
Gökhöyük Tarım İşletmesi 

Müdürlüğü 
İl/İlçe Merkez/AMASYA 

Adresi 
Doğantepe Köyü Gökhöyük Mah. 

Deniz Cad. Kızılırmak Sok. No: 10 
Tel-Faks 0 358 273 52 97-98/ 0 358 273 52 14 

Posta Kodu 05010 E-Mail gokhoyuk@tigem.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 
Yazıcı Sgrt Sigorta Aracılık Hizmetleri 

Ltd. Şti. 
Nurettin YAZICI 

Adresi 

Göztepe Mah. İstoç Oto ve Ticaret 

Merkezi A1 - A2 Blok No: 56 

Bağcılar/İSTANBUL 

 

T.C. Kimlik No.  28810104138 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
086 047 6008  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İstanbul Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
786 9635  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

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

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI
2015/7694 Türkiye Sınırları İçerisinde At Yarışları Düzenleme, Yurt İçinde ve Yurt

Dışında Düzenlenen Yarışlar Üzerine Yurt İçinden ve Yurt Dışından
Müşterek Bahis Kabul Etme Hak ve Yetkisinin Türkiye Jokey Kulübüne
Devredilmesine İlişkin Sürenin Uzatılması Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER
— Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği
–– İçişleri Bakanlığı Personeli Yer Değiştirme ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik 
–– Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında

İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında
Yönetmelik

–– Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali
Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
— İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2015/3)
–– Özelleştirme Yüksek Kurulunun 15/5/2015 Tarihli ve 2015/19 Sayılı Kararı
–– Özelleştirme Yüksek Kurulunun 15/5/2015 Tarihli ve 2015/20 Sayılı Kararı
–– Özelleştirme Yüksek Kurulunun 15/5/2015 Tarihli ve 2015/21 Sayılı Kararı
–– Özelleştirme Yüksek Kurulunun 15/5/2015 Tarihli ve 2015/23 Sayılı Kararı
–– Özelleştirme Yüksek Kurulunun 15/5/2015 Tarihli ve 2015/24 Sayılı Kararı
–– Özelleştirme Yüksek Kurulunun 15/5/2015 Tarihli ve 2015/25 Sayılı Kararı
–– Özelleştirme Yüksek Kurulunun 15/5/2015 Tarihli ve 2015/26 Sayılı Kararı
–– Özelleştirme Yüksek Kurulunun 15/5/2015 Tarihli ve 2015/27 Sayılı Kararı
–– Özelleştirme Yüksek Kurulunun 15/5/2015 Tarihli ve 2015/28 Sayılı Kararı
–– Özelleştirme Yüksek Kurulunun 15/5/2015 Tarihli ve 2015/29 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2015 Tarihli ve E: 2014/164, K: 2015/12 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 25/2/2015 Tarihli ve 2012/611 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 25/2/2015 Tarihli ve 2013/4841 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 25/2/2015 Tarihli ve 2013/8136 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 25/2/2015 Tarihli ve 2014/7478 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 25/2/2015 Tarihli ve 2014/13358 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri


