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Karar Sayısı : 2015/8215

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
Y. AKDOĞAN

N. KURTULMUŞ

C. YILMAZ

Y. T. TÜRKEŞ

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

K. İPEK

A. GÜRCAN

H. B. DEDEOĞLU

F. IŞIK

Adalet Bakanı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

Avrupa Birliği Bakanı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

V. EROĞLU

F. H. SİNİRLİOĞLU

N. ZEYBEKCİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı V.

Dışişleri Bakanı

Ekonomi Bakanı

A. ERDEM
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
A. R. ALABOYUN

A. Ç. KILIÇ

K. ARZU

C. AŞÇI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Gençlik ve Spor Bakanı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

Gümrük ve Ticaret Bakanı

S. ALTINOK

M. C. DÜZYOL

Y. TOPÇU

M. ŞİMŞEK

İçişleri Bakanı

Kalkınma Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Maliye Bakanı

N. AVCI

M. V. GÖNÜL

V. EROĞLU

Millî Eğitim Bakanı

Millî Savunma Bakanı

Orman ve Su İşleri Bakanı

M. MÜEZZİNOĞLU

F. BİLGİN

Sağlık Bakanı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2015/8229

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
Y. AKDOĞAN

N. KURTULMUŞ

C. YILMAZ

Y. T. TÜRKEŞ

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

K. İPEK

A. GÜRCAN

H. B. DEDEOĞLU

F. IŞIK

Adalet Bakanı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

Avrupa Birliği Bakanı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

A. ERDEM

V. EROĞLU

F. H. SİNİRLİOĞLU

N. ZEYBEKCİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı V.

Dışişleri Bakanı

Ekonomi Bakanı

A. R. ALABOYUN

A. Ç. KILIÇ

K. ARZU

C. AŞÇI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Gençlik ve Spor Bakanı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

Gümrük ve Ticaret Bakanı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

S. ALTINOK

M. C. DÜZYOL

Y. TOPÇU

M. ŞİMŞEK

İçişleri Bakanı

Kalkınma Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Maliye Bakanı

N. AVCI

M. V. GÖNÜL

V. EROĞLU

Millî Eğitim Bakanı

Millî Savunma Bakanı

Orman ve Su İşleri Bakanı

M. MÜEZZİNOĞLU

F. BİLGİN

Sağlık Bakanı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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ATAMA KARARLARI
Başbakanlıktan:
Karar Sayısı : 2015/649
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Başbakanlık
Müşavirliğine Mehmet NAYIR’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile
2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Başbakan yürütür.
17/11/2015
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan

—— • ——

İçişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/645
1 – 1 inci derece kadrolu Mersin Vali Yardımcılığına Mülkiye Başmüfettişi Şükrü
YILDIZ’ın,
1 inci derece kadrolu Çanakkale Vali Yardımcılığına Mülkiye Başmüfettişi İlhan
URAN’ın,
1 inci derece kadrolu Ordu Vali Yardımcılığına Mülkiye Başmüfettişi Mehmet Ali
ÖZKILINÇ’ın,
1 inci derece kadrolu Sakarya Vali Yardımcılığına Keşan Kaymakamı Bekir DINKIRCI’nın,
1 inci derece kadrolu Keşan Kaymakamlığına Balıkesir Vali Yardımcısı Nuri
ÖZDER’in,
1 inci derece kadrolu Hatay İl Hukuk İşleri Müdürlüğüne Bornova Kaymakamı Kadri
CANAN’ın,
Toprakkale Kaymakamlığına Mersin-Aydıncık Kaymakamı Mehmet MARAŞLI’nın,
Eleşkirt Kaymakamlığına Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı
Abdulkadir OKAY’ın,
Gölpazarı Kaymakamlığına Eleşkirt Kaymakamı Tuncay TOPSAKALOĞLU’nun
atanmaları, 657 sayılı Kanunun 45, 68/B, 71, 74 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı
Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.
17/11/2015
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU

Selami ALTINOK

Başbakan

İçişleri Bakanı
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YÖNETMELİKLER
Adalet Bakanlığından:
İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KÂTİPLERİNİN SINAV,
ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 7/9/1991 tarihli ve 20984 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İcra Müdür
ve Yardımcıları ile İcra Kâtiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin
ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “üç” ibaresi “bir” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3/A maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde yer alan
“, imlâ kurallarına riayet edilmek” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve ikinci fıkrasının (a) bendi
ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Bakanlık merkez veya taşra kadrolarında fiilen en az bir yıl zabıt kâtibi olarak görev
yapmış olmak.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 7 – İcra müdür ve yardımcılığına atanmak isteyenler yazılı ve sözlü sınava
tabi tutulur.
İcra kâtipleri arasından icra müdür ve yardımcılığına geçişler için kendi aralarında ayrı
bir yazılı sınav yapılabilir.
Yazılı sınavlar Bakanlık tarafından yapılabileceği gibi diğer resmi kurumlara da yaptırılabilir. Yazılı sınavın Bakanlık dışındaki bir kuruma yaptırılması halinde yeri ve tarihi ile usul
ve esaslarına ilişkin hususlar, Bakanlık ile sınavı yapacak kurum arasında yapılacak bir protokol
ile tespit edilir.
İcra kâtipliğine ilk defa açıktan veya naklen atanacaklar, merkezi sınavda başarılı olanlar arasından sınav birimi tarafından yapılacak uygulama sınavı ve sözlü sınava; unvan değişikliği suretiyle atanacaklar ise uygulama sınavına ve sözlü sınava tâbi tutulur. Bakanlık sözlü
sınavı oluşturacağı sınav kurulu aracılığıyla da yapabilir.
Sınav için gereken ücretler başvuru sırasında adaylardan alınır.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11/A maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki altıncı fıkra eklenmiştir.
“Bakanlık tarafından bir sınav birimine birden fazla komisyon için sınav yapma yetkisi
verilebilir.”
“Adaylara en fazla üç komisyon için başvuruda bulunma hakkı tanınabilir. Ancak adaylar, merkezi sınavda aldıkları puan durumlarına göre tercih ettikleri komisyonlardan yalnızca
birinin uygulama sınavı listesine dâhil olabilir. Merkezi sınav puanı, tercih ettikleri komisyonlar
için oluşturulan uygulama sınavı listeleri için yeterli olmayan adaylar uygulama sınavına girmeye hak kazanamaz.”
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MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Sınav kurulunun oluşumu
Madde 24 – Sınav Kurulu; Personel Genel Müdür Yardımcılarından birinin başkanlığında, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü
ve Personel Genel Müdürlüğünde görevli Bakanlıkça uygun görülen hâkim sınıfına dâhil beş
üyeden oluşur.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 25 – İcra müdür ve yardımcılığı sözlü sınav yeri ve zamanı Bakanlık internet
sitesinde, icra kâtipliği sözlü sınav yeri ile zamanı ise sınav biriminin bulunduğu adliye internet
sitesinde veya Bakanlık internet sitesinde ilân edilir.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 26 – Geçerli mazeretleri sebebi ile sözlü veya uygulama sınavına katılamayanlardan sınav kurulu veya sınav birimince mazeretlerinin kabulüne karar verilenler için başka
bir sınav günü tespit edilerek kendilerine bildirilir.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Sınav kurulu veya sınav biriminin her bir üyesi tarafından verilen puanlar ilgisine göre
bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2 ve Ek-3 Değerlendirme Formlarına ayrı ayrı kayıt olunur.
Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalamasının en az yetmiş puan olması gerekir.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Bu sıralamaya tabi tutulanların nihaî puanlarının eşit olması halinde, yazılı sınavda
alınan puana öncelik tanınır. Yazılı sınav puanlarının da eşit olması halinde kura çekilmek suretiyle sıra belirlenir ve bu konuda yapılan işlemler sınav kurulunca düzenlenecek tutanakta
gösterilir.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 29 – İcra müdür ve yardımcılığı sınavlarının nihai sonucu Bakanlık internet
sitesinde; icra kâtipliği sınavlarının nihai sonucu ise sınav biriminin bulunduğu yer adliye internet sitesinde veya Bakanlık internet sitesinde ilan edilir.”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve mevcut
üçüncü fıkrası beşinci fıkra olarak aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“İcra müdür ve yardımcıları zorunlu atamaya tabi personeldir. Bunların asgari hizmet
süreleri beşinci ve dördüncü bölgelerde iki, üçüncü bölgede üç, ikinci bölgede dört, birinci bölgede beş yıldır.”
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“Yılda toplam 90 günü aşan geçici görev süreleri, aynı unvanda aday memur olarak
geçen süreler veya başka yerdeki bir görevin 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi uyarınca icra
müdürü ve yardımcısına vekâleten gördürülmesi halinde bu sürelerin tamamı geçirildiği yerin
bölge hizmetinden sayılır.
İcra müdür ve yardımcılarının;
a) 657 sayılı Kanun veya diğer kanunlar uyarınca aylıksız izin almak suretiyle geçirdiği
süreler,
b) Yetiştirilmek amacıyla yurtdışına gönderilmesi halinde yurtdışında geçirdiği süreler,
c) 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesi gereğince aldığı izinlerin altı ayı aşan kısmı,
bölge hizmetinden sayılmaz.”
“İcra müdür ve yardımcılarının;
a) 657 sayılı Kanunun 102 nci ve 104 üncü maddelerinde öngörülen izinlerinin tamamı
ile 105 inci maddesi gereğince verilen izinlerinin toplamının altı ayı geçmeyen kısmı,
b) Görevden uzaklaştırılması, görevleri ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan
tutuklanması veya gözaltına alınması söz konusu olduğunda 657 sayılı Kanunun 143 üncü
maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi halinde bu sürelerin tamamı,
c) Yılda toplam 90 günü geçmeyen geçici görev süreleri,
ç) Hizmet içi eğitimde başarılı geçen sürelerin tamamı,
kadrosunun bulunduğu yerin bölge hizmetinden sayılır.”
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 38 – Bölgelerdeki asgari hizmet süresini tamamlayanlar aynı bölge seviyesinde
başka bir yere veya durumlarına uygun alt veya üst bölgelere icra müdürü veya icra müdür
yardımcısı olarak atanabilir.
Birinci bölgelere icra müdürü olarak atanabilmek için meslekte sekiz yıllık hizmet süresinin doldurulması gerekir.”
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.
“Kadro, iş ve ihtiyaç durumuna göre nakiller
Madde 38/A – Kadro, iş ve ihtiyaç durumunun gerektirdiği hallerde birinci, ikinci ve
üçüncü bölgelerde iki yılını, dördüncü ve beşinci bölgelerde ise bir yılını dolduranlar, aynı bölge seviyesinde başka bir yere veya durumlarına uygun alt veya üst bölgelere icra müdürü veya
icra müdür yardımcısı olarak atanabilir.”
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki (e) ve (f) bentleri eklenmiş ve aynı
maddeye birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve mevcut ikinci fıkra
buna göre teselsül ettirilmiştir.
“a) Sağlık,
b) Aile birliği,”
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“e) Can güvenliği,
f) Engellilik.”
“Sağlık ve aile birliği mazeretlerine dayalı olarak naklen atanma veya bulunduğu yerdeki görevine devam etme talebinde bulunanlar, mazeretlerinin devam ettiğine dair belgeleri
her yıl Ocak ayında ibraz etmek zorundadır.
Asgari hizmet süresini sağlık ve aile birliği mazeretine dayalı olarak tamamlamamış
olanların mazeretinin sona ermesi durumunda, asgari hizmet süresinin eksik kalan kısmı tamamlattırılır.”
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Sağlık mazeretine bağlı naklen atama
Madde 40 – Kendisi, eşi, annesi, babası, bakmakla yükümlü olduğu çocukları ve vasi
tayin edildiği kardeşinin hastalığının görev yaptığı yerde veya yakın mahalde tedavisinin mümkün olmadığını veya mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversite hastanesinden alınacak sağlık kurulu
raporu ile belgelendirenler sağlık mazeretine bağlı olarak naklen tayin talebinde bulunabilir.
Bu şartları taşımayan raporlar dikkate alınmaz.
Sağlık mazeretine dayalı olarak yapılacak yer değiştirmeler öncelikle mazeretin karşılanabileceği aynı bölge seviyesinde başka bir yere atamak suretiyle yapılır. Aynı bölge seviyesinde mazeretin karşılanamaması halinde mazeretin karşılanabileceği ve Bakanlıkça ihtiyaç
duyulan başka bir bölgeye de atama yapılabilir.”
MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Aile birliği mazeretine bağlı naklen atama
Madde 41 – İcra müdür ve yardımcıları aile birliği mazeretine bağlı olarak;
a) Kamu personeli olan eşinin naklen atanma imkânının olmaması halinde eşinin bulunduğu yere,
b) Eşinin, mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması durumunda ilgili kurumla koordinasyon sağlanmak suretiyle öncelikli hizmet ihtiyacının
bulunduğu yere,
c) Eşinin Bakanlık bünyesinde çalışıyor olması halinde, Bakanlıkça ihtiyaç duyulan
yere,
ç) Kamu personeli olmayan eşinin, talep edilen yerde başvuru tarihi itibarıyla son iki
yıl içinde 360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile
işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde bu durumda olan eşin bulunduğu yere,
d) Milletvekili, belediye başkanı, muhtar veya noter olan eşlerinin bulunduğu yere,
naklen atanabilir.
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Aile birliği mazeretine bağlı naklen atanma talebinde bulunanlar vukuatlı aile nüfus
kayıt örneği ile birlikte durumlarının yukarıdaki bentlere uygunluğunu gösteren resmi belgeleri
ibraz etmekle yükümlüdür.”
MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
maddeler eklenmiştir.
“Can güvenliği mazeretine bağlı naklen atama
Madde 42/A – Kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından birinin, bulunduğu yerde kalmasının can güvenliğini tehdit altında bırakacağını adli veya mülki
idare makamlarından alınacak belgeyle belgelendirenler, can güvenliği mazeretine dayanarak
naklen atanma talebinde bulunabilir.
8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca hakkında adli makamlarca işyerinin değiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbir kararı alınanlar da bu mazeretleri
uyarınca naklen atanma talebinde bulunabilir.
Bu şekildeki talepler, öncelikle aynı bölge içinde bir yere, aynı bölgede ihtiyaç bulunmaması halinde ise diğer bölgelere atama yapılmak suretiyle karşılanabilir.”
“Engellilik durumuna bağlı naklen atama
Madde 42/B – İlgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk
oranında engelli olduğu belirtilenler ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu
birinci derece kan hısımlığı bulunanlar engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı
olarak naklen atanma talebinde bulunabilir. Bu kapsamdaki talepler kadro durumu dikkate alınarak karşılanır.
İlgilinin kendisinin, birlikte yaşadığı eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının engellilik durumunun tedavisi sebebiyle naklen atanma talebinde bulunması halinde, naklen atama yapılacak yerin, bu engellilik durumuna uygun olması esastır.
Engellilik durumu devam edenlerin isteği dışında yeri değiştirilmez. Engellilik durumu
ortadan kalkanlar hakkında bu Yönetmelikte yer alan diğer hükümler uygulanır.”
MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“İcra müdür ve yardımcıları ile icra kâtipleri hakkında;
a) Adli veya idari soruşturma nedeniyle o yerde kalmasında Bakanlıkça sakınca görülmüş olması,
b) Adalet müfettişi tarafından düzenlenen hal kâğıdında zayıf not takdir edilmiş olması
veya orta not takdir edilmekle birlikte ilgilinin başka yere atanmasının teklif edilmesi,
durumlarından birinin varlığı halinde, mazeretlerine ve bulundukları yerdeki görev sürelerine bakılmaksızın aynı bölgedeki diğer bir yere veya alt bölgelere nakledilebilir.
Hizmet gereği atamaya tâbi tutulan icra müdürleri, icra müdür yardımcılığına; icra kâtipleri ise müktesebi kadro ve aylığa uygun olarak zabıt kâtipliğine atanabilir.”
MADDE 19 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 20 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organize
Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(3) Yer seçiminin kesinleşmesinden sonra, OSB sınırları dışında kalan alanların planlanması, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya ilgili idareler tarafından en geç bir yıl içinde yapılır.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Müteşebbis heyet (işletme aşamasında genel kurul),”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müteşebbis heyet üyeliğine seçilebilmek için;” ibaresi; “Müteşebbis heyet üyesi olabilmek için;”
olarak ve aynı fıkranın (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Müteşebbis heyeti meydana getiren kamu kurum veya kuruluş mensubu veya organlarında görevli, Odalar ve diğerlerinde ise sadece organlarında görevli olmak veya 14 üncü
maddenin birinci fıkrası ile 18 inci maddenin altıncı fıkrasındaki şartların oluşması halinde
OSB’de katılımcı olmak,”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(3) Müteşebbis heyete girecek katılımcılar, kooperatiflerden oluşmuş organize küçük
sanayi bölgelerinde ise; işyerlerinin 2/3’ü işyeri açma izni alarak üretime geçen kooperatiflerin
oranı, bölgedeki tüm kooperatiflerin 1/3’ü oranına ulaştığında, kooperatiflerin yetkili organlarınca seçilecek birer temsilci vasıtasıyla müteşebbis heyet tarafından belirlenecek gün ve saatte
müteşebbis heyet başkanı veya vekili başkanlığında toplanarak yapacakları seçimle belirlenir.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 15 – (1) Müteşebbis heyet ilk toplantısında, Valinin başkan olması durumunda, il özel idaresi, il özel idaresi bulunmayan illerde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ve belediye temsilcileri dışında kalanlardan bir başkan vekili, aksi takdirde bir başkan
ve bir başkan vekili seçer.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(3) Toplantı gündemini içeren çağrı, toplantı gününden 5 gün önce iadeli taahhütlü
mektupla veya imza karşılığı veya tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen üyelere elektronik yolla yapılır.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Müteşebbis heyet asıl üyeliğinde yer alan ancak yönetim ve denetim kurulu asıl
ve yedek üyeliklerinde görev almak istemeyenler ile geçerli bir mazereti olmaksızın üst üste
müteşebbis heyetin 3 toplantısına veya mazeretli olsa bile 1 yıl içinde toplantıların yarıdan bir
fazlasına katılmayanlar, üyelikten çekilmiş sayılırlar.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Bakanlık doluluk oranının zamanında tespiti için gerekli duyuruları yapar. Yönetim
kurulu, işletmelerin 2/3’ünün yapı kullanma izni alması ve bunların da en az yarısının üretime
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geçtiğini işyeri açma belgesi ile belgelemeleri halinde; yapı kullanma izinleri ve işyeri açma
belgelerinin birer suretini Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne gönderir. Bilim, Sanayi
ve Teknoloji İl Müdürlüğü yaptığı incelemeden sonra durumu Bakanlığa bildirir.”
“(6) İlk ve müteakip seçimli genel kurullarda müteşebbis heyetin göreve devam edip
etmeyeceği konusu gündemin ilk maddesi olarak görüşülür. Üretime geçmiş katılımcıların salt
çoğunluğu, müteşebbis heyetin devam etmesini istedikleri takdirde müteşebbis heyet iki yıl
süre ile göreve devam eder. Bu durumda kuruluş protokolünün ana sözleşme olarak değiştirilmesi ve gündemdeki yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin maddenin yerine
geçen müteşebbis heyete katılacak üyelerin seçimi ile dilek ve temenniler maddesi dışında
kalan gündem maddeleri görüşülmez. Genel kurulda müteşebbis heyete 8 asıl ve 8 yedek üye
seçilir. Genel kurulu takip eden hafta içinde müteşebbis heyet toplanarak 14 üncü maddenin
yedinci fıkrasına göre gerekli üye değişikliği ile yönetim kurulu ve denetim kurulu seçimini
yapar ve sonucu genel kurul tutanakları ile birlikte Bakanlığa gönderir. Genel kurulda müteşebbis heyetin devamına karar verilmesi halinde Genel kurullar iki yılda bir seçimli olarak yapılır.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(1) Olağan ve olağanüstü genel kurulda, ilgili Genel Müdürlük tarafından görevlendirilen en az bir Bakanlık temsilcisinin bulunması zorunludur.”
“(2) Bakanlık temsilcisi, toplantının kanun, yönetmelik, kuruluş protokolü ve ana sözleşmeye uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetler; toplantıya çağrının usulüne uygun yapıldığını gösteren belgeler ile katılımcılar cetveli ve genel kurul tutanağının birer örneğini Bakanlığa verir.”
“(4) İlgili OSB tarafından bu tutarlara tekabül eden vergi ve kanuni kesintiler süresi
içerisinde vergi dairesine yatırılmak üzere kesildikten sonra kalan miktar Ankara'da Bakanlık
adına T.C. Ziraat Bankası'nda açılacak hesaba yatırılır.”
“(7) Bakanlık temsilcisi ile ilgili bu Yönetmelikte düzenlenmemiş hususlarda
28/11/2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri kıyasen uygulanır.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Genel kurul toplantısı, Bakanlık temsilcisi bulundurulması hususunda usulüne uygun başvurunun ve bu Yönetmeliğe uygun işlem yapıldığının tespiti ile toplantı yeter sayısının
sağlanması üzerine, çağrıyı yapan organca yetkili kılınan kişiler tarafından açılır. Daha sonra
bir divan başkanı ve yeterli sayıda üye seçilir.”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci, ikinci ve on dördüncü
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Genel kurul yapma hakkını elde etmiş OSB’lerde her katılımcı, kendisi veya temsil
ve ilzama yetkili bir temsilcisi ile genel kurulda temsil edilir. Katılımcılardan gerçek kişi olanların kendisi, tüzel kişi temsilcisi olan gerçek kişiler ise temsil ettikleri tüzel kişinin yetkili organlarınca verilecek son üç ay içinde düzenlenmiş yetkilendirme yazısını ibraz etmeleri halinde
genel kurula iştirak eder. Tüzel kişilik temsilcisinin OSB organlarına seçilebilmesi için tüzel
kişiliğin temsil ve ilzamına yetkili olması gerekir.”
“(2) Katılımcılar, genel kurulda noter tasdikli vekâletname ile temsil edilebilir. Vekil
sıfatıyla genel kurula katılanlar ancak bir katılımcıyı temsil edebilir ve tek bir vekâletname ile
temsil ettiği katılımcının oy haklarının tamamını kullanabilir.”
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“(14) Ancak, hizmet ve destek alanından genel kurula iştirak edecek katılımcı sayısı
genel kurulun katılımcı sayısının % 10’unu geçemez. Bu oranın aşılması halinde kendi aralarından seçimle belirleyecekleri temsilciler genel kurula iştirak eder.”
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(2) OSB organlarının belirlenmesine ilişkin olarak yapılacak seçimlerde, seçilecek sayıdan fazla aday olması halinde hücre ve sandık kullanılarak gizli oy ve açık tasnif usulü uygulanır. Bu seçimlerin usul ve esasları, seçimin yapılacağı genel kurulda bulunan katılımcıların
salt çoğunluğunun alacağı karar doğrultusunda belirlenir.”
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Bilânço ve gelir tablosunun kabul edilmemesi ile yönetim veya denetim kurulu
üyelerinin ibra edilmemesi halinde, üyelerin görev süreleri sona ermiş sayılır ve gündeme seçim
maddesi ilave edilmiş sayılarak bu kurulların yeniden seçimi yapılır. İbra edilmeyen yönetim
veya denetim kurulu üyeleri, bu organlara aynı genel kurulda tekrar seçilemez.”
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Aşağıda yazılı kişiler, kanun, yönetmelik, kuruluş protokolü ve ana sözleşmede belirtilen hususlar ve iyi niyet esaslarına aykırı olduğu iddiasıyla genel kurul kararları aleyhine, toplantı
tarihinden itibaren üç ay içinde, OSB’nin bulunduğu yerdeki ilgili mahkemeye başvurabilir:”
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 35 – (1) Müteşebbis heyetin ve genel kurulun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Yer seçiminin ardından valiliğe yazılan talimat yazısında belirtilen hususları yerine
getirmek.
b) Kuruluş protokolünde Bakanlığın iznini alarak değişiklik yapmak, genel kurula geçildiğinde kuruluş protokolünün OSB ana sözleşmesi olarak değiştirilmesine karar vermek.
c) Kamulaştırma işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla Bakanlıktan kamu yararı kararı
talebinde bulunmak.
ç) Arsa tahsis ve satışı ile ilgili prensipleri belirlemek.
d) Şartlar oluştuğunda genel kurul toplantısını yapmak.
e) Kredi kullanan OSB’lerde, bölge müdürlüğünün teşkilat şeması ve personelin pozisyonlarını Bakanlığın onayına sunmak.
f) Kanun, yönetmelik, ana sözleşme ve iyi niyet esasları ile genel kurul kararlarına
aykırı olduğu ileri sürülen yönetim kurulu kararlarının iptal edilip edilmeyeceği konusunda
karar vermek, ihtiyaç halinde, Kanun ve Yönetmeliğe aykırı olmamak şartı ile iç talimatnameler
çıkarmak.
g) OSB'nin kuruluş amacını gerçekleştirmek ve ideal şekilde işleyişini sağlamak için
gerekli kararları ve tedbirleri almak, OSB’ye ait para ve diğer kaynakların kuruluş amacına
uygun olarak kullanılmasını sağlamak ve denetlemek.
ğ) OSB’nin, yönetim ve denetim kurulu üyelerini seçmek ve ibra etmek, gerektiğinde
bunları azletmek, bilançoyu kabul etmek veya reddetmek.
h) Bölge müdürlüğünün teşkilat şeması ve personelin pozisyonlarını onaylamak ve personelin niteliği ile ilgili prensipleri belirlemek, bölge müdürünün atanması veya azli ile ilgili
karar almak, bölge müdürlüğü personelinin atanması ve azli ile ilgili prensipleri belirlemek.
ı) Yönetim ve denetim kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı veya aylık ücretler ile
bölge müdürü ve OSB personeline ödenecek ücret ve sosyal hakların asgari ve azami sınırlarını
tespit etmek.
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i) Üst kuruluşa katılmak için karar almak ve temsilcilerini belirlemek.
j) OSB’nin genişlemesine veya bir diğer OSB ile birleşmesine karar vermek ve birleşme
şartlarını belirlemek.
k) İmar ve parselasyon planları ve değişiklikleri ile ruhsat ve izinlerin verilmesine ilişkin
prensipleri belirlemek.
l) OSB’nin, Teknoloji Geliştirme Bölgesi yönetici şirketlerine, Ar-Ge ve inovasyon
merkez veya enstitüsü olarak faaliyette bulunmak amacıyla kurulan şirketlere, lojistik ve benzeri ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hizmetlerinden yararlanabileceği diğer şirketlere iştirak
etmesine karar vermek ve bu konuda prensipleri belirlemek.
m) Katılımcılar ile OSB yönetim kurulu, denetim kurulu ve bölge müdürlüğü arasında
doğabilecek uyuşmazlıklar hakkında, gerektiğinde Bakanlığın görüşünü de alarak karar vermek.
n) Rehin ve ipotek almak, vermek, fek etmek, OSB’nin yatırım programlarını, yeni yatırımlarını ve bütçesini onaylamak.
o) Yönetim aidatları ve hizmet karşılıklarını arsaların boş, inşaat halinde ve üretime
geçme durumları dikkate alınarak parsel büyüklüğüne göre belirlemek.
ö) OSB’ye ait gayrimenkullerin ve menkullerin satış, kiralanma, trampa ve benzeri işlemleri ile ilgili prensipleri ve altyapı katılım payları, elektrik, su, doğal gaz ve benzeri satış
bedelleri ile ilgili prensipleri belirlemek.
p) OSB için yapılacak alım satım, alt yapı, sosyal tesisler, arıtma tesislerinin inşaatı ve
proje dahil tüm ihaleler konusunda alacağı kararlarla işlemlerin yürütülmesi ve ihalenin sonuçlandırılması için usul ve esasları tespit etmek.
r) OSB’nin ihtiyacı olan elektrik, su, kanalizasyon, doğal gaz, arıtma tesisi, yol, haberleşme, spor tesisleri gibi altyapı ve genel hizmet tesislerini kurma ve işletme, kamu ve özel
kuruluşlardan satın alarak dağıtım ve satışını yapma; bu çerçevede üretim tesislerini, ortak sağlık ve güvenlik birimlerini kurma ve işletme konularında gerekli kararları almak.
s) OSB’nin her türlü hesap ve işlemlerinin yeminli mali müşavirlere incelettirilmesine
ilişkin prensipleri belirlemek.
ş) Katılımcı ve kiracılardan tahsil edilecek yönetim aidatları, elektrik, su, doğalgaz ve
benzeri satış bedelleri, varsa altyapı katılım payları ödeme şartları ile gecikme halinde uygulanacak yaptırımlara ilişkin esasları belirlemek.
t) Yörelerindeki OSB’ler içinde yer alan en az bir sektörün kümelenmesini sağlamak
amacıyla kümelenme projelerini hazırlamak ve yürütmek, küme analizi yaptırmak, küme geliştirme aşamasında eğitim, ortak satın alma, firma eşleştirme, ortak merkezlerin kurulmasına
yönelik proje ve benzer faaliyetleri ilgili kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği yaparak sürdürmek
ve bu projelerin finansmanına katkı sağlamak.
u) Katılımcıların nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak üzere, ilgili kurumlar ile işbirliği
sağlanarak eğitim merkezi ve/veya eğitim kurumu oluşturmak, işletmek ve bu konu için ayrılacak finansmanın miktarını belirlemek.
ü) Bakanlık OSB Bilgi Sitesine dahil olarak sorgu sayfasındaki bilgilerin istenilen aralıklarla güncellenmesini sağlamak.
v) 14/3/2014 tarihli ve 28941 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik esaslarına göre OSB’nin elektrik
faaliyetleri ile ilgili kararları almak.
y) 23/7/1995 tarihli ve 4122 sayılı Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik
Kanunu uyarınca öncelikle OSB imar planı içinde yer alan sağlık koruma bandının ağaçlandırmasını, çevre düzenlemesini, bakımını, korunmasını ve çevre düzeni sürekliliğini sağlamak.
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z) Yatırımlarla ilgili kredi alma ve ihtiyaç duyulması halinde bankalar ve finans kurumlarından teminat mektubu alınması konularında yönetim kuruluna yetki vermek.
aa) OSB’ler arasında her türlü teknik ve idari konularda iş birliği yapmak, OSB’nin
personel açığı bulunan alanlara ilişkin olarak yapılacak iş ve işlemleri ile ilgili olarak sorumluluk OSB’de kalmak kaydıyla diğer OSB’lerden, OSBÜK’den veya Yatırım Destek Ofisleri
ve benzeri kurum ve kuruluşlardan hizmet almak için düzenlenecek protokolün prensiplerini
belirlemek.
bb) Bakanlığa karşı taahhüt ve sorumlulukları yerine getirmek ve bu hususta gerekli
tedbirleri almak, kanun, yönetmelik, kuruluş protokolü, ana sözleşme ve benzeri düzenlemelerle
verilen diğer görevleri yapmak.
cc) Cadde ve sokak isimlerini belirlemek.”
MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki 35/A maddesi eklenmiştir.
“Müteşebbis heyet ve genel kurulun devredemeyeceği görev ve yetkiler
MADDE 35/A – (1) Müteşebbis heyet ve genel kurul aşağıda yazılı görev ve yetkilerini
hiçbir şekilde devredemez:
a) OSB kuruluş protokolünün veya ana sözleşmesinin değiştirilmesi.
b) Genel kurulun yapılması, organlarının oluşturulması ve ibrası.
c) Bilânçonun kabulü veya reddi.
ç) OSB’nin yatırım programı ve bütçesinin onaylanması.
d) Yönetim ve denetim kurulu üyelerine ödenecek toplantı başına huzur hakkının veya
aylık ücretin tespit edilmesi.
e) OSB’nin genişlemesi veya bir diğer OSB ile birleşmesi ve birleşme şartlarının belirlenmesi.
f) Arsa tahsis ve satış prensiplerinin, alt yapı katılım payları, elektrik, su, doğalgaz ve
benzeri satış bedelleri ile ilgili prensiplerin ve bu aidat ve satış bedellerinin tahsilatında gecikme
halinde uygulanacak yaptırımlara ilişkin esasların belirlenmesi.
g) Üst kuruluşa katılmak için karar verilmesi ve temsilcilerinin belirlenmesi.
ğ) Yönetim aidatları ve hizmet karşılıklarının boş, inşaat halinde ve üretime geçme durumları dikkate alınarak parsel büyüklüğüne göre tespit edilmesi.
h) Bölge müdürünün atanması veya azli.
(2) Genel kurul veya müteşebbis heyet, devredebileceği diğer görev ve yetkiler için
münhasıran karar verir.”
MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) Müteşebbis heyet üyesi olmak veya 14 üncü madde ile 18 inci maddedeki şartların
oluşması halinde OSB’de katılımcı olmak,”
MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin
(8) numaralı alt bendi ile aynı fıkranın (h), (i) ve (j) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“8) Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik
esaslarına göre OSB’nin elektrik faaliyetlerini yürütmek,”
“h) Devir taleplerini inceleyip sonuçlandırmak.”
“i) Özel OSB'lerde imar planı ve değişiklikleri, imar uygulama işlemleri ve altyapı projelerini yetkili kurum ve kuruluşların uygun görüşünü takiben onaylanmak üzere Bakanlığa
göndermek, enerji ile ilgili altyapı projelerini ise Bakanlığın uygun görüşünü takiben onaylanmak üzere ilgili mercilere göndermek.”
“j) Müteşebbis Heyet veya Genel Kurul tarafından belirlenen cadde ve sokak isimlerinin
valilik onayına sunulmasını sağlamak.”
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MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Denetim Kurulu, müteşebbis heyetin veya genel kurulun kendi üyeleri arasından
seçeceği iki asıl iki yedek üyeden oluşur. Oylarda eşitlik halinde kuraya başvurulur.”
MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
“(1) Müteşebbis heyet, yönetim ve denetim kurulu üyelerinden kamu personeli olanlara
toplantı başına huzur hakkı, diğerlerine de aylık ücret ödenebilir. Huzur hakları ve ödenecek
ücretin aylık miktarı her yıl müteşebbis heyet/genel kurul tarafından tespit edilir.”
MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin
(1.2), (1.3), (2.1) ve (3) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“1.2) Proje ve altyapı inşaatı döneminde, lisans eğitimi veren veya denkliği Yüksek
Öğretim Kurumu tarafından onaylanan üniversitelerden mühendis, mimar ve şehir plancısı olarak mezun, en az 3 yıllık iş tecrübesine sahip olmak.”
“1.3) İşletme döneminde ise, lisans eğitimi veren veya denkliği Yüksek Öğretim Kurumu tarafından onaylanan üniversitelerden mezun, en az 3 yıllık iş tecrübesine sahip olmak.”
“2.1) Proje ve altyapı inşaatı döneminde, işin durumuna ve ihtiyaca göre lisans eğitimi
veren veya denkliği Yüksek Öğretim Kurumu tarafından onaylanan üniversitelerden mezun,
en az 2 yıllık iş tecrübesine sahip mimar, inşaat mühendisi, harita mühendisi, elektrik mühendisi, çevre mühendisi veya makine mühendisi olmak.”
“3) Muhasebeci:
3.1) Muhasebe ile ilgili lisans eğitimi veren üniversitelerden mezun olmak.”
MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“ç) AG-YG elektrik şebekesi yapım aşamasında elektrik mühendisi, doğalgaz şebekesi
yapım aşamasında makine mühendisi,”
“d) Arıtma tesisi yapım aşamasında çevre, inşaat, elektrik ve makina mühendisi,”
MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.
“(2) Bakanlık tarafından gerekli görülmesi halinde planlama etaplar halinde yapılabilir.”
MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 71 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent
eklenmiştir.
“i) Sundurma;
Yağmurdan, güneşten ve rüzgârdan korunmak için binaya bitişik olarak hafif malzemeden yapılan bölme duvarları olmayan, üç tarafı açık olarak konsol şeklinde yapılan örtülerdir.
Sundurmalar, çevre yeşilinin ve 5 metre ring yolunun üzerinde yer alamaz. Yan ve arka cephedeki uygunluğuna proje müelliflerinin uygunluk raporuna göre Bölge yönetimi tarafından karar
verilir.”
MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 79 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 79 – (1) Düzenleme sahasına ait uygulama haritaları yapılırken veya revize
edilirken güncel tapu kayıtları, teknik rapor, kadastral durum haritası, düzenleme saha krokisi,
koordinat ve alan hesabı cetvelleri, aplikasyon özet çizelgesi, röleve ölçü krokileri, ada anahtarı
ve tescil bildirimi, 23/6/2005 tarihli ve 2005/9070 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği ile 6/8/1973 tarihli ve
14617 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tescile Konu Olan Harita ve Planlar Yönetmeliğine
uygun olarak düzenlenir.”
MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 85 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ile (c)
bendinin (1) numaralı alt bendi ve aynı maddenin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Yeni inşaat, ilave ve esaslı tadillerde yapı ruhsatı almak için; yapı sahipleri veya
kanuni vekillerince tapu kayıt örneği veya OSB tarafından verilen tapu kayıt örneği yerine ge-
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çen arsa tahsis sözleşmesi, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun
kapsamına giren illerde katılımcı ile yapı müteahhidi arasında, yapı müteahhidi ile şantiye şefi
arasında, yapı denetim kuruluşu ile katılımcı arasında yapılan sözleşmeler ve yapı denetim kuruluşuna ait izin belgesine dair belge ile başvurulur. Ayrıca dilekçeye, parselin durumunu belirleyen jeolojik etüt raporu, zemin etüt raporu, mimari proje, statik proje, elektrik tesisatı ve
mekanik tesisat projeleri, resim ve hesapları, 25/11/2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğine göre “ÇED Olumlu Kararı”
veya “ÇED Gerekli Değildir Kararı” içeren belgenin eklenmesi gerekir.”
“1) Mimari proje: Mimarlar tarafından hazırlanan vaziyet planı, bodrum katlar dahil
tüm kat planları, çatı planı ile bunlara ilişkin en az 2 adet kesit ve tüm cephe görünüşleri, gerektiğinde sistem kesitleri ve nokta detayları bulunan tatbikat projeleri ile ilgili mühendisler
tarafından hazırlanan ısı yalıtım projesi ve/veya raporu, yerleşme ve yapının özelliği nedeniyle
OSB tarafından istenecek peyzaj projelerinden oluşur.”
“(5) Proje müellifi mimarlar ve mühendislerin, 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu uyarınca ilgili meslek odasına kayıtlı olmaları ve
yükümlülüklerini yerine getirdiklerini belgelemeleri ve her proje için sicil durum taahhütnamesi
vermeleri gerekir. Bu yükümlülükleri yerine getirmeyenlere ait projeler onaylanmaz. OSB projeleri incelerken, 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygunluğunu da denetler.”
MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 101 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(2) OSB; karma OSB’lerde, OSB’nin kuruluş protokolü çerçevesinde kurulması planlanan sektörlerini veya mevcut sektör yapısını, tesisin faaliyetinden kaynaklanan çevresel etkilerini, altyapı ve atık su arıtma tesislerine etkilerini, herhangi bir olumsuzluk anında tetikleyici
etkisini, insanların çalışma ve yaşam koşullarına etkisini dikkate alarak kurulmasında sakınca
gördüğü diğer tesislerin kurulmasına ilişkin olarak üniversite ve konu ile ilgili kurumlardan
alınacak raporlar çerçevesinde karar verir.”
MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 105 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“ç) OSB’den arsa tahsis veya satışı yapılan gerçek veya tüzel kişilerin spekülasyon yapmamaları ve beyan ettikleri sanayi tesislerini makul bir süre içinde kurmaları için OSB gerekli
bütün tedbirleri alır ve parsellerin tapu kayıtlarına da “geri alım hakkı” şerhini koydurur. Arsa
üzerinde, katılımcı tarafından kurulacağı önceden beyan olunan tesis üretime geçmedikçe geri
alım hakkı şerhi tapu kayıtlarından kaldırılmaz.”
MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin 110 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 110 – (1) Katılımcı, istediği zaman parsel tahsis işleminden vazgeçebilir.
(2) Katılımcı, inşaatını süresinde ya da verilen ek süre içinde bitirmediği takdirde; temel
atmış veya temel inşaatını bitirmiş olsa bile OSB, tahsisi iptale yetkilidir.
(3) Her iki durumda ödenecek arsa bedeli; müteşebbis heyet/genel kurulca karara bağlanması şartı ile tahsis bedelinin ödenen kısmına, ödeme tarihleri dikkate alınarak iade/iptal
tarihine kadar geçen süre için Maliye Bakanlığınca her yıl belirlenen yeniden değerleme oranı
üzerinden hesaplanan tutarın ödenen tutara eklenmesi ile bulunan tutarı geçmemek üzere OSB
tarafından belirlenir. Söz konusu tutar, arsanın geri alınma tarihinden itibaren ilk mali yılda
bütçeye konularak şubat ayı içerisinde katılımcıya ödenir. Katılımcı bunun dışında hiçbir surette
faiz ve tazminat ile iptal tarihi ile ödeme tarihi arasında geçen süre için de faiz talep edemez.
Bu şekilde iade/iptal işlemi yapılarak paralarını alan katılımcıların yeniden müracaat etmesi
halinde hiçbir öncelik hakları olmaz.”
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MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin 111 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(4) Belirlenen sürelerde tesisini tamamlayıp üretime geçilmemesi halinde; eğer inşaat
temel seviyesinin üstüne çıkmışsa verilen sürenin bitim tarihinden itibaren 3 ay içerisinde inşa
edilmiş kısmın eski ve yeni katılımcılar tarafından OSB’den uygunluk görüşü alınmasından
sonra rızaen belirlenecek bedelinin ödendiğinin belgelendirilmesi şartıyla yeni katılımcıya arsanın tahsisi yapılır. Süre bitiminde inşa edilmiş kısmın rızaen satışının yapılmaması halinde
ilgili Mahkeme tarafından belirlenecek bilirkişi marifetiyle tespit edilen bedel üzerinden satışı,
OSB tarafından yapılır.”
MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin 114 üncü maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) OSB'ler, birinci fıkradaki faaliyetleri için anonim şirket kurabilir ya da kurulu bir
anonim şirkete ortak olabilir. Şirket sözleşmesinde, yönetim ve hisse çoğunluğunun OSB'lerde
kalacağı ve bu hükmün değiştirilemeyeceği hususuna yer verilir.”
“(4) OSB dışından atık kabul edilmesine, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, ilgili OSB
ve varsa sanayi odası yoksa sanayi ve ticaret odası o da yoksa ticaret odası temsilcilerinden
oluşacak bir komisyon marifetiyle karar verilir.”
MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğin 119 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(2) Kanalizasyon şebekesine deşarj ve arazi dışındaki alıcı ortam söz konusu olduğunda ön arıtma veya arıtma tesisi çamurları ile bekletme depoları ve septik tanklarda oluşan
çamurlar, OSB’nin belirleyeceği yere, çevre mevzuatına uygun şekilde gerekli teknik önlemler
alınarak uzaklaştırılır.”
MADDE 33 – Aynı Yönetmeliğin 124 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Hava kalitesi ve gürültü yönetimi
MADDE 124 – (1) Katılımcıların faaliyetleri sonucu hava kirliliğine sebebiyet verebilecek toz, gaz emisyonları ve benzeri atıkların bertarafı; 13/1/2005 tarihli ve 25699 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ile
3/7/2009 tarihli ve 27277 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğine ve bu Yönetmeliklere göre OSB tarafından hazırlanan Hava Kalitesinin Korunması Talimatına uygun olarak yapılır.
(2) Katılımcıların faaliyetleri sonucu oluşacak gürültü seviyeleri; 4/6/2010 tarihli ve
27601 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi
Yönetmeliği ve söz konusu Yönetmelik çerçevesinde OSB tarafından hazırlanan Gürültü Kontrol Talimatına uygun olarak azaltılır.
(3) Üretime geçilmesi aşamasında birinci ve ikinci fıkralarda yer alan Yönetmelikler
uyarınca çevre izni alınır.
(4) Katılımcı ya da kiracı vasfıyla OSB’de faaliyet gösteren firmalar, 10/9/2014 tarihli
ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği çerçevesinde
yetki verdikleri Çevre Yönetim Birimi, Çevre Görevlisi veya çevre danışmanlık firmalarını en
geç bir ay içerisinde OSB’ye bildirir.”
MADDE 34 – Aynı Yönetmeliğin 125 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 35 – Aynı Yönetmeliğin 127 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) 26/12/2008 tarihli ve 27092 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli
Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında
Yönetmelik çerçevesinde katılımcıların sorumluluklarına uymalarını sağlamaya ve denetimine
OSB yetkilidir.”

18 Kasım 2015 – Sayı : 29536

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 19

MADDE 36 – Aynı Yönetmeliğin 157 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) OSB’ler, OSB Üst Kuruluşu genel kurulunda, 145 inci maddede belirtildiği şekilde
seçilen üyeler vasıtasıyla temsil edilir. Her temsilcinin bir oy hakkı vardır. Noter tasdikli vekaletname şartı ile bir üye sadece diğer bir üyenin oyunu da kullanmak üzere vekil tayin edebilir.”
MADDE 37 – Aynı Yönetmeliğin 170 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) OSB Üst Kuruluşunda, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda
yazılı defterler tutulur. Bakanlık, yayımlayacağı tebliğler ile tutulacak defterlerle kullanılacak
belgelere ve bunların düzenlenme esas ve şekillerine ilişkin zorunluluklar getirebilir.”
MADDE 38 – Aynı Yönetmeliğin 173 üncü maddesinin beşinci fıkrasının (d) bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“d) Finansal kiracı, katılımcının hak ve yükümlülüklerine sahip olur. Ancak finansal
kiracı tesisini başkasına kiraya veremez.”
MADDE 39 – Aynı Yönetmeliğin 175 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 175 – (1) OSB hesapları, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda belirtilen tutulması zorunlu defterlerde tek düzen muhasebe sistemi esaslarına göre tutulur ve izlenir.”
MADDE 40 – Aynı Yönetmeliğin 180 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 180 – (1) OSB’nin her türlü hesap ve işlemlerini inceleyen yeminli mali
müşavirler, düzenleyecekleri denetim raporlarını inceleme dönemini takip eden yılın Mart ayı
sonuna kadar tamamlar ve denetim raporunun tamamlandığı tarihi takip eden en geç 15 gün
içinde müteşebbis heyet/genel kurul ile yönetim kurulu başkanlığına ve Bakanlığa eş zamanlı
olarak verir.”
MADDE 41 – Aynı Yönetmeliğin 181 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) OSB’ler; yeterli sayı ve nitelikte eleman istihdam edememesi ve ihtiyaç duyması
ve yetkili organlarından karar alması halinde yürüteceği hizmetlerle ilgili olarak diğer OSB’lerden, OSBÜK’den, yatırım destek ofisleri ve benzeri kurum ve kuruluşlardan hizmet alımı yoluna gidebilir. Ancak hizmet satın alınması, OSB’nin sorumluluğunu kaldırmaz.”
MADDE 42 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 43 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
22/8/2009
27327
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
12345678-

Tarihi

Sayısı

12/8/2010
9/2/2011
4/8/2011
8/10/2011
8/8/2012
20/4/2013
6/3/2014
27/12/2014

27670
27841
28015
28078
28378
28624
28933
29218
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, organize sanayi bölgelerinin yer seçimi işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, organize sanayi bölgelerinin yer seçimine ilişkin iş
ve işlemleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 ve 9 uncu maddeleri ile 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
b) Etüt: Yer seçimi öncesinde Bakanlık tarafından yapılan yer seçimi etüdünü,
c) Eşik analizi: Organize sanayi bölgesi kurulabilecek alan/alanların belirlenmesi amacıyla, 1/100.000 ve/veya 1/25.000 ölçekli topoğrafik haritalar veya varsa çevre düzeni planları
üzerinde kurum ve kuruluşların mevcut ve muhtemel planlamalarına ilişkin bilgilerin üst üste
çakıştırılması sonucu elde edilen analizi,
ç) İhtisas OSB: Aynı sanayi işkolunda ve bu işkoluna dahil alt sanayi gruplarında faaliyet gösteren tesislerin yer aldığı OSB’yi,
d) Komisyon: Ek-1’de yer alan listedeki kurumların temsilcilerinin oluşturduğu yer seçimi komisyonunu,
e) OSB: Organize sanayi bölgesini,
f) OSB bilgilendirme raporu: OSB kurulmak istenilen yerleşim birimi hakkındaki genel
bilgileri, OSB kurulmasına ilişkin gerekçeleri belirten ve içeriği Bakanlıkça belirlenen raporu,
g) Öneri alan: OSB kurmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerce yer seçimi talebinde önerilen alanı,
ğ) Özel OSB: 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 26 ncı maddesine göre
özel hukuk tüzel kişilerince veya gerçek kişilerce kurulması talep edilen OSB’yi,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Yer Seçimi Talebi ve Etüt Safhası
Yer seçimi talebi ve Bakanlıkça yapılacak ön değerlendirme
MADDE 5 – (1) OSB kurmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerce OSB bilgilendirme raporunun hazırlanarak valilik uygun görüşü ile birlikte yer seçimi talebinin Bakanlığa intikalini
müteakip Bakanlık tarafından ön değerlendirme yapılır.

18 Kasım 2015 – Sayı : 29536

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 21

(2) Yer seçimi talebinde öneri alan bulunması durumunda valilik uygun görüşünün alınması gerekir.
(3) Yeni bir OSB yer seçimi talebinin değerlendirmeye alınabilmesi için il genelindeki
ihtisas OSB’ler hariç diğer OSB’lerde bulunan toplam sanayi parsellerinin en az %75’inde üretim veya inşaata başlanmış olması gerekir.
(4) İlave alan yer seçimi talebinin değerlendirmeye alınabilmesi için, ilave alan talebinde bulunan OSB’de toplam sanayi parsellerinin en az %90’ında üretim veya inşaata başlanmış olması gerekir. Ancak o ilde başka bir OSB’nin bulunmaması halinde bu oran %75 olarak uygulanır.
(5) Aynı sektör grubunu içeren ihtisas OSB’lerde üçüncü ve dördüncü fıkralardaki oranlar aranır.
(6) Özel OSB’ler ile OSB’lerdeki parsellerin kamulaştırma, parselasyon ve tahsis durumları ile talep edilen yatırımın/yatırımların alan büyüklüğü gibi hususlar dikkate alınarak
Bakanlıkça yapılan değerlendirme sonucu uygun görülen projelerde üçüncü ve dördüncü fıkralardaki oranlar aranmaz.
Etüt çalışmalarının başlatılması
MADDE 6 – (1) Yer seçimi talebinin Bakanlıkça yapılan ön değerlendirmesinden sonra
5 inci maddedeki şartların sağlanması halinde etüt çalışmaları başlatılır.
(2) Bakanlıkça belirtilen iş ve işlemler, yer seçiminin sonuçlandırılmasına kadar OSB
kuruluşuna katılacak kurum ve kuruluşlar tarafından valilik kanalıyla yürütülür.
Etüt çalışmalarında kamu ve/veya özel kurum ve kuruluşların sorumluluğu
MADDE 7 – (1) Etüt, Bakanlık tarafından yapılır.
(2) Etüdü yapılacak OSB hakkında ihtiyaç duyulan bilgi, belge ve haritalar, Bakanlığın
başvurusu üzerine ilgili kamu ve/veya özel kurum ve kuruluşların merkez ve/veya yerel teşkilatlarından temin edilir.
(3) Etüdün hazırlanması sırasında ihtiyaç duyulacak haritaların temini, harita çoğaltılması, fotoğraf ve/veya video çekimi ve bunların çoğaltılması, araç gereç temini gibi masraflar,
OSB kuruluşuna katılacak kurum ve kuruluşlar; özel OSB’lerde ise özel hukuk tüzel kişileri
veya gerçek kişiler tarafından karşılanır.
(4) Bakanlık gerekli gördüğü hallerde, çalışmanın herhangi bir safhasında görüş, ek
bilgi, belge veya araştırmayı ilgili kurum ve kuruluşlardan isteyebilir.
Etüt raporunun bölümleri
MADDE 8 – (1) Etüt raporu, aşağıda belirtilen bölümlerden oluşur:
a) I. Giriş.
b) II. Eşik analizleri.
c) III. Alan/alanların belirlenmesi ve sınırlarının işlenmesi.
ç) IV. Alan/alanların özellikleri.
d) V. Sonuç ve öneriler.
e) Kaynaklar.
f) Ekler.
Giriş
MADDE 9 – (1) Yer seçimi talep yazısı içeriği ile etüdü hazırlanan il/ilçenin coğrafi,
sosyal, ekonomik ve jeolojik yapısı hakkında bilgileri içerir.
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Eşik analizleri
MADDE 10 – (1) Ek-1’de belirtilen kurumların merkez, bağlı, ilgili ve taşra teşkilatlarının tasarrufu altındaki alanlar ile plan, proje ve yatırımları 1/100.000 ve/veya 1/25.000 ölçekli topoğrafik haritalar veya varsa çevre düzeni planları üzerine işlenerek eşik analizi haritası
oluşturulur.
(2) Bu haritalar ilgili valilik, kaymakamlık, belediye ya da diğer kurum ve kuruluşlardan
temin edilir.
Alanların belirlenmesi ve sınırlarının işlenmesi
MADDE 11 – (1) 1/100.000 ve/veya 1/25.000 ölçekli eşik analizi haritasında, hiçbir
kurum ve kuruluşun yatırım ve proje alanına girmeyen, eğim ve jeolojik açıdan yapılaşmaya
elverişli olan, varsa çevre düzeni planı, nazım imar planı kararlarına uygun olan alanlar, Bakanlık tarafından gerekli görülen tüm incelemeler sonucunda OSB kurulabilecek alan/alanlar
olarak belirlenir.
(2) Belirlenen alan/alanların sınırları, 1/100.000 ve/veya 1/25.000 ölçekli eşik analizi
haritasına ve ilgili kadastro müdürlüğünden temin edilen kadastral pafta suretine işlenir.
(3) 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 26 ncı maddesine göre özel hukuk tüzel kişilerince veya gerçek kişilerce kurulması talep edilen ve mülkiyeti kendisinde bulunan Özel OSB yeri olarak önerilen alanın uygunluğu hakkında da bu madde hükümleri uygulanır.
Alan/alanların özellikleri
MADDE 12 – (1) Alan/alanların özellikleri;
a) Mevkii,
b) Şehir merkezine uzaklığı ve hangi yönde kaldığı,
c) Çevresinde bulunan diğer yerleşim merkezlerinin neler olduğu, uzaklıkları ve hangi
yönde kaldığı,
ç) Büyüklüğü,
d) Karayolu, havaalanı, liman ve demiryolu bağlantısı, uzaklığı,
e) Mülkiyet durumu,
f) Kadastro durumu,
g) Belediye ya da mücavir alan sınırları içinde olup olmadığı,
ğ) Varsa çevre düzeni planına göre durumu,
h) Mevcut arazi kullanım durumu,
ı) Çevresindeki alanların mevcut ve planlama durumu,
i) Eğimi ve yönü,
j) Bulunduğu deprem kuşağı,
k) Su ihtiyacının nereden sağlanabileceği,
l) Enerji ihtiyacının nereden sağlanabileceği,
m) Atık su ve yağmur suyu deşarj ortamı,
n) Hâkim rüzgâr yönü,
o) Gelişme ve genişleme olanağının bulunup bulunmadığı,
ö) Çevresinde konut ve yan sanayi yerleşimine imkân olup olmadığı,
p) Varsa özel çevre koruma bölgeleri, sit alanları, milli parklar, sulak alanlar, doğal anıtlar gibi koruma alanları ile uluslararası sözleşmeler gereği korunması gereken alanlara göre
konumu,
r) Drenaj durumu,
s) Taşkına maruz kalma durumu,
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ş) Önceden belirlenmiş bir jeolojik probleminin olup olmadığı,
t) Varsa yeraltı ve yüzeysel içme ve kullanma suyu kaynaklarına göre konumu, su toplama havzasında kalıp kalmadığı,
u) Varsa katı atık depolama alanlarına göre konumu,
ü) Mevcut ya da planlanan havaalanları ile varsa askeri alanlara, askeri güvenlik yasak
bölgelerine, havaalanı mania planına göre konumu,
v) Varsa su ürünleri üreme ve istihsal sahalarına olan konumu,
başlıkları kapsamında belirlenir.
Sonuç ve öneriler
MADDE 13 – (1) 11 inci madde çerçevesinde OSB kurulabilecek uygun alan/alanlar
ile uygun olmayan alanlar gerekçeleriyle özel OSB’lerde önerilen alanın OSB yeri olarak uygun
olup olmadığı etüt raporunun sonucunda belirtilir.
Kaynaklar
MADDE 14 – (1) Etüt raporunun hazırlanması sırasında yararlanılan kaynaklar, raporda
belirtilir.
Ekler
MADDE 15 – (1) Etüt çalışmaları sırasında kurum/kuruluşlardan temin edilen ve etüt
raporunda bulunması gereken kadastral pafta, uydu görüntüsü, tapu kayıtları, çevre düzeni
planı gibi bilgi, belge ve dokümanlar etüt raporunun sonuna eklenir.
Uygun alan bulunamaması durumu
MADDE 16 – (1) Yapılan etüt sonucunda uygun alan bulunamamışsa bu durum, ilgili
valiliğe, talep konusu özel OSB ise ayrıca talepte bulunan gerçek ve tüzel kişilere yazı ile bildirilir.
(2) Bu durumda yer seçimi komisyonu toplanmaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Komisyon ve Yer Seçimi
Komisyonun oluşturulması
MADDE 17 – (1) Komisyon, Bakanlığın koordinatörlüğünde Ek-1’de yer alan listedeki
kurumların temsilcilerinin katılımıyla oluşur.
(2) Bakanlık tarafından komisyona üye gönderecek kurumlara yer seçimi tarihi, toplantı
yeri ile belirlenen alan/alanlara ait haritalar ve alan özellikleri, en az 15 gün süre verilerek önceden gönderilir. Kurumlardan, yetki ve görev alanlarına giren konular hakkında nihai görüş
vermek üzere komisyona yetkili temsilcilerini göndermeleri istenir.
(3) Bakanlık tarafından gerekli görülmesi durumunda, komisyona üye gönderecek kurum listesinin kapsamı genişletilebilir.
(4) Ek-1’de veya genişletilen listede belirtilen kurumların temsilcileri dışında hiç kimse
komisyona katılamaz. Ancak talep olması halinde Bakanlık tarafından belirlenecek sivil toplum
kuruluş temsilcileri gözlemci olarak komisyona katılabilir.
Komisyonun görev ve işleyişi
MADDE 18 – (1) Komisyonun başkanlığını ve sekretarya işlerini Bakanlık yürütür.
(2) Komisyon, belirlenen tarih ve yerde toplanır.
(3) Kurum temsilcileri komisyon toplantısına katılır, alan/alanlarla ilgili incelemeleri
yerinde yapar, toplantı sonuçlanıncaya kadar toplantı yerinde kalır, kurumu adına görüş bildirir.
(4) Komisyon sırasında önerilen ve Bakanlıkça etüdü yapılmamış alan/alanlar değerlendirmeye alınmaz.
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Komisyon kararı ve raporu
MADDE 19 – (1) Komisyon toplantısı sırasında, alan/alanların özelliklerini, kurum
görüşlerini ve sonuç bölümünü içeren komisyon raporu yazılır.
(2) Bakanlıkça bildirilen yer ve tarihte yapılan komisyon toplantısına temsilcisi katılmayan ve/veya toplantıda daha sonra görüş bildireceğini ifade eden kurumların komisyon toplantısından sonra en geç otuz gün içinde nihai görüşlerini Bakanlığa bildirmeleri zorunludur.
Bu süre içerisinde görüşünü bildirmeyen kurumların görüşü Bakanlık tarafından olumlu kabul
edilir.
(3) Komisyon, incelediği alan/alanlardan birini komisyona katılan üyelerin oy birliği
kararı ile OSB yeri olarak belirleyebilir. Bu durumda, rapora OSB yeri olarak seçilen alanın
1/25.000 ölçekli topoğrafik haritası ve onaylı kadastral pafta sureti eklenir.
(4) Komisyon çalışmaları sırasında incelenen alan/alanlar, komisyonca OSB yeri olarak
uygun bulunmayabilir. Bu husus raporun sonucunda belirtilir ve komisyon kararı ilgili valiliğe
Bakanlık tarafından gönderilir.
OSB yerinin kesinleşmesi
MADDE 20 – (1) 19 uncu maddede açıklanan şekilde hazırlanan yer seçimi komisyon
raporu ve varsa Bakanlığa sonradan gönderilen kurum ve kuruluş görüşleri doğrultusunda OSB
yeri;
a) Bakanlıkça belirlenen teknik şartname doğrultusunda gözlemsel jeolojik etüt raporunun hazırlanmasını,
b) İhtisas OSB söz konusu ise Çevresel Etki Değerlendirmesi olumlu belgesinin alınmasını,
c) Seçilen arazi içerisinde mera vasfında parsel olması durumunda ilgili kuruma yapılacak başvuru ile vasıf değişikliğinin yapılarak hazine adına tescil edilmesini,
ç) Seçilen arazi içerisinde devletin hüküm ve tasarrufunda tescil harici yerler bulunması
halinde hazine adına tescilinin yapılmasını,
müteakip Bakanlık tarafından kesinleştirilir.
(2) Kesinleşen OSB yerinin uygun bulunduğu, yer seçimi komisyon raporu ve varsa
Bakanlığa sonradan gönderilen kurum ve kuruluş görüşlerinde belirtilen şartlarla birlikte ilgili
valiliğe ve ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilir.
(3) Belirtilen bilgi ve belgelerin hazırlanarak bir yıl içerisinde Bakanlığa gönderilmemesi halinde yer seçimi çalışmaları Bakanlıkça sonlandırılır. Ancak bir yıl sonunda söz konusu
çalışmaların tamamlanamama gerekçelerinin Bakanlığa bildirilmesi ve Bakanlıkça uygun görülmesi halinde ek süre verilebilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 21 – (1) 17/1/2008 tarihli ve 26759 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Ek-1
YER SEÇİMİ KOMİSYONUNA ÜYE GÖNDERECEK KURUMLAR LİSTESİ
1 - ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI.
2 - ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI.
3 - GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI.
4 - ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI.
5 - KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI.
6 - ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI.
7 - İL ÖZEL İDARESİ veya YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI
(YİKOB).
8 - İLGİLİ BELEDİYE (İncelenen alan/alanların belediye sınırları içerisinde olması
halinde).
9 - İL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ.

—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 4/6/2010 tarihli ve 27601 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel
Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (r), (z) ve (ggg) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (ğğğ) bendi yürürlükten kaldırılmış
ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.
“r) Çok hassas kullanımlar: Konut, yataklı hizmet veren sağlık kurumları, çocuk ve
yaşlı bakım evleri, yatılı eğitim kurumları, öğrenci yurtları gibi kullanımları,”
“z) Ev faaliyetleri ve komşuların oluşturduğu gürültü: Konutlarda kişilerin kendi davranış ve alışkanlıklarından kaynaklanan; kapı, pencere kapatma, yürüme, konuşma, temizlik
yapma, mobilya çekme, televizyon seyretme, radyo dinleme, her türlü müzik aleti, çamaşır
makinesi, buzdolabı, elektrik süpürgesi, mekanik veya motorlu dikiş makinesi, matkap, testere,
öğütücü, çim biçme makinesi, koşu bandı gibi ekipmanları kullanma, hava kanalları, temiz ve
pis su tesisatı, jeneratör, hidrofor, kompresör, yakma kazanı, asansör, çöp bacaları, mahalle
aralarında ve meskenlerde yapılan düğün, asker uğurlamaları ve benzeri kutlamalar, evcil hayvan besleme ile bina içinde yapılacak tadilat nedeniyle oluşan gürültüyü,”
“ggg) Hassas kullanımlar: Yataklı hizmet veren konaklama tesisleri, eğitim kurumları
ile dini tesisleri,”
“hhh) Açık eğlence yeri: Oluşan sesin, bütün cephelerden atmosfere direk geçişine izin
verecek şekilde olan eğlence mekânlarını,”
“ııı) Kapalı eğlence yeri: Bütün cepheleri ve üstü yapı elemanları (beton, tuğla, cam ve
benzeri) ile kapalı olan ve içeride oluşan sesin; kapı, pencere ve benzeri açıklıklardan atmosfere
direkt geçişine imkân vermeyecek şekilde önlem alınmış eğlence mekânlarını,”
“iii) Yarı açık eğlence yeri: En az bir cephesi veya üstü açık olan veya kullanılan yapı
elemanı portatif veya açılıp kapanabilir özellikte olan, içeride oluşan sesin atmosfere direkt
geçişine imkân verecek şekilde açıklık (kapı, pencere, havalandırma ve benzeri) bulunan eğlence mekânlarını,”
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MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmış, (ç), (d) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (k) bendi eklenmiştir.
“ç) Birden fazla eğlence yerinden gürültüye hassas kullanımlara iletilen toplam çevresel
gürültü seviyesi, Leq gürültü göstergesi cinsinden arka plan gürültü seviyesini 7-10 dBA ve
9-12 dBC aralığından fazla aşamaz. Bu aralık esas alınmak kaydıyla, toplam çevresel gürültü
seviyesi, gürültüye maruz kalınan alandaki etkilenen kişi sayısı, gürültü kaynağı ile gürültüye
hassas kullanımlar arasındaki mesafe gibi faktörler göz önünde bulundurularak İl Mahalli Çevre
Kurulu Kararı ile belirlenir. Bu bentte verilen sınır değerin aşılması halinde, arka plan gürültü
seviyesine katkısı olan her bir işletme sınır değer aşımından eşit olarak sorumludur. Gürültüye
katkı oranlarına göre her bir işletme ve tesis gerekli tedbirleri alır.”
“d) Çok hassas ve hassas kullanımların bulunduğu alanlarda faaliyet gösteren açık ve
yarı açık eğlence yerlerinde, 24:00-07:00 saatleri arasında canlı müzik yayını yapılması yasaktır. Yörenin özelliğine bağlı olarak gerekli görülmesi halinde, canlı müzik yayınının yapılacağı zaman dilimleri İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile yeniden düzenlenebilir. Diğer saatlerde ise (b) ve/veya (c) ve/veya (ç) bentlerinde belirtilen sınır değerleri sağlayacak şekilde
faaliyetlerini sürdürür.”
“e) Çok hassas ve hassas kullanımların bulunduğu yerlerde faaliyet gösteren açık ve
yarı açık eğlence yerlerinin, yapılan denetimlerde (b) ve/veya (c) ve/veya (ç) bentlerinde belirtilen sınır değerleri bir yıl içinde üç defa sağlamadığının tespiti halinde, fiziki olarak tamamen
kapalı hale getirilir.”
“k) Canlı müzik izni alınmadan hiçbir suretle müzik faaliyeti gerçekleştirilemez.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (e), (ğ) ve (ı)
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (g) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
“a) Mevcut yapılarda, yapı içinde veya dışında herhangi bir yerde bulunan soğutma
fanı, klima gibi kaynaklardan; ortak bölme elemanları, ara döşemeler, tavan ve bitişik duvarlar
veya hava aracılığıyla gürültüye hassas kullanımlara iletilen gürültü seviyesi Leq gürültü göstergesi cinsinden arka plan gürültü seviyesini 5 dBA’dan fazla aşamaz.”
“e) Gürültüye hassas kullanımların bulunduğu alanlarda; yüksek sesle konuşarak, bağırarak, anons sistemleri gibi ses yükseltici araçlar kullanılarak ve darbeli düzenli veya düzensiz
sesler çıkararak reklam, duyuru, tanıtım ve satış yapmak yasaktır.”
“ğ) Dini ve milli bayramlar ile yerel milli günler ve il genelinde yapılan festival gibi
büyük kutlamalar dışında; eğlence maksadıyla patlayıcı, maytap, havai fişek ve benzeri şeyleri
kullanmak, ateşlemek gibi benzeri faaliyetlerin, çok hassas ve hassas kullanımların bulunduğu
yerlerde yapılması yasaktır. Bu faaliyetler az hassas kullanımların bulunduğu yerlerde ancak
14/8/1987 tarihli ve 87/12028 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tekel Dışı
Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına
İlişkin Tüzüğün 117 nci maddesine istinaden yerel mülki amirinden izin alınarak yapılabilir.”
“ı) Çok hassas kullanımların bulunduğu alanlarda konser, gösteri, miting, festival gibi
açık hava faaliyetlerinin 24:00-07:00 saatleri arasında yapılması yasaktır. Yörenin özelliğine
bağlı olarak gerekli görülmesi halinde, bu maddede belirtilen açık hava faaliyetlerinin yapılacağı zaman dilimi çevre ve şehircilik il müdürlüğü veya yetki devri yapılmış ilgili belediye
başkanlığı tarafından yeniden düzenlenebilir.”
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MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) En geç 31/12/2016 tarihine kadar;
1) İki yüz elli binden fazla yerleşik nüfusu olan yerleşim alanları,
2) Yılda altı milyondan fazla aracın geçtiği ana kara yolları,
3) Yılda altmış binden fazla trenin geçtiği ana demir yolları,
4) Yılda elli binden fazla hareketin gerçekleştiği ana hava alanları,
için bir önceki takvim yılındaki durumu gösteren stratejik gürültü haritaları hazırlanır.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Gerektiğinde en geç 31/12/2017 tarihine kadar;
1) Yılda altı milyondan fazla aracın geçtiği ana kara yolları, yılda altmış binden fazla
trenin geçtiği ana demir yolları, ana hava limanları ve yakınındaki yerler,
2) İki yüz elli binden fazla yerleşik nüfusu olan yerleşim alanları,
için gürültü seviyesinin azaltılması da dâhil olmak üzere gürültü ile ilgili hususlar ve
gürültünün etkileri ile baş etmeye yönelik eylem planlarının hazırlanmış olması gerekir. Eylem
planları dâhilindeki tedbirler yetkili idarenin insiyatifi altındadır. Ancak, bu Yönetmelikte verilen sınır değerlerin aşıldığı durumlar ya da yetkili idarelerce seçilen diğer kriterler olarak tanımlanan öncelikler eylem planında özellikle belirtilir ve stratejik gürültü haritalamaları ile
tespit edilen en önemli bölgelerde uygulanır.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci ve geçici 3 üncü maddeleri yürürlükten
kaldırılmıştır.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
4/6/2010

27601

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
27/4/2011

27917

—— • ——
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI PERSONELİNİN
YETİŞTİRİLMEK AMACIYLA YURT DIŞINA GÖNDERİLMESİ
HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 10/3/2012 tarihli ve 28229 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanlığı Personelinin Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilmesi Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (6) ve (9) numaralı alt
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bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı bende aşağıdaki (11) numaralı alt bent eklenmiş,
aynı fıkranın (b) bendinin (6) ve (7) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve
aynı bende aşağıdaki (8) numaralı alt bent eklenmiştir.
“6) Kontenjanın kullanılacağı yılın son günü itibarıyla 40 yaşını tamamlamamış olmak,”
“9) Bakanlıkça kendilerine bildirilen son başvuru tarihinden önceki iki yıl içinde alınmış
olması kaydıyla, İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme
Merkezi Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir sınavdan, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az yetmiş puana denk bir puana sahip
olmak,”
“11) Birim amirinin olumlu görüşünü almış olmak,”
“6) Kontenjanın kullanılacağı yılın son günü itibarıyla, Dışişleri Bakanlığının bildirimi
üzerine uluslararası kurum ve kuruluşlara gönderilecekler ile ihtisas yapacak Devlet memurları
için 40, diğerleri için 50 yaşını tamamlamamış olmak,
7) Dışişleri Bakanlığınca bildirilecek uluslararası kurum ve kuruluşlara gönderilecekler
için; son başvuru tarihinden önceki iki yıl içinde alınmış olması kaydıyla, İngilizce veya Fransızca dillerinden birinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az doksan puan almaları veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen
ve uluslararası geçerliliği bulunan bir sınavdan, bu puana denk bir puana sahip olmak,”
“8) Birim amirinin olumlu görüşünü almış olmak,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, aynı maddeye birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki ikinci, üçüncü ve
dördüncü fıkralar eklenmiş ve mevcut diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.
“(1) Mayıs ayının sonuna kadar toplanan Komisyon, adaylar arasından yetiştirilmek
amacıyla yurt dışına gönderilecekleri yarışma sınavı veya seçme usulüyle tespit eder.”
“(2) Yarışma sınavı, yabancı ülkelere gönderilecek Devlet memurunun;
a) Mesleki bilgi ve genel kültür düzeyinin,
b) Temsil kabiliyeti, özgüveni ve ikna yeteneğinin,
c) Çalışacağı konu veya lisansüstü öğrenim konusuna ilişkin bilgi düzeyinin,
ç) Çalışacağı konu veya lisansüstü öğrenim konusunun seçilme nedeni ile birim ve kurumunun görev alanıyla ilgisi ve çalışma sonucunda elde edilecek faydanın,
d) Kamu diplomasisi konularına ilişkin bilgi düzeyinin,
değerlendirileceği mülakat şeklinde yapılan sınavdır. Yarışma sınavında başarılı sayılmak için, kurul üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının
en az yetmiş olması şarttır. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak ve kurumlarınca
yapılan duyuruda belirtilen kontenjan sayısını aşmamak suretiyle, sınavda başarılı olanlar tespit
edilir ve tutanağa geçirilir.
(3) Seçme usulünde, yabancı ülkelere gönderilecek Devlet memurları; çalışılacak konu,
gidilecek ülke, üniversite ve kurumlar ile öğrenim ve hizmetle ilgili nitelikleri dikkate alınarak
kurumsal ihtiyaçlara göre tespit edilir.
(4) Hangi hallerde sınav, hangi hallerde seçme usulüne başvurulacağı sınav kurulunca
kararlaştırılır. Ancak başvuru sayısı, kontenjan sayısının iki katını geçmedikçe seçme usulüne
başvurulamaz.”
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MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent
eklenmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
“ç) Bakanlar Kurulunca kurumlar itibarıyla belirlenen kontenjan kapsamında Dışişleri
Bakanlığının bildirimi üzerine uluslararası kurum ve kuruluşlara bütçe olanaklarıyla gönderilenlere, gittikleri ülkelerde sürekli görevle bulunan ve dokuzuncu derecenin birinci kademesinden aylık alan meslek memurlarına ödenmekte olan yurtdışı aylığı tutarı ödenir. Uluslararası
kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan her türlü ödeme, kendilerine kurumlarınca yapılan ödemeden mahsup edilir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“b) Memurlar, çalışmalarına ilişkin bilgileri içeren raporlarını ve tezlerini ve/veya çalışmaları süresince edindikleri diploma, sertifika ve benzeri belgelerinin birer örneğini program
süresinin bitiminde (a) bendinde belirtilen makamlara ve Personel Dairesi Başkanlığına intikal
ettirmekle yükümlüdürler.”
“(2) Ayrıca, yurt dışına gönderilen memurun hazırlamış olduğu eğitimle ilgili raporların
bir örneği, göreve başladığı tarihi takip eden üç ay içerisinde personelin görev yaptığı birimce
Devlet Personel Başkanlığına gönderilir.”
MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
10/3/2012

28229

—— • ——
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
GÜMRÜK VE TİCARET UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 8/8/2012 tarihli ve 28378 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük
ve Ticaret Uzmanlığı Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi yürürlükten
kaldırılmış, (l) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (m) bendi eklenmiş, mevcut (m) bendi
(n) bendi olarak aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, diğer bentler buna uygun olarak teselsül ettirilmiştir.
“m) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,”
“n) Yeterlik Sınavı: Gümrük ve Ticaret Uzmanlığı yeterlik yazılı ve sözlü sınavını,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (d) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“c) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını
doldurmamış olmak,”
“d) Son başvuru tarihinde geçerli olmak kaydıyla, Almanca, Fransızca veya İngilizce
dillerinin birinden YDS’den en az (C) seviyesinde belgeye veya dil yeterliği bakımından buna
denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak.”
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MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer
alan “KPDS” ibareleri “YDS” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 28 – (1) Yeterlik sınavı, uzmanlık tezinin tez jürisi tarafından kabul edilerek
Başkanlığa intikal ettiği tarihten itibaren altı ay içinde Bakanlık tarafından uygun görülen yer
ve tarihte yazılı ve sözlü olarak yapılır. Yazılı sınav tarihi en az üç ay önceden ilgililere duyurulur.
(2) Yazılı sınav konuları, tez konularının belirlenmesini takip eden bir ay içinde, uzman
yardımcılarının çalıştıkları birimler göz önünde bulundurularak Bakanlıkça belirlenir.
(3) Sözlü sınavda, aday;
a) Yazılı 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,
yönlerinden değerlendirilir.
(4) Yeterlik sınavında başarılı sayılabilmek için, yazılı ve sözlü sınavlardan ayrı ayrı
olmak üzere 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir. Başarı puanı yazılı ve sözlü
puanlarının aritmetik ortalamasıdır.
(5) Yazılı veya sözlü sınavlarda başarılı olamayanlara veya sınava girmeye hak kazandığı hâlde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içerisinde ikinci
bir hak verilir. Sözlü sınavda başarısız olanlar tekrar yazılı sınava alınmadan doğrudan sözlü
sınava alınır.
(6) Tez teslim tarihi ile yeterlik sınavı arasındaki süre içinde uzman yardımcılarının çalışmalarını yapabilmeleri için birim amirlerince gerekli tedbirler alınır.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 29 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olanların uzman kadrolarına atanabilmeleri, yeterlik sınavı tarihinde geçerli olan veya yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde
alınmış bulunan YDS’den asgari (C) düzeyinde puana veya dil yeterliği bakımından bunlara
denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak şartına
bağlıdır.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 2 nci madde eklenmiştir.
“Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca Bakanlıkta halen Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcısı olarak görev yapanlardan, yeterlik sınavına girmemiş olanların yeterlik sınavları yazılı ve sözlü olarak yapılır.”
MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
8/8/2012

28378
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Millî Savunma Bakanlığından:
ASKERİ MÜZELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 30/9/1984 tarihli ve 18531 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Askerî
Müzeler Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 3 – Bu Yönetmelik, 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 26 ncı maddesi ile 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri
İç Hizmet Kanununun 103, 105, 106 ve 107 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 6 – Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî Savunma Bakanlığı bünyesindeki askerî
müzelerin statülerine göre işletilmesi ile personelin nitelikleri ve kadro görev yeri tanımları
Genelkurmay Başkanlığınca yönerge ile belirlenir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 9 – Askerî kültür varlığı (10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve
Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamına giren silah, mermi ve bıçaklar hariç)
bulundurulduğuna veya müzayede yolu ile satış yapılacağına dair haber alan ilgili askerî müze
komutanlıkları, uzman personel görevlendirerek malzemeyi yerinde inceler. Askerî müze komutanlıklarına getirilen askerî kültür varlıklarından inceleme yapılması gerekli görülenler emanete alınır ve söz konusu varlıkları getirenlere Taşınır Mal Geçici Teslim Tesellüm Belgesi verilir. Müzeye getirilen ve yapılan tebligata rağmen bir yıl içinde sahiplerince geri alınmayan
varlıklar müze envanterine kaydedilir. İncelenen malzemeler, aşağıdaki şekilde tasnif ve tescil
edilir.
1- Korunması gerekli askerî kültür varlığı niteliğinde olup, askerî müzelere alınması
uygun görülenler; askerî müzelerdeki değer takdir komisyonlarının takdir edeceği değeri maliklerine ödenmek suretiyle askerî müzeye alınabilir. Satın alınamayanlar sahiplerine bir belge
ile iade olunur. Sahipleri tarafından korunacak bu malzemeler, ilgili askerî müzelerce tescil
edilir ve 3 yılda bir kontrole tabi tutulur. Gerçek kişilerin ellerinde bulunan ata yadigârı korunması gerekli askerî kültür varlıkları, ilgili askerî müzenin tescil ve kontrolüne tabi olmak
şartıyla maliklerinin mülkiyetinde ve tasarrufunda bırakılırlar.
2- Korunması gerekli askerî kültür varlığı niteliğinde olup, askerî müzeye alınması uygun görülmeyerek belge ile iade edilen eserler, sahipleri tarafından muhafaza edilir veya istenildiği takdirde Kültür ve Turizm Bakanlığının ilgili mevzuatı çerçevesinde değerlendirilir.
3- Müzelik niteliği olmayıp, tasnif ve tescil dışı bırakılan malzemeler sahiplerine bir
belge ile iade olunur. Bu malzemeler üzerinde sahipleri her türlü tasarrufta bulunabilirler. 1, 2
ve 3 üncü bentlerde sözü geçen belgeler, eseri teşhis edebilecek nitelikte düzenlenir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 14 – Bu Yönetmeliğin 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nci maddelerinin uygulanmasından, Genelkurmay Başkanlığınca çıkarılan yönergede belirlenen esaslar dâhilinde birinci sınıf
askerî müze komutanlıkları yetkilidir.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki
bent eklenmiştir.
“8- Türk Silahlı Kuvvetlerinin tarihine ait etnografik nitelikteki malzemeler (Birliklerde
kullanılan ikmal, bakım, sıhhiye, haberleşme, eğitim yardımcı malzemeleri ve benzeri).”
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MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 16 – Birinci sınıf askerî müze statüsündeki halka açık müzeler, bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinde belirtilen malzemeleri toplamak, korumak, sergilemek ve malzemelerin bakım/onarımını yapmakla yükümlüdürler.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 20 – Askerî müzelerde mevcut malzemelerin bilimsel kayıt ve sicillerinin
tutulmasına ilişkin esaslar Genelkurmay Başkanlığınca çıkarılan yönerge ile belirlenir.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 21 – Askerî kültür varlıklarının bakım, onarım ve konservasyonlarını temin
amacı ile birinci sınıf askerî müze komutanlıkları bünyesinde gerekli atölye ve laboratuarlar
kurulabilir. Laboratuar ve atölyelerin çalışma usulleri Genelkurmay Başkanlığınca çıkarılan
yönerge ile belirlenir.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 24 – Askerî müzeler, kapsadıkları askerî kültür varlıklarının, tarih açısından
araştırma ve incelemelerini müze uzmanları, bakım ve onarımlarını restoratör ve konservatörleri
vasıtasıyla yaparlar. Müze uzmanları, restoratör ve konservatörler araştırma ve incelemeler
için;
1- Yurt içinde ve yurt dışında kendi uzmanlık konuları ve müzecilikle ilgili kongre, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinliklere katılabilirler,
2- Askerî tarih, müzecilik, bakım, onarım ve koruma ile ilgili literatürü takip ederler,
gerekli görülenlerin askerî müze kütüphanesine teminini sağlarlar,
3- Araştırma, geliştirme faaliyetleri için gerekli olan bilgi ve görgülerini artırmak üzere
yurt içi ve yurt dışı müzecilik faaliyetlerine ve kurslara iştirak ettirilebilirler,
4- Müzecilikle ilgili yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla ilişkide bulunabilir ve
Genelkurmay Başkanlığından izin alarak bu kuruluşlara üye olabilirler.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 25 – Askerî müzeler genel sergileme faaliyetlerinin yanı sıra;
1- Özellik taşıyan malzemelerinden öğretici sergiler, kişisel çalışmalar, kurum koleksiyonları ve özel koleksiyonlardan oluşan sergiler açabilirler. Konularıyla ilgili olarak seminer
ve konferanslar düzenleyebilirler.
2- Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapmakta olan personeli güzel sanatlara teşvik etmek maksadıyla, giderleri eser sahipleri tarafından karşılanmak şartıyla kişisel çalışmalardan
oluşan sergiler açabilirler.”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Askerî kültür varlıklarının geçici olarak verilmesi
MADDE 26 – Askerî ve sivil müzelerin eğitim-öğretim ve tanıtım maksatlı açacağı
sergilere geçici olarak malzeme verilmesi, bağlantı durumuna göre, Genelkurmay Başkanlığı,
Millî Savunma Bakanlığı, ilgili Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil
Güvenlik Komutanlığının iznine tabidir.
Geçici olarak eser verme süresi, eserlerin nitelik ve niceliği ile eser verilecek müzenin
koşullarına göre tespit edilir. Eserler her hâlükârda geçici olarak en fazla iki yıl süreyle verilebilir.”
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MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğe 26 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.
“Askerî kültür varlıklarının devren verilmesi
MADDE 26/A – Askerî ve sivil kurumların talepleri hâlinde, mevcut veya yeni açacakları müzelere, askerî müzelerden devir şeklinde malzeme verilmesi, devlet müzelerinde bulunmasının gerekli görülüp görülmediğinin tespiti amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığının da
görüşü alınarak, Genelkurmay Başkanlığının uygun görüşü ve Millî Savunma Bakanının onayı
ile yapılır. Ancak;
1- Koleksiyonun bozulmasına neden olacak,
2- Sergilenen ve yeterli sayıda bulunmayan,
3- Çabuk yıpranabilecek hassas yapıdaki,
4- Tarihteki önemli kişi ve olaylara ait nadir eserler ile bir kişi, olay veya birliği temsil
etmek amacıyla verilen ya da mevzuat uyarınca belli sayıda yaptırılan,
eserlerin devren verilmesine müsaade edilmez.”
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Askerî müzelerdeki askerî kültür varlıkları ve dokümanlardan yararlanma
MADDE 30 – Tarihteki önemli kişi ve olaylara ait nadir eserler ile bir kişi, olay veya
birliği temsil etmek amacıyla verilmiş olan ya da mevzuat uyarınca belli sayıda yaptırılmış
olan askerî kültür varlıklarının taklitleri yaptırılmaz.
Eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve tanıtma amacıyla askerî kültür varlıkları ve dokümanlardan, fotoğraf, diyapozitif, film, video, mikrofilm, resim, kalıp, taklit yapmak sureti
ile yararlanılabilir. Ancak;
1- Bu faaliyetlerden amatör amaçlı kişisel çalışmalar için müzenin bağlı olduğu Başkanlık/Komutanlığın yazılı müsaadesi gereklidir.
2- Şahıslar, resmî ve özel kuruluşlar; profesyonel ve ticarî amaçlarla bu faaliyetlerden
askerî müze özel yönergelerine aykırı olmamak kaydı ile yararlanabilmek için kuruluş bağlantılarına göre Genelkurmay Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, ilgili Kuvvet Komutanlığı,
Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığından izin almak zorundadırlar.
3- Bu faaliyetlerden ücret karşılığı istifade edilir. Ücretler Genelkurmay Başkanlığınca
çıkarılan yönerge ile belirlenir.
4- Amatör veya profesyonel maksatlarla yapılan bu çalışmalarda, ilim adamlarından,
tez çalışması ve ödev için öğrencilerden, devlete bağlı resmî kurumlardan ücret alınmaz.”
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın sonuna aşağıdaki bent eklenmiştir.
“5- Askerî müzelerde bilimsel, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin düzenlendiği salonların
kira gelirleri,”
“7- Askerî müzelerde bilimsel, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin düzenlendiği salonlar
ile kafeteryalar ve büfelerin kiraya verilmesi, işletilmesi, işlettirilmesi, mal ve hizmet alımı sonucu elde edilen gelirler.”
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Askerî müzelerden elde edilen gelirler, bu yerlerin yenilenmesi ve yeniden inşası veya
idamesi ile modern hâle getirilmesi ve kitaplıkların tesis ve zenginleştirilmesi amacıyla bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen hizmetlerin yürütülmesi için sarf olunur.”
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MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğe 34 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
maddeler eklenmiştir.
“Kiralama işlemleri
MADDE 34/A – Askerî müzelerde bilimsel, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin düzenlendiği salonlar ile kafeteryalar ve büfelerin kiraya verilmesi, işletilmesi, işlettirilmesi, mal ve
hizmet alımına ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:
1- Askerî müzelerde özel bir ihtisas gerektiren hizmetlerin, personel yetersizliği veya
maliyeti nedeniyle verilememesi durumunda bu hizmetler, hizmet alımı veya kiralama yoluyla
dışarıdan karşılanabilir.
2- Kiraya verilme, işletilme, işlettirilme, mal ve hizmet alımı işlemleri askerî müze komutanlıklarınca yerine getirilir. Bu şekilde elde edilen gelirler, genel bütçe gelirleri ile ilişkilendirilmeksizin müze gelirlerine dâhil edilir.
3- Kiraya verme işlemleri, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre gerçekleştirilir.”
“Muafiyet ve istisnalar
MADDE 34/B – Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kuruluş amaçlarına göre işletilen
askerî müzeler kurumlar vergisinden muaftır. Bu muafiyet 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı
Gelir Vergisi Kanunu ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca
yapılacak vergi kesintilerini kapsamaz.
Askerî müzeler emlak vergisinden, mal ve hizmet alımları nedeniyle düzenlediği ödemeye ilişkin kâğıtlar damga vergisinden istisnadır.”
“Hazine payı
MADDE 34/C – Askerî müzelerde bilimsel, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin düzenlendiği salonlardan oluşan kültür siteleri, kamu ve özel kurum/kuruluşları, dernekler ile gerçek
ve tüzel kişilere kiralanma yolu ile tahsis edilir.
Kira ücretleri her yıl Aralık ayında askerî müzeler tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı kuruluşların uygulamaları da göz önünde bulundurularak, askerî müzeler arasında
yapılacak koordinasyon sonucu belirlenir ve müzenin bağlı olduğu Genelkurmay Başkanlığı,
Millî Savunma Bakanlığı, ilgili Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil
Güvenlik Komutanlığının onayını müteakip Ocak ayında yürürlüğe girer.
Kültür sitesi salonlarının kiraya verilmesi, işletilmesi veya işlettirilmesinden elde edilen
aylık gayrisafi hâsılatın %1’i, en geç takip eden ayın 20’sine kadar genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere ilgili muhasebe birimine yatırılır. Bu oranı sıfıra kadar indirmeye Maliye Bakanı
yetkilidir.
Askerî müzeler hesaplayacakları hazine paylarını takip eden ayın 20 nci günü mesai
bitimine kadar faaliyette bulundukları yerlerdeki Maliye Bakanlığına bağlı muhasebe birimlerine, Ek-1’deki “Aylık Gayrisafi Hâsılattan Hazineye Yatırılacak Tutara İlişkin Bildirim Formu”
ile bildirir ve aynı süre içinde yatırır. Ek-1 Bildirim iki nüsha düzenlenir; bir nüshası muhasebe
birimine verilir, bir nüshası ise askerî müzede muhafaza edilir.”
MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğe 36 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek
madde eklenmiştir.
“EK MADDE 1 – Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulandığı askerî müzelerde materyallerin giriş, çıkış ve devir işlemlerinde, 25/7/2010 tarihli ve 27652 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri, Millî İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü
Taşınır Mal Yönetmeliğine göre düzenlenmesi öngörülen belgeler kullanılır.”
MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin ekine ekteki Ek-1 eklenmiştir.
MADDE 19 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 20 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma ve Kültür ve Turizm Bakanları
birlikte yürütür.
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Millî Savunma Bakanlığından:
SUBAY SİCİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 27/12/1998 tarihli ve 23566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Subay
Sicil Yönetmeliğine aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“Nasıp düzeltme işlemlerinin onayı
Ek Madde 3 – Subayların bu Yönetmelik esaslarına göre yapılacak nasıp düzeltme işlemlerinin onayı, ilgili kuvvet komutanlığı (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik
Komutanlığı için bu komutanlıklar) Kurmay Başkanı tarafından yapılır.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma ve İçişleri Bakanları yürütür.

—— • ——
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
DEMİRYOLU ARAÇLARI VE ANA AKSAMLARI
TİP ONAY YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 16/7/2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Demiryolu Araçları Tescil ve Sicil Yönetmeliği kapsamında tescili zorunlu
demiryolu araçlarına tip onayı verilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
(2) Bu Yönetmelik, ulusal demiryolu altyapı ağı üzerinde çalıştırılacak demiryolu araçlarını kapsar.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin
8 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi, 24/4/2013 tarihli ve 6461 sayılı Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun ve 6/10/2005 tarihli ve 5408 sayılı
Kanunla onaylanması uygun bulunan 9/5/1980 tarihli Uluslararası Demiryolu Taşımalarına
İlişkin Sözleşme (COTIF)’ye dayanılarak hazırlanmıştır.
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Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Ana aksam: Bir demiryolu aracının bir veya birkaç fonksiyonunu yerine getiren en
küçük demiryolu aracı bileşeni veya bu bileşenlerden teşekkül eden sistemleri,
b) Atanmış kuruluş: Demiryolu araçlarının ulusal yeterlilikleri karşılayıp karşılamadığını değerlendirerek belgelendiren ve Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kuruluşları,
c) ATMF: Uluslararası trafikte kullanılan demiryolu malzemesinin teknik kabulüne ilişkin tek tip kuralları,
ç) Bakan: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanını,
d) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,
e) Bakım rehberi: Demiryolu araçlarının, bileşenlerinin, alt gruplarının veya parçalarının UTP/TSI kurallarına göre bakım şartlarını ve gerekliliklerini içeren rehberi,
f) Başvuru sahibi: Bir demiryolu aracı ve/veya ana aksamı tip onayı için Bakanlığa başvuran imalatçıyı veya yetkili temsilciyi,
g) COTIF: Uluslararası Demiryolu Taşımalarına ilişkin sözleşmeyi,
ğ) Demiryolu altyapı işletmecisi: Tasarrufundaki demiryolu altyapısını güvenli bir şekilde işletmek ve demiryolu tren işletmecilerinin hizmetine sunmak hususunda Bakanlıkça yetkilendirilmiş kamu tüzel kişilerini ve tüzel kişiliği haiz özel şirketleri,
h) Demiryolu aracı: Hat yapım, bakım, tamir ve kontrol araçları dâhil her türlü çeken
ve çekilen araçlar ile tren setlerini,
ı) Doğrulama beyanı: Demiryolu aracı ve/veya ana aksamın üretiminin ve hizmete konulma aşamalarının ilgili UTP/TSI’lara, yürürlükte olan teknik ve operasyonel hüküm ve mevzuata uygun olduğunu belirten ve başvuru sahibi tarafından Bakanlığa verilen beyanı,
i) Doğrulama belgesi: Demiryolu aracı ve/veya ana aksamın UTP/TSI standartlarına
ve ilgili diğer teknik mevzuata uygun olarak üretildiğini gösteren ve onaylanmış kuruluş tarafından düzenlenen belgeyi,
j) İmalatçı: Bir demiryolu aracı ve/veya ana aksamı üretimini gerçekleştiren kuruluşu,
k) Karşılıklı işletilebilirlik bileşeni: Demiryolu sisteminin, karşılıklı işletilebilirliğini
doğrudan ya da dolaylı olarak sağlayan/etkileyen somut bir cihaz, cihazlar grubu, ekipman
veya yazılım gibi soyut bir alt sistem ve benzeri bileşen veya bileşenler grubunu,
l) Onaylanmış kuruluş: 16/12/2011 tarihli ve 2011/2621 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği ve ilgili teknik mevzuatta belirlenen esaslar doğrultusunda, Bakanlık tarafından teknik uygunluk değerlendirme faaliyetinde bulunmak üzere yetkilendirilen ve isimleri Avrupa
Komisyonuna bildirilen Türkiye’de yerleşik uygunluk değerlendirme kuruluşları ile Avrupa
Komisyonu tarafından yayımlanan 2008/57/AT direktifine göre kurulmuş ve Avrupa Demiryolu
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Ajansı tarafından yayımlanan onaylanmış kuruluş listesinde yer alan ve ilgili teknik mevzuatta
belirlenen esaslar doğrultusunda Bakanlık tarafından teknik uygunluk değerlendirme faaliyetinde bulunmak üzere yetkilendirilen kuruluşları,
m) OTIF: Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Hükümetlerarası Örgütü,
n) RID: Tehlikeli Eşyaların Demiryolu ile Uluslararası Taşınmasına İlişkin Yönetmeliği,
o) Teknik dosya: Bir demiryolu aracına ve/veya ana aksama ait her türlü test raporlarını
ve teknik bilgileri içeren dosyayı,
ö) Tip: Bir demiryolu aracının temel tasarım özelliklerini,
p) Tip incelemesi: Bir demiryolu aracının ve/veya ana aksamının teknik olarak işletilmesi için UTP/TSI şartlarına ve gerekli olduğu yerde RID hükümleri ile ulusal yeterliliklere
göre gerekli testlerin yapılmasını,
r) Tip onay belgesi: Bir demiryolu aracı ve/veya ana aksamının yapım tipinin bu Yönetmeliğe uygun olduğuna dair Bakanlık tarafından düzenlenen belgeyi,
s) Tip onay numarası: Tip onayının belge numarasını,
ş) Tip onay seri numarası: Bir tip onay belgesine göre seri üretimi yapılan bir demiryolu
aracına ve/veya bir ana aksamına tip onay belgesi numarası başa gelecek şekilde imalatçı veya
yetkili temsilci tarafından verilen numarayı,
t) TSI: Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan Karşılıklı İşletilebilirlik Teknik Şartnamesini,
u) Ulusal demiryolu altyapı ağı: Türkiye sınırları içerisinde bulunan il ve ilçe merkezleri
ve diğer yerleşim yerleri ile limanlar, hava meydanları, organize sanayi bölgeleri, lojistik ve
yük merkezlerini birbirine bağlayan, kamuya veya tüzel kişiliği haiz şirketlere ait bütünleşik
demiryolu altyapısı ağını,
ü) Ulusal yeterlilik belgesi: Demiryolu aracı ve/veya ana aksamın bir ulusal yeterlilik
raporuna bağlı olarak ilgili ulusal demiryolu altyapı ağına uygun olarak üretildiğini gösteren
ve atanmış kuruluş tarafından düzenlenen belgeyi,
v) Ulusal yeterlilik raporu: Demiryolu aracı ve/veya ana aksamın enerji tedarik sistemi,
kontrol, kumanda ve sinyalizasyon sistemi, hat açıklığı, altyapı ölçüleri, izin verilen azami dingil yükü, iklim koşulları ve şebekenin diğer kısıtlamaları da dâhil olmak üzere, altyapıyla ve
sabit tesislerle uygunluğu gibi ulusal yeterlilikleri karşıladığına dair atanmış kuruluş tarafından
hazırlanmış teknik ve işlevsel özellikleri gösteren raporu,
y) UTP: OTIF Teknik Uzmanlar Komisyonu tarafından kabul edilmiş Tek Tip Teknik
Talimatları,
z) Yetkili temsilci: İmalatçı adına belli görevleri yerine getirmek üzere kendisinden yazılı vekâlet alan Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Tip İnceleme Başvurusu, Değerlendirmesi ve Doğrulama Belgesi
Tip inceleme başvurusu
MADDE 4 – (1) Tip incelemesi, onaylanmış kuruluşlar tarafından yapılır.
(2) İmalatçı veya yetkili temsilci, tip incelemesi için bir onaylanmış kuruluşa başvurur.
Başvuruda tip incelemesi yapılacak demiryolu aracı ve/veya ana aksamıyla ilgili teknik dosya
sunulur. Teknik dosya aşağıdaki hususları içerir:
a) İmalatçı veya yetkili temsilciye ait isim, unvan, adres ve benzeri bilgiler,
b) Karşılıklı işletilebilirlik ile ilgili gereklilikler ve bilgileri,
c) Tip onayı alınacak demiryolu aracı ve/veya ana aksamın boş ağırlığı, en fazla taşıyabileceği yüklü ağırlığı, dingil sayısı, eni, boyu, azami hızı ve benzeri tasarım kriterleri, elektrik, hidrolik, pnömatik sistem şemaları, kumanda kontrol ünitelerinin sistem şemaları, otomasyon şemaları, devre elemanlarının teknik özellikleri ve çalışma prensipleri,
ç) Tip onayı alınacak demiryolu aracı ve/veya ana aksamın karşılıklı işletilebilirlik bakımından koşulları, işletimi ve bakımı hakkında gerekli tanımlar ve açıklamalar,
d) Gerekli olan yerlerde UTP/TSI şartlarını karşıladığına dair açıklamalar,
e) Üretim esnasında tamamen veya kısmen uygulanacak olan uyumlaştırılmış standartlar ve/veya referanslar,
f) İmalatçı ve/veya akredite edilmiş kuruluşlar tarafından uygulanan muayenelerin sonuçları ve test raporları,
g) Özellikle UTP/TSI şartları ve/veya uyumlaştırılmış standartların tamamen uygulanamadığı yerlerde, teknik tasarım çözümünün yeterliliği ve erişilebilirliğin sağlanması için gerekli açıklamalar,
ğ) Başka bir onaylanmış kuruluşa aynı demiryolu aracı ve/veya ana aksam için tip incelemesi yaptırılıp, yaptırılmadığına dair yazılı ve imzalı belge.
Tip inceleme değerlendirmesi
MADDE 5 – (1) Onaylanmış kuruluşlar, tip incelemesi yapacakları demiryolu aracı
ve/veya ana aksamın demiryolu sistemi ile karşılıklı işletilebilirliğini, UTP/TSI şartlarına uygunluğunu ve gerekli olduğu yerde RID hükümlerine uygunluğunu değerlendirmek amacıyla
öncelikle kendisine sunulan teknik dosyayı inceler.
(2) Bu inceleme olumsuz bir bulgu ile sonuçlanıyor ise, onaylanmış kuruluş dosyayı
başvuru sahibine iade eder. Bu inceleme olumsuz bir bulgu ile sonuçlanmıyor ise, onaylanmış
kuruluş aşağıdaki iş ve işlemleri yapar;
a) UTP/TSI şartlarının ve gerekli olduğu yerde RID hükümlerinin doğru şekilde uygulanıp uygulanmadığını kontrol etmek için gerekli testleri uygular veya uygulatır,
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b) Özellikle UTP/TSI şartları ve/veya uyumlaştırılmış standartların tamamen uygulanamadığı yerlerde, teknik tasarım çözümünün yeterliliği için gerekli açıklamaları inceler ve
bunların doğru şekilde uygulanıp uygulanmadığını kontrol etmek için gerekli testleri uygular
veya uygulatır.
(3) Onaylanmış kuruluş tip incelemesi yaptığı demiryolu aracı ve/veya ana aksamı için,
Bakanlık tarafından atanmış kuruluşlara gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yaptırarak bir
ulusal yeterlilik raporu alır.
Tip doğrulama belgesi
MADDE 6 – (1) Onaylanmış kuruluş, 5 inci maddede belirtilen tip incelemesinin olumlu
sonuçlanması ve ulusal yeterlilik raporu temin etmesi halinde bir doğrulama belgesi düzenler.
(2) Doğrulama belgesi üzerinde, düzenleyen onaylanmış kuruluşun adı, veriliş tarihi
ve yetkilisinin imzası bulunur.
(3) Onaylanmış kuruluş aşağıdaki belge ve bilgileri doğrulama belgesinin eki olarak
Bakanlığa sunar.
a) İmalatçıya ait üretim yeri, üretim kapasitesi, üretim alanları, doğrudan üretimde çalışan sayısı, kuruluş tarihi, adresi, ticaret unvanı, vergi numarası ve benzeri bilgiler,
b) Teknik dosya ve bakım rehberi,
c) Varsa özel işletme kısıtları ve şartlar,
ç) Onaylanmış Kuruluş tarafından yaptırılan test raporlar,
d) Gerekli diğer ilgili tüm doküman, rapor, test ve bilgiler.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tip Onay Belgesi Başvurusunda Gerekli Belgeler, Değerlendirme Süresi,
Reddi ile Redde İtiraz, Belge ve Süresi, Ücreti, Askıya Alınması,
İptali, Ceza ve Araç ve/veya Ana Aksamlarda Değişiklik
Tip onay belgesi başvurusunda gerekli belgeler
MADDE 7 – (1) Bir demiryolu aracına ve/veya ana aksamına tip onay belgesi alınabilmesi için imalatçı veya yetkili temsilci Ek-1’de örneği verilen Doğrulama Beyanı, Ek-2’de
örneği verilen Doğrulama Belgesi ve 6 ncı maddede yer alan belgeler ile, Ek-3’de örneği verilen
Ulusal Yeterlilik Belgesiyle ile birlikte Bakanlığa başvurur.
Tip onay belgesi başvurusunda değerlendirme süresi
MADDE 8 – (1) Başvuru evraklarının tam ve eksiksiz olması ve ulusal yeterlilik raporunun mevcut olması halinde;
a) Çekilen araçlar için en geç 20 iş günü,
b) Çeken araçlar ve tren setleri için en geç 40 iş günü,
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c) Hat yapım, bakım, tamir ve kontrol araçları veya ana aksamlar için en geç 20 iş günü,
içinde Bakanlık tarafından karara bağlanır.
Tip onay belgesi başvurusunun reddi ile redde itiraz
MADDE 9 – (1) Tip onay belgesi başvurusunun reddedilmesi halinde, Bakanlık bunun
gerekçelerini başvuru sahibine 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine
uygun şekilde yazılı olarak bildirir. Başvuru sahibi, ret kararının bildiriminden sonraki 30 iş
günü içinde bu karara karşı Bakanlığa itiraz edebilir. Bakanlık itirazın iletildiği tarihten itibaren
8 inci maddede yer alan süreler içinde karar verir.
Tip onay belgesi ve süresi
MADDE 10 – (1) Tip onay belgesi başvurusunun kabulü halinde Bakanlık tarafından
imalatçı veya yetkili temsilciye Ek- 4’te örneği verilen tip onay belgesi düzenlenerek verilir.
(2) Tip onay belgeleri süresizdir. Ancak, tip onayının alınmasını müteakip 10 yıl geçtikten sonra, tip onayı verilmiş demiryolu aracı ve/veya ana aksamın demiryolu araç filosundaki
hız, kapasite, işletilebilirlik ve benzeri genel durum itibariyle, ulusal demiryolu altyapı ağında
kullanımının elverişsiz olduğunun Bakanlık tarafından değerlendirilmesi halinde, söz konusu
tip onay belgesi iptal edilebilir.
(3) Bakanlık tarafından tip onay belgesi düzenlenmiş demiryolu aracı ve/veya ana aksamı üzerine kolay görülebilecek ve değiştirilemeyecek şekilde Bakanlık tarafından verilen tip
onay belgesi numarası yazılır.
(4) Bakanlık tarafından tip onay belgesi düzenlenmiş demiryolu aracı ve/veya ana aksamı seri üretimi yapılabilir. Seri üretim yapılması halinde demiryolu aracı ve/veya ana aksamı
üzerine kolay görülebilecek ve değiştirilemeyecek şekilde Bakanlık tarafından belirlenen usule
uygun şekilde tip onay seri numarası yazılır.
Tip onay belgesi ücreti
MADDE 11 – (1) Bakanlık tarafından düzenlenen tip onay belgeleri için belge başına
Ek- 5’te yer alan ücretler alınır. Ücreti alınmadan tip onay belgesi düzenlenmez.
(2) Tip onay belgesi ücreti, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için
4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.
(3) Tip onay belgesi ücretleri Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi muhasebe birimi hesabına yatırılır.
Tip onay belgesinin askıya alınması, iptali ve ceza
MADDE 12 – (1) Tip onay belgesi;
a) Tip onay belgesi düzenlenmesine esas proje ve belgelere uygun olmayan bir üretimin
yapıldığının tespit edilmesi,
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b) Demiryolu altyapı işletmecilerinin, bir demiryolu aracı ve/veya ana aksamın şebekesinde işletilmesi esnasında altyapısına zarar verdiği, işletme zorluğu çıkardığı, karşılıklı işletilebilirlik bakımından yeterince uyumlu olmadığı veya sık sık kaza ve olaylara karıştığını
belirterek, buna ilişkin kanıtlayıcı belge ve bilgilerle birlikte Bakanlığa yapacakları şikâyetin
yapılan inceleme sonucunda doğru bulunması ya da ilgili durumların Bakanlıkça re'sen tespiti,
durumlarında, Bakanlık tarafından askıya alınır.
(2) Tip onay belgesinin askıya alınması durumunda, Bakanlık bunun gerekçelerini tip
onay belgesi sahibine 7201 sayılı Kanun hükümlerine uygun şekilde yazılı olarak bildirir. Tip
onay belgesi sahibi, askıya alınma kararının bildiriminden sonraki 30 iş günü içinde bu karara
karşı Bakanlığa askıya alınma gerekçelerinin aksi yönünde varsa belgeler ekleyerek itiraz edebilir. Bakanlık itirazın iletildiği tarihten itibaren 8 inci maddede yer alan süreler içinde karar
verir.
(3) Askıya alınmış tip onay belgesine konu olan demiryolu aracı ve/veya ana aksamın,
en fazla bir yıl içerisinde askıya alınma nedenlerinin giderilerek, tip onay belgesinin alınmasına
aracılık eden onaylanmış kuruluş dışında farklı bir onaylanmış kuruluş tarafından, Ek-2’de örneği verilen Doğrulama Belgesi ile kanıtlanması halinde; Ek-5’te yer alan ücretin %50’si alınarak tip onay belgesinin askı durumu kaldırılır.
(4) Üçüncü fıkraya göre tip onay belgesinin yenilenmemesi halinde tip onay belgesi
iptal edilir. Bu durum, tip onay belgesi sahibine 7201 sayılı Kanun hükümlerine uygun şekilde
yazılı olarak bildirilir.
(5) Tip onay belgesinin askıya alınmasının kesinleşmesi ile birlikte, 655 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesi çerçevesinde Demiryolu Düzenleme Genel Müdürü
veya yetkilendirdiği personel tarafından tip onay belgesi sahibine 100.000 (yüzbin) Türk Lirası,
tip onay belgesini onaylayan onaylanmış kuruluşa 50.000 (ellibin) Türk Lirası idari para cezası
karar tutanağı düzenlenir.
Tip onay belgesi bulunan araç ve/veya ana aksamlarda değişiklik
MADDE 13 – (1) Tip onay belgesi bulunan araç ve/veya ana aksamlarda yapılan değişiklik ile;
a) UTP/TSI şartları ve ulusal yeterlilik raporuyla uyumluluğun bozulmadığına,
b) Demiryolu sisteminin işletilmesi esnasında araç ve/veya ana aksamda yapılan değişiklikten kaynaklanan herhangi bir emniyet riskinin oluşmadığına,
dair doğrulama belgesi düzenlemiş olan onaylanmış kuruluş veya başka bir onaylanmış
kuruluş tarafından düzenlenmiş bir raporun Bakanlığa sunulması halinde, bu değişiklikler için
yeni bir tip onay belgesi alınması gerekmez.
(2) Tip onay belgesi bulunan araç ve/veya ana aksamlarda, birinci fıkra dışındaki tüm
değişiklikler için yeni bir tip onay belgesi alınması gerekir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yurt Dışında Tip Onay Belgesi Almış Olan Demiryolu Aracı ve/veya Ana Aksamına Tip
Onay Belgesi Verilmesi, İmalatçı, Yetkili Temsilci, Onaylanmış Kuruluş ve Atanmış
Kuruluş Sorumlulukları, Bir Demiryolu Aracı ve/veya Ana Aksamın Tip Onay
Belgesi Sahibi Dışında Bir İmalatçı Tarafından İmalatı
Yurt dışında tip onay belgesi almış olan demiryolu aracı ve/veya ana aksamına tip
onay belgesi verilmesi
MADDE 14 – (1) İmalatçı veya yetkili temsilci yurt dışından alınmış tip onay belgesi
ve teknik dosyası ile birlikte Türkiye’de yerleşik bir onaylanmış kuruluşa müracaat eder.
(2) Türkiye’de yerleşik onaylanmış kuruluş bu Yönetmelik kapsamında yapılacak iş ve
işlemleri takip ederek ilgili demiryolu aracı ve/veya ana aksam için Bakanlıktan yeni bir tip
onay belgesi alır.
İmalatçı, yetkili temsilci, onaylanmış kuruluş ve atanmış kuruluş sorumlulukları
MADDE 15 – (1) Doğrulama beyannamesi düzenlemiş olan imalatçı ve/veya yetkili
temsilci, doğrulama belgesi düzenlemiş olan onaylanmış kuruluş ve ulusal yeterlilik raporu
düzenlemiş olan atanmış kuruluş demiryolu aracı ve/veya ana aksamın, tip onay belgesine esas
teknik dosya içeriğine uygun olarak imal edilmesinden müştereken müteselsil sorumludurlar.
Bir demiryolu aracı ve/veya ana aksamın tip onay belgesi sahibi dışında bir imalatçı
tarafından imalatı
MADDE 16 – (1) Tip onay belgesi bulunan bir demiryolu aracı ve/veya ana aksamının,
tip onay belgesi sahibinin dışında bir imalatçı tarafından imal edilebilmesi için, tip onay belgesi
sahibi imalatçı tarafından bu hususta rızasının bulunduğuna dair yazı ve UTP/TSI şartlarına
ve gerekli olduğu yerde RID hükümlerine göre demiryolu aracı ve/veya ana aksamın imalatçının tesislerinde imalat yapılabileceğini kanıtlayan onaylanmış kuruluştan alınan belge ile birlikte Bakanlığa yazılı bildirimde bulunulması gerekir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Tip onay belgesi düzenlenmesinin sınırlandırılması veya geçici olarak durdurulması
MADDE 17 – (1) Bakanlık; imalatçıların korunması, emniyet, ekonomiklik, verimlilik,
bakım ve işletmenin ekonomik bir seviyede sürdürülmesi, demiryolu araç ve/veya ana aksam
çeşitliliğinin dengede tutulması ve benzeri kamu yararı ilkelerini gözeterek her bir araç cinsi
ve/veya ana aksam için ayrı ayrı olmak üzere; Bakan oluruyla tip onay belgesi sayısını sınırlandırabilir ve/veya yeni tip onay belgesi düzenlenmesini üç yıla kadar durdurabilir.
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Sorumlu hizmet birimi
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında Bakanlıkça yerine getirilmesi gereken
iş ve işlemler, Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilir.
Avrupa Birliği mevzuatına uyum
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik, Topluluk Demiryolu Sistemlerinin Karşılıklı İşletilebilirliğine ilişkin 17/6/2008 tarihli ve 2008/57/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi dikkate alınarak hazırlanmıştır.
UTP/TSI’larda güncelleme
MADDE 20 – (1) UTP/TSI ve/veya RID hükümlerinde değişme ve güncellenme olması
halinde, UTP/TSI ve/veya RID kapsamında demiryolu ve ana aksama ait tip onay geçerliliği
yeniden değerlendirilir.
RID kapsamında üretilen demiryolu araçları ve ana aksamları
MADDE 21 – (1) Tip onay süreçlerinde 16/7/2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik hükümleri ulusal yeterlilik raporunda dikkate alınır.
Test ihtiyacının karşılanması
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Şebeke üzerindeki testlerin yapılmasına imkan verecek test
yolu ve/veya tesisleri oluşuncaya kadar; bir tip onay belgesi alınabilmesini teminen yapılması
gereken testler için imalatçı, yetkili temsilci, onaylanmış ve atanmış kuruluşun talebi üzerine,
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, talep tarihi itibariyle
45 gün içinde yapılacak testler için şebekenin elverişli bir bölümünde ve 08:00-18:00 saat
dilimi içerisinde, belirlemiş olduğu tarifesine göre ücretini önceden alarak test yapılmasına
izin verir.
(2) Test talebinde bulunan imalatçı, onaylanmış kuruluş ve/veya atanmış kuruluş tarafından Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü nam ve hesabına,
konvansiyonel hatta yapılacak testler için 2.000.000 (ikimilyon) Türk Lirası, hızlı tren hattında
yapılacak testler için 5.000.000 (beşmilyon) Türk Lirası değerinde, üçüncü şahıs mali mesuliyet
sigorta poliçesi yaptırılması ve test başlama tarihinden beş iş günü öncesinde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ibraz edilmesi zorunludur.
Yürürlük
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanı yürütür.
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Erzurum Teknik Üniversitesinden:
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Erzurum Teknik Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,
yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri, usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Erzurum Teknik Üniversitesi Kadın Araştırmaları ve
Uygulamaları Merkezinin amacına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline
ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (EKAUM): Erzurum Teknik Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve
Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Erzurum Teknik Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı şunlardır:
a) Tarihsel ve toplumsal olarak kadının değerinin ve statüsünün geliştirilmesine yönelik
derlemeler ve çalışmalar yapmak,
b) Kadının yerel ve genel sorunlarına ilişkin teorik ve uygulamalı araştırmaların yapılmasını sağlamak ve kadının toplumsal ve ekonomik kalkınma içerisinde yerini alabilmesi ve
konumunun belirlenmesi için ihtiyaç olan her konuda duyarlı ve yeterli kadroların yetiştirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak,
c) Kadın haklarının korunması, yaygınlaştırılması, geliştirilmesi ve bu alanda bilinç
düzeyinin yükseltilmesi amacıyla çalışmalar yapmak,
ç) Sosyal hayat içerisinde kadının verimliliğini artırıcı çalışmalar yapmak,
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d) Kadın yaşamı, geleceği ve sorunlarına bölgesel ve evrensel çözümler getirmek için
yurt içinde ve yurt dışında kadın sorunları ile ilgili her alanda araştırmaları takip etmek, meydana çıkan literatür ve envanteri sürekli olarak güncellemek, incelemeler yapmak ve etkinliklere
katılmak,
e) Üniversitenin ilgili birim ve bölümlerinin iş birliği ile kadın sorunlarının çözümüne
ilişkin çalışmalarda bulunmak, yayınlar çıkarmak ve konuyla ilgili olarak kurum, kuruluş ve
toplumla Merkez arasındaki koordinasyonu sağlamak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dallarının iş birliği ile yurt içinde ve yurt dışında kadın çalışmaları ile ilgili alanlarda bilimsel araştırma yapmak, proje oluşturmak ve projelere katılmak,
b) Kadın araştırmaları konusunda Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı bir anabilim dalı kurulmasını ve kadın araştırmaları ve uygulamaları konularında
lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde ders, seminer ve akademik tezler verilmesini sağlamak ve bu konudaki bilimsel çalışmaları desteklemek,
c) Geleneksel ve kırsal kadın merkezli derleme, tarama, ağız araştırmaları gibi akademik
çalışmalar yapmak ve bu anlamda sözlü tarih ve kültürün kayıt altına alınmasını sağlayarak,
bir kültür envanteri oluşturmak,
ç) Kadınların kazanılmış haklarını ve çağdaş toplum bireyi olmasını esas alarak, kadınlarla ilgili konularda ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, seminer, konferans, kongre ve
benzeri etkinlikler düzenlemek, bu etkinliklere katılımı özendirmek,
d) Kadının sosyo-ekonomik, sağlık ve kültür başta olmak üzere mühim sorunları ve çalışan kadınların mesleki deformasyonlarının kaynakları üzerinde sosyolojik çalışmalar yapmak
ve gerekli kurum ve kuruluşlar ile bu bilgileri paylaşarak birtakım düzenlemeler yapılmasına
katkı sağlamak,
e) Merkezin amaçları doğrultusunda yerel, ulusal ve uluslararası diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak kongre, sempozyum, panel ve atölye çalışmaları düzenlemek, bu çerçevede, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarıyla iş birliği yapmak ve akademik planda
kurum ve kuruluşlar ile Üniversite arasında köprü işlevi görmek,
f) Kadın ve kadın çalışmaları hakkında bir dergi/bülten yayımlamak ve yapılan çalışmaları kamuoyu ile paylaşmak,
g) Kadınlar konusunda çevresel, tarihsel, kültürel ve istatistiksel verileri toplayarak bir
kadın araştırmaları arşivi oluşturmak,
ğ) Merkez bünyesinde bir kadın araştırmaları kütüphanesi kurmak, kişileri bu eksende
yazılan yazılarla ilişkili kılmak,
h) Faaliyetleriyle ilgili olarak yerli ve yabancı kuruluşlarla iş birliği yapmak ve bu kurumlardan/kuruluşlardan gelecek istekler doğrultusunda incelemeler ve araştırmalar yapmak,
eğitim ve danışmanlık hizmeti sunmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri
Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür,
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b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından, Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl
süre için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, kısa
süreli ayrılmalarda, Müdür Yardımcısını vekil bırakır. Müdürlüğe vekâlet altı aydan fazla süremez. Vekâletin altı aydan fazla sürmesi durumunda, Müdürün görevi sona erer. Müdürün görevden alınması veya görev süresini doldurmadan görevden ayrılması durumunda, aynı usulle
ayrılan Müdürün süresini doldurmak üzere yeni bir Müdür görevlendirilir.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunun oluşturulmasında Rektöre öneride bulunmak,
c)Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, Yönetim Kurulunun gündemini hazırlamak,
Yönetim Kurulu başkanı olarak toplantıları yönetmek,
ç) Çalışma programları oluşturmak, bu programları yürütmek ve denetlemek,
d) Öğretim yılı başında çalışma planı, öğretim yılı sonunda faaliyet raporu hazırlamak,
söz konusu plan ve faaliyet raporlarını Yönetim Kuruluna sunmak,
e) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve uygulamaya konulacak olan çalışma planı
hakkında Rektöre bilgi vermek,
f) Danışma Kurulunu her yıl en az bir defa toplamak ve Danışma Kuruluna başkanlık
etmek,
g) Merkezin idari ve akademik personel ihtiyacını belirlemek, Yönetim Kurulunun da
görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak,
ğ) Mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Müdür Yardımcısı
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu üyeleri arasında bulunan ve Müdür tarafından önerilen iki öğretim elemanından biri, Rektör tarafından Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir.
Müdür Yardımcısının görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten Müdür Yardımcısı ikinci kez
görevlendirilebilir. Müdür Yardımcısı, Müdüre çalışmalarında yardımcı olur ve Müdürün yokluğunda Müdüre vekâlet eder.
Yönetim Kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve Müdür Yardımcısı ile en az üç öğretim
elemanından oluşur. Yönetim Kurulunu oluşturan öğretim elemanları, Müdür tarafından önerilen üye sayısının iki katı aday arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi
biten üye yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde süresi
yeniden başlatılmak üzere yeni bir üye görevlendirilir.
(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir kez toplanır. Yönetim Kurulu toplantılarına mazeretsiz olarak üç kez üst üste katılmayan üyenin görevi sona erer.
(3) Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların
eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
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Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programları hazırlamak, Danışma Kuruluna
sunmak ve uygulanmasını sağlamak,
b) Merkezin çalışmaları için çalışma grupları kurmak ve görevlendirmek, çalışma gruplarının çalışmalarını takip etmek,
c) Merkezin yıllık çalışma ve yatırım programlarını, gelir ve gider tablolarını, gündemdeki projeleri hazırlayarak karara bağlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak,
ç) Merkezin elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip önerilerde bulunmak,
d) Merkezin genel işleyişi, düzeni ve idari personeli ile ilgili Müdür tarafından yapılan
önerileri karara bağlamak.
Danışma Kurulu
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleriyle ilgili alanlarda bilgi ve
deneyime sahip Üniversite öğretim üyeleri ve ihtiyaç halinde kamu ve özel kuruluşlardaki kişiler arasından Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektör onayı ile görevlendirilen dört
kişi, Müdür, Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi 3 yıldır.
(2) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez olmak üzere, Müdür tarafından belirlenen tarihte ve Müdürün başkanlığında toplanır. Danışma Kurulu toplantılarında çoğunluk şartı aranmaz.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevi Merkezin yıllık çalışma programıyla
ilgili öneriler geliştirmek ve söz konusu önerilerin ne miktarda dikkate alındığını takip etmektir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 16 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her
türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin ve gerektiğinde Üniversitenin kullanımına tahsis
edilir.
Harcama yetkilisi
MADDE 17 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen
veya tamamen Müdüre devredebilir.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü
yürütür.

Sayfa : 58

RESMÎ GAZETE

18 Kasım 2015 – Sayı : 29536

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinden:
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM
VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 17/1/2013 tarihli ve 28531 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul
Sabahattin Zaim Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(5) Yanlış bilgi ve beyan, sahte veya eksik belge ile kayıt yaptırmış olanların durumu
ortaya çıktığında kayıtları ve bu kayıt nedeniyle kazanmış oldukları tüm hakları iptal edilir ve
haklarında yasal işlem başlatılır.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin dördüncü fıkrasının ikinci cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Ancak, bu öğrencilerden normal öğrenim süresi içinde çift anadal ve yandal programını tamamlayamayanlar kayıtlı olduğu anadal lisans programının normal öğrenim süresi ve ilave bir
yılsonunda kayıt yaptırdıkları her ders için, ders veya kredi başına ücret öder.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası, 10 uncu maddesinin
üçüncü fıkrası ile 24 üncü maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında geçen “eğitim
dili” ibareleri “öğretim dili” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
12/A maddesi eklenmiştir.
“Özel öğrenci
MADDE 12/A – (1) Özel öğrenciler, yurt içinde veya yurt dışında bir yükseköğretim
kurumuna kayıtlı olup, Üniversitede okutulan bazı dersleri almalarına izin verilen öğrencilerdir.
(2) Özel öğrencilerin başvuruları, ilgili bölümün görüşü alınarak ilgili yönetim kurulu
tarafından incelenir ve karara bağlanır.
(3) Özel öğrenciler, Üniversite öğrencisi sayılmazlar ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
(4) Özel öğrencilere diploma ve unvan verilmez. Ancak, kayıtlı oldukları dersleri ve
varsa aldıkları notları gösteren bir belge verilir.
(5) Özel öğrenciler ilgili yıl için Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen ders/kredi veya
öğrenim ücretini öder.
(6) Özel öğrenci olarak Üniversiteden ders alan öğrencilerden, daha sonra yatay geçişle
veya ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınavla Üniversiteye kesin kayıt yaptıranlar, özel öğrenci statüsünde aldıkları lisans programının öğretim programında yer alan eşdeğer derslerden
ilgili yönetim kurulu kararı ile muaf sayılabilir.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Üniversitede öğretim dili, Türkçe öğretim yapılan bölümlerde Türkçe, yabancı dilde öğretim yapılan bölümlerde ise kısmen veya tamamen Arapça veya İngilizcedir. Öğretim
dili kısmen yabancı dilde olan lisans programlarında kayıtlı öğrenciler; lisans öğrenimleri süresince öğrencisi bulundukları lisans programının öğretim programında bulunan derslerin en
az % 30’unu ilgili yabancı dilden, öğretim dili tamamen yabancı dilde olan lisans programlarında kayıtlı olan öğrenciler ise Üniversitenin ortak seçmeli ve Türkçe verilmesi zorunlu olan
dersleri hariç, lisans öğrenimleri süresince öğrencisi oldukları lisans programının öğretim programında bulunan derslerin tamamını ilgili yabancı dilde verilen derslerden almak zorundadırlar.”
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MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(2) Azami öğrenim süresi, ek sınavlar, öğrencilik haklarından yararlanma ve öğrenim
süresiyle ilgili diğer hususlarda 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesi hükümleri uygulanır.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 16 – (1) Üniversitede okutulan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili
ve Yabancı Dil zorunlu dersleri ile birlikte, ilgili program için tespit edilen asgari eğitim-öğretim
çalışmalarını ihtiva eden ve tamamıyla başarıldığında diploma almaya hak kazandıran eğitimöğretim çalışmalarının tamamı öğretim programlarında gösterilir. Üniversitede eğitim ve öğretim, her yarıyılda okutulacak derslerin; adlarının, haftalık ders saatlerinin ve AKTS kredi değerlerinin gösterildiği bu öğretim programlarına göre yapılır. Bir lisans programının sekiz yarıyıllık öğretim programında yer alan derslerin toplam AKTS kredisi 240’tan az olamaz.
(2) Bir bölümün öğretim programı ile bu programda yapılacak olan değişiklikler, bölüm
kurulunun teklifi, ilgili kurulun kararı ve Senatonun onayı ile yürürlüğe girer.
(3) Üniversitede eğitim-öğretim; teorik dersler, seminerler, uygulamalar, projeler, stüdyo, laboratuvar ve atölye çalışmaları, pratik çalışmalar, stajlar, eskizler, arazi üzerinde uygulama, bitirme çalışması ve benzeri çalışmalardan oluşur.
(4) Dersler yarıyıl veya yıl esasına göre yapılır. Bir dersin haftalık ders saati, o dersin
haftalık teorik saatleri ile uygulama ve laboratuvar saatlerinin toplamından oluşur.
(5) Senato tarafından kabul edilmiş öğretim programına uygun haftalık ders programları, her eğitim öğretim yarıyılı başında, akademik takvimde belirtilen tarihte ilgili dekanlık/müdürlük tarafından ilan edilir.
(6) Staj, eğitim-öğretim programının özelliklerine göre, öğrencinin edindiği bilgileri
uygulama alanına aktarma kabiliyetini geliştirmeyi amaçlayan, Üniversite içi ve dışı çalışmalardır. Staj yapılması zorunlu olan bölümlerde staj uygulama esasları ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenir ve Senatonun onayı ile uygulanır. Stajlar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesi hükümleri doğrultusunda kredilendirilir.
(7) Lisans bitirme çalışması veya projesi; öğrencinin, istenen mesleki bilgi ve beceri
düzeyine eriştiğini gösteren ve danışman öğretim üyeleri veya öğretim görevlileri nezaretinde
yürütülen kişisel veya grup halinde yapılan çalışmalardır. Lisans bitirme çalışması veya projesi
uygulama esasları Senato tarafından belirlenir.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci, üçüncü ve altıncı fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dokuzuncu fıkranın son cümlesi ile onuncu fıkrası yürürlükten
kaldırılmıştır.
“(2) Öğrencinin devam edeceği yarıyıla ait öğretim programındaki kredili derslere normal ders yükü, kayıt olduğu kredili derslerin tamamına yarıyıl ders yükü denir. Öğrencinin bir
yarıyıldaki normal ders yükü 30 AKTS’dir, yarıyıl ders yükü ise en fazla 45 AKTS olabilir.
Ancak, birbirini izleyen iki yarıyıl içinde mezun olabilecek durumda olan öğrencilere yarıyıl
ders yüküne ek olarak, ilgili yönetim kurulu kararıyla fazladan üç ders verilebilir. Öğrenci,
ilgili yarıyıl için öğretim programındaki derslerden seçimini yaparak ve danışmanının onayını
alarak ders kaydını yaptırır. Çift anadal ve yan dal programı öğrencilerinin lisans anadal dersleri
ile ortak olmayan dersleri yarıyıl ders yükü toplamına dâhil değildir.”
“(3) Öğrenciler, kendi öğretim programına göre derslerine yazılmakla yükümlüdür. Öğrenciler, öncelikle alt yarıyıllardan başarısız oldukları ve daha önce almadıkları derslere kaydolmak zorundadır. Öğretim programından kaldırılan ve yerine eşdeğer yeni bir ders konulmayan herhangi bir dersten başarısız olan veya kaldırılan dersi hiç almayan öğrenci, gerekli
AKTS kredi yükünü tamamlamak şartıyla, o dersten muaf sayılır.”
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“(6) Mezun olabilmek için bütün derslerini başarı ile tamamlamış, ancak stajını veya
lisans bitirme çalışmasını veya projesini tamamlayamamış öğrenciler, staj veya bitirme proje
ücreti olarak, belirlenen ders veya kredi ücreti ödeyerek kayıt yeniletmek zorundadır.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 23 – (1) Daha önce Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen
herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş olan öğrenci, o yükseköğretim kurumunda alıp başarılı olduğu dersler için, ilgili dekanlığa/müdürlüğe not belgesinin aslı ve ders
içerikleriyle birlikte bir dilekçe ile müracaat ederek muafiyet talep edebilir. Öğrenci, muafiyet
talebini üniversiteye kaydını yaptırdığı ilk yarıyılda derslerin başladığı tarihten itibaren en geç
beş gün içinde yapmak zorundadır. Sonraki yarıyıllarda yapılacak muafiyet talepleri ya da yapılan muafiyet/intibak işlemlerinin iptaline yönelik istekler kabul edilmez. Öğrencinin muafiyet
talebi dekanlık/müdürlük tarafından oluşturulacak intibak komisyonu tarafından değerlendirilir,
ilgili yönetim kurulu tarafından intibakı yapılarak karara bağlanır. Ders muafiyeti ve intibak
işlemleri Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.
(2) Ders muafiyeti verilen öğrenciler, ders alma kurallarına uygun olarak, muaf oldukları AKTS kredisi kadar, akademik danışmanın onayı ile üst yarıyıllardan ders alabilirler.
(3) Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki lisans programından aldığı ve başarılı olduğu
derslerin muafiyetinin yapılarak, bu derslere ilişkin daha önce alınan notların transkripte işlenmesi gerekir.
(4) Dikey geçiş ile yerleşen öğrencilerin, lisans programından mezuniyet şartlarını sağlamaları halinde, ağırlıklı genel not ortalamaları muafiyet verilen dersler ile lisans eğitimi sırasında aldığı dersler üzerinden hesaplanır.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Yabancı dil muafiyeti ve öğretimi
MADDE 24 – (1) Üniversitenin yabancı dilde öğretim yapan programlarına kayıt hakkını kazanmış öğrencilerle, bu programlara yatay veya dikey geçişle kayıt yaptıran öğrenciler,
Üniversite tarafından yapılan yabancı dil yeterlik sınavına tabi tutulur. Yabancı dil yeterlik sınavında başarılı olanlar veya uluslararası bir yabancı dil sınavında Üniversitenin yeterli gördüğü düzeyde puan alanlar ile daha önce bir yükseköğretim kurumunun yabancı dil hazırlık
eğitimini başarıyla tamamlayanlar ilgili yönetim kurulu kararı ile yabancı dil hazırlık programından muaf tutularak ilgili bölümün birinci sınıfına kayıt olabilirler.
(2) Yabancı dil seviyeleri yeterli bulunmayanlar ile Üniversite tarafından yapılan yabancı dil yeterlik sınavında başarısız olan öğrencilerin, yabancı dil bilgi düzeylerine göre Üniversitenin düzenlediği zorunlu bir veya iki yarıyıl süreli yabancı dil hazırlık programına devam
etmeleri gerekir. Birinci yarıyıl sonunda yapılan yabancı dil yeterlik sınavında başarılı olan
öğrenciler bahar yarıyılından başlamak üzere ilgili bölümün birinci sınıfına kayıt yaptırabilir.
Yabancı dil hazırlık programı, Rektörlük tarafından yapılan düzenlemeler ile Senato tarafından
belirlenen esaslara göre yürütülür.
(3) Bir yılın sonunda başarısız olan öğrencilerin bir veya iki yarıyıl daha hazırlık programına devam etmeleri gerekir. Yabancı dil hazırlık programının süresi iki yılı aşamaz. Ancak,
zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfına bir veya iki yıl devam etmesine rağmen başarı şartını yerine
getiremeyen öğrenciler, üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir program var ise talep
etmeleri durumunda bu programa kayıt yaptırabilirler. Öğrencinin; yabancı dil hazırlık programına devam etmesine rağmen ikinci yarıyıl sonunda yapılan yabancı dil yeterlik sınavında
başarılı olamaması halinde, talebi üzerine, ÖSYM tarafından, Üniversitede ya da başka bir üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa, eşdeğer programın bulunmaması halinde yakın programlardan birine yerleştirilmesi yapılır. Ancak bunun için, kayıt yaptırdığı yıl
itibarıyla, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak
için aranan taban puanından düşük olmaması gerekir.
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(4) Öğretim dili Türkçe olan programlara kayıt yaptıran öğrenciler zorunlu yabancı dil
dersinin muafiyet sınavına girerler. Bu sınavdan başarısız olan öğrenciler ortak zorunlu yabancı
dil dersine kayıt yaptırmak zorundadır.
(5) Öğretim dili Türkçe olan programlara kayıt yaptıran öğrenciler istedikleri takdirde
ve ilgili yönetim kurulu kararı ile en fazla bir yıl (iki yarıyıl) süreli yabancı dil hazırlık programına kayıt olabilirler. Bu öğrencilere, ilgili yıl için belirlenen yabancı dil hazırlık programının
öğrenim ücreti üzerinden bursları oranında indirim yapılır. Yabancı dil hazırlık programında
geçen bir yıllık süre, öğrenim süresinden sayılmaz. Söz konusu yabancı dil hazırlık programında başarılı olan öğrenciye başarı sertifikası verilir. Bir yılın sonunda öğrenciler doğrudan
kendi bölümlerinin derslerine devam ederler.
(6) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan lisans programlarının zorunlu
yabancı dil hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin Üniversiteden
ilişiği kesilir.”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 26 – (1) Sınavlar; kısa sınav, ara sınav, final sınavı, bütünleme sınavı, mazeret sınavı, mezuniyet ve ek sınavlardan oluşur. Bunlardan;
a) Kısa sınavlar, yarıyıl içinde yapılan kısa süreli sınavlardır.
b) Ara sınavlar, yarıyıl içinde, akademik takvimde belirlenen süre içerisinde en az bir
kez yapılan sınavlardır.
c) Final sınavı, yarıyıl sonunda, akademik takvimde belirlenen süre içerisinde yapılan
sınavdır.
ç) Bütünleme sınavı, dersin okutulduğu yarıyıl sonunda, final sınavına girmek için bu
Yönetmelikte belirtilen şartları yerine getirdiği halde, herhangi bir sebeple final sınavına girmeyen/giremeyen öğrenciler ile final sınavı sonucunda başarısız olmuş öğrenciler için yapılan
sınavdır. Final sınavında geçerli olan başarı notu hesaplama usulü bütünleme sınavında da uygulanır ve bütünleme sınavı notu final sınavı notu yerine geçer.
1) Öğrenciler AGNO’larını yükseltmek için DD, DC notu aldıkları dersin bütünleme
sınavına girebilir.
2) Yaz okulunda alınan dersler için bütünleme sınavı yapılmaz.
d) Mazeret sınavı, mazereti sebebiyle ara veya bütünleme sınavına giremeyen öğrenciler
için yapılan sınavdır. Sınavlara mazeretleri sebebiyle giremeyen öğrenciler mazeretlerini belirten belgeyi bir dilekçe ekinde sınav tarihinden itibaren en geç beş gün içinde ilgili dekanlığa/müdürlüğe verirler. Mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrencilere sınavların
bitiminden itibaren on beş gün içerisinde mazeret sınavı yapılır. Aynı gün ve saatte sınavları
çakışan öğrencilere de, ilgili birime bir dilekçeyle başvurmaları halinde, giremedikleri sınavlar
için mazeret sınavı hakkı tanınır.
e) Mezuniyet sınavı, normal öğrenim süresi sonunda mezuniyet için en fazla başarısız
iki dersi kalan veya en fazla iki dersin sınavına girerek mezun olabilecek durumda olan öğrenciye, ilgili dekanlığa/müdürlüğe bir dilekçe ile başvurması halinde, ilgili yönetim kurulu kararı
ile bütünleme sınavlarını takip eden on beş gün içinde mezuniyet sınavı yapılır. Öğrencinin
mezuniyet sınavına gireceği dersleri, daha önce almış ve devam şartını yerine getirmiş olması
gerekir. Mezuniyet sınavında başarısız olan öğrenci takip eden bütünleme sınav dönemlerinde
bu haktan tekrar yararlanabilir. Öğrencinin mezuniyet sınavından başarılı sayılması için en az
100 üzerinden 50 puan alması gerekir. Sınavda alınan not doğrudan harf notuna dönüştürülür.
f) Yarıyıl içi çalışmaları, yarıyıl içinde yapılan ders, laboratuvar ve atölye uygulaması,
arazi çalışması, ödev, proje, seminer, staj ve benzeri çalışmalardır.
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g) Ek sınav, azami süreler sonunda kayıtlı olduğu lisans programından mezun olabilmek
için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları ve sınava girme şartını sağladığı bütün dersler
için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere
bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört
yarıyıl; bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız sınav
hakkı tanınır. İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları halde başarılı sayılabilmeleri için gerekli not ortalamasını sağlayamamaları sebebiyle
ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere
diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve
daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Açılacak sınavlara, üst
üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak kullanma durumunda olan
öğrenciler sınava girdiği ders veya kredi başına öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.”
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 31 – (1) Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri
öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur. Not ortalaması hesaplarına katılan puanlar ile bu puanların harf notu karşılıkları, katsayıları ve başarı durumları aşağıda gösterilmiştir:
Puan
Harf Notu
Katsayısı
Başarı Durumu
90-100
AA
4.0
Başarılı
85-89
BA
3.5
Başarılı
80-84
BB
3.0
Başarılı
75-79
CB
2.5
Başarılı
70-74
CC
2.0
Başarılı
60-69
DC
1.5
Şartlı Başarılı
50-59
DD
1.0
Şartlı Başarılı
40-49
FD
0.5
Başarısız
00-39
FF
0.0
Başarısız
00-00
DZ
0.0
Başarısız
(2) Ortalamalara katılmayan notlar şunlardır:
a) EK (eksik) notu, yarıyıl içinde başarılı olduğu halde hastalık veya geçerli başka bir
sebeple ders için gerekli şartları tamamlayamayan öğrencilere öğretim elemanınca takdir olunur. Öğrenci, herhangi bir dersten EK notu aldığı takdirde, notun ilan tarihinden itibaren on
beş gün içinde eksiklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde EK notu kendiliğinden FF haline gelir. Ancak, uzayan bir hastalık ve benzeri hallerde, bölüm başkanlığının
önerisi ve ilgili yönetim kurulunun onayıyla EK notunun süresi bir sonraki kayıt döneminin
başlangıcına kadar uzatılabilir.
b) YT (yeterli) notu, öğretim programlarında bulunan haftalık teorik, uygulama veya
laboratuvar saati olmayan; seminer, bitirme çalışması veya projesi gibi derslerden başarılı olan
öğrencilere verilir.
c) YZ (yetersiz) notu, öğretim programlarında bulunan haftalık teorik, uygulama veya
laboratuvar saati olmayan; seminer, bitirme çalışması veya projesi gibi derslerden başarısız
olan öğrencilere verilir.
ç) DV (devam ediyor) notu, haftalık teorik, uygulama veya laboratuvar saati olmayan,
seminer, bitirme tezi veya projesi gibi dersleri bitirmemiş, ancak başarılı olarak sürdürmekte
olan öğrencilere verilir.
d) DZ (devamsız) notu, derse devam veya ders uygulamalarına ilişkin yükümlülüklerini
yerine getiremediği için başarısız olan öğrencilere verilir. DZ notu, not ortalaması hesabında
FF notu işlemi görür.
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e) MU (muaf) notu, Senatoca belirlenen derslerden ilgili bölümce uygulanan muafiyet
sınavı sonucunda başarılı olan öğrencilere verilir. MU notu ortalamaya katılmaz.
f) TR (transfer) notu, daha önce bir başka yükseköğretim kurumunda öğrenim gören
öğrencilerin o yükseköğretim kurumunda aldıkları ve denkliği Üniversitenin ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilen derslere verilir. Transfer notu ANO ve AGNO hesabına katılmaz.
g) ÇK (çekildi) notu, öğrencinin her yarıyılın başlangıcından itibaren yedinci hafta sonuna kadar danışmanın onayı ile çekilmesine izin verilen bir ders için kullanılır.
ğ) GM (girmedi) notu, öğrencinin girmediği sınavlara verilir. Sınavlarda GM notu alan
öğrenci mazeret veya bütünleme sınavlarına girerse, GM notu sayısal nota dönüştürülür. Mazeret sınavlarına girmezse GM notu sıfıra dönüştürülür.”
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin altıncı fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Açılacak derslere ait başarı değerlendirme sistemi, her yarıyılın başlangıcından itibaren bir
hafta içinde ilgili öğretim elemanı tarafından ders bilgi formu doldurularak öğrenci bilgi sistemi
üzerinden öğrencilere ilan edilir.”
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde geçen “kredi saatleri” ibaresi “AKTS kredileri” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Bu Yönetmelikte belirlenen sınav ve değerlendirme esasları çerçevesinde, kayıtlı
olunan lisans programının öğretim programında gösterilen zorunlu ve seçmeli derslerden en
az 240 AKTS kredilik dersi başarı ile tamamlayan ve ağırlıklı genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.00 olan öğrencilere lisans diploması verilir.”
MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Kendi isteği ile Üniversiteden kaydını sildirmek isteyen öğrenci, bir dilekçe ve "İlişik Kesme Formu" ile birlikte ilgili dekanlığa/müdürlüğe müracaat eder. Öğrencinin kaydı ilgili
dekanlık tarafından silinerek, ilgili birimlere bildirilir.”
“b) Yeni kayıt yaptıran veya kayıt yenileten öğrenci, Üniversiteden ayrılmak isterse;
önceki yılların ve ayrılmak istedikleri tarihe kadar olan mali taahhütlerini yerine getirmek zorundadır.”
MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (ç)
ve (d) bentleri eklenmiştir.
“ç) Dört yıl üst üste öğrenim ücreti ödemeyen ve/veya kayıt yenilemeyen öğrencilerin
Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile ilişikleri kesilebilir.”
“d) Bu durumdaki öğrencilerin ilişik kesme işlemleri ilgili yönetim kurulu tarafından
silinerek, ilgili birimlere bildirilir.”
MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi
yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 19 – Bu Yönetmelik 2015-2016 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak
üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 20 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
17/1/2013
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Mardin Artuklu Üniversitesinden:
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ TOHUM BİYOLOJİSİ VE
GENETİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Mardin Artuklu Üniversitesi Tohum Biyolojisi ve Genetik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Mardin Artuklu Üniversitesi Tohum Biyolojisi ve Genetik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,
yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (MAÜ-TOBGAM): Mardin Artuklu Üniversitesi Tohum Biyolojisi ve Genetik Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Mardin Artuklu Üniversitesini,
e) Senato: Mardin Artuklu Üniversitesinin Senatosunu,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı aşağıda belirtilmiştir:
a) Tarla bitkileri, bağ-bahçe bitkileri, orman bitki türleri ve diğer bitki türleri çoğaltım
materyaline ait çeşitleri ve genetik kaynakları kayıt altına almak, tohumlukların üretimi, sertifikasyonu, ticareti, piyasa denetimi ve kurumsal yapılanmalar ile ilgili her türlü laboratuvar
analiz yapacak alt yapı ve beşeri sermayeyi oluşturmak,
b) Nadas alanları başta olmak üzere mayınlı bölgelerin tarımsal üretime kazandırılmasına yönelik uygun tohum ve çeşitleri belirlemek, agronomik özellikleri geliştirmek,
c) Tohumculuk sektöründe araştırıcı ve ıslahçıların çalışmalarına destek sunmanın yanında bir kapasite oluşumunu teşvik ederek yeni bilimsel kadrolar oluşturmak,
ç) Tohumculuk konusunda hazırlanan düzenlemelere ilişkin görüş sunarak raporlar hazırlamak,
d) Sektördeki tüm aktörler arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,
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e) Ulusal ve uluslararası meslek örgütleri ile teknik işbirliği yapmak ve gerektiğinde
bu örgütlere üye olmak,
f) Tohumculuk sektörünün geliştirilmesi ve tohumculuk politikalarının oluşturulmasına
yardımcı olmak için ilgili kurumlara önerilerde bulunmak,
g) Bölgenin ve tohumculuk sektöründe faaliyet gösteren kişilerin, meslekî bilgi ve görgülerini geliştirmek üzere konferans, panel, kurs, seminer ve benzeri eğitim faaliyetlerinde bulunmak, kitap ve süreli yayınlar hazırlamak veya hazırlatmak,
ğ) Bölgedeki genetik kaynakları tespit etmek, çoğaltmak ve muhafaza altına alarak katalog oluşturmak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, 5 inci maddede belirtilen amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Merkezde mevzuatla ilgili gerekli düzenlemeleri sağlamak, gerekli fiziksel altyapıyı
oluşturmak,
b) Merkezin fiziksel ve teknik altyapısının hazırlanması, laboratuvarların ihtiyacı olan
malzemenin temini ve kurulumunun yapılmasından sonra teknik personeli eğitmek,
c) Ulusal ve uluslararası araştırma projelerinin hazırlanması ve yürütülmesi faaliyetlerini gerçekleştirmek, ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile ortak proje faaliyetlerinde bulunmak
veya bu tür projelere katkı sunmak,
ç) Kamu ve özel kuruluşlara, faaliyet alanlarına ilişkin konularda, ilgili mevzuat çerçevesinde, ücretli ya da ücretsiz analizler yapmak, danışmanlık ya da bilirkişilik hizmetleri
vermek,
d) Lisans ve lisansüstü öğrencilerin eğitimlerinin yanı sıra staj, seminer ve mesleki deneyimlerini artırmak,
e) Ürettiği her türlü ürün ve hizmet konuları ile ilgili olarak çevre çiftçisi ve çiftçi örgütleri ile üretim ve tanıtım amaçlı işbirliği yapmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri, Çalışma Birimleri,
Çalışma ve Proje Grupları
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektörün onayıyla Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir.
(2) Müdürün önerisi üzerine, Merkez faaliyetlerinde Müdüre yardımcı olmak üzere
Üniversite öğretim elemanları arasından en çok iki kişi Rektör tarafından üç yıl süreyle müdür
yardımcısı olarak görevlendirilir.
(3) Müdürün görevi başında bulunmadığı durumlarda, müdür yardımcıları veya Yönetim Kurulu üyelerinden biri Müdüre vekâlet eder. Herhangi bir sebeple Müdürün altı aydan
fazla bir süreyle görevi başında bulunamadığı durumlarda görevi sona erer. Görevi sona eren
Müdürün yerine aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirilir.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek,
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b) Merkez faaliyetlerinin, 5 inci maddede belirtilen amaç doğrultusunda yürütülmesini
ve gerekli koordinasyonu sağlamak,
c) Bu Yönetmelikte öngörülen zamanlarda Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak,
ç) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulunda alınan kararları uygulamak,
d) Merkezin araştırma, proje, eğitim-öğretim ve diğer faaliyetleriyle ilgili olarak ulusal
ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek,
e) Merkezin yıllık faaliyet raporları ile bir sonraki yıla ait çalışma programı ve bütçe
taslağının hazırlanmasını sağlayarak Yönetim Kurulunca kabul edilen faaliyet raporu ile çalışma programı ve bütçe taslağını Rektörün onayına sunmak, onaylanan çalışma programı ve bütçenin uygulanmasını sağlamak ve izlemek,
f) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli personel ihtiyacını tespit ederek Rektöre
sunmak, çalışma birimleri ile çalışma ve proje gruplarını oluşturmak,
g) Merkezin çalışanları arasından uygun nitelikteki kişileri çalışma birimlerinin koordinasyonundan sorumlu olarak görevlendirmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversitenin Ziraat Fakültesi, Meslek
Yüksekokulu veya Fen Fakültesinin ilgili bölümündeki öğretim elemanları ve diğer üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun ve konuyla ilgili alanlarda deneyimli kişiler arasından, Rektörün onayıyla görevlendirilen en az beş üyeden oluşur.
(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine, aynı usulle yenileri görevlendirilir.
(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısıyla ayda en az bir kez olağan olarak toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oyçokluğu ile alınır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) 6 ncı maddede belirtilen faaliyet alanlarına ilişkin konularda kararlar almak,
b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek,
c) Bir sonraki döneme ilişkin yıllık çalışma programı ve bütçe taslağını görüşmek ve
değerlendirmek,
ç) Merkezin faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli personel ihtiyacının belirlenmesinde,
çalışma birimleri ile çalışma ve proje gruplarının oluşturulmasında Müdüre yardımcı olmak.
Çalışma birimleri, çalışma ve proje grupları
MADDE 12 – (1) Merkezin araştırma, proje, eğitim ve benzeri faaliyetlerine paralel
olarak Müdürün önerisi ile çalışma birimi, çalışma ve proje grupları oluşturulabilir. Oluşturulan
birimlerde çalıştırılmak üzere ihtiyaç duyulan personel sayısı Müdür tarafından Rektöre bildirilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat
hükümleri ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü
yürütür.
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Muş Alparslan Üniversitesinden:
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE
SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 11/10/2013 tarihli ve 28792 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muş Alparslan Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci
fıkrasının (b) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar, ÖSYM tarafından belirlenen tarihler
arasında e-Devlet kapısı üzerinden elektronik ortamda veya şahsen müracaat ile belirtilen yer
ve tarihlerde kayıt yaptırabilirler. Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin ders kayıtları öğrenci otomasyonu üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilir. Belirlenen tarihler arasında kesin kayıt işlemlerini yaptırmayan adaylar kayıt haklarını kaybederler. Zorunlu hallerde öğrenciler, noter
vekâleti ile belirledikleri vekilleri aracılığı ile kayıt yaptırılabilirler. Kayıtlarda istenen belgelerin asılları ya da Üniversite tarafından onaylı örnekleri kabul edilir. Askerlik durumu ve adli
sicil kaydına ilişkin adayın beyanı doğrultusunda işlem yapılır.”
“ç) Üniversiteye kesin kayıt yaptıran öğrenciye, öğrenci işleri tarafından kimlik kartı
verilir. Bu kimlik kartı, eğitim-öğretim süresince kullanılır. Kimliklerin geçerliliğini gösteren
bandroller, her eğitim-öğretim yılı başında bölümlerden alınır. O yıla ait bandrolü taşımayan
kimlikler geçersiz sayılır. Kimlik kartının kaybedilmesi halinde yenisini almak için gazetede
kayıp ilanı verilmesi gerekir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 6 – (1) Kaydını yaptıran her öğrenci için ilgili bölüm başkanınca, bölümün
öğretim üyeleri arasından bir akademik danışman görevlendirilir. Yeterli öğretim üyesi bulunmayan bölümlerde, diğer öğretim elemanları da danışman olarak görevlendirilebilir. Gerektiğinde, birim amirinin görevlendirmesi ile diğer bölümlerden danışman görevlendirmesi de yapılabilir. Danışman, öğrencilerine öğrenim süresi boyunca akademik başarısı yönüyle rehberlik
eder. Öğrenciler danışmanlarının görüşünü alarak her yarıyıl/yılbaşında alacakları derslere
kayıt yaptırırlar. Bölüm başkanı, öğrencilerin faaliyetleri ve başarı durumları hakkında gerektiğinde danışmanlardan rapor isteyebilir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ç) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Öğrenci, akademik takvimde belirlenen süre içerisinde, her yarıyıl/yılbaşında ilgili
mevzuatla belirlenen öğrenim katkı payını/öğrenim ücretini yatırıp derslerini seçerek kaydını
yenilemek zorundadır. Ders kayıt işlemleri, öğrencilere ilanen veya internet ortamında duyurulur. Öğrenciler derslere kayıtlarını, Senatonun tespit ettiği esaslara ve Rektörlük tarafından
belirlenen usullere göre öğrenci bilgi sistemi üzerinden yeniler. Kayıt yenileme işlemlerinin
tümünden öğrenci sorumludur. Kayıt işleminin tamamlanması için danışman onayının alınması
gerekir.”
“ç) Öğrenci, kayıt sırasında öncelikle devamsız ya da başarısız olduğu ve 7 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen, tekrarlamak zorunda olduğu dersler ile alt yarıyıllardan alamadığı derslere kayıt yaptırmak zorundadır. Öğrenci, kendi bölümünde/anabilim
dalında, sadece ders çakışması nedeniyle alamadığı dersleri, birinci veya ikinci öğretim programından veya diğer dört yıllık bölümlerde/anabilim dallarında açılan aynı kodlu derslerden
seçerek alabilir. Bir ders yarıyılı başında bir öğrenci toplamda en fazla 30 MŞÜ kredilik derse
kayıt yaptırabilir. Ancak, mezun durumunda olduğu eğitim-öğretim yılının her iki yarıyılında
da öğrenci 40 saatlik derse kayıt yaptırabilir. Bu durumda DD ve DC olan derslerde devam
şartı aranmaz, ancak bu saatler 40 saatlik ders kaydında hesaba katılır.”
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 9 – (1) Bir öğrenci, önceki yarıyıllardan/yıllardan başarısız dersinin olmaması ve ağırlıklı genel not ortalamasının 3.00 ve üstünde olması durumunda, danışmanının da
olumlu görüşü ile üst yarıyıldan/yıldan ders alabilir. Bir yarıyılda alabileceği MŞÜ kredi toplamı, üstten alınacak derslerle birlikte 35 MŞÜ krediyi geçemez. Öğrenci, üst yarıyıldan/yıldan
ders alarak 11 inci maddede belirtilen öğrenim süresinden daha kısa sürede mezun olabilir.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(7) Yatay geçişle gelen öğrenci, önceki diploma programında başarılı olduğu ve ilgili
yönetim kurulu tarafından eş değer kabul edilen derslerinden muaf tutulur. Bu dersler ve bunlara
ait ders notları, dörtlük sistemde olan notlar aynen, dörtlük sistemde olmayan notlar ise Yükseköğretim Kurulunun not dönüştürme eşdeğerlik tablosuna göre dönüştürülür ve öğrencinin
transkriptine işlenir. Bu derslerin notları, akademik ortalamanın hesabında dikkate alınır.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Öğrenci, bu şartları sağlamadığı derslerden devamsız sayılır. Bu durumdaki öğrenciler, öğretim elemanınca yarıyılın/yılın sonunda sınavdan önce ilan edilir ve yarıyıl/yıl
sonu sınavına alınmazlar. Öğrenci, devam almadığı bu dersleri, derslerin açıldığı ilk yarıyılda/yılda
tekrarlar. Öğrenci, devam şartını sağlayıp başarısız olduğu dersleri de bu derslerin açılacağı
ilk yarıyılda/yılda devam şartı aranmaksızın tekrar almak zorundadır. Öğrencilerin devam durumları, dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından takip edilir. Öğrencilerin alacakları sağlık
raporları ve diğer mazeretleri, derse devam sürelerinin hesabında dikkate alınmaz.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 29 – (1) Her yarıyılın/yılın sonunda, müfredat programındaki o yarıyılın/yılın tüm derslerini almak koşulu ile FD ve FF notu olmayan ve disiplin cezası almamış öğrencilerden ANO’su 3.00-3.50 olan öğrenciler onur öğrencisi, 3.51- 4.00 olan öğrenciler ise yüksek
onur öğrencisi sayılır. Bu öğrencilerin listesi, dekanlıklar veya müdürlükler tarafından her yarıyılın/yılın sonunda ilan edilir. Onur ve yüksek onur öğrencisi olanların transkriptlerinde bu
durumları belirtilir. Aynı yöntemle, her mezuniyet döneminde birimlerde ve Üniversite genelinde ilk üç derece ayrı ayrı belirlenir.”
MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
11/10/2013

28792

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
29/5/2015

29370
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Muş Alparslan Üniversitesinden:
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 16/02/2014 tarihli ve 28915 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muş Alparslan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin üçüncü
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(3) Her yarıyıl açılacak dersler ve bu dersleri vermek üzere görevlendirilecek öğretim
elemanları, anabilim dalı kurulunun önerisi üzerine enstitü kurulu tarafından belirlendikten
sonra kesinleşir ve ilan edilir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Tezli yüksek lisans ve doktora programlarında, anabilim dalı kurulunun önerisi ve
Yönetim Kurulunun kararı ile en geç birinci yarıyılın sonuna kadar, her öğrenci için bir tez danışmanı görevlendirilir.”
“(2) Tez danışmanı, ilgili lisansüstü programın açılmasında esas alınan şartları taşıyan,
Üniversite kadrosundaki öğretim üyeleri arasından görevlendirilir. Tez çalışmasının niteliğinin
birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, birinci danışmanın teklifi, anabilim dalı
kurulunun görüşü ve Yönetim Kurulunun kararı ile ikinci tez danışmanı görevlendirilebilir.
İkinci danışman başka bir yükseköğretim kurumundaki öğretim üyeleri arasından görevlendirilebilir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(3) Yönetim Kurulu, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ile biri öğrencinin tez
danışmanı ve en az biri de başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç asıl ve bir
yedek üyeden oluşan, biri başkan olmak üzere tez jürisi oluşturur ve süresi bir aydan fazla olmamak üzere tez savunma sınavı tarihini ve yerini belirler. Tez savunması dinleyicilere açık
olarak yapılır.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(3) Yönetim Kurulu, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ile üçü öğrencinin tez
izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve asıl üyelerin en az ikisi başka bir yükseköğretim
kurumunun öğretim üyesi olmak üzere, beş asıl ve bir yedek üyeden oluşan, biri başkan olmak
üzere tez sınavı jürisi oluşturur ve süresi bir aydan fazla olmamak üzere tez sınavı tarihini ve
yerini belirler. Tez savunması dinleyicilere açık olarak yapılır.”
MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
16/02/2014

28915
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Muş Alparslan Üniversitesinden:
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM
VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 11/10/2013 tarihli ve 28792 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muş Alparslan Üniversitesi Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar, ÖSYM tarafından belirlenen tarihler
arasında e-Devlet kapısı üzerinden elektronik ortamda veya şahsen müracaat ile belirtilen yer
ve tarihlerde kayıt yaptırabilirler. Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin ders kayıtları öğrenci otomasyonu üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilir. Belirlenen tarihler arasında kesin kayıt işlemlerini yaptırmayan adaylar kayıt haklarını kaybederler. Zorunlu hallerde öğrenciler, noter
vekâleti ile belirledikleri vekilleri aracılığı ile kayıt yaptırılabilirler. Kayıtlarda istenen belgelerin asılları ya da Üniversite tarafından onaylı örnekleri kabul edilir. Askerlik durumu ve adli
sicil kaydına ilişkin adayın beyanı doğrultusunda işlem yapılır.”
“ç) Üniversiteye kesin kayıt yaptıran öğrenciye, öğrenci işleri tarafından kimlik kartı
verilir. Bu kimlik kartı, eğitim-öğretim süresince kullanılır. Kimliklerin geçerliliğini gösteren
bandroller, her eğitim-öğretim yılı başında bölümlerden alınır. O yıla ait bandrolü taşımayan
kimlikler geçersiz sayılır. Kimlik kartının kaybedilmesi halinde yenisini almak için gazetede
kayıp ilanı verilmesi gerekir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 6 – (1) Kaydını yaptıran her öğrenci için ilgili bölüm başkanınca, bölümün
öğretim üyeleri arasından bir akademik danışman görevlendirilir. Yeterli öğretim üyesi bulunmayan bölümlerde, diğer öğretim elemanları da danışman olarak görevlendirilebilir. Gerektiğinde, birim amirinin görevlendirmesi ile diğer bölümlerden danışman görevlendirmesi de yapılabilir. Danışman, öğrencilerine öğrenim süresi boyunca akademik başarısı yönüyle rehberlik
eder. Öğrenciler danışmanlarının görüşünü alarak her yarıyıl/yılbaşında alacakları derslere
kayıt yaptırırlar. Bölüm başkanı, öğrencilerin faaliyetleri ve başarı durumları hakkında gerektiğinde danışmanlardan rapor isteyebilir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Öğrenci, akademik takvimde belirlenen süre içerisinde, her yarıyıl/yılbaşında ilgili
mevzuatla belirlenen öğrenim katkı payını/öğrenim ücretini yatırıp derslerini seçerek kaydını
yenilemek zorundadır. Ders kayıt işlemleri, öğrencilere ilanen veya internet ortamında duyurulur. Öğrenciler derslere kayıtlarını, Senatonun tespit ettiği esaslara ve Rektörlük tarafından
belirlenen usullere göre öğrenci bilgi sistemi üzerinden yeniler. Kayıt yenileme işlemlerinin
tümünden öğrenci sorumludur. Kayıt işleminin tamamlanması için danışman onayının alınması
gerekir.”
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“c) Öğrenci, kayıt sırasında öncelikle devamsız ya da başarısız olduğu ve 7 nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen, tekrarlamak zorunda olduğu dersler ile alt yarıyıllardan alamadığı derslere kayıt yaptırmak zorundadır. Öğrenci, kendi bölümünde/anabilim
dalında, sadece ders çakışması nedeniyle alamadığı dersleri, birinci veya ikinci öğretim programından veya diğer dört yıllık bölümlerde/anabilim dallarında açılan aynı kodlu derslerden
seçerek alabilir. Bir ders yarıyılı başında bir öğrenci toplamda en fazla 30 MŞÜ kredilik derse
kayıt yaptırabilir. Ancak mezun durumunda olduğu eğitim-öğretim yılının her iki yarıyılında
da öğrenci 40 saatlik derse kayıt yaptırabilir. Bu durumda DD ve DC olan derslerde devam
şartı aranmaz, ancak bu saatler 40 saatlik ders kaydında hesaba katılır.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(4) Yatay geçişle gelen öğrenci, önceki diploma programında başarılı olduğu ve ilgili
yönetim kurulu tarafından eş değer kabul edilen derslerinden muaf tutulur. Bu dersler ve bunlara
ait ders notları, dörtlük sistemde olan notlar aynen, dörtlük sistemde olmayan notlar ise Yükseköğretim Kurulunun not dönüştürme eş değerlik tablosuna göre dönüştürülür ve öğrencinin
transkriptine işlenir. Bu derslerin notları, akademik ortalamanın hesabında dikkate alınır.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(2) Öğrenci, bu şartları sağlamadığı derslerden devamsız sayılır. Bu durumdaki öğrenciler, öğretim elemanınca yarıyıl/yılsonu sınavından önce ilan edilirler ve yarıyıl/yılsonu
sınavına alınmazlar. Öğrenci, devam almadığı bu dersleri, derslerin açıldığı ilk yarıyılda/yılda
tekrarlar. Öğrenci, devam şartını sağlayıp başarısız olduğu dersleri de bu derslerin açılacağı
ilk yarıyılda/yılda devam şartı aranmaksızın tekrar almak zorundadır. Öğrencilerin devam durumları, dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından takip edilir. Öğrencilerin alacakları sağlık
raporları ve diğer mazeretleri derse devam sürelerinin hesabında dikkate alınmaz.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 28 – (1) Her yarıyılın/yılın sonunda, müfredat programındaki o yarıyılın/yılın tüm derslerini almak koşulu ile FD ve FF notu olmayan ve disiplin cezası almamış öğrencilerden ANO’su 3.00-3.50 olan öğrenciler onur öğrencisi, 3.51- 4.00 olan öğrenciler ise yüksek
onur öğrencisi sayılır. Bu öğrencilerin listesi, dekanlıklar veya müdürlükler tarafından her yarıyılın/yılın sonunda ilan edilir. Onur ve yüksek onur öğrencisi olanların transkriptlerinde bu
durumları belirtilir. Aynı yöntemle, her mezuniyet döneminde birimlerde ve Üniversite genelinde ilk üç derece ayrı ayrı belirlenir.”
MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
11/10/2013

28792

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
29/5/2015

29370
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TEBLİĞLER
Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) ve Maliye Bakanlığından:
KAMU HAZNEDARLIĞI GENEL TEBLİĞİ
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, kapsamda yer alan kurumların mali kaynaklarının
etkin ve verimli kullanılması ve izlenebilmesini teminen Kamu Haznedarlığı uygulamasına
ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Aşağıda sayılan kurumlar bu Tebliğ hükümlerine tabidir:
a) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,
b) Özel bütçeli idareler,
c) Döner sermayeler,
ç) Fonlar,
d) Belediyeler,
e) İl özel idareleri,
f) Sosyal güvenlik kurumları,
g) Kamu iktisadi teşebbüsleri,
ğ) Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları,
h) Bu maddede sayılan kurumların;
1) Bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birlikleri,
2) Sermayesinin yarısından fazlasına doğrudan ve/veya dolaylı olarak sahip olduğu şirketleri,
3) Fon, hesap, özel hesap, havuz ve benzeri adlarla açtıkları ve/veya yönettikleri her
türlü banka hesabı.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç
Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 12 ve 16 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) DİBS: Devlet İç Borçlanma Senedini,
b) Kamu Sermayeli Bankalar: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, T.C. Ziraat Bankası A.Ş., T. Halk Bankası A.Ş., T. Vakıflar Bankası T.A.O. ve sermayesinin yarısından fazlası
doğrudan ve/veya dolaylı olarak kamuya ait olan diğer mevduat ve katılım bankalarını,
c) Kısa vadeli kaynaklar: 30 günden kısa vadeli kaynakları,
ç) Kurum: 2 nci maddede sayılanları,
d) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,
e) Organize Para Piyasası: Takasbank bünyesinde faaliyet gösteren para piyasaları
ve/veya Hazine Müsteşarlığınca belirlenecek Türkiye’de kurulu diğer organize para piyasalarını,
f) TCMB: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasını,
g) Uzun vadeli kaynaklar: 30 gün ve daha uzun vadeli kaynakları,
ifade eder.
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Uygulama ve kullanılacak araçlar
MADDE 5 – (1) Hazine Müsteşarlığı dışında kalan genel bütçe kapsamındaki kamu
idareleri;
a) Kendi bütçeleri veya tasarrufları altında bulunan her türlü mali kaynaklarını TCMB
veya muhabiri olan bankada açılacak TL cinsi vadesiz hesaplarda tutmakla yükümlüdür.
b) Dış alımlar veya yurt dışından temin edilen krediler nedeni ile döviz cinsinden ödeme
veya yükümlülükleri olması ve/veya Avrupa Birliği tarafından sağlanan ve döviz cinsinden izlenmesi gereken hibe anlaşmaları ile çeşitli faaliyetler kapsamında uluslararası örgütler tarafından hesaplarına döviz cinsi aktarım yapılması durumunda sadece bu işlemlerle sınırlı olmak
ve anlaşmalardaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla TCMB veya muhabiri olan bankada
vadeli veya vadesiz döviz tevdiat hesabı açtırır.
c) Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerince afet nedeniyle toplanan nakdi bağış ve
yardımlar ile özel kanunların verdiği yetki çerçevesinde belli bir kamusal amaca özgülenmek
suretiyle fon, hesap, özel hesap, havuz ve benzeri adlarla açılan ve/veya yönetilen her türlü
banka hesaplarında tutulan kaynaklar bu maddenin ikinci fıkrasında sayılan esaslar çerçevesinde değerlendirilir.
(2) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri dışındaki kurumlar kendi bütçeleri veya
tasarrufları altında bulunan her türlü mali kaynaklarını kamu sermayeli bankalarda açtıracakları
hesaplarda aşağıdaki araçları kullanarak değerlendirmekle yükümlüdür:
a) TL cinsi vadesiz ve/veya vadeli mevduat ile özel cari hesap ve/veya katılma hesabı,
b) Gerekli görülmesi halinde ve ihtiyaçları ölçüsünde döviz cinsi ödemeleri için vadeli
ve/veya vadesiz mevduat ile özel cari hesap ve/veya katılma hesabı,
c) İhale, doğrudan satış, ihale öncesi rekabetçi olmayan teklif ya da ikincil piyasadan
doğrudan ya da ters repo yoluyla temin etmek suretiyle 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç
Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Müsteşarlıkça ihraç edilen borçlanma
senetleri ve/veya kira sertifikaları,
ç) Organize para piyasalarında TL cinsi borç verme işlemleri.
(3) 18/6/2011 tarihli ve 27968 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Ödeme ve Tahsilat İşlemlerinin Elektronik Ortamda Gerçekleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar hükümleri saklı kalmak kaydı ile kurumlar; faaliyetleri kapsamında yaptıracakları tahsilat ve ödeme işlemleri için yurt içinde yerleşik diğer bankaları ve
Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.’yi de kullanabilir. Gerçekleştirilen tahsilat tutarlarının, özel kanunların verdiği yetki kapsamında yapılan düzenlemelerde yer alan hükümler saklı kalmak
kaydı ile takip eden işgünü içinde; yurtiçinde yerleşik bankalar aracılığıyla kredi kartları ile
yapılan tahsilatın ise azami 20 gün içerisinde ilgili kurumun kamu sermayeli bankadaki hesabına aktarılması zorunludur.
(4) Kurumlar bu maddenin ikinci fıkrasının (c) ve (ç) bentlerinde sayılan işlemleri, yurt
içinde yerleşik diğer bankalar aracılığı ile de yapabilir.
Kaynakların değerlendirilmesi ve nemalandırma
MADDE 6 – (1) Kurumlar kısa vadeli kaynaklarını, vadesiz ve/veya vadeli mevduat,
özel cari hesap ve/veya katılma hesabı ile repo/ters repo araçlarını kullanarak değerlendirir.
Kısa vadeli kaynaklar için uygulanacak vadeli mevduat faiz oranı ve katılma hesabı getiri oranı,
TCMB tarafından haftalık olarak en son açıklanan, bankalarca TL üzerinden 1 aya kadar vadeli
olarak açılan mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranının;
a) Gecelik vade açılması halinde % 70’inden,
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b) 7 güne kadar vade açılması halinde % 80’inden,
c) 8 günden 30 güne kadar vade açılması halinde % 90’ından,
düşük olamaz.
(2) Kurumlar uzun vadeli kaynaklarını, vadeli mevduat, katılma hesabı ve 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (c) ve (ç) bentlerindeki araçları kullanarak değerlendirir. Vadeli mevduat
faiz oranı ve katılma hesabı getirileri piyasada oluşan benzer vadedeki DİBS faiz oranından
daha düşük olamaz. Vadeli mevduat faiz oranı ve katılma hesabı getiri oranlarına ilişkin gösterge oranın hesaplama formülü Ek-1’de yer almaktadır.
(3) Vadeli mevduat faiz oranlarının ve katılma hesabı getiri oranlarının birinci ve ikinci
fıkrada belirtilen oranlardan düşük olması halinde mali kaynaklar, 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri kapsamında değerlendirilebilir.
Diğer menfaatler
MADDE 7 – (1) Kurumlar mali kaynaklarının değerlendirilmesinde faiz veya kâr payı
dışında ayni ya da nakdi herhangi bir menfaat temin edemez.
(2) Kurumların aylık ve ücret ödemeleri ile faaliyetleri kapsamında bankalara yaptırdıkları tahsilat ve ödeme işlemlerine ilişkin olarak sağladıkları havale, elektronik fon transferi
(EFT), para transferi ve benzeri bankacılık hizmetleri için yapılan protokoller kapsamında ortaya çıkan ücret ve hizmet bedellerinin bankalar veya Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. tarafından
üstlenilmesi birinci fıkra kapsamında değerlendirilmez.
Bildirim ve raporlama
MADDE 8 – (1) 4749 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrası gereğince;
a) Kurumların mali hizmetlerini yürüten birimleri, merkez ve varsa taşra birimlerine
ait vergi kimlik numaralarına ilişkin her türlü değişiklik ile yeni kurulan birimlerine ilişkin
vergi kimlik numaralarını en geç 10 iş günü içerisinde, ayrıca bankalarca Müsteşarlığa iletilen
hesap bilgilerinin mutabakatını teminen, içerik ve süresi Müsteşarlıkça belirlenerek talep edilen
bilgileri de istenen süre içerisinde Müsteşarlığa göndermekle yükümlüdür.
b) Bankalar, kurumların kendileri nezdindeki mali kaynakları ile kullandıkları kredi ve
benzeri yükümlülükleri hakkındaki bilgileri, içerik ve süresi Müsteşarlıkça belirlenen şekilde
hazırlamak ve Müsteşarlığa göndermekle yükümlüdür.
(2) Kamu Haznedarlığı uygulaması çerçevesinde Müsteşarlıkça izlenen ve ticari sır niteliğini haiz olan bilgiler kurumların bağlı, ilgili veya ilişkili oldukları bakanlıklar, adli merciler
ve denetim mercileri tarafından gerekli olduğu hallerde Müsteşarlıktan gerekçesi ile birlikte
yazılı olarak talep edilebilir. Bu taleplerden karşılanması uygun görülenler gizli kaydıyla yazılı
olarak cevaplanır.
(3) Tebliğ kapsamındaki kurumlardan hali hazırda teşkilatlanma süreci devam edenler
ile Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra kurulacak olanlar için 8, 9 ve 10 uncu maddelerin
yürürlük tarihi bu kurumların mali hizmetler görevlerini yürüten birimlerinin ihdas edildiği tarihten itibaren 15 iş günüdür.
Sorumluluk
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan kurum yetkilileri ve muhasebe yetkilileri bu Tebliğ hükümlerini yerine getirmekle yükümlü olup bu Tebliğ hükümlerine aykırılık
sebebi ile ortaya çıkabilecek zararlardan şahsen ve müteselsilen sorumludur.
Yaptırım
MADDE 10 – (1) Kamu kaynaklarının bu Tebliğ hükümlerine aykırı şekilde değerlendirilmesinden elde edildiği tespit edilen nemalar genel bütçeye gelir kaydedilir.
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(2) Müsteşarlık tarafından bu Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi
kapsamında istenen bilgilerin belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde gönderilmemesi halinde
4749 sayılı Kanunun 14/A maddesinin (ı) bendi uyarınca idari para cezası uygulanır.
İstisnalar ve muafiyetler
MADDE 11 – (1) Aşağıda sayılan kurumlar ile hesaplar Tebliğ kapsamı dışındadır:
a) Kamu sermayeli bankalar,
b) Vakıflar,
c) Özel kanunla kurulmuş kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların
üst kuruluşları,
ç) Kefalet ve yardımlaşma sandıkları,
d) Dernekler,
e) Federasyonlar,
f) Muhtarlıklar,
g) Okul aile birlikleri,
ğ) Kurumların eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, yemekhane, kreş, çocuk bakımevi, spor tesisi ve benzeri sosyal ve destek amaçlı tesislerinden yararlanan personelinden alınan
yemek, konaklama ve diğer hizmet bedelleri ile katkı için bütçeden aktarılan yemek bedellerinin
bulundurulduğu ve söz konusu tesislerin nam ve hesabına açılmış olan banka hesapları,
h) Yılı bütçeleri ile tahsis edilen örtülü ödenekler ile ilgili olarak açtırılan banka hesapları,
ı) Bulundukları ülkenin bankacılık sektörü veya kambiyo mevzuatından kaynaklanan
sorunlar nedeniyle kurumların yurt dışı temsilciliklerince yurt içinde kendi nam ve hesaplarına
açtırdıkları banka hesapları,
i) Kurumların yurt dışı temsilciliklerine ait olan ve yurt dışında yerleşik bankalar nezdinde açılan hesaplar,
j) Akreditif/akreditif karşılığı kredi işlemleri.
(2) Bu maddenin birinci fıkrasının (ç), (g), (ğ), (h) ve (ı) bentleri kapsamındaki hesaplar
için kurum vergi kimlik numarasından ayrı bir vergi kimlik numarası kullanılır. Vergi kimlik
numaralarının temin edildiği tarihten itibaren 30 iş günü içerisinde Müsteşarlığa bildirilmesi
zorunludur.
Diğer hususlar
MADDE 12 – (1) 11/9/2013 tarihli ve 28762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu
Haznedarlığı Genel Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.
(2) Kurumlar bankalarla yapacakları protokollerde bu Tebliğ hükümlerine uygun düzenlemeler yapmakla yükümlüdür.
(3) Bu Tebliğin yürürlük tarihinden önce yapılmış olan protokoller sürelerinin bitimine
kadar uygulanmaya devam olunur.
(4) Bu Tebliğ hükümlerine göre yapılacak protokollerin süresi bir yılı geçemez.
(5) Herhangi bir süre belirtilmeksizin uygulanan protokoller Tebliğin yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren altı ay içerisinde bu Tebliğ hükümlerine göre yenilenir.
Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan
ve Maliye Bakanı birlikte yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2009/8)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 – 15/7/2009 tarihli ve 27289 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta
Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
15/7/2009
27289
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
1234-

Tarihi

Sayısı

22/8/2013
5/9/2014
4/2/2015
1/4/2015

28743 mükerrer
29110
29257
29313

Ekonomi Bakanlığından:

—— • ——

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2015/49)
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Bilgi ve İşlemler
Kapsam ve dayanak
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin
Önlenmesi Hakkında Kanun (Kanun), 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve
30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin
Önlenmesi Hakkında Yönetmelikten (Yönetmelik) oluşan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülen damping soruşturması sonuçlarını
içerir.
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Soruşturma
MADDE 2 – (1) Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) ve İsrail menşeli 70.07 gümrük tarife
pozisyonu (GTP) altında sınıflandırılan “temperlenmiş veya lamine edilmiş emniyet camları”
için Dora Otomotiv Cam San. ve Tic. A.Ş. ve Olimpia Oto Camları San. ve Tic. A.Ş tarafından
yapılan, Uğurlu Oto Cam San. ve Tic. A.Ş tarafından desteklenen başvuru üzerine 26/12/2014
tarihli ve 29217 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine
İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/40) ile başlatılan ve Ekonomi Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülen damping soruşturması tamamlanmıştır.
(2) Soruşturma esnasında ithalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin mevzuat kapsamında geçici önlem alınmasını haklı kılacak nedenlerin varlığının tespit edilmesi üzerine,
23/5/2015 tarihli ve 29364 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/16) ile soruşturma konusu ürünün ÇHC menşeli
olanlarında CIF ithalat bedelinin %33,1’i ile %63,7’si arasında değişen oranlarda; İsrail menşeli
olanlarında ise CIF ithalat bedelinin %34,5’i ile %53,2’si arasında değişen oranlarda 6 ay süreli
teminat şeklinde geçici önlemler yürürlüğe konulmuştur.
Yerli üretim dalının temsili
MADDE 3 – (1) Başvuru aşamasında sunulan delillerden, başvurunun Yönetmeliğin
20 nci maddesi çerçevesinde yerli üretim dalını (YÜD) temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılmıştır.
(2) Soruşturma esnasında, 70.07 GTP altında sınıflandırılan “temperlenmiş veya lamine
edilmiş emniyet camları” piyasasının temel olarak kara, hava ve uzay araçlarında veya deniz
araçlarında kullanılmak üzere uygun ebat ve şekillerde olanlar ile bu şekilde ebatlandırılmamış
olanlar şeklinde ikiye ayrıldığı tespit edilmiştir. Soruşturma açılış başvurusunu destekleyen
Uğurlu Oto Cam San. ve Tic. A.Ş firmasının 70.07 GTP altında sınıflandırılan bahse konu ürün
tiplerini üretme yeteneğini haiz olduğu belirlenmiştir. Buna ilaveten, ebatlandırılmamış emniyet
camları üretimi gerçekleştiren diğer yerli üreticilerin söz konusu ürün piyasasında var olduğu
tespit edilmiştir. Yapılan araştırma sonucunda, Trakya Cam Sanayii A.Ş. ve Düzce Cam San.
ve Tic. A.Ş. firmalarının bu tip ürünlerin en önemli üreticileri olduğu belirlenmiştir. Bahse
konu firmalar, şikayet konusu üründe yürütülen damping soruşturmasını desteklediklerine ilişkin yazılı görüşleri ile kendilerine gönderilen diğer yerli üretici soru formunu doldurarak Genel
Müdürlüğe iletmiştir.
(3) Phoenicia Flat Glass Industries Ltd. (Phoenicia) firması geçici önlem uygulamasına
yönelik görüşlerinde, soruşturmanın açılış aşamasında YÜD’ün başvurusunun gizli olmayan
özetinde yer alan yerli üretim dalının temsili bölümünde soruşturma konusu ürünün önemli bir
üreticisi olduğunu iddia ettiği Tamcam Oto Cam San. A.Ş. firmasının üretim verilerinin yer almadığını ve bu üreticinin üretim bilgisi olmadan hesaplanan temsil oranının yanıltıcı olabileceğini ifade etmiştir. Soruşturma başvurusunu inceleme aşamasında, Genel Müdürlük söz konusu firmadan temel ekonomik göstergeleri hakkında bilgi talep etmiştir. Ancak, bahse konu
firma talep edilen bilgileri Genel Müdürlükle paylaşmamış olup soruşturma esnasında da soruşturmaya ilişkin herhangi bir görüş bildirmemiştir.
İlgili tarafların bilgilendirilmesi, dinlenmesi ve bilgilerin değerlendirilmesi
MADDE 4 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, soruşturma konusu ürünün Bakanlık
tarafından bilinen soruşturma konusu ülkelerdeki üreticilerine/ihracatçılarına, Türkiye’de yerleşik ithalatçılarına ve ayrıca soruşturmaya konu ülkelerde yerleşik diğer üreticilere/ihracatçılara iletilebilmesini teminen ÇHC ve İsrail’in Ankara’daki Büyükelçiliklerine soruşturmanın
açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuştur.
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(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, başvurunun gizli olmayan metnine ve soru
formlarına nereden erişileceği hususunda bilgi verilmiştir.
(3) Taraflara soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dâhil 37 gün süre tanınmıştır.
Ayrıca, ilgili tarafların süre uzatımı yönündeki makul talepleri karşılanmıştır.
(4) YÜD, soruşturma süresi boyunca Bakanlık ile işbirliği içinde olmuş ve gerektiğinde
talep edilen ilave bilgi ve belgeleri temin etmiştir.
(5) Soruşturma konusu ürünün ithalatını gerçekleştirdiği tespit edilen ve kendisine soru
formu gönderilmiş olan firmaların 12 tanesinden cevap alınmıştır.
(6) Soruşturma konusu ülkelerden ÇHC’de yerleşik üretici/ihracatçı firmalardan olan
Xinyi Automobile Glass (SHENZEN) Co. Ltd (Xinyi) firması ile İsrail’de yerleşik Phoenicia
firması damping marjı hesabına esas teşkil eden temel bilgi ve belgeleri eksiksiz olarak sunarak
soru formuna yanıt vermiştir. ÇHC’de mukim Jiangsu Xiuqiang Glasswork Co. Ltd. firması
ise soru formuna gönderdiği yanıtlarda damping marjı hesabı yapılabilmesi için yeterli bilgi
paylaşmamıştır. Söz konusu firmaya eksiklikleri tamamlaması için gerekli süre verilmiş, ancak
firma kendisine tanınan süre içerisinde eksikliklerini tamamlamamıştır. Ayrıca, Hollanda’da
mukim tacir Vestel Holland B.V. firmasından da tacir soru formuna yanıt alınmıştır.
(7) Soruşturma sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi, bulgu, tespit ve değerlendirmeleri içeren “nihai bildirim” soruşturma konusu ülkelerin Ankara’daki Büyükelçilikleri ile soruşturma sırasında işbirliğinde bulunan ithalatçılara, üretici/ihracatçılara ve YÜD’e
iletilmiştir. Tüm ilgili taraflara nihai bildirime ilişkin görüş bildirmeleri için yeterli süre tanınmıştır.
(8) Nihai bildirim sonrasında, tarafların nihai bildirime ilişkin görüş ve savlarını sözlü
olarak da sunmalarına imkan tanımak amacıyla tüm ilgili tarafların katılımı ile 26 Ekim 2015
tarihinde kamu dinleme toplantısı düzenlenmiştir.
(9) Tarafların soruşturma boyunca ve nihai bildirim sonrasında ortaya koyduğu tüm
bilgi, belge ve görüşler incelenmiş, mezkûr görüşlerden soruşturma kapsamında değerlendirilebilecek olanlara bu Tebliğin ilgili bölümlerinde yer verilmiştir.
Yerinde doğrulama soruşturmaları
MADDE 5 – (1) Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde yerli üreticilerden Dora
Otomotiv Cam San. ve Tic. A.Ş. ve Olimpia Oto Camları San. ve Tic. A.Ş. ile İsrail’de yerleşik
üretici/ihracatçılardan Phoenicia firmaları nezdinde yerinde doğrulama soruşturmaları gerçekleştirilmiştir.
Soruşturma dönemi
MADDE 6 – (1) Damping belirlemesi için 1/1/2014-31/12/2014 tarihleri arası soruşturma dönemi olarak kabul edilmiştir. Zarar belirlemelerinde ise veri toplama ve değerlendirme
için 1/1/2012-31/12/2014 arasındaki dönem zarar inceleme dönemi olarak belirlenmiştir.
İKİNCİ BÖLÜM
Soruşturma Konusu Ürün ve Benzer Ürün
Soruşturma konusu ürün
MADDE 7 – (1) Soruşturma konusu ürün 70.07 GTP altında tasnif edilen “temperlenmiş veya lamine edilmiş emniyet camları”dır. Söz konusu ürün endüstriyel, mimari, otomotiv,
asansör gibi kullanım alanları mevcuttur. Mezkur GTP altındaki soruşturma konusu ürün “kara,
hava ve uzay araçlarında veya deniz araçlarında kullanılmak üzere uygun ebat ve şekillerde
olanlar” ve “diğerleri” olarak ikiye ayrılır.
(2) Kara, hava ve uzay araçlarında veya deniz araçlarında kullanılmak üzere uygun ebat
ve şekillerde olan temperli emniyet camları ürün yapısı itibariyle %100 düz camdan oluşur.
Ürünün çeşidine göre boya ve gümüş baskı kullanılabilir. Bu tür ürünlerin üretiminde, istenen
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kalınlık ve renkte ham cam tam otomatik CNC kesim ve kenar kırma masalarında kesilir ve
kenarları koparılır. Kesimden kalan keskin kenarlar, CNC makinalarla elmas disk kullanılarak
yuvarlatılır. İstenen koordinatlarda ve çapta tam otomatik CNC matkaplarla yüksek kalitede
ve hızda delik delme işlemi gerçekleştirilir. Esnek takım değiştirici magazinler sayesinde çok
delikli parçaların üretimi kolaylıkla yapılabilir. İstenen koordinatlarda ve ebatlarda cam içinde
freze ile boşaltma yapılabilir. Temiz bir işlem için cam, işleme prosesleri sonrası deminarilize
su ile yıkanmak zorundadır. Cam kenarı boyunca siyah boyama yapılarak camın kaportaya yapışmasını sağlayan kimyasalların güneş ışığından korunması sağlanır. Daha sonra, baskı deseni
ve ipek elek üretilir. Bu işlem için temperleme fırınları kullanılır. En az 650°C ye ısıtılan cam,
aniden basınçlı hava altında soğutulur. Cam bombeli üretilecekse, çok hızlı bir şekilde bombe
alması sağlanır ve daha sonra soğutulmak sureti ile temperlenir.
(3) Kara, hava ve uzay araçlarında veya deniz araçlarında kullanılmak üzere uygun ebat
ve şekillerde olan lamine edilmiş emniyet camları ise %67 düz cam, %33 polivinilden oluşur.
Ürün çeşidine göre bünyesinde boya ve gizli rezistans teli bulunabilir. Bu ürünlerin üretimi
gerçekleştirilirken, öncelikle istenen kalınlık ve renkte ham cam CNC kesim ve kenar kırma
masalarında kesilir ve kenarları koparılır. Kesimden kalan keskin kenarlar, CNC makinalarla
elmas disk kullanılarak yuvarlatılır. Temiz bir işlem için cam, işleme prosesleri sonrası deminarilize su ile yıkanmak zorundadır. Cam kenarı boyunca siyah boyama yapılarak camın kaportaya yapışmasını sağlayan kimyasalların güneş ışığından korunması sağlanır. Bombe almış
cam çifti son teknoloji temizleme sistemleri ile nihai birleşme işlemine hazır hale getirilir. İç
ve dış cam arasına 0,76 mm kalınlığında polivinil bütral (PVB) plastik katman yerleştirilir.
PVB ile camlar arasındaki hava emilir. İç ve dış camın nihai birleşmesi 150°C 14 bar ile otoklavda gerçekleşir.
(4) Kara, hava ve uzay araçlarında veya deniz araçlarında kullanılmak üzere uygun ebat
ve şekillerde olmayan diğer emniyet camları ise genel olarak mimari ve endüstriyel camlar
olarak iki ana kategori altında değerlendirilebilir.
(5) Temperli mimari emniyet camları üretim sürecine bakıldığında, bu camlar fırında
ısıl işlemden geçirilerek mukavemetleri 2-4 kat arttırılır. Daha sonra, CNC kesim makinaları
kullanılarak kesme, kesilen kenarları kenar işleme (zımpara, rodaj, pah rodaj, parlatma, vb),
yıkama, serigrafi baskı yapma (isteğe bağlı), temperleme ve ambalaj işlemlerinden geçirilir.
Üretimde hammadde olarak düz cam ve 680°C civarındaki sıcaklıkta pişen cam boyası kullanılır. Temperli mimari camlar, herhangi bir kırılma olması halinde çok küçük parçacıklar şeklinde kırıldıkları için insanlara ve çevreye zarar verme potansiyeli zayıftır, bundan dolayı alış
veriş merkezlerinden evdeki balkonlara kadar çok yaygın kullanılan bir emniyet camıdır. Lamine mimari emniyet camları ise, en az iki kat cam arasına PVB konarak ve sonrasında bir
dizi işlemden geçirilerek elde edilir. Bu işlemler, sırasıyla CNC kesim makinalarında kesme,
kenar işleme (zımpara, rodaj, pah rodaj, parlatma, vb), yıkama, serigrafi baskı yapma (isteğe
bağlı), tavlama (temperleme, bombeleme vb), vinilleme (camlar arasına istenen vinilin serilmesi), vakumlama (-0,9 bar basınçla havanın emilmesi), otoklav etme (135-145°C ve 12,5 bar
basınçta özel işlemden geçirme), ambalajlama şeklinde sıralanabilir. Lamine mimari emniyet
camları, düz kristal camdan tavlanmadan üretilebildiği gibi, temperli lamine olarak da üretilebilir. Bu camların üretiminde, ham düz cam, 590°C civarındaki sıcaklıkta pişen cam boyası ve
76 mm, 1,52 mm kalınlıklarında veya isteğe göre daha fazla katman konarak arttırılabilen PVB
kullanılır. PVB, iki cam arasına yerleştirildikten sonra bir dizi işlemle önce ısıtılıp jelimsi bir
kıvama getirilir, sonra basınç altında soğutularak iki camı güçlü bir şekilde birbirine bağlar.
Lamine mimari camlar, herhangi bir kırılma olması halinde dağılmadıkları için insanlara ve
çevreye zarar verme potansiyelleri çok zayıf olduğundan alış veriş merkezlerinden özel kullanım alanlarına kadar çok yaygın olarak kullanılan emniyet camlarıdır.
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(6) Temperli endüstriyel emniyet camlarının üretim süreci ve üretimde kullanılan hammaddeler temperli mimari camlarınkilerle hemen hemen aynıdır. Evlerde, otellerde, alışveriş
merkezlerinde, ofislerde vb. yerlerde kullanılan mobilyaların kapakları, rafları, gözetleme camları gibi camlar, genellikle bu türden emniyet camlarıdır. Lamine endüstriyel emniyet camlarının üretim süreci ve üretimde kullanılan hammedeler ise lamine mimari camlarda olanlarla
benzerdir. Bu tür camlar ise, daha çok mobilya kapak camları ile özel imalat duşakabin camları
olarak kullanılır.
(7) Soruşturma konusu ürünün bazı ithalatçıları ve ihracatçı Phoenicia firması tarafından
YÜD’ün ürün çeşitliliğinin az olduğu, bazı ürün tiplerinin ise üretilmediği yönünde görüş bildirilmiştir. Yapılan incelemelerde tespit edildiği üzere YÜD’ün ilgili ürünün tüm tiplerini üretmek gibi bir zorunluluğu bulunmamakla birlikte, YÜD’ün ürün kompozisyonunun ürünün temel tiplerini içerdiği, diğer tipleri ise üretme kapasitesini ve yeteneğini haiz olduğu anlaşılmıştır.
(8) Bir ithalatçı firma, nihai bildirime sunmuş olduğu görüşlerinde, soruşturma konusu
emniyet camlarının bir alt türü olan kurşuna dayanıklı lamine emniyet camlarının, üretimini
gerçekleştirdiği askeri taktik araçlarda uluslararası standartlarla belirlenen balistik koruma seviyesini sağlamada kritik bir birleşen olduğunu ve bu camların uluslararası akredite kuruluşlarca test edilip onaylanması gerektiğini ifade etmiştir. Söz konusu firma ayrıca, mezkur niteliklere sahip emniyet camlarının yerli üreticilerden istenilen teknik özelliklerde ve kalitede tedarik imkanının bulunmadığını belirterek, kurşuna dayanıklı lamine emniyet camlarının soruşturma kapsamı dışında tutulmasını talep etmiştir.
Benzer ürün
MADDE 8 – (1) Soruşturma konusu ürün ile YÜD tarafından üretilen ve Türkiye piyasasında satılan emniyet camlarının teknik ve fiziki özellikleri ile temel kullanım alanları itibariyle benzer özelliklere sahip olduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle, söz konusu ürünler Yönetmeliğin 4 üncü maddesi çerçevesinde benzer ürün olarak kabul edilmiştir.
(2) Phoenicia firması, geçici önlem uygulamasına yönelik görüşlerinde kendileri tarafından üretilip Türkiye’ye ihraç edilen lamine edilmiş mimari emniyet camları ile YÜD’ün
ürettiği soruşturma konusu ürünlerin benzer ürün olarak kabul edilemeyeceğini belirtmiştir.
Ancak, 7 nci maddede ifade edildiği üzere soruşturma konusu ürün 70.07 GTP altında tasnif
edilen “temperlenmiş veya lamine edilmiş emniyet camları”dır. Dolayısıyla, Phoenicia firmasının soruşturma dönemi boyunca Türkiye’ye ihraç ettiği lamine edilmiş mimari emniyet camları ile YÜD tarafından üretilen ürünler benzer ürün olarak kabul edilir.
(3) Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup uygulamaya esas olan bilgi, yürürlükteki Türk Gümrük Tarife Cetvelinde bulunan ilgili GTP veya
Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) ve karşılığı eşya tanımıdır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Dampinge İlişkin Belirlemeler
Genel bilgiler
MADDE 9 – (1) ÇHC’de yerleşik üreticilerden Xinyi ile İsrail’de mukim üreticilerden
Phoenicia firmaları soru formlarını damping marjı hesabı yapmaya elverecek şekilde cevaplandırmışlardır. ÇHC’de mukim Jiangsu Xiuqiang Glasswork Co. Ltd. firması ise soru formuna
gönderdiği yanıtlarda damping marjı hesabı yapılabilmesi için yeterli bilgi paylaşmamıştır.
(2) Adı geçen firmalar bakımından normal değer ile ihraç fiyatının nasıl belirlendiği ve
damping marjı hesabına ilişkin ayrıntılı bilgiler, soru formuna yanıt veren firmalar ile kendileri
için özel olarak hazırlanan firma özel bildirimlerinde paylaşılmıştır.

Sayfa : 82

RESMÎ GAZETE

18 Kasım 2015 – Sayı : 29536

ÇHC için normal değer
MADDE 10 – (1) Yönetmeliğin ek 1 inci maddesi hükmü uyarınca, piyasa ekonomisi
uygulamayan ülkelerden yapılan ithalata yönelik damping soruşturmalarında, ilgili ülkedeki
soruşturmaya tabi üreticilerin soruşturma konusu ürünün üretiminde ve satışında bahse konu
maddede belirtilen ölçütler çerçevesinde piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu yeterli
delillerle göstermesi halinde bu üreticiler için normal değerin tespitinde Yönetmeliğin 5 inci
maddesi, aksi durumda ise Yönetmeliğin 7 nci maddesi uygulanır.
(2) Üretici/ihracatçı soru formuna cevap veren Xinyi firması, pazar ekonomisi şartlarında faaliyet göstermediğini ifade etmiş, fakat soruşturma döneminde Türkiye’ye gerçekleştirdiği ihracatın miktar ve değerleri dikkate alınarak kendisi için bireysel damping marjı hesaplanmasını talep etmiştir.
(3) Bu kapsamda ÇHC için normal değer, Yönetmeliğin 7 nci maddesi çerçevesinde,
Türkiye’de benzer malın birim imalat maliyetine genel, idari ve satış giderleri ile makul bir
kârın eklenmesiyle oluşturulmuştur.
İsrail için normal değer
MADDE 11 – (1) Yönetmeliğin 5 inci maddesi hükmü gereğince, soru formuna yanıt
veren üretici/ihracatçı firmanın menşe ülkedeki iç piyasa satışlarının normal değer tespitinde
kullanılıp kullanılmayacağının belirlenmesi için genel ve ürün tipleri bazında temsil testi uygulanmıştır. Buna göre, benzer mal satışlarının miktar bazında Türkiye’ye satışlarının %5’ini
veya daha fazlasını oluşturması halinde normal değer, normal ticari işlem çerçevesinde kabul
edilen iç piyasa satışları esasında, aksi halde oluşturulmuş normal değer esasında belirlenmiştir.
(2) Yönetmeliğin 5 inci maddesi hükümleri gereğince, soru formuna yanıt veren
üretici/ihracatçı firmanın menşe ülkedeki iç piyasa satışlarının normal değer tespitinde kullanılıp kullanılmayacağının belirlenmesi için ürün tipleri bazında normal ticari işlem testi uygulanmıştır. Buna göre normal değer;
a) Benzer ürünün tip bazında ağırlıklı ortalama net satış fiyatının ağırlıklı ortalama
birim maliyetinin üzerinde olduğu durumlarda;
1) Birim maliyetin üzerindeki satış miktarının ürün tipinin toplam satış miktarının
%80’ini veya daha fazlasını oluşturması halinde, soruşturma dönemi boyunca gerçekleşen kârlı
ya da kârsız tüm iç piyasa satış işlemlerinin ağırlıklı ortalaması esasında belirlenmiştir.
2) Birim maliyetin üzerindeki satış miktarının ürün tipinin toplam satış miktarının
%80’inden daha azını oluşturması halinde ise soruşturma dönemi boyunca gerçekleşen yalnızca
kârlı iç piyasa satış işlemlerinin ağırlıklı ortalaması esasında belirlenmiştir.
b) Benzer ürünün tip bazında ağırlıklı ortalama net satış fiyatının, ağırlıklı ortalama birim maliyetinin altında olması halinde normal değer, soruşturma dönemi boyunca kârlı iç piyasa
satış işlemlerinin ağırlıklı ortalaması esasında belirlenmiştir.
c) Benzer ürününün tip bazında kârlı satış işlemi olmaması halinde normal değer, oluşturulmuş normal değer esasında belirlenmiştir.
(3) İşbirliğine gelen üretici/ihracatçı firma için Yönetmeliğin 5 inci maddesi hükmü
gereğince iç piyasa satışlarının esas alındığı hallerde normal değer, menşe ülkenin iç pazarında
benzer ürün için normal ticari işlemler çerçevesinde bağımsız alıcılar tarafından ödenmiş olan
veya ödenmesi gereken fiyatlar esasında belirlenmiştir.
(4) Oluşturulmuş normal değer, soru formuna yanıt veren üretici/ihracatçı firmalardan
tip bazında temin edilen benzer ürünün üretim maliyeti ile satış, genel ve idari giderler ile finansman giderine, Yönetmeliğin 6 ncı maddesi hükmüne göre, normal ticari işlemler çerçevesinde makul bir kâr oranının eklenmesi suretiyle hesaplanmıştır.
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İhraç fiyatının belirlenmesi
MADDE 12 – (1) Gerek ÇHC için gerekse İsrail için ihraç fiyatı ihracatçı firmaların
Türkiye’ye satışlarında ilk bağımsız alıcıya fiilen ödenen fiyat esasında belirlenmiştir.
Fiyat karşılaştırması
MADDE 13 – (1) Adil bir karşılaştırmanın yapılabilmesini teminen, normal değer ile
ihraç fiyatı mümkün olduğu ölçüde fabrika çıkış aşamasına getirilerek aynı ticari aşamada karşılaştırılmıştır.
(2) Yönetmeliğin 10 uncu maddesi hükmü gereğince, ilgili taraflarca fiyat karşılaştırmasını etkilediği ileri sürülen hususlar değerlendirilmiş ve kalite sınıflandırması, taşıma, sigorta, yükleme ve bindirme masrafları, paketleme giderleri, ödeme koşulları, ticari aşama farklılığı, indirim, geri ödeme, banka masrafları, vergi iadesi gibi belgelendirilen, uygulanabilir ve
haklı görülen ayarlamalar yapılmıştır.
Damping marjları
MADDE 14 – (1) Yönetmeliğin 11 inci maddesi çerçevesinde damping marjları, normal
değer ile ihraç fiyatlarının ağırlıklı ortalamalarının karşılaştırılması suretiyle hesaplanmıştır.
(2) İşbirliğine gelmeyen yahut damping marjı hesaplanabilmesi için yeterli veriyi süresi
içinde sağlamayan firmalar için Yönetmeliğin 26 ncı maddesi uyarınca damping marjı tespiti
yapılmıştır.
(3) CIF bedelin yüzdesi olarak hesaplanan damping marjları, Xinyi firması için % 59,6;
Phoenicia firması için ise %32,05 oranlarındadır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Zarara İlişkin Belirlemeler
İthalatın hacmi ve gelişimi
MADDE 15 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesi çerçevesinde, soruşturma konusu ülkeler menşeli ithalatın hacminde mutlak anlamda ya da Türkiye tüketimine oranla önemli ölçüde bir artış olup olmadığı incelenmiştir. İthalat verileri incelenirken, 2012-2014 dönemi verileri dikkate alınmıştır.
Ürünün genel ithalatı
MADDE 16 – (1) Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, şikâyete konu
edilen ürünün 2012 yılında 21.003.091 kg olarak gerçekleşen genel ithalatı, 2013 yılında
21.287.039 kg, 2014 yılında ise 30.676.950 kg olarak gerçekleşmiştir. Değer olarak ise 2012
yılında 75.917.932 ABD Doları olarak gerçekleşen genel ithalat, 2013 yılında 82.892.914 ABD
Doları, 2014 yılında ise 84.194.911 ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.
(2) Toplam ithalatın ortalama birim fiyatları incelendiğinde, 2012 yılında 3,61 ABD
Doları/kg olan birim fiyatın, 2013 yılında 3,89 ABD Doları/kg’a yükseldiği, 2014 yılında ise
2,74 ABD Doları/kg’a gerilediği görülmüştür.
Ürünün soruşturma konusu ülkelerden ithalatı
MADDE 17 – (1) ÇHC menşeli ithalatın gelişimi incelendiğinde, 2012 yılında
8.227.830 kg olan ithalat miktarının, 2013 yılında 6.415.428 kg’ye gerilediği, 2014 yılında ise
8.119.656 kg olarak gerçekleştiği görülmüştür. Değer bazında bakıldığında ise, 2012 yılında
12.934.374 ABD Doları olarak gerçekleşen ithalat tutarı, 2013 yılında 12.061.647 ABD Dolarına düşmüş, 2014 yılında ise 13.769.533 ABD Dolarına yükselmiştir.
(2) ÇHC menşeli ithalatın soruşturma konusu ürünün genel ithalatı içerisindeki payına
bakıldığında, 2012 yılında %39,2 seviyesinde olan payın, 2013 yılında %30,1’e, 2014 yılında
ise %26,5 seviyesine gerilediği tespit edilmiştir.
(3) ÇHC’den gerçekleştirilen ithalatın ortalama birim fiyatları ise 2012-2014 döneminde
sırasıyla 1,57 ABD Doları/kg, 1,88 ABD Doları/kg, 1,70 ABD Doları/kg olarak gerçekleşmiştir.
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(4) İsrail menşeli ithalatın gelişimi incelendiğinde, ithalatın yıllar içinde artış gösterdiği,
2012 yılında 1.678.502 kg olan ithalat miktarının, 2013 yılında 3.139.604 kg’ye, 2014 yılında
ise önemli oranda bir artışla 6.014.564 kg’ye yükseldiği görülmüştür. Değer olarak bakıldığında
ise, İsrail menşeli ithalatın 2012-2014 arasındaki yıllar için sırasıyla 1.719.174 ABD Doları,
3.126.954 ABD Doları ve 5.117.672 ABD Doları olarak gerçekleştiği tespit edilmiştir.
(5) İsrail menşeli ithalatın soruşturma konusu maddenin genel ithalatı içerisindeki payına bakıldığında ise 2012 yılında %8 seviyesinde olan payın, 2013 yılında %14,7’ye, 2014
yılında ise %19,6’ya yükseldiği görülmüştür.
(6) İsrail’den gerçekleşen ithalatın ortalama birim fiyatları ise 2012-2014 döneminde
sırasıyla, 1,02 ABD Doları/kg, 1 ABD Doları/kg ve 0,85 ABD Doları/kg olarak gerçekleşmiştir.
Ürünün üçüncü ülkelerden gerçekleşen ithalatı
MADDE 18 – (1) Emniyet camlarının üçüncü ülkelerden 2012 yılında 11.096.759 kg
olarak gerçekleşen ithalat miktarı, 2013 yılında 11.732.007 kg’ye, 2014 yılında ise 16.542.730
kg’ye yükselmiştir. Bahse konu ithalatın değeri ise, 2012-2014 arasındaki yıllar için sırasıyla
61.264.384 ABD Doları, 67.704.313 ABD Doları ve 65.307.610 ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.
(2) Üçüncü ülkeler menşeli ithalatın genel ithalat içerisindeki payı 2012 yılında %52,8,
2013 yılında %55,1, 2014 yılında ise %53,9 olarak gerçekleşmiştir.
(3) Üçüncü ülkeler menşeli ithalatın ortalama birim fiyatlarına bakıldığında ise 2012
yılında 5,52 ABD Doları/kg olan birim fiyatın, 2013 yılında 5,77 ABD Doları/kg, 2014 yılında
ise 3,95 ABD Doları/kg olarak gerçekleştiği tespit edilmiştir.
Dampingli ithalatın toplam Türkiye tüketimi içindeki payı
MADDE 19 – (1) Soruşturma konusu ithalatın nispi olarak gelişimini görebilmek için,
söz konusu ithalatın toplam Türkiye benzer mal tüketimi içindeki payı incelenmiştir. Bu bağlamda, öncelikle şikâyetçi, destekçi ve bilinen diğer yerli üretici firmaların yurt içi satış miktarı
ile genel ithalat miktarı toplanarak ilgili yılda Türkiye benzer mal tüketimi elde edilmiştir.
(2) Buna göre, yurt içi tüketim endeksi 2012’de 100 birim iken, 2013 yılında 109 birim,
2014 yılında ise 127 birim olarak gerçekleşmiştir.
(3) Öte yandan, YÜD’ün pazar payı 2012 yılında 100 birim kabul edildiğinde, 2013
ve 2014 yıllarında sırasıyla 101 ve 99 olarak gerçekleşmiştir.
(4) ÇHC’nin 2012 yılında 100 birim olan pazar payı endeksi, 2013 yılında gerileyerek
72 olurken, 2014 yılında 78 olarak gerçekleşmiştir.
(5) İsrail’in 2012 yılında 100 birim olan pazar payı endeksi, 2013 ve 2014 yıllarında
sırasıyla 172 ve 282 olarak gerçekleşmiştir.
(6) Diğer ülkelerin 2012 yılı için 100 birim olan toplam pazar payı endeksi, 2013 ve
2014 yıllarında sırasıyla 97 ve 118 olarak gerçekleşmiştir.
Dampingli ithalatın YÜD’ün fiyatları üzerindeki etkisi
MADDE 20 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ilgili hükümleri çerçevesinde dampingli ithalatın YÜD’ün satış fiyatları üzerindeki etkisi değerlendirilirken soru formuna yanıt
veren ihracatçı firmalar bazında fiyat kırılması miktar ve oranları hesaplanmıştır. Hesaplamalarda soruşturma dönemi olan 2014 yılı esas alınmıştır.
Fiyat kırılması
MADDE 21 – (1) Fiyat kırılması, ithal ürün fiyatlarının Türkiye piyasasında YÜD’ün
yurtiçi satış fiyatlarının yüzde olarak ne kadar altında kaldığını gösterir. Fiyat kırılması analizi,
ÇHC’de yerleşik Xinyi için soruşturma konusu ürünün temel bir tipi olan kara, hava ve uzay
araçlarında veya deniz araçlarında kullanılmak üzere uygun ebat ve şekillerde olan temperli
ve lamine emniyet camları temelinde, İsrail’de yerleşik Phoenicia için ise yine soruşturma konusu ürünün bir diğer temel tipi olan yukarıda belirtilen şekilde ebatlandırılmamış lamine em-
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niyet camları temelinde ayrı olarak yapılmıştır. Bu ürünlerin CIF ithal fiyatlarının üzerine ÇHC
için %3 oranında gümrük vergisi ve her iki ülke için ithalatçılardan alınan bilgiler çerçevesinde
%3 oranında diğer gümrük masrafları ilave edilerek soruşturma konusu emniyet camlarının
Türkiye piyasasına giriş fiyatları YÜD’ün yurtiçi satış fiyatları ile karşılaştırılmıştır.
(2) Bu kapsamda, 2014 yılında şikayete konu ülkelerden ÇHC’de yerleşik Xinyi firmasından gerçekleştirilen ithalatın YÜD’ün fiyatlarını CIF kıymetin %54’ü oranında, İsrail’de
yerleşik Phoenicia firmasından yapılan ithalatın ise YÜD’ün fiyatlarını CIF kıymetin %24’ü
oranında kırdığı belirlenmiştir.
YÜD’ün ekonomik göstergeleri
MADDE 22 – (1) YÜD’ün ekonomik göstergelerinin incelenmesinde, Dora Otomotiv
Cam San. ve Tic. A.Ş., Olimpia Oto Camları San. ve Tic. A.Ş., Trakya Cam Sanayii A.Ş. ve
Düzce Cam San. ve Tic. A.Ş. firmalarının soruşturma konusu ürüne ilişkin 2012-2014 dönemi
için gerçekleşen verileri esas alınmıştır.
(2) Söz konusu dönem için yapılan zarar analizinde eğilimi görebilmek amacıyla Türk
Lirası bazındaki veriler TÜİK tarafından hesaplanan on iki aylık ortalama üretici fiyatları endeksi kullanılarak enflasyondan arındırılmış ve 2012 yılı esas alınarak endekslenmiştir.
a) Üretim
1) YÜD’ün soruşturmaya konu üründe 2012 yılında 100 birim olan üretim miktar endeksi, takip eden yıllarda sırasıyla 118 ve 135 birim olarak gerçekleşmiştir.
b) Yurt içi satışlar
1) YÜD’ün soruşturmaya konu üründe 2012 yılında 100 birim olan yurt içi satış miktar
endeksi, takip eden yıllarda sırasıyla 110 ve 125 birim olarak gerçekleşmiştir. 2012 yılında 100
birim olan yurt içi satış hâsılat endeksi ise takip eden yıllarda sırasıyla 98 ve 106 birim olarak
gerçekleşmiştir.
c) Yurt içi fiyatlar
1) YÜD’ün soruşturmaya konu üründe 2012 yılında 100 birim olan ağırlıklı ortalama
yurt içi birim satış fiyatı endeksi 2013 yılında 89, 2014 yılında da 85 birime gerilemiştir.
ç) İhracat
1) YÜD’ün soruşturmaya konu üründe 2012 yılında 100 birim olan ihracat miktar endeksi takip eden yıllarda sırasıyla 107 ve 120 birim olarak gerçekleşmiştir. 2012 yılında 100
birim olan ihracat hâsılat endeksi ise takip eden yıllarda sırasıyla 103 ve 108 birim olarak gerçekleşmiştir.
d) Pazar payı
1) YÜD’ün soruşturmaya konu üründe 2012 yılında 100 birim olan yurtiçi pazar payı
endeksi, takip eden yıllarda 101 ve 99 birim olarak gerçekleşmiştir.
e) Stoklar
1) YÜD’ün soruşturmaya konu üründe 2012 yılında 100 birim olan stok miktar endeksi,
takip eden yıllarda sırasıyla 104 ve 176 birim olarak gerçekleşmiştir.
f) Kapasite ve kapasite kullanım oranı (KKO)
1) YÜD’ün soruşturmaya konu üründe üretim kapasitesi 2012-2014 döneminde 100
olarak sabit kalırken, KKO ise 2012 yılında 100 iken, 2013’te 118’e, 2014’de ise 135’e yükselmiştir.
g) İstihdam
1) YÜD’ün soruşturmaya konu üründe 2012 yılında 100 birim olan idari personel sayısı
endeksi, takip eden yıllarda sırasıyla 103 ve 158 birim olarak gerçekleşirken 2012 yılında 100
birim olan direkt işçi sayısı endeksi takip eden yıllarda sırasıyla 103 ve 99 birim olarak gerçekleşmiştir.
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ğ) Ücretler
1) YÜD’ün bütün faaliyetleri ile ilgili olarak 2012 yılında 100 birim olan üretiminde
çalışan işçilerin aylık giydirilmiş brüt ücret endeksi takip eden yıllarda sırasıyla 106 ve 108
birim olarak gerçekleşmiştir.
h) Verimlilik
1) YÜD’ün soruşturmaya konu üründe 2012 yılında 100 birim olan üretiminde çalışan
işçi başına verimlilik endeksi takip eden yıllarda sırasıyla 115 ve 137 birim olarak gerçekleşmiştir.
ı) Maliyetler
1) YÜD’ün soruşturmaya konu üründe 2012 yılında 100 birim olan ağırlıklı ortalama
birim ticari maliyet endeksi takip eden yıllarda sırasıyla 93 ve 85 birim olarak gerçekleşmiştir.
i) Kârlılık
1) YÜD’ün soruşturmaya konu üründe yurtiçi satışlardan 2012 yılında -100 olan birim
kârlılık endeksi 2013 yılında -122’ye düşerken, 2014 yılında ise -90 birime yükselmiştir.
2) YÜD’ün yurtdışı satışlardan 2012 yılında 100 birim olan birim kârlılık endeksi ise
takip eden yıllarda artarak 117 ve 120 birim olarak gerçekleşmiştir.
3) Soruşturmaya konu ürünün toplam satışlarından elde edilen kârlılık endeksine bakıldığında ise 2012 yılında -100 olan birim kârlılık endeksi 2013 yılında -126 birime gerilemiş,
2014 yılında ise -77 birime yükselmiştir.
j) Ürün nakit akışı
1) YÜD’ün soruşturmaya konu üründe 2012 yılında 100 olan ürün nakit akışı endeksi
takip eden yıllarda sırasıyla -10 ve 63 birim olarak gerçekleşmiştir.
k) Büyüme
1) YÜD’ün bütün faaliyetleri ile ilgili olarak, 2012 yılında 100 olan aktif büyüklüğü
takip eden yıllarda sırasıyla 145 ve 149 birim olarak gerçekleşmiştir.
l) Yatırımların geri dönüş oranı
1) Yatırımların geri dönüş oranının göstergesi olarak kabul edilen Kâr/Aktif Toplamı
endeksi 2012 yılında 100 birim iken takip eden yıllarda sırasıyla 87 ve 182 birim olarak gerçekleşmiştir.
m) Sermaye ve yatırımları arttırma yeteneği
1) YÜD’ün bütün faaliyetleri ile ilgili olarak, 2012 yılında 100 birim olan öz sermaye
endeksi takip eden yıllarda sırasıyla 110 ve 109 birim olarak gerçekleşmiştir.
2) YÜD’ün tevsi yatırımları endeksi 2012 yılında 100 iken, 2013 yılında 79’a düşmüş,
2014 yılında ise 346’ya yükselmiştir. YÜD’ün yenileme yatırımları endeksi 2012 yılında 100
iken, 2013 yılında 240’a yükselmiş, 2014 yılında ise 148’e düşmüştür.
Ekonomik göstergelerin değerlendirilmesi
MADDE 23 – (1) YÜD’ün 2012-2014 dönemini kapsayan ekonomik göstergeleri incelendiğinde zarara ilişkin önemli delillerin bulunduğu tespit edilmiştir. Örneğin, anılan dönemde YÜD’ün pazar payı, direkt işçi sayısı, ürün nakit akışı, ücretler gibi temel göstergelerinde bozulmalar olduğu, kârlılığının negatif bir seyir izlediği ve stoklarının sürekli bir biçimde
arttığı görülmüştür. Bununla birlikte, YÜD’ün üretim, yurt içi satışlar, ihracat, verimlilik, büyüme gibi göstergelerinde ise artış görülmüştür.
Zarara ilişkin değerlendirme
MADDE 24 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesine göre YÜD’de zarar tespiti dampingli
ithalatın hacmi ve bu ithalatın iç piyasadaki benzer mal fiyatları ile YÜD üzerindeki etkilerini
içerir. Bu çerçevede, ÇHC ve İsrail menşeli ithalatın mutlak ve nispi olarak gelişimine bakılmıştır. 2013 yılında mutlak olarak 6.415.428 kg seviyesinde olan ÇHC menşeli ithalat miktarı,
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2014 yılında 8.119.656 kg seviyesine yükselmiştir. 2012 yılında, İsrail’den mutlak olarak
1.678.502 kg olarak gerçekleşen ithalat miktarı ise 2014 yılında önemli oranda bir artış göstererek 6.014.564 kg seviyesine yükselmiştir. Aynı şekilde, 2012 yılında İsrail’den yapılan ithalat
nispi olarak toplam ithalatın %8’ini temsil ederken, 2014’te aynı oran %19,6’ya yükselmiştir.
Öte yandan, ÇHC menşeli ithalatın Türkiye toplam tüketiminden aldığı pay, zarar inceleme
döneminde yaklaşık 22 birim azalırken, İsrail menşeli ithalatın payı yaklaşık 182 birim artmıştır.
(2) Soruşturma konusu ülkeler menşeli ithalatın fiyatlarının YÜD’ün iç piyasa satış fiyatları üzerindeki etkisini görebilmek için firma bazlı fiyat kırılması hesabı yapılmıştır. Buna
göre söz konusu ülkeler menşeli ithalatın fiyatlarının YÜD’ün iç piyasa satış fiyatlarını önemli
seviyelerde kırdığı tespit edilmiştir.
(3) YÜD’de zarar incelemesinin bir diğer ayağı olan YÜD’ün ekonomik göstergeleri
değerlendirildiğinde ise, YÜD’ün pazar payı, direkt işçi sayısı, ürün nakit akışı, ücretler, kârlılık
ve stoklar gibi göstergelerinde bozulmalar gözlemlenmiştir.
(4) Tüm veriler birlikte değerlendirildiğinde, YÜD’de soruşturma konusu ürün bağlamında zarar inceleme döneminde maddi zararın mevcut olduğu tespit edilmiştir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Dampingli İthalat ile Zarar Arasındaki Nedenselliğe İlişkin Belirlemeler
Dampingli ithalatın etkisi
MADDE 25 – (1) Zarar inceleme döneminde İsrail’den yapılan soruşturma konusu
ürün ithalatının mutlak olarak ve nispi olarak arttığı görülmüştür. Ayrıca, söz konusu ithalatın
birim fiyatlarının sürekli olarak azaldığı tespit edilmiştir. Yine 2014 yılında YÜD’ün pazar payı
endeksinin 2013 yılına göre 2 birim azalmış olmasına karşılık, İsrail menşeli ithalatın pazar
payı endeksinin 110 birim arttığı tespit edilmiştir.
(2) İsrail menşeli dampingli ithalatın fiyatlarının YÜD’ün iç piyasa satış fiyatlarını ciddi
oranda kırması ve dampingli ithalattaki artış eğilimi ile YÜD’ün ekonomik göstergelerinde görülen olumsuz gelişmelerin eş zamanlı olarak ortaya çıkması dikkate alınarak İsrail menşeli
dampingli ithalat ile YÜD üzerinde oluşan maddi zarar durumu arasında illiyet bağının olduğu
sonucuna varılmıştır.
(3) Zarar inceleme döneminde, ÇHC menşeli dampingli ithalatın, tüm yıllar için genel
ithalat içinde en yüksek paya sahip olduğu görülmüştür. Bunun yanı sıra, söz konusu ülke menşeli ithalatın birim fiyatı inceleme dönemindeki her üç yılda da genel ithalatın birim fiyatının
altında seyretmiştir.
(4) ÇHC menşeli dampingli ithalatın fiyatlarının YÜD’ün iç piyasa satış fiyatlarını ciddi
oranda kırması ve 2014 yılında ithalatta görülen artış eğilimi ile YÜD’ün ekonomik göstergelerinde görülen olumsuz gelişmelerin eş zamanlı olarak ortaya çıkması dikkate alınarak ÇHC
menşeli dampingli ithalat ile YÜD üzerinde oluşan maddi zarar durumu arasında illiyet bağının
olduğu sonucuna varılmıştır.
Diğer unsurların etkisi
MADDE 26 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesi hükümleri uyarınca, dampingli ithalatın
dışında YÜD’ün ekonomik göstergelerinde zarara neden olabilecek başka bir unsur olup olmadığına ilişkin yapılan incelemede, ithalatçı firmaların dampingli ithalatı tercih etmelerindeki
en önemli sebebin kendileri için rekabet avantajı sağlayan düşük fiyat olduğu değerlendirilmiştir.
(2) Zarar inceleme döneminde, üçüncü ülkelerden yapılan ithalat artış eğiliminde olmasına rağmen bu ithalatın ortalama birim fiyatlarının soruşturma konusu ülkeler menşeli ithalatın birim fiyatlarının oldukça üzerinde seyrettiği görülmüştür. Sonuç olarak, diğer ülkeler
kaynaklı soruşturma konusu ürün ithalatının yerli üretime zarar verebilecek nitelikte olmadığı
değerlendirilmiştir.
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(3) 22 nci maddede tespit edildiği üzere, YÜD’ün zarar inceleme döneminde hem ihracatı hem de verimliliği arttığı anlaşılmıştır. Dolayısıyla, YÜD’de meydana gelen zararın ihracat performans düşüklüğü ya da verimlilik kaybı nedeniyle olmadığı değerlendirilmiştir.
ALTINCI BÖLÜM
Sonuç
Karar
MADDE 27 – (1) Soruşturma sonucunda soruşturmaya konu ülkeler menşeli ithalatın
dampingli olduğu, YÜD’de maddi zarara yol açtığı ve her ikisi arasında illiyet bağının mevcut
olduğu tespit edilmiş olup, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile aşağıda tanımı ve menşe ülkeleri belirtilen eşyanın Türkiye’ye ithalatında karşısında belirtilen oranlarda dampinge karşı kesin önlemler yürürlüğe konulmuştur.
(2) Öte yandan, kurşuna dayanıklı lamine edilmiş emniyet camlarında, kamu yararının
gözetilmesi ilkesi çerçevesinde daha düşük oranda önlemler uygulanması uygun görülmüştür.

Geçici önlemlerin kesin olarak tahsili
MADDE 28 – (1) Bu Tebliğ’in yürürlüğe girdiği tarihe kadar İthalatta Haksız Rekabetin
Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/16) hükümlerine istinaden alınmış olan teminat
şeklindeki geçici önlemler kesin önlemlere dönüştürülmüş olup, kesinleşen dampinge karşı
önlemler Kanunun 14 ve 15 inci maddeleri çerçevesinde tahsil edilir. Kesinleşen dampinge
karşı önlemlerin daha önce alınan geçici önlemlerden yüksek olduğu haller için fark tahsil edilmez, düşük olduğu haller için ise fark geri ödenir.
Uygulama
MADDE 29 – (1) Gümrük idareleri, Karar maddesinde gümrük tarife pozisyon numarası,
tanımı ve menşe ülkeleri belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla,
serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında, 27 nci maddede bulunan tabloda gösterilen oranlarda dampinge karşı kesin önlemleri tahsil ederler.
Yürürlük
MADDE 30 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 31 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2015/50)
Yasal dayanak ve başvuru
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin
Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve
30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin
Önlenmesi Hakkında Yönetmelikten (Yönetmelik) oluşan ithalatta haksız rekabetin önlenmesi
hakkında mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılan nihai gözden geçirme soruşturması başvurusu ile bu başvuruya ilişkin olarak söz konusu mevzuat kapsamında yapılan değerlendirmenin
sonuçlarını içerir.
(2) Yerli üretici Cam Elyaf Sanayii A.Ş. tarafından yapılan başvuruda Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli “cam elyafı takviye malzemeleri”nin ithalinde halen uygulanmakta
olan dampinge karşı önlemin sona ermesinin damping ve zararın devam etmesi veya yeniden
tekrarlanabilmesi ihtimaline yol açacağı gerekçesiyle bir nihai gözden geçirme soruşturması
açılması istemiyle başvuruda bulunulmuştur.
Önleme tabi ürün
MADDE 2 – (1) Önleme tabi ürün, 7019.11.00.00.00, 7019.12.00.00.00, 7019.19.10.00.00,
7019.19.90.00.00, 7019.31.00.00.00, 7019.90.00.10.00 ve 7019.90.00.30.00 Gümrük Tarife
İstatistik Pozisyonları (GTİP) altında kayıtlı “cam elyafı takviye malzemeleri (boru ve tüplerin
izolasyonuna mahsus kokiller ve mahfazalar hariç)”dir.
(2) Bahse konu GTİP ve madde tanımı yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup bağlayıcı
mahiyette değildir.
(3) Önleme tabi ürünün Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonunda
ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel
teşkil etmez.
Başvurunun temsil niteliği
MADDE 3 – (1) Başvuru aşamasında sunulan bilgi ve belgeler temelinde, Yönetmeliğin
20 nci maddesi çerçevesinde başvuru yeterliliğine sahip olan yerli üreticinin Yönetmeliğin 18 inci
maddesi çerçevesinde yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılmıştır.
Mevcut önlem
MADDE 4 – (1) 31/12/2010 tarihli ve 27802 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlemesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/1) ile ÇHC menşeli önlem
konusu ürüne yönelik olarak CIF bedelinin %20,20’si ve %23,75’i arasında dampinge karşı
kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.
(2) Yerli üretim dalı tarafından yapılan başvuru üzerine yürütülen ara gözden geçirme
soruşturması neticesinde 17/4/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/5) ile önlem konusu ürüne
yönelik olarak uygulanan önlem CIF bedelinin %24,50’si ve %35,75’i yükseltilmiştir.
Gerekçe
MADDE 5 – (1) 21/3/2015 tarihli ve 29302 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/4) ile mevcut önlemlerin
yürürlükte kalma sürelerinin sona ereceği ve bahse konu ürünün yerli üreticilerinin mevzuatta
öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru ile bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması talebinde bulunabilecekleri ilan edilmiştir.
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(2) Yapılan başvurunun incelenmesi neticesinde, ÇHC menşeli önleme konu ürün için
uygulanan dampinge karşı önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam
etmesi veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğuna ilişkin olarak bir nihai gözden
geçirme soruşturması açılmasını haklı kılacak bilgi, belge ve delillerin mevcut olduğu anlaşılmıştır.
Karar ve işlemler
MADDE 6 – (1) Bir nihai gözden geçirme soruşturmasının açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından ÇHC menşeli söz konusu ürün için Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde
bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir.
(2) Başvuruya konu mevcut önlem, Yönetmeliğin 35 inci maddesi gereğince, soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.
(3) Soruşturma, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülür.
Piyasa ekonomisi değerlendirmesi
MADDE 7 – (1) Genel Müdürlük tarafından Yönetmeliğin 40 ıncı ve 41 inci maddelerinde öngörülen hükümler saklı kalmak üzere soruşturma kapsamında normal değer tespitine
karar verilmesi halinde; ÇHC’de yerleşik soruşturmaya tabi üretici veya üreticiler tarafından
soruşturma konusu ürünün üretiminde ve satışında Yönetmeliğin ek 1 inci maddesindeki ölçütler çerçevesinde piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunun 9 uncu maddede belirtilen
süreler içinde yeterli deliller ile ispat edilmesi durumunda bu üretici veya üreticiler için normal
değerin tespitinde Yönetmeliğin 5 inci maddesi, aksi takdirde Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümleri uygulanır. Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümlerinin tatbiki halinde adı geçen ülkeler
için piyasa ekonomisi uygulayan emsal ülke olarak Türkiye’nin seçilmesi öngörülür.
Soru formları ve bilgilerin toplanması
MADDE 8 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, başvuruda belirtilen ve Bakanlıkça
tespit edilen soruşturmaya konu ürünün bilinen ithalatçılarına, soruşturma konusu ülkelerde
yerleşik bilinen üretici/ihracatçılarına ve soruşturmaya konu ülke Büyükelçiliğine soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulur.
(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, başvurunun gizli olmayan özetine ve soru
formlarına nasıl erişileceği hususunda bilgi verilir.
(3) Bakanlıkça tespit edilememesi nedeniyle bildirim gönderilemeyen veya kendilerine
bildirim ulaşmayan diğer ilgili tarafların, soru formuna Ekonomi Bakanlığı internet sayfasındaki ilgili bölümden erişmeleri mümkündür.
(4) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişim Türkçe yapılır. İlgili tarafların soru formuna ilişkin yanıtlarını ve bu yanıtlar dışında kalan tüm bilgi, belge, görüş ve taleplerini yazılı
olarak Türkçe sunmaları gerekir. Türkçe dışında bir dilde sunulan yanıt, bilgi, belge, görüş ve
talepler dikkate alınmaz.
(5) İlgili taraflar, soru formunda istenilen bilgiler haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu
düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerini, destekleyici deliller ile birlikte Genel Müdürlüğe
yazılı olarak 9 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilir.
(6) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden, ancak birinci fıkra ve
üçüncü fıkra kapsamına girmeyen meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi
veya işveren sendikaları, ürünü girdi olarak kullanan işletmeler gibi diğer ilgili taraflar, görüşlerini Genel Müdürlüğe yazılı olarak 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilir.
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(7) İlgili taraflarca soru formuna verilen cevaplar, soruşturmayla ilgili sunulan diğer
bilgi, belge ve görüşler ile destekleyici deliller aksi belirtilmedikçe yazılı olarak sunulur. Yazılı
sunumlarda ilgili tarafların isim ve unvanı, adres bilgileri, elektronik posta adresi, telefon ve
faks numaraları belirtilir.
(8) Soruşturma süresince Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde
gizlilik kaydıyla verilen her türlü bilgi, belge ve görüşün gizli olmayan bir özeti sunulur. Gizli
olmayan özet, esas bilginin makul ölçüde anlaşılmasına olanak sağlayacak ayrıntıda olur. İlgili
taraflar, istisnai hallerde bu bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olduklarını belirtebilir. Bu gibi
istisnai durumlarda, bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olmasının nedenlerinin belirtilmesi
gerekir.
Süreler
MADDE 9 – (1) 8 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen bildirimin gönderildiği
bütün ilgili taraflar için soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür.
(2) 8 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen bildirimin gönderilmediği bütün ilgili
taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini ve soru formuna ilişkin cevaplarını bu Tebliğin yayımı
tarihinden itibaren başlayacak 37 günlük süre içerisinde sunabilir.
(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden ancak 8 inci maddenin
altıncı fıkrası kapsamına giren diğer ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini bu Tebliğin
yayımı tarihinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içerisinde sunabilir.
İşbirliğine gelinmemesi
MADDE 10 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükmü çerçevesinde, ilgili taraflardan
birinin verilen süreler dâhilinde ve istenilen biçimde gerekli bilgi ve belgeleri sağlamaması ya
da bu bilgi ve belgelere erişimi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması veya
yanlış ya da yanıltıcı bilgi vermesi hallerinde söz konusu taraf işbirliğine gelmemiş sayılır. Bu
gibi hallerde soruşturma kapsamındaki geçici veya nihai belirlemeler, olumlu ya da olumsuz
şekilde, mevcut verilere göre yapılır.
(2) İlgili tarafların işbirliğine gelmemesi veya kısmen işbirliğine gelmesi halinde bahse
konu taraf için soruşturmanın sonucu işbirliğine gelinmesine nazaran daha az avantajlı olabilir.
Yetkili merci ve adresi
MADDE 11 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen
yetkili mercie iletilmesi gerekir.
T.C. Ekonomi Bakanlığı
İthalat Genel Müdürlüğü
Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi
İnönü Bulvarı No: 36
Emek/ANKARA
Faks: +90-312-204 86 33
E-posta: ngs210@ekonomi.gov.tr
Soruşturmanın başlangıç tarihi
MADDE 12 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.
Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI KONTROLÜNE TABİ BELİRLİ
ÜRÜNLERİN GİRİŞİNE YETKİLİ GÜMRÜK İDARELERİ İLE RESMİ
KONTROLLERİNİ YAPMAYA YETKİLİ İL GIDA, TARIM VE
HAYVANCILIK MÜDÜRLÜKLERİNİN BELİRLENMESİNE
DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 – 5/10/2013 tarihli ve 28786 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin
Belirlenmesine Dair Tebliğin 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(5) İhraç edilen ancak çeşitli nedenlerle geri gelen bitki ve bitkisel ürünlerin, geri gelme sebebi de dikkate alınarak, geri gelen bitki ve bitkisel ürünün ihraç edilenle aynı olduğuna
ilişkin tespit yapıldıktan sonra, girişine yetkili bir gümrük idaresine gönderilmesi şartıyla, çıkış
işleminin gerçekleştirildiği gümrük idaresinden Türkiye Gümrük Bölgesine girişine izin verilir.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin Ek-1’inde yer alan listenin sekizinci ve dokuzuncu satırları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin Ek-2’sinde yer alan listeye aşağıdaki satırlar eklenmiş ve
diğer satır numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin Ek-6’sında yer alan listeye aşağıdaki satır eklenmiştir.

MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
5/10/2013
28786
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
12-

Tarihi

Sayısı

4/4/2014
14/6/2015

28962
29386
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 96)’NDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ)
(SERİ NO: 135)
MADDE 1 – 1/9/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük
Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 96)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası ile ikinci
fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan tablolara sırasıyla aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
1/9/2012
28398
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
12-

Tarihi

Sayısı

3/10/2013
28/1/2015

28784
29250

—— • ——
KARAR
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin Menkul Kıymet Mutabakat
Sistemi İşleticiliği Faaliyetlerine İlave Olarak
Yürütebileceği Diğer Faaliyetlere
İlişkin Karar
Karar Sayısı: 10208/19807
Karar Tarihi: 5 Kasım 2015
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) sunucuları üzerinde Sermaye Piyasası Lisanslama
Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş.’nin sahip olduğu bilgi sistemlerinin barındırılması faaliyetinin,
20/6/2013 tarih ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile 28/6/2014 tarih ve 29044 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemlerinin Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesi uyarınca MKK’nın gerçekleştirebileceği diğer faaliyetler çerçevesinde onaylanmasına ve menkul kıymet mutabakat sistemi işletmek üzere 12/6/2015 tarih ve 10160/19759 sayılı Karar ile MKK’ya verilmiş olan faaliyet
izni kapsamına alınmasına karar verilmiştir.
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T.C.
Resmî Gazete
Ġlânlarla ilgili müracaatlar BaĢbakanlık Basımevi Döner Sermaye
ĠĢletmesi Müdürlüğüne yapılır.
18 Kasım 2015
ÇARġAMBA

Sayı : 29536

İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Alanya 7. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No : 2014/732
Karar No : 2015/329
Mahkememizin 21/05/2015 tarih, 2014/732 esas, 2015/329 sayılı kararı ile; sanık Taner
GÖKTAġ hakkında; katılan Hikmet TÜRKÜZ'e yönelik tehdit suçundan 3.000 TL Adli Para
Cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiĢ olup gıyabında verilen karar ve temyiz dilekçesi
sanık Taner GÖKTAġ'a tebliğ edilememiĢtir.
Gıyabi Hükmün 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28-29. maddeleri gereğince RESMĠ
GAZETE’DE yayınlanmak suretiyle sanık Taner GÖKTAġ'a tebliğine ve kararın ve temyiz
dilekçesinin Resmi Gazete’de yayınını müteakip 15 gün sonra kesinleĢeceği hususu ilan olunur.
8936

—— • ——

Aralık Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No
: 2013/158
Karar No
: 2014/13
ARA KARAR
Davacı
: K.H.
Sanık
: ELVĠN JAFAROV
Suç
: Göçmen Kaçakçılığı
Suç Tarihi / Saati : 20/03/2013
Suç Yeri
: IĞDIR/ARALIK
Karar Tarihi
: 22/01/2014
Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında Göçmen
Kaçakçılığı Yapma suçundan kamu davası açılmıĢ olmakla Aralık Asliye Ceza Mahkemesi'nin
22/01/2014 tarih ve 2013/158 esas ve 2014/13 karar sayılı dosyanın yargılaması sonucunda sanık
hakkında neticeten BERAAT karar verilmiĢ olup, sanık ELVĠN JAFAROV bulunamadığından
gerekçeli kararın 7201 sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği,
yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna baĢvurulamadığı takdirde kesinleĢmiĢ
sayılacağı ilan olunur.
9447

—— • ——



Kahramanmaraş 4. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No: 2013/666
Dolandırıcılık suçundan sanık Fethi SERÇEK hakkında Mahkememizce verilen 9/7/2015
/tarih ve 2013/666 esas 2015/547 karar sayılı ilamı ile sanığın 5237 sayılı TCK.nun maddesi
gereğince neticeten 3 yıl hapis ve 30.000.- TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar
verildiği, sanığın tüm aramalara rağmen bulunamadığından kararın hüküm fıkrasının Resmi
Gazete’de ilanına karar verilmiĢtir.
7201 sayılı Tebliğ Kanunu gereğince ilanın yapıldığı tarihten 15 günü sonra tebliğ edilmiĢ
sayılacağı sanığa ve ilgililere ilan olunur.
9058
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
FABRĠKAMIZ YER SĠLOLARINDA MEVCUT PANCARIN KANALLARA
ÇEKĠLMESĠ ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR
Burdur Şeker Fabrikasından:
Ġhale kayıt numarası

: 2015/160062

1 - Ġdarenin
a) Adı ve adresi

: ġeker Fabrikası Müdürlüğü ġeker evleri Mah Yunus
Emre Cad.Kapı No: 2 15220 BURDUR

b) Telefon ve faks numarası

: 0 248 233 19 35 (4 Hat) - 0 248 233 12 67

c) Elektronik posta adresi (varsa) :
2 - Ġhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı

: 1 no’lu yer silosunda mevcut bulunan ±%20 toleranslı
15.000 ton pancar 250 metre mesafedeki pancar
kanallarına, 2 no’lu yer silosunda mevcut ±%20
toleranslı 16.000 ton pancarın 400 metre mesafedeki, 3
no’lu yer silosunda mevcut ±%20 toleranslı 5.000 ton
pancarın 450 metre mesafedeki ve 4 no’lu yer
silosunda mevcut ±%20 toleranslı 4.000 ton pancarın
400 metre mesafedeki kanallara taĢınması iĢi en az 3 veya
4 adet 20 ton kapasiteli damperli kamyon ve 1 veya 2
adet 150 hp gücünde lastik tekerlekli yükleyici ile
yapılacaktır.

b) Yapılacağı yer

: Burdur ġeker Fabrikası

c) ĠĢin süresi

: ĠĢe baĢlama tarihinden itibaren yaklaĢık 30 gündür.

3 - Ġhalenin
: Burdur ġeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası
Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati

: 30/11/2015 Pazartesi günü saat 14.30

4 - Ġhale dokümanı Burdur ġeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 30,00 TL
karĢılığı aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın
almaları zorunludur.
5 - Teklifler 30/11/2015 Pazartesi günü saat 14.30’a kadar Burdur ġeker Fabrikası
HaberleĢme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
6 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü
olmalıdır.
8 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı
kanunlara tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
10319/1-1
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DÜZELTME ĠLANI 2
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
26 Ağustos 2015 tarih ve 29457 sayılı (kayıt no: 7682/1/2-1) Resmi Gazete ile 28 Ağustos
2015 tarih ve 29459 sayılı (kayıt no: 7682/1/2-2) Resmi Gazete’de yayımlanan DB.ATT.19
referanslı ihale ilanımızın 6. ve 7. maddelerinde yer alan teklif açılıĢ tarihi ertelenmiĢ olup söz
konusu madde aĢağıdaki Ģekilde düzeltilmiĢtir.
6 - Teklifler 08 Aralık 2015 tarihinde saat 10:00’a (yerel saatle) kadar ya da öncesinde
aĢağıda belirtilen büro adresine teslim edilecektir ve bütün Teklifler 500.000,- (beĢyüzbin) EURO
ya da muadili serbest döviz kuru değerinde geçici teminat ile birlikte teslim edilecektir.
TÜRKĠYE ELEKTRĠK ĠLETĠM ANONĠM ġĠRKETĠ (TEĠAġ)
SEFER KUL TOPLANTI SALONU,
Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, GiriĢ Katı
Çankaya - ANKARA/TURKEY
7 - Teklifler teklif sahiplerinin katılım için seçilmiĢ temsilcilerinin huzurunda aĢağıda
belirtilecek olan adreste 08 Aralık 2015 tarihinde saat 10:00’da (yerel saatle) açılacaktır.
TÜRKĠYE ELEKTRĠK ĠLETĠM ANONĠM ġĠRKETĠ (TEĠAġ)
SEFER KUL TOPLANTI SALONU,
Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, GiriĢ Katı
Çankaya - ANKARA/TURKEY

10324/1/2-1

—————
AMENDMENT NOTICE 2
Sixth and seventh items of IFB No:DB.ATT.19 appeared in the Official Gazetes;
Issue No: 29457 and Record No: 7682/2/2-1 on August 26, 2015 and Issue No: 29459 and
Record No: 7682/2/2-2 on August 28, 2015 are updated as follows.
6 - Bids must be delivered to the following office on or before 10:00 a.m.(local time) on
December 08, 2015 and must be accompanied by a security of 500.000,- Euros equivalent
(fivehundredthousand Euros)
TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEĠAġ),
SEFER KUL MEETING ROOM,
Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Floor G,
Çankaya - ANKARA/TURKEY
7 - Bids will be opened in the presence of bidders’ representatives who choose to attend at
10:00 a.m.(local time) on December 08, 2015 at the offices of
TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEĠAġ),
SEFER KUL MEETING ROOM,
Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Floor G,
Çankaya - ANKARA/TURKEY

10324/2/2-1
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5607 SAYILI YASA VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA
TASFĠYELĠK HALE GELEN ARAÇ/EġYA SATILACAKTIR
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:
1 - SatıĢa esas bedeli en az 11,54TL ile en çok 550.000,00 TL arasında değiĢen;
26/11/2015 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 1,15 TL, en çok
55.000,00 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satıĢa esas bedeli ve
güvence tutarı ayrı ayrı Ģartname eki listede gösterilen Oto aksam parça, Çay, Cep telefonu
bataryası, Kirli haldeki pamuk lifi, Plastik döküntüleri, AhĢap kapı, Spiral kaynaklı borular,
Yastık ..... Vb. cinsi 29 grup eĢya; açık artırma suretiyle, Mersin-Adana Karayolu üzeri 7. Km.
Yenice mevkii Tarsus/MERSĠN adresindeki ihale salonunda 27/11/2015 tarihinde saat 09.30'da
satıĢa sunulacaktır. SatıĢa sunulan eĢya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye
www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (324) (651 28 66)
numaralı telefondan ulaĢılabilir.
2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kiĢilerin T.C. kimlik numarası ve
ikametgâh beyanı, tüzel kiĢilerin vergi kimlik numarası ve iĢyeri merkezi beyanı, güvencenin
yatırıldığına iliĢkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği,
tüzel kiĢiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya
vekaletname kartının satıĢ günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.
3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda Ģartname ve eki listelerde belirtilen hükümler
geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle EĢya SatıĢ ġartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karĢılığı
Mersin Tasfiye ĠĢletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.
Ġlan olunur.
10279/1-1

—— • ——

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU
UYARINCA TASFĠYELĠK HALE GELEN EġYA SATILACAKTIR
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Edirne
Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:
1 - SatıĢa esas bedeli en az 1,96 TL ile en çok 103.661,40 TL arasında değiĢen;
23.11.2015 günü saat 16.30'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 0,20 TL, en çok
10.366,14 TL arasında olan, muhtelif cep telefonu ve yeniden ihraç amaçlı satıĢa sunulmak üzere
filtreli sigara kağıdı ile cep telefonu, elektronik devre, oto fren balatası, dijital kantar, gaz vantili,
metal boru, metal raf, güneĢ gözlüğü cinsi 121 grup eĢya; açık artırma suretiyle, Edirne Tasfiye
ĠĢletme Müdürlüğü Hizmet Binası Kapıkule Gümrük Kompleksi J1 Binası Kapıkule/EDĠRNE
adresindeki ihale salonunda 24.11.2015 tarihinde saat 10.00'da satıĢa sunulacaktır. SatıĢa sunulan
eĢyalar ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve
www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (284) (215 21 78) numaralı telefondan ulaĢılabilir.
2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kiĢilerin T.C. kimlik numarası ve
ikametgağ beyanı, tüzel kiĢilerin vergi kimlik numarası ve iĢyeri merkezi beyanı, güvencenin
yatırıldığına iliĢkin belge, vekil olarak katılanlar için vekaletname aslı veya noter onaylı örneği,
tüzel kiĢiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya
vekaletname kartının ve elektronik posta adresinin satıĢ günü ihale salonunda ibraz edilmesi
gerekir.
3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda Ģartname ve eki listelerde belirtilen hükümler
geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle EĢya SatıĢ ġartnamesi ve ekleri 10 TL bedel karĢılığı Edirne
ĠĢletme Müdürlüğü ile Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.
Ġlan olunur.
10280/1-1
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TTK. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ĠHTĠYACI OLARAK (2 KALEM) KONVEYÖR BAND
ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESĠ KAPSAMINDA AÇIK
ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:
1 - Ġdarenin adı
: TÜRKĠYE TAġKÖMÜRÜ KURUMU GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
a) Adresi
: Satınalma Daire BaĢkanlığı MithatpaĢa Mahallesi
Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK
b) Telefon ve faks numarası
: Tel: 0-372 259 47 77
Fax: 0 372 251 19 00-253 12 73
c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr
2 - Ġhale konusu iĢin nev’i
a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Teslim yeri

c) Teslim tarihi
3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı yer

12-

Malzemenin Cinsi
30" EP 5 Konveyör band
36" EP 5 Konveyör band

Miktarı/Metre
500
1500

: Konveyör bandlarının teslim yeri: TTK Genel
Müdürlüğü Makine ve Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı
Muayene ve Tesellüm ĠĢleri ġube Müdürlüğü
Tesellüm ġefliğidir.
: Konveyör bantlar 90 (Doksan) takvim günde teslim
edilecektir.

: TTK Satınalma Daire BaĢkanlığı MithatpaĢa Mahallesi
Bülent Ecevit Caddesi No: 125 - ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati
: 07/12/2015 - Pazartesi saat 15:00
c) Dosya no
: 1512058
d) Ġhale kayıt no
: 2015/157067
4 - Ġhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri: Ġdari ġartnamemizin
4.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir;
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile
elektronik posta adresi,
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel
kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
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d) Bu Ģartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan
durumlar da olunmadığına iliĢkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmıĢ belgeler ile buna
iliĢkin yazılı taahhütname,
e) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu,
f) Bu Ģartnamede belirlenen geçici teminat,
g) Bu Ģartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,
h) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin
noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
i) Ġhale konusu iĢe iliĢkin kısmi teklif verilebilir. Ġsteklilerce verilecek kısmi teklifler ihale
konusu alımın tamamını kapsayabilecektir. Ancak her bir iĢ kaleminin miktarları için kısmi teklif
kabul edilmeyecektir. (Ġdari ġart. Madde 20)
j) Bu Ģartnamenin 16'ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere
yaptırmayı düĢündükleri iĢlere ait önerileri ve iĢlerin listesi,
k) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde
(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
5 - Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin
taĢıması gereken kriterler ile Benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler ait kriterler (Ġdari ġart.) Madde
55 de belirtilmiĢtir.
6 - Konveyör bantları için yapılacak deneyler TS EN ISO 22721 standardına ve EN ISO
14973 class C1’de belirtilen bant özelliklerine ve bu standartlara atıf yapılan diğer standartlara
göre firma laboratuvarında Kurumumuz elemanları nezaretinde yapılacaktır. Firma
laboratuvarında imkan olmaması durumunda testler yine Kurumumuz elemanları nezaretinde TSE
laboratuvarında veya TSE tarafından akredite olmuĢ bir laboratuvarda yapılacaktır. Firmalar TS
EN ISO 22721-V kaplamasında TS EN 14973 class C1 standardına uygun olarak bu Ģartnamede
belirtilen tip bandı imal edebildiğine dair akredite olmuĢ bir kuruluĢtan aldıkları belge ve/veya
bilgileri teklifle birlikte vereceklerdir.
7 - Ġhale, Ģartnamesindeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli isteklilere açıktır.
8 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire
BaĢkanlığı MithatpaĢa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara
Misafirhanesi 7. Cadde (AĢkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 Bahçelievler-ANKARA adresinde
görülebilir ve Ģartnameler 50,00-TL. karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye teklif
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
9 - Teklifler en geç 07/12/2015 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar Türkiye TaĢkömürü
Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz
sorumlu değildir.
10 - Ġstekliler tekliflerini, her iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen birim
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu üzerine
ihale yapılan istekli ile her iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleĢme düzenlenecektir.
11 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir.
12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü
olmalıdır.
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13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
14 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aĢağıdaki
maddeler uygulanır.
15 - Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 4734
sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
16 - SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden yasaklama
iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım ĠĢleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve
15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
10322/1-1

—————

TTK ĠHTĠYACI OLARAK TRAKSĠYONER ALSZ AKÜMÜLATÖR BATARYALARI
4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESĠ KAPSAMINDA AÇIK ĠHALE
USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR
1 - Ġdarenin
a) Adresi
: Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Bağlık
Cad. Yayla Mah. Ġhsan Soyak Sok. No: 2
ZONGULDAK
b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0-372.252 40 00 (70 hat) Fax: 0.372-251 19 00
c) Elektronik posta adresi (varsa): Satinalma@ taskomuru.gov.tr.
2 - Ġhale konusu iĢin nev’i

Malzemenin Cinsi

a) Niteliği, türü ve miktarı

Traksiyoner ALSZ Akümülatör Bataryaları

b) Teslim yeri

c) Teslim tarihi

Miktarı
1 Kalem
(6 adet)

: Yerli Yükleniciler Ġçin: Kozlu T.Ġ.M. iĢyeri
Yabancı yükleniciler için: SözleĢmede belirtilen teslim
limanı
: Yerli yükleniciler için: SözleĢmenin imzalanmasına
müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine veya
tebligat için gösterdiği adrese yapılacak iĢe baĢlama
talimatının tebliğinden itibaren 150 iĢ günüdür.
Yabancı yükleniciler için: SözleĢmenin imzalanmasını
müteakip 150 iĢ günüdür.

3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı yer
: TTK Satınalma Daire BaĢkanlığı ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati
: 23.12.2015 ÇarĢamba saat 15:00
c) Dosya no
: 816-TTK/E-121
4 - Ġhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri
4.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile
elektronik posta adresi,
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
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2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel
kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) Ġdari ġartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan
isteklilerin ihale dıĢı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, ihale tarihinden
önceki üç ay içinde alınmıĢ belgeler ile buna iliĢkin yazılı taahhütname,
e) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu,
f) ġartnamede belirlenen geçici teminat,
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
ğ) Mesleki ve teknik yeterliliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken
kriterler:
1) Akümülatör bataryaları için ATEX direktifine göre Avrupa Konseyince onaylanmıĢ bir
kalite kontrol kuruluĢu tarafından tanzim edilmiĢ, Grup 1 (Metan) içeren ortamlara uygunluk
sertifikası teslimatla birlikte sunulacaktır. Bataryalar, ATEX Grup 1 (Metan) içeren ortamlara
uygun sertifikalı hücrelerden oluĢacaktır. Sertifikalar; hücreler için ATEX direktifi Ek III AT Tip
Ġncelenmesi Modülüne göre, bu hücreler kullanılarak imal edilecek bataryalar için ise ATEX
direktifi Ek IX Birim Doğrulama Modülüne uygun olarak teslim edilen her üniteyi (seri no. ile)
kapsayacak Ģekilde olacaktır. Hücrelere iliĢkin ATEX sertifikası Ġdari ġartname 7.3 maddesine
uygun olarak, bataryaların ise Birim Doğrulama Modülüne göre düzenlenecek sertifikalarının
asılları teslimatla sunulacaktır.
2) Ürünlere iliĢkin tanıtıcı kataloglar teklifle birlikte verilecektir.
h) Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde Ģekli ve içeriği bu ġartnamede belirlenen iĢ
ortaklığı beyannamesi,
i) ġartnamenin 16. maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere
yaptırmayı düĢündükleri iĢlere ait önerileri ve iĢlerin listesi,
j) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge,
Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça
ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
5 - Bu ihalede kısmi teklif verilemeyecektir.
6 - Ġhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır.
7 - Ġhale dokümanı TTK Satınalma Daire BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi MithatpaĢa
Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad. (AĢkaabat Cad.) 19. Sok.
No: 22 Bahçelievler /ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 100,00 TL karĢılığı
temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler 23.12.2015 ÇarĢamba saat 15.00’e kadar TTK Satınalma Daire BaĢkanlığı
Bülent Ecevit Caddesi MithatpaĢa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve posta
vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.
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9 - Ġstekliler tekliflerini, her bir iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen birim
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢmesi düzenlenecektir.
10 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dıĢı bırakılacaktır.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü
olmalıdır.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç
4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununa tabii değildir
13.1.1 - Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde
4734 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
13.1.2 - SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden
yasaklama iĢlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım iĢleri ile ilgili yönetmeliğimizin
15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
Ġlan olunur.
10323/1-1

—— • ——

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU KAPSAMINDA
TASFĠYELĠK HALE GELEN EġYA SATILACAKTIR
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
İskenderun Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:
1 - SatıĢa esas bedeli en az 1,50 TL ile en çok 130.000,00- TL arasında değiĢen;
23/11/2015 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 0,15 TL ile en
çok 13.000,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satıĢa esas bedeli ve
güvence tutarı ayrı ayrı Ģartname eki listede gösterilen Nargile Hortumu, DVD ve video
oynatıcısı, pasta kalıp aparatı, Hekzametilen Tetramin, Elementel Kükürt, Dimetil Anilin,
kabartma tozu, etilen glikon, TV, VCD, müzik seti, bayan çantası, Ģapka, sarbitol, bakır, demir,
eldiven, atkı, bone, kondansatör, oto aksam ve parçaları, Laptop,, akvaryum ısıtıcısı, Kahve, Çay
(Yeniden Ġhraç Amaçlı Olarak SatıĢa SunulmuĢlardır), Cep Telefonu, muhtelif cep telefonu
aksesuarı, cinsi 94 grup eĢya; açık artırma suretiyle Denizciler Mahallesi 109 Sokak No: 2 Eski
Denizciler Belediyesi Hizmet Binası Ġskenderun/HATAY adresinde 24/11/2015 tarihinde saat :
09.30'da satıĢa sunulacaktır. SatıĢa sunulan eĢya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye
www.gtb.gov.tr internet adresimiz ile (0) (326) (285 60 44) numaralı telefondan ulaĢılabilir.
2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kiĢilerin T.C. kimlik numarası ve
ikametgah beyanı, tüzel kiĢilerin vergi kimlik numarası ve iĢyeri merkezi beyanı, güvencenin
yatırıldığına iliĢkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği,
Tüzel kiĢiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya
vekaletname kartının satıĢ günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.
3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda Ģartnamesi ve eki listelerde belirtilen hükümler
geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle EĢya SatıĢ ġartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karĢılığı
Ġskenderun Tasfiye ĠĢletme Müdürlüğü ile Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.
10320/1-1
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50 ADET RACK TĠPĠ 2U SUNUCU SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, T.C. Maliye Bakanlığı Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı Uygulama ve Veri Yönetimi
Daire BaĢkanlığı ihtiyacı 50 adet Rack Tipi 2U Sunucu ihtiyaç sahibi kuruluĢça hazırlanan teknik
Ģartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen
Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.
a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
BaĢkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, Ģartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dıĢ
zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik Ģartname ile Ofis Ticari ġartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen kabul
edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale
ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, 25/11/2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dıĢ zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin ihtiyaç sahibi kuruluĢça
hazırlanan teknik Ģartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit
edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise
açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.
5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.
8 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.
10313/1-1
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OMURGA VE KENAR ANAHTAR SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, Gazi Üniversitesi Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı Ġhtiyacı Omurga ve Kenar
Anahtar ihtiyaç sahibi kuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari
Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın
alınacaktır.
1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.
a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
BaĢkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, Ģartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dıĢ
zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik Ģartname ile Ofis Ticari ġartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen kabul
edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale
ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, 27/11/2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dıĢ zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgelerin teknik Ģartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu
tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarflar aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise
açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.
5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.
8 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.
10312/1-1
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KABĠN SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı ihtiyacı olan Ticaret Ġl
Müdürlükleri için Kabinlerin kuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz
tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç
piyasadan satın alınacaktır.
1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.
a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
BaĢkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, Ģartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dıĢ
zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik Ģartname, Ofis tip ticari Ģartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen kabul
edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale
ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler 24/11/2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dıĢ zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik Ģartnamesine
uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç
zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif
sahiplerine iade edilecektir.
5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat
verilecektir.
8 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.
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GÜVENLĠK ÜRÜNÜ SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Türkiye ĠĢ Kurumu Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı ihtiyacı olan
güvenlik ürünlerinin kuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari
Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın
alınacaktır.
1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.
a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
BaĢkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, Ģartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dıĢ
zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik Ģartname, Ofis tip ticari Ģartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen kabul
edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale
ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler 27/11/2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dıĢ zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik Ģartnamesine
uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç
zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif
sahiplerine iade edilecektir.
5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat
verilecektir.
8 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.
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11 (ONBĠR) ADET SAHA AÇIK TEKLĠF USULÜYLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR
Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:
1) Ġdaremizce, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu
hükümlerine göre jeotermal kaynak ve/veya doğal mineralli su arama/iĢletme ruhsatı verilen;
ancak ruhsat sahiplerince terk edilmiĢ olan, aĢağıda yeri, pafta ve koordinatı, KDV hariç
muhammen bedeli ve geçici teminat bedeli tutarı belirtilen 11 (Onbir) adet saha 5686 sayılı
Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10’uncu maddesinin birinci fıkrası (c)
bendi uyarınca 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 45’inci maddesi gereğince açık teklif
usulüyle ihaleye çıkarılacaktır.
2) Ġhale, Manisa Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon BaĢkanlığı Doğal Kaynaklar ve Kültür
Varlıkları ġubesinde, 30.11.2015 Pazartesi günü saat 14.00’da yapılacaktır.
3) Ġhale ile üç yıl süreli arama ruhsatı verilecek alanların nitelikleri aĢağıdaki gibidir.
1 Nolu Saha
Ġli
Ġlçesi
Beldesi
Köyü-Mevkii
Pafta No
EriĢim No

Alanı
Muhammen Bedel
Geçici Teminat Bedeli

: Manisa
: Ahmetli
:
:
: K19c3,K19c4,L19b1,L19b2
: 3191201

: 3.509,94 hektar
: 63.108,72.-TL
: 1.893,26.-TL

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDĠNATLARI
POLĠGON 1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

Y(SAĞA)

576000

570821

577150

585600

584400

X(YUKARI)

4262300

4262297

4264200

4263200

4259800

6.NOKTA

7.NOKTA

Y(SAĞA)

577750

576000

X(YUKARI)

4260800

4260373

2 Nolu Saha
Ġli

: Manisa

Alanı

: 3.399,80 hektar

Ġlçesi

: Salihli

Muhammen Bedeli

: 244.445,62.-TL

Beldesi

:

Geçici Teminat Bedeli

:

Mahallesi-Mevkii

: Akören Mah.Mevkii

Sondaj Kuyusu kuyu ağzı sıcaklığı

: 37 (6lt/sn)

Pafta No
EriĢim No

: K20c4
: 3191214

Derinlik
Koordinatı

: 460 metre
: 4266500-613512

7.333,37.-TL

ĠġLETME RUHSAT ALANI KOORDĠNATLARI
POLĠGON 1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

Y(SAĞA)

613000

613000

619000

619000

616610

X(YUKARI)

4269000

4270000

4270000

4263000

4262999

6.NOKTA

7.NOKTA

8.NOKTA

9.NOKTA

Y(SAĞA)

617210

615390

612000

612000

X(YUKARI)

4263240

4266740

4265427

4269000
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3 Nolu Saha
Ġli

: Manisa

Alanı

: 1.982,92 hektar

Ġlçesi

: Ahmetli

Muhammen Bedeli

: 142.571,95.-TL

Beldesi

: --

Geçici Teminat Bedeli

:

Mahallesi-Mevkii

: Dereköy-Mersindere

Sondaj Kuyusu kuyu ağzı sıcaklığı

: 50 (7lt/sn)

Pafta No

: K19c3,K20d4,L19b2,L20a1

Derinlik

: 522 metre

EriĢim No

: 3191218

Koordinatı

: 4264518-587393

4.277,16.-TL

ĠġLETME RUHSAT ALANI KOORDĠNATLARI
POLĠGON 1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Y(SAĞA)

588000

588000

584851

585600

X(YUKARI)

4263000

4261777

4261077

4263200

5.NOKTA

6.NOKTA

7.NOKTA

8.NOKTA

Y(SAĞA)

580000

580000

589000

589000

X(YUKARI)

4263862

4265000

4265000

4262582

POLĠGON2

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

Y(SAĞA)

580000

581239

580000

X(YUKARI)

4260461

4260275

4260000

4 Nolu Saha
Ġli

: Manisa

Alanı

: 2.482,77 hektar

Ġlçesi

: ġehzadeler

Muhammen Bedeli

: 44.640,20.-TL

Beldesi
Mahallesi-Mevkii

:
: Güzelköy mevkii

Geçici Teminat Bedeli

: 1.339,21.-TL

Pafta No

: K18c2

EriĢim No

: 3289755

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDĠNATLARI
POLĠGON 1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Y(SAĞA)

541542

540478

540687

540679

X(YUKARI)

4286961

54284634

4279726

4279703

5.NOKTA

6.NOKTA

7.NOKTA

Y(SAĞA)

541007

534556

535000

X(YUKARI)

4278999

4278999

4280500

5 Nolu Saha
Ġli
Ġlçesi

: Manisa
: Selendi

Alanı
Muhammen Bedeli

: 2.947,98 hektar
: 53.004,68.-TL

Beldesi

: ---

Geçici Teminat Bedeli

: 1.590,14.-TL

Mahallesi-Mevkii
Pafta No

: Turpçu, Kalburcu
: K21a3-K21d2

EriĢim No

: 3298600
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ARAMA RUHSAT ALANI KOORDĠNATLARI
1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

Y(SAĞA)

648795

644578

644732

643029

645357

646619

X(YUKARI)

4286525

4283491

4287953

4288713

4293298

4293262

6 Nolu Saha
Ġli
Ġlçesi
Beldesi
Mahallesi-Mevkii
Pafta No
EriĢim No

Alanı
Muhammen Bedeli
Geçici Teminat Bedeli

: Manisa
: Kula
: --: Sandal
: K21d4
:

: 4.635,82 hektar
: 83.352,04.-TL
: 2.500,56.-TL

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDĠNATLARI
POLĠGON 1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

Y(SAĞA)

641000

641000

635000

635000

635000

X(YUKARI)

4268000

4276000

4276000

4271500

4268000

POLĠGON 1

6.NOKTA

7.NOKTA

8.NOKTA

9.NOKTA

Y(SAĞA)

635000

636090

636099

635000

X(YUKARI)

4269329

4269322

4270822

4270829

7 Nolu Saha
Ġli
Ġlçesi
Beldesi
Mahallesi-Mevkii
Pafta No

Alanı
Muhammen Bedeli
Geçici Teminat Bedeli

: Manisa
: Kula
: -: Emre köyü
: K21d4

: 2.239,17 hektar
: 40.260,28.-TL
: 1.207,81.-TL

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDĠNATLARI
POLĠGON 1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

Y(SAĞA)

631000

635000

633000

633000

635000

X(YUKARI)

4268000

4271500

4271500

4276000

4268000

POLĠGON 1

6.NOKTA

7.NOKTA

8.NOKTA

9.NOKTA

9.NOKTA

Y(SAĞA)

635000

635000

631000

634599

634590

X(YUKARI)

4269329

4270829

4276000

4270831

4269331

8 Nolu Saha
Ġli
Ġlçesi
Beldesi
Mahallesi-Mevkii
Pafta No

: Manisa
: Kula
:
: ġeremet
: K21d2, K21d3

Alanı
Muhammen Bedel
Geçici Teminat Bedeli

: 1.800,00 hektar
: 32.364,00.-TL
:
970,92.-TL
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ARAMA RUHSAT ALANI KOORDĠNATLARI
POLĠGON 1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Y(SAĞA)

645000

648000

648000

645000

X(YUKARI)

4282000

4282000

4276000

4276000

9 Nolu Saha
Ġli

: Manisa

Alanı

: 1.627,10 hektar

Ġlçesi

: Kula

Muhammen Bedel

: 29.255,26.-TL

Beldesi

:

Geçici Teminat Bedeli

:

Mahallesi-Mevkii

: YurtbaĢı, Sarnıç

Pafta No

: K21c1,K21c4

877,66.-TL

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDĠNATLARI
POLĠGON 1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Y(SAĞA)

653000

656000

656000

656500

X(YUKARI)

4280000

4280000

4279000

4275000

5.NOKTA

6.NOKTA

7.NOKTA

8.NOKTA

Y(SAĞA)

656500

659000

659000

658000

X(YUKARI)

4277000

4277000

4273000

4273000

9.NOKTA

10.NOKTA

11.NOKTA

12.NOKTA

Y(SAĞA)

658000

653770

653787

653000

X(YUKARI)

4275968

4275968

4279679

4279679

10 Nolu Saha
Ġli

: Manisa

Alanı

: 200,00 hektar

Ġlçesi

: Kula

Muhammen Bedeli

: 26.963,43.-TL

Beldesi

: ---

Geçici Teminat Bedeli

:

Mahallesi-Mevkii

: YurtbaĢı

Pafta No

: K21c4

808,90.-TL

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDĠNATLARI
1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Y(SAĞA)

656000

658000

658000

656000

X(YUKARI)

4273000

4273000

4272000

4272000

11 Nolu Saha
Ġli

: Manisa

Alanı

: 700,00 hektar

Ġlçesi

: Kula

Muhammen Bedeli

: 26.963,43.-TL

Beldesi

: ---

Geçici Teminat Bedeli

:

Mahallesi-Mevkii

: Ortaköy, Manaklar

Pafta No

: K21c4

808,90.-TL
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ARAMA RUHSAT ALANI KOORDĠNATLARI
POLĠGON 1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Y(SAĞA)

652500

656000

656000

652500

X(YUKARI)

4272000

4272000

4270000

4270000

4) Ġhaleye medeni hakları kullanmaya ehil Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢları, statüsünde
jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan Türkiye
Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuĢ tüzel kiĢiliği haiz Ģirketler, bu hususta yetkisi bulunan
kamu iktisadi teĢebbüsleri ile müesseseler, bağlı ortaklıkları ve iĢtirakleri ile diğer kamu kurum,
kuruluĢ ve idareleri katılabilir.
5) Ġhaleye aĢağıdaki belgelerle birlikte müracaat edilecektir;
a) Gerçek kiĢiler için;
1 - Müracaat dilekçesi,
2 - T.C. kimlik numarası,
3 - Tebligata esas kanuni ikametgah belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası
ile varsa e-posta adresi,
4 - Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarası,
5 - Onaylı imza beyanı,
6 - Vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekaletnameleri,
7 - Her sayfası imzalanmıĢ Ģartname,
8 - Geçici teminat mektubu veya geçici teminatın nakit yatırıldığına dair banka dekontu.
b) Tüzel kiĢiler için;
1 - Müracaat dilekçesi,
2 - ġirketin kuruluĢ statüsünü ve son yönetimini gösteren ticaret sicil gazetesi, Ģirketin
yönetim kurulu veya ortaklar kurulu üyeleri,
3 - Yönetimin onaylı imza sirküleri aslı,
4 - Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarası,
5 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi,
6 - Vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekaletnameleri ve noter tasdikli imza beyanı,
7 - Ortak giriĢim olarak katılacakların noter tasdikli ortak giriĢim beyannamesi ve ortak
sözleĢmesi ile ortak giriĢimi oluĢturanların imza sirküleri,
8 - Her sayfası imzalanmıĢ Ģartname,
9 - Geçici teminat mektubu veya geçici teminatın nakit yatırıldığına dair banka dekontu
6) Ġhale ġartnamesi ve ekleri, mesai saatleri içinde Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon
BaĢkanlığı Doğal Kaynaklar ve Kültür Varlıkları ġube Müdürlüğünde görülebilir. Ġhale
Ģartnamesi her saha için, 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) karĢılığında temin edilebilir. Ġhaleye teklif
verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.
7) Ġstekliler, tekliflerini yukarıda belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Yatırım Ġzleme ve
Koordinasyon BaĢkanlığı Doğal Kaynaklar ve Kültür Varlıkları ġube Müdürlüğüne verebileceği
gibi, iadeli posta vasıtasıyla da gönderebilir. Son teklif verme tarihi ve saatine kadar Yatırım
Ġzleme ve Koordinasyon BaĢkanlığı Doğal Kaynaklar ve Kültür Varlıkları ġube Müdürlüğüne
ulaĢmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) Ġstekliler, teklif ettikleri jeotermal sahaları için yukarıda tabloda belirtilen tutardan az
olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.
9) Yukarıda belirtilen muhammen bedel tutarlarından KDV hariç olup, ihale bedeli
üzerinden KDV ayrıca ödenecektir.
Ġlan olunur.
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ÖZEL HALK OTOBÜSÜ HATTI 10 YIL SÜRE ĠLE ĠġLETĠLMESĠ
ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:
MADDE - 1: ĠHALENĠN KONUSU ĠġĠN NĠTELĠĞĠ VE MĠKTARI:
Çark Caddesi ile Kampus (Üniversite) arasındaki hatta, 10 araçlık Özel Halk Otobüsünün
(Çark Caddesi; ġal Sokak baĢı (Adapazarı Belediyesi arkası) - Dr. Kamil Sokak - Kanara Sokak Bahçıvan Sokak - RuĢen Sokak - DSĠ KavĢağı - Sedat Kirtetepe Caddesi - Çark Caddesi - Sapak
KavĢağı - Bağlar Caddesi - Dağköy Sokak - Soğuksu Sokak - Tokatdere Sokak - Üniversite
Caddesi - Sakarya Üniversitesi Kampüsü - Kampüs Peronları) 10 yıl süre ile iĢletilmesi ihalesi
iĢidir.
Ġhaleye katılacak olana istekliler en fazla bir hat alabilir, üzerine ihale kalan istekli, ikinci
hat için teklif veremez.
MADDE - 2: ġARTNAME VE EKLERĠNĠN NEREDE VE HANGĠ ġARTLARDA
ALINACAĞI:
Ġhale ġartname ve ekleri Sakarya BüyükĢehir Belediyesi, Mali Hizmetler Dairesi
BaĢkanlığından 500,00 TL karĢılığı temin edilir.
Not: Ġhale sonucu oluĢacak karar pulu, damga vergisi isteklilere aittir.
MADDE - 3: ĠHALENĠN NEREDE, HANGĠ TARĠH VE SAATTE VE HANGĠ
USULLE YAPILACAĞI:
Ġhale, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif usulü
yapılacaktır.
Ġhale, aĢağıda belirtilen tarihte ve saatte Sakarya BüyükĢehir Belediyesi Encümen
salonunda yapılacaktır.
Özel Halk Otobüsü Güzergahı
Çark Caddesi (Adapazarı Belediye Arkası)
Üniversitesi (Kampüs) arasındaki hat

ile

Sakarya

Ġhale Tarihi

Ġhale Saati

03/12/2015

14:00

Not: Her bir hattın ihalesi ayrı ayrı yapılacaktır. Ġlk hattın ihalesi 14:00 baĢlayacaktır.
MADDE - 4: TAHMĠNĠ BEDEL VE GEÇĠCĠ TEMĠNATI:
Çark Caddesi (Adapazarı Belediye Arkası) ile Sakarya Üniversitesi (Kampüs) arasındaki
hattına konacak Özel Halk Otobüsü yer, adet, muhammen bedel ve geçici teminatı:
Özel Halk Otobüsü
Aktarılan
Güzergahı
Araç Sayısı
Çark Caddesi (Adapazarı
Belediye Arkası) ile
10 adet
Sakarya
Üniversitesi
(Kampüs) arasındaki hat

Araç BaĢına Muhammen
Bedel
1 Hat için Muhammen
Bedel: 250,000,00+KDV
(Ġkiyüzellibintürklirası)

Geçici Teminat Tutarı
7.500,00
(yedibinbeĢyüztürklirası)

MADDE - 5: ĠSTEKLĠLERDE ARANILAN BELGELER:
Ġhaleye Türkiye Cumhuriyeti her Türk vatandaĢı katılabilecek olup, ihaleye katılmak için
özel Ģart aranmayacaktır.
Ġhaleye Katılma Genel ġartları:
Ġhaleye katılmak isteyen özel ve tüzel kiĢiler 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununa göre
hazırladıkları aĢağıda belirtilen evrakları eksiksiz bir Ģekilde hazırlayarak 03/12/2015 saat 14:00’e
kadar BüyükĢehir Belediyesi Gelirler ġube Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.
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1 - Ġkametgâh Belgesi
2 - Nüfus cüzdanı sureti
3 - ġirket ise ticaret sicil kaydı
4 - Geçici teminatları ödeme makbuzları
5 - BüyükĢehir Belediyesine borcu olmadığına dair Gelirler Müdürlüğünden borcu yoktur
yazısı
6 - Ġhale onay belgesinin yükleniciye tebliğinden itibaren bir ay içinde yeni sıfır (0)
engellilerin kullanımına uygun araç alacağına dair Noter tasdikli taahhütname
7 - Ġstekliler çalıĢmaya baĢlamadan önce EÜTS kapsamında aracına validatör
taktıracağına dair Noter tasdikli taahhütname
8 - Ġstekliler adına vekâleten iĢtirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin
vekâletnameleri ile vekâleten iĢtirak edenin noter tasdikli imza sirküleri
9 - Ġhale Dosyasını aldığına dair makbuz ve her sayfası imzalanmıĢ Ģartname
Not: Bu belgelerin aslı veya noterce tasdikli suretlerinin getirilmesi gerekmektedir.
2886 SAYILI DEVLET ĠHALE KANUNU UYARINCA ĠLGĠLĠLERE
Ġlan olunur.
10316/1-1

—— • ——

TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESĠNDE BULUNAN ELEKTRĠKLĠ
OTOMATĠK HEMZEMĠN GEÇĠTLERĠN BAKIM ONARIM VE ARIZA
GĠDERME ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR
TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:
Ġhale Kayıt No
: 2015/153127
1 - Ġdarenin:
a) Adresi
: TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk
Caddesi No: 121/A 35220 ALSANCAK / ĠZMĠR
b) Telefon ve Faks Numarası
: 0 232 464 31 31 / 4108 - 0 232 464 77 98
c) Elektronik Posta Adresi
: 3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr
d) Ġhale Dokümanlarının
Görülebileceği Ġnternet Adresi : www.malzeme.tcdd.gov.tr.
2 - Ġhale Konusu Hizmetin Adı ve Miktarı: TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Bünyesinde
Bulunan Elektrikli Otomatik Hemzemin Geçitlerin Bakım Onarım ve Arıza Giderme ĠĢi.
3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiĢtir.
4 - Tekliflerin TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu
BaĢkanlığına 30/11/2015 Tarihi Pazartesi Günü Saat 15:00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması
Ģarttır.
5 - Ġhale dokümanı TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu
bürosunda görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu
olup TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 400,00,- TL. Bedelle temin
edilebilir.
6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara
tabi değildir.
10177/1-1

—— • ——

JEOTERMAL TESĠSĠ 10 YILLIĞINA KĠRAYA VERĠLECEKTĠR
Kızılcahamam Jeotermal A.Ş. Yönetim Kurulundan:
Mülkiyeti Kızılcahamam Jeotermal Turizm Sağlık eğitim ĠnĢaat Seyehat Temizlik Sanayi
ve Ticaret Anonim ġirketine ait 503 ada 2 nolu parselde bulunan Yabanabat Termal tesisleri
02/12/2015 tarihinde saat: 14:00’da 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunun 45. maddesi gereğince
Açık Teklif Usulü ile 10 yıllığına kira ihalesi yapılacak olup; Ġhaleye ait Ģartname bedeli
mukabilinde Ģirketimiz muhasebe servisinden alınabilir.
Ġlgililere ilan olunur.
10250/1-1
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ATOS SĠSTEMĠ ĠLE AKARYAKIT (EURO DĠESEL) SATIN ALINACAKTIR
TCDD 7. Bölge Müdürlüğünden:
Ġhale Kayıt No
: 2015/155294
Ġdarenin:
a) Adresi
: TCDD ĠĢletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya
Mah. Silo Yolu Cad. No: 2/1 Gar/Afyonkarahisar
b) Telefon ve Faks Numarası
: 0 272 213 76 21 - 0 272 214 19 43
c) Elektronik Posta Adresi
: www.tcdd.gov.tr (7ihalekom@tcdd.gov.tr)
1 - Ġhale konusu iĢin adı ve miktarı : TCDD 7. Bölge Yol Müdürlüğü iĢyerlerine ait
mobil demiryolu araçları, karayolu araçları, yol ve iĢ makinelerinin 2016 yılı ihtiyacı 250.000 Lt.
ATOS sistemi ile akaryakıt (Euro diesel) satın alınacaktır.
2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiĢtir.
3 - Tekliflerin TCDD 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Ġhale Komisyonu
BaĢkanlığı-Afyonkarahisar adresine ihale gün ve saati olan 02/12/2015 günü saat 14.30’a kadar
verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır.
4 - Ġhale dokümanı TCDD 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Ġhale Komisyonu
Bürosu-Afyonkarahisar adresinde görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını
satın almaları zorunlu olup TCDD 7. Bölge Mali ĠĢler Müdürlüğü Afyonkarahisar veznesinden
KDV dahil 150,00 TL bedelle temin edilebilir.
5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara
tabi değildir.
10271/1-1

—— •• ——

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETĠM ÜYESĠ ALINACAKTIR
Üniversitemizin aĢağıda gösterilen bölümü için 2547 sayılı Kanun ile ―Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği‖nin ilgili maddeleri uyarınca devamlı statüde öğretim üyesi
alınacaktır.
FAKÜLTE
Ġnsan ve Toplum Bilimleri
Fakültesi

BÖLÜM
Psikoloji

ALANI
Uygulamalı
Psikoloji

ÖĞRETĠM
ÜYESĠ

KADRO
ADEDĠ

Doçent

1

BaĢvuru süresi: Ġlanın yayımı tarihinden itibaren 15 gündür.
Not: Diğer aranan nitelikler, uzmanlık alanı ile baĢvuru evrakları için üniversitemizden
bilgi alınması gerekmektedir.
ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ:
T: 44 44 0 34 / 9282 F: 0216 474 53 53 e-posta: info_itbf@sehir.edu.tr
10317/1-1

—— • ——

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:
Belediye Meclisimizin 04/08/2015 tarih ve 413 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara
BüyükĢehir Belediye Meclisi'nin 12/10/2015 tarih ve 1985 sayılı kararı ile onanan "Etimesgut
ilçesi, Bağlıca Mahallesi, imarın 46927 ada 6 sayılı parseline iliĢkin 1/1000 ölçekli Uygulama
Ġmar Planı DeğiĢikliği" 18/11/2015 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıĢtır.
Ġlgililere ilanen duyurulur.
10300/1-1

—————

Belediye Meclisimizin 02/06/2015 tarih ve 305 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara
BüyükĢehir Belediye Meclisi'nin 12/10/2015 tarih ve 2022 sayılı kararı ile tadilen onanan
"Etimesgut Ġlçesi, ġehit Osman Avcı Mahallesi, imarın 46621 ada 1 sayılı parseline iliĢkin 1/1000
ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği" 18/11/2015 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna
asılmıĢtır.
Ġlgililere ilanen duyurulur.
10299/1-1
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Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aĢağıda belirtilen Birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı’nca onaylanan
Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına BaĢvurma, Atama ve Yükseltilme ile ilgili
Değerlendirme Kriterleri Hükümlerine göre aĢağıda belirtilen Anabilim Dallarına öğretim üyesi
alınacaktır.
Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara baĢvuracak adaylar, dilekçelerine
baĢvurdukları Birimi ve Anabilim Dalını belirterek ekinde özgeçmiĢ, noterden veya resmi
kurumlarca onaylanmıĢ Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlik
belgesi, Doçentlik Belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme Atama Kriterinin PuanlanmıĢ listesi ve yayın listesi ile birlikte Bilimsel ÇalıĢma ve
Yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosyayı ekleyerek Personel Dairesi BaĢkanlığına;
(Profesörler için baĢlıca araĢtırma eserini özgeçmiĢ ve yayın listesinde belirteceklerdir.)
Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara baĢvuracak adaylar, dilekçelerine
baĢvurdukları Birimi ve Anabilim Dalını belirterek ekinde özgeçmiĢ, noterden veya resmi
kurumlarca onaylanmıĢ Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlik
Belgesi, Doçentlik Belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf, Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme Atama Kriterinin PuanlanmıĢ listesi ve yayın listesi ile birlikte Bilimsel ÇalıĢma ve
Yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Personel Dairesi BaĢkanlığına;
- Ġlanın yayınlandığı tarihi takip eden 15 (onbeĢ) gün içerisinde müracaat etmeleri
gerekmektedir.
- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin
onaylanmıĢ olması Ģarttır.
- Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate
alınmayacaktır.
Tıp Fakültesine ait kadrolara baĢvuracak Öğretim Üyesi adaylarının Tıp Fakültesi mezunu
olması zorunludur. (Özel Ģartlar hariç)
- Dilekçe, ÖzgeçmiĢ ve SDÜ Öğretim Üyeliğine BaĢvuracak Adayların Yayınlarını
Puanlama Formu formatına http://persdb.sdu.edu.tr’den doküman arĢivi ―SDÜ Öğretim Üyeliği
Kadrolarına BaĢvurma, Atama, Yükseltilme ve Değerlendirme Kriterleri‖ bölümünden
ulaĢılabilir.
Birimi/Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı Der Adet

Niteliği

MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ
Hidrojeoloji, hidrojeokimya, çevre
Jeoloji Mühendisliği

Uygulamalı Jeoloji

Profesör

1

1

jeoloji, tıbbi jeoloji konularında
çalıĢma yapmıĢ olmak.
Kaya kırılma tokluğu ve doğaltaĢ

Maden Mühendisliği

Maden ĠĢletmesi

Doçent

1

1

kesme verimi konularında çalıĢma
yapmıĢ olmak.

Jeofizik Mühendisliği

Uygulamalı
Jeofizik

Elektrik,
Doçent

1

1

elektromanyetik

ve

ters çözüm konularında çalıĢma
yapmıĢ olmak.
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Unvanı Der Adet

Niteliği

MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ
Yeraltısuyu hidroliği
ĠnĢaat Mühendisliği

Hidrolik

Profesör

1

1

kaynaklarının
alanlarında

ve su

modellemesi
çalıĢma

yapmıĢ

olmak.
Bilgisayar
Mühendisliği
Elektronik ve
HaberleĢme
Mühendisliği

Yapay
Bilgisayar Yazılımı Profesör

1

1

zeka

ve

sezgisel

algoritmalar konularında çalıĢma
yapmıĢ olmak.

Elektromanyetik
Alanlar ve
Mikrodalga

Sinir dokusu modeli analizinde
Doçent

1

1

Tekniği

dıĢsal

manyetik

alandan

etkilenme mekanizması üzerine
çalıĢmalar yapmıĢ olmak.

EĞĠRDĠR SU ÜRÜNLERĠ FAKÜLTESĠ
GökkuĢağı alabalıklarında HPLC
ile oksitetrasiklin rezidüsü ve
Su Ürünleri
YetiĢtiriciliği

Hastalıklar

Doçent

1

1

tatlı su istakozlarında (Astacus
leptodactylus)

probiyotik

bakterilerin aranması üzerine
çalıĢmalar yapmıĢ olmak.
Tilapia

yemlerinde

kanola

küspesine selülaz enzimi ve
Su Ürünleri
YetiĢtiriciliği

YetiĢtiricilik

Doçent

1

1

alabalık

yemlerinde

soya

küspesine mannaz ve galaktosidaz
enzimi ilavesi üzerine çalıĢmalar
yapmıĢ olmak.

FEN-EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ
Biyoloji

Hidrobiyoloji

Profesör

1

1

Balıklarda ağır metal birikimi
konusunda çalıĢmıĢ olmak.
Polimer arayüzeyli ve arayüzeysiz

Fizik

Katıhal Fiziği

Profesör

1

1

schottky diyotları üzerinde sıcaklık
ve basınç etkileri konusunda
çalıĢmaları olmak.
Dual

Analiz ve
Matematik

Fonksiyonlar

Doçent

1

1

sayıların

dizilerinin

istatiksel yakınsaklığı konusunda
çalıĢma yapmıĢ olmak.

Teorisi
Arkeoloji

Klasik Arkeoloji

Doçent

1

1

Arkeoloji

Klasik Arkeoloji

Doçent

1

1

Arkeoloji

Klasik Arkeoloji

Doçent

1

1

Arkaik

dönem

heykeltıraĢlığı

alanında çalıĢma yapmıĢ olmak.
Roma dönemi seramik alanında
çalıĢma yapmıĢ olmak.
Attika siyah figür seramiği
alanında çalıĢma yapmıĢ olmak.
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Unvanı Der Adet

Niteliği

TIP FAKÜLTESĠ

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları
ve Doğum

Profesör

1

1

Dahili Tıp Bilimleri

Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları

Doçent

1

1

Dahili Tıp Bilimleri

Halk Sağlığı

Doçent

1

1

Jinekolojik Onkoloji yan dal
uzmanı
olmak,
exoskopik
kolposkopi ile preinvaziv serviks
hastalıkları ile ilgili çalıĢması
olmak.
Behçet hastalığında kiĢilik
özelliklerinin hastalık aktivitesi
üzerine etkileri ile ilgili çalıĢması
olmak, intihar epidemiyolojisi
üzerine çalıĢması olmak.
YaĢlı sağlığı ile ilgili çalıĢmaları
olmak.

ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ
Turizm bilim dalında doçent
unvanı almıĢ olmak ve turizmde
tüketici davranıĢları konusunda
çalıĢmıĢ olmak.
Ulusal ve uluslararası vergi
uyuĢmazlıkları, vergi bilinciahlaki ve verimlilik vergi sistemi
ve sorunları alanında çalıĢması
bulunmak.

Turizm ĠĢletmeciliği

Turizm
ĠĢletmeciliği

Doçent

1

1

Maliye

Mali Hukuk

Profesör

1

1

Tarım Makinaları

Tarım Makinaları

Profesör

1

1

Tarımsal Yapılar ve
Sulama

Tarımsal Yapılar
ve Sulama

Profesör

1

1

Zootekni

Yemler ve Hayvan
Besleme

Doçent

1

1

Doçent

1

1

Orman entomolojisi alanında
kabuk böceği türleri üzerine
çalıĢmalar yapmıĢ olmak.

Profesör

1

1

Transkritik soğutma çevrimleri
ile ilgili çalıĢmaları olmak.

ZĠRAAT FAKÜLTESĠ
Kompost teknolojisi konusunda
çalıĢmalar yapmıĢ olmak.
Sulama sistemleri konusunda
çalıĢmalar yapmıĢ olmak.
Kanatlı
Hayvan
Besleme
konusunda çalıĢmalar yapmıĢ
olmak.

ORMAN FAKÜLTESĠ
Orman
Entomolojisi ve
Koruma
TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ
Enerji Sistemleri
Enerji Sistemleri
Mühendisliği
Mühendisliği
ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ
Orman Mühendisliği

Gazetecilik

Genel Gazetecilik

Doçent

1

1

Doktorasını ve Doçentliğini
iletiĢimle ilgili alandan almıĢ,
siyasal iletiĢim, kurumsal iletiĢim
ve sosyal medya konularında
çalıĢmaları olmak.

Profesör

1

1

Kombine antrenmanlar konusunda
yurt içi ve yurt dıĢı çalıĢma yapmıĢ
olmak.

SPOR BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ
Spor Bilimleri

Spor Bilimleri

10272/1-1
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Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince
aĢağıda ünvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim üyesi alınacaktır. Ġlgililerin;
a) 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen Ģartları taĢımaları,
b) Adayların 2547 sayılı Kanun'un 5772 sayılı Kanun'la değiĢtirilen 23, 25 ve 26.
maddelerinde belirlenen asgari koĢulları sağlamıĢ olmaları,
c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin
onaylanmıĢ olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.
Yukarıda belirtilen Ģartları taĢıyan adayların;
1) Profesör kadroları daimi statüde olup, baĢvuracak adayların baĢvuracakları Anabilim
Dalını belirtir dilekçelerine; özgeçmiĢ, doçentlik belgesi ile bilimsel çalıĢma ve yayınlarının birer
suretini ekleyerek 6 (Altı) takım dosya halinde veya 6 (Altı) adet CD ortamında Rektörlüğe,
2) Doçent kadroları daimi statüde olup, baĢvuracak adayların baĢvuru dilekçelerine;
özgeçmiĢlerini, doçentlik belgesi, baĢlıca araĢtırma eserlerini ve bilimsel çalıĢma ile yayınlarını
kapsayan 4 (Dört) takım dosyayı veya 4 (Dört) adet CD'yi ekleyerek Rektörlüğe,
3) Yardımcı Doçent kadrolarına baĢvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini
belirten dilekçelerine kısa özgeçmiĢlerini, doktora belgelerini ve bilimsel çalıĢma ve yayınlarını
kapsayan 4 (Dört) nüsha dosya veya 4 (Dört) adet CD Ģeklinde ilgili birimlere baĢvurmaları
gerekmektedir.
4) Yardımcı Doçentler için, Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 70
(yetmiĢ) puan almıĢ olmak gerekmektedir.
5) Atamalar, Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükselme ve
Atama Kriterlerine göre yapılacaktır.
6) Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine baĢvurabilirler. Birden fazla kadroya
baĢvuruda bulunan adayların baĢvuruları geçersiz sayılacaktır.
7) BaĢvurular Ģahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan baĢvurular kabul edilmeyecektir.
8) ĠLK BAġVURU TARĠHĠ : 23.11.2015
SON BAġVURU TARĠHĠ : 07.12.2015
Sınav Programı
Tarih
Saat
Yer
Yardımcı Doçentler için Yabancı Dil Sınavı
11.12.2015
10:00
Ġlgili Birimlerde
BĠRĠM/BÖLÜM
ANABĠLĠM/SANAT
DALI/PROGRAMI
EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ
Türkiye Cumhuriyet Tarihi
Protohistorya ve Önasya
Arkeolojisi

PROF. DOÇ.

Resim-ĠĢ Eğitimi

AÇIKLAMALAR

1

Afet Sosyolojisi alanında çalıĢmıĢ
olmak.

1
1

Genel Sosyoloji ve Metodoloji
EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ
Rehberlik ve Psikolojik
DanıĢmanlık
Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Eğitimi
Eğitim Yönetimi, TeftiĢi,
Planlaması ve Ekonomisi

YRD.
DOÇ.

1
1
1
1

Çevirim içi öğrenme ortamları
üzerine çalıĢmıĢ olmak.
Ġlgili alanda doktora yapmıĢ
olmak.
Ġmge-Simge okur yazarlığı alanında

çalıĢması olmak.

Sayfa : 144

RESMÎ GAZETE

BĠRĠM/BÖLÜM
ANABĠLĠM/SANAT
DALI/PROGRAMI

PROF. DOÇ.

18 Kasım 2015 – Sayı : 29536

YRD.
DOÇ.

AÇIKLAMALAR

ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ
Ġktisadi GeliĢme ve Uluslararası
Ġktisat

1

TIP FAKÜLTESĠ

Biyofizik

1

Tıbbi Biyoloji

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1

Radyasyon Onkolojisi

1

Genel Cerrahi

1

Biyofizik
alanında
veya
Fizikokimya alanında doktora
yapmıĢ olmak ve IMRT (Ġntensity
Modulated Radiotherapy) sertifikasına sahip olmak.
HRM Analizi ile mutasyon
tanımlanması üzerine çalıĢması
olmak.
Çocuk Kardiyolojisi uzmanı
olmak,
mecburi
hizmet
yükümlülüğü bitmiĢ olmak, üst
solunum yolu obstrüksiyonunun
kalp üzerine etkisini inceleyen
çalıĢması olmak.
Radyasyon Onkolojisi alanında
uzmanlığını almıĢ olmak.
Türk Cerrahi Derneği onaylı
Vaskuler
Cerrahi
Kursu
Sertifikasına sahip olmak.

DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ
Periodontoloji

2

Protetik DiĢ Tedavisi

1

Restoratif DiĢ Tedavisi

1

Endodonti

1

ECZACILIK FAKÜLTESĠ
Farmasotik Kimya

1

Farmakognazi

1

Farmakoloji

1

Farmasötik Teknoloji

1

Furan ve Pirazol Kimyası
alanında çalıĢmıĢ olmak.
Eczacılık mezunu olup aynı
anabilim dalında doktora yapmıĢ
olmak.
Eczacılık mezunu olup aynı
anabilim dalında doktora yapmıĢ
olmak.
Bakterilerde yeni ilaç adayı
olabilecek maddelerin araĢtırılması
konusunda çalıĢması olmak.
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BĠRĠM/BÖLÜM
ANABĠLĠM/SANAT
DALI/PROGRAMI

YRD.
PROF. DOÇ.

DOÇ.

AÇIKLAMALAR

MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ
Meta

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

1

Sezgisel

Algoritmaları

Üzerinde çalıĢmıĢ olmak.
Kimya

Mühendisliği

Bölümü

mezunu olmak. Kablosuz Proses

Proses ve Reaktör Tasarımı

1

Kontrol ve Sistem Tanımlama
alanında çalıĢmıĢ olmak.

Maden ĠĢletme

1

ZĠRAAT FAKÜLTESĠ
Tarla Bitkileri

1

Arazi ve Su Kaynakları

1

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESĠ
Resim

1

TURĠZM VE OTEL ĠġLETMECĠLĠĞĠ YÜKSEKOKULU
Konaklama ĠĢletmeciliği

1

Seyahat ĠĢletmeciliği

1

BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPORYÜKSEKOKULU
Antrenörlük Eğitimi Bölümü

Çocuklarda

Otizimli
1

egzersiz

eğitimi alanında çalıĢmıĢ olmak.

VAN GÜVENLĠK MESLEK YÜKSEKOKULU
Nano
Mülkiyet Koruma ve Güvenlik
Bölümü

malzemelerin

tanımlanması
1

sentezi

ve

enerji

uygulamaları üzerine çalıĢması
olmak.

GEVAġ MESLEK YÜKSEKOKULU
KüçükbaĢ
Hayvancılıkta
Süt ve Besi Hayvancılığı Pr.

1

ve

BüyükbaĢ
kayıt

tutma

sistemine yönelik paket programı
hazırlanması

üzerine

çalıĢmıĢ

olmak.
10293/1-1
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TSE İzmir Belgelendirme Müdürlüğünden:
EYLÜL 2015 HĠZMET YETERLĠLĠK BELGESĠ ĠPTAL,
SÖZLEġMESĠ FESĠH EDĠLEN FĠRMALAR
BELGE
KONUSU

BELGE NO

FESĠH
TARĠHĠ

TS 13573

35-HYB-2427

01.09.2015

ÖZEL
ASLI
DĠġ
PROTEZ
LABORATUARI-HÜSEYĠN ATABEY

TS 12821

35-HYB-5293

07.09.2015

BĠO-DPC TEġHĠS SĠS. SAN. VE TĠC.
A.ġ.

TS 12426

35-HYB-947

01.09.2015

TS 12868
TS 12867
TS 12524
TS 12866
TS 12706

35-HYB-5394

09.09.2015

FĠRMA
ĠSTEĞĠ

TS 12047

35-HYB-811

09.09.2015

FĠRMA
ĠSTEĞĠ

TS 12664-1

35-HYB-1115

28.09.2015

FĠRMA
ĠSTEĞĠ

TS 12868TS 12993TS 13111

35-HYB-2038

28.09.2015

FĠRMA
ĠSTEĞĠ

FĠRMA ÜNVANI
BFE DANIġMANLIK VE DIġ TĠCARET
LĠMĠTED ġĠRKETĠ

ĠZER
TEMĠZLĠK
HĠZMETLERĠ
YEMEK
PEYZAJ
BĠLGĠSAYAR
ĠLAÇLAMA
TURĠZM
ĠNġAAT
SANAYĠ VE TĠCARET LTD. ġTĠ.
EFSANE
ZĠRAĠ
VE
BAHÇE
MAKĠNALARI
PEYSAJ
GIDA
TEMĠZLĠK NAKLĠYE SANAYĠ VE
TĠCARET LTD. ġTĠ.
GÖZDE OTO TAMĠRĠ
SAR-BEL SARNIÇ ĠMAR TEKNĠK VE
TURĠZM
EĞĠTĠM
ÖĞRETĠM
HĠZMETLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET
LTD. ġTĠ.

FESĠH
GEREKÇESĠ
FĠRMA
ĠSTEĞĠ
ARA
KONTROL
OLUMSUZ
ARA
KONTROL
OLUMSUZ

10281/1-1

—— • ——
Türk Standardları Enstitüsünden:
Yazı ekinde Unvanı, Adresi, Belge Kapsamı belirtilen firmaların mevcut sözleĢmeleri
fesih edildiğinden Hizmet Yeterlilik Belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı, Hizmet Belgesiyle
ilgili olarak bundan böyle belge ibraz edilmeyeceği, aksine davranıĢın haksız rekabet hükümlerine
göre hukuki soruĢturma ve ilgililerin sorumluluğuna sebep olacağı duyurulur.
FĠRMA ÜNVANI

FĠRMA ADRESĠ

1. AS-PET PETROL
ÜRÜNLERĠ NAKLĠYE
TARIM ÜRÜNLERĠ TARIM BAYRAMDERE KÖYÜ
ALETLERĠ MOTORLU
KARACABEY/BURSA
ARAÇLAR TĠCARET ve
SAN. LTD. ġTĠ.

2. R.M.S. MERKEZ
ELEKTRONĠK ve
HABERLEġME SĠST.
SAN. TĠC. LTD. ġTĠ.

ĠNTĠZAM MAH.
DĠKÇEġME SOK.
NO:24/A BURSA

STANDART
NO

FESĠH
TARĠHĠ

FESĠH
NEDENĠ

16-HYB-2514

TS 11939/
EKĠM 2013
TS 12820/
TEMMUZ
2006

28.9.2015

TALĠMATA
AYKIRILIK

16-HYB-573

TS 10079/
OCAK 2010
TS 10956/
ġUBAT 2012
TS 12498/
MART 2010
TS 12485/
MART 2011
TS 12713/
OCAK 2014
TS 12134/
HAZĠRAN
2012

28.9.2015

TALĠMATA
AYKIRILIK

BELGE NO
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STANDART

FESĠH

FESĠH

NO

TARĠHĠ

NEDENĠ

TS 12255/
3. ALĠ DÜZENHAKĠKAT HĠDROLĠK
MAKĠNA

YENĠ MH. YASEMĠN
SK. N: 3 A/1 BURSA

EKĠM 2013
16-HYB-1105

TS EN 13015+

28.9.2015

A1/HAZĠRAN

TALĠMATA
AYKIRILIK

2009
4. HÜSEYĠN ÇEPNĠ
BĠLAL MOBĠLYA
5. MUHAMMET TÜMER
EZGĠ-AYER

Y.SANAYĠ KISMET
SOKAK NO: 7
ĠNEGÖL/BURSA

KARACABEY ġUBESĠ
6. BETÜL TELEKOMMUSTAFA AYDOĞDU

16-HYB-2512

KARACABEY/BURSA

28.9.2015

FĠRMA
ĠSTEĞĠ

EKĠM 2013
TS 12820/

28.9.2015

FĠRMA
ĠSTEĞĠ

NĠSAN 2012

HAMĠDĠYE MAH.
ĠSTĠKLAL CAD. NO:17

TS 12487/
OCAK 2012
TS 11939/

ÇAKIROĞLU MEVKĠĠ
ÇAVUġKÖY 16700

AKARYAKIT-

16-HYB-2708

16-HYB-2715

GEMLĠK/BURSA

TS 12498/
MART 2010

29.9.2015

TALĠMATA
AYKIRILIK

ALAATTĠNBEY
7. ELTEST ELEKTRONĠK

MAHALLESĠ

MEDĠKAL ve ISI

NĠLÜFER TĠCARET

SĠSTEMLERĠ SANAYĠ

MERKEZĠ 2. BÖLGE

VE TĠCARET LĠMĠTED

OTOMASYON PLAZA

ġĠRKETĠ

635.SOK. NO: 37

16-HYB-579

TS 12865 /
NĠSAN 2002

29.9.2015

TALĠMATA
AYKIRILIK

NĠLÜFER/BURSA
8. PROCOLOR BĠLGĠSAYAR
SĠST. REKL. MATBAA.
ĠNġ. OTOM. ZĠRAĠ,
MAHS. TAġIM. OPTĠK.
VE ELEKT. ÖZEL
EĞĠTĠM HĠZM. SAN. ve

HACI ĠLYAS MAH.
ĠNÖNÜ CAD.
CEZAEVĠ SOK. NO: 6/A

16-HYB-699

TS 12909/
ġUBAT 2012

TALĠMATA
29.9.2015

AYKIRILIK

MERKEZ/BURSA

TĠC. LTD.ġTĠ.
9. CAPRĠ SOĞUTMA
MOTORLU ARAÇLAR
DAYANIKLI TÜKETĠM
MALLARI SAN.

ve TĠC.

LTD.ġTĠ.

HASANAĞA
ORGANĠZE SANAYĠ
BÖLGESĠ 1. CAD. NO: 10

16-HYB-376

TS 12859/
NĠSAN 2008

29.9.2015

TALĠMATA
AYKIRILIK

NĠLÜFER/BURSA

10. ÇIRAKLAR PETROL
OTOMOTĠV ĠNġAAT

YAYLACIK KÖYÜ

TAAHHÜT TURĠZM

NĠLÜFER/BURSA

16-HYB-2723

TS 11939/
EKĠM 2013

1.10.2015

TALĠMATA
AYKIRILIK

SAN. VE TĠC. LTD. ġTĠ.
11. NETÇEVRE
MÜHENDĠSLĠK
DANIġMANLIK
MAKĠNA ELEKTRONĠK
SAN. ve TĠC. LTD. ġTĠ.

FETHĠYE MAH.
FATĠH SOK.NO: 7/A
BURKAN APT.KAT: 1
D: 1 NĠLÜFER BURSA

16-HYB-2763

TS 13573/
EYLÜL 2013

1.10.2015

TALĠMATA
AYKIRILIK

RESMÎ GAZETE
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STANDART

FESĠH

FESĠH

NO

TARĠHĠ

NEDENĠ

12. ATAKAN
AKARYAKIT DAĞITIM
PAZARLAMA

HASANPAġA KÖYÜ

ĠHRAKĠYE GIDA

ANKARA KARAYOLU

ĠNġAAT NAKLĠYE

NO: 8 KURġUNLU

SANAYĠ ve TĠCARET

KASABASI ĠNEGÖL/

ANONĠM ġĠRKETĠ ATA

BURSA

TS 11939/
EKĠM 2013
16-HYB-2735

TS 12820/

1.10.2015

TEMMUZ

TALĠMATA
AYKIRILIK

2006

PETROL ĠNEGÖL 2
ġUBESĠ
13. RH BĠLĠġĠM TEKNĠK
SERVĠS ve EĞĠTĠM
HĠZMETLERĠ
ELEKTRONĠK SANAYĠ
TĠCARET LĠMĠTED
ġĠRKETĠ LTD. ġTĠ.
14. ĠSMAĠL GÜRSAÇ Ġġ-GÜR TARIM
MAKĠNALARI ĠMALAT
SANAYĠ

ESENTEPE MAH.
ĠVAZPAġA SK. NO:5
ESENKENT SĠTESĠ A2
BLOK K:1 D:2 NĠLÜFER/

DEREÇAVUġ MAH.
DERMAN SK. NO:2/1

16-HYB-2730

OSMANGAZĠ/BURSA
KÜÇÜK SANAYĠ

KOLTUK SANAYĠ ve

SĠTESĠ AĞAÇ ĠġLERĠ

TĠCARET LĠMĠTED

BÖLÜMÜ 29. SOKAK

ġĠRKETĠ

NO:1 ĠNEGÖL/BURSA

DELFA MOBĠLYA

TS 12498/
MART 2010

14.10.2015

TALĠMATA
AYKIRILIK

BURSA

15. ĠNEGÖL ADA

16. MÜCAHĠT ġEN-

16-HYB-2732

16-HYB-1117

ORGANĠZE SAN.
BÖLGESĠ 1. CAD.

16-HYB-392

ĠNEGÖL- BURSA

TS 12659/
ġUBAT 2012

TS 12487/
OCAK 2012

TS 12487/
OCAK 2012

14.10.2015

15.10.2015

26.10.2015

TALĠMATA
AYKIRILIK

TALĠMATA
AYKIRILIK

TALĠMATA
AYKIRILIK

ÜÇEVLER MAH.
17. POWER WORLD -

KÜÇÜK SANAYĠ SĠT.

METĠN UĞUR

17 BLK. NO:37

16-HYB-956

TS 12664-1/
NĠSAN 2008

26.10.2015

TALĠMATA
AYKIRILIK

NĠLÜFER /BURSA
18. UZEL YETKĠLĠ
SERVĠSĠ-VEYSEL EREN
19. ĠRFAN IġIK - HAVUÇ
GENÇ ODASI ĠNEGÖL
ġUBESĠ

BEYLER MAH.
ATATÜRK CD. N: 148-

16-HYB-2747

150 ĠZNĠK/BURSA

TS 12047/
ARALIK 2013

26.10.2015

TALĠMATA
AYKIRILIK

ĠNEGÖL-ANKARA
YOLU 3. KM (KULACA
KÖYÜ GĠRĠġĠ) ĠNEGÖL/

16-HYB-701

TS 12487/
OCAK 2012

26.10.2015

TALĠMATA
AYKIRILIK

BURSA

20. ÇAKIR OTO
TRAKTÖR ZĠRAAT
ALETLERĠ YEDEK
PARÇA SERVĠS TEKS.
KONF. MOB. ĠHT. ĠHR.

SĠNANBEY MAH. 32.
SK. NO: 30 ĠNEGÖL/
BURSA

16-HYB-1132

TS 12047/
ARALIK 2013

ARA
28.10.2015

KONTROL
OLUMSUZ

TĠC. ve SAN. LTD. ġTĠ.

10282/1-1
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kiĢi 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 : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
10308/1/1-1
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kiĢi 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 : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
10308/2/1-1
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kiĢi 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 - DĠGER MEVZUAT: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı
Kanunların dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - ORTAK VE / VEYA ORTAKLIKLARIN: 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
10314/1-1
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Milli Eğitim Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)
2015/98734
2. Yasaklama Kararı Veren
MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
DÖRTYOL ĠLÇE MĠLLĠ EĞĠTĠM
Adı
Ġl/Ġlçe
HATAY/DÖRTYOL
MÜDÜRLÜĞÜ
NUMUNE VELER MAH.
Adresi
NECATĠBEY CAD. NO:66
Tel-Faks 0 (326) 712 10 51
KAT:1 DÖRTYOL / HATAY
Posta Kodu 31600
E-Mail
dortyol31@meb.gov.tr
4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
KÖRFEZ ĠNġAAT
YEMEKÇĠLĠK EĞLENCE
NAKLĠYAT KUYUMCULUK
Adı/Unvanı
MUSTAFA ERĠNÇ
TURĠZM TEMĠZLĠK SANAYĠ
VE TĠCARET LĠMĠTED
ġĠRKETĠ
NUMUNE EVLER MAH.MAVĠ
NUMUNE EVLER MAH. MAVĠ
Adresi
EVLER KARġISI 16 NOLU
EVLER KARġISI 16 NOLU
SOKAK DÖRTYOL/HATAY
SOKAK DÖRTYOL/HATAY
T.C. Kimlik No.
44401216158
Vergi Kimlik/
5860410205
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
DÖRTYOL TĠCARET VE
Ticaret/Esnaf Odası
SANAYĠ ODASI
Ticaret/Esnaf Sicil No.
005242
7. Yasaklamanın
6. Yasaklama
a-4734
b-4735
Ay ( ) Yıl (2) Dayanağı ve
(X)
(
Süresi
KĠK
KĠSK
Kapsamı
c-2886 DĠK
( ) d-Diğer Mevzuat
(
Tüm Ġhalelerden
(X) Tüm Ġhalelerden
(
Bakanlık Ġhalelerinden ( ) Bakanlık Ġhalelerinden (
Kurum Ġhalelerinden
( ) Kurum Ġhalelerinden
(

)
)
)
)
)

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kiĢi 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 : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
10315/1-1

18 Kasım 2015 – Sayı : 29536

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 153

Sayfa : 154

RESMÎ GAZETE

18 Kasım 2015 – Sayı : 29536

18 Kasım 2015 – Sayı : 29536

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 155

Sayfa : 156

RESMÎ GAZETE

18 Kasım 2015 – Sayı : 29536

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KAYSERĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 22.10.2015 - 118
Karar Tarihi ve No
: 22.10.2015 - 1752

TOPLANTI YERĠ
KAYSERĠ

18 Kasım 2015 – Sayı : 29536

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 157

Sayfa : 158

RESMÎ GAZETE

18 Kasım 2015 – Sayı : 29536

10275/1-1

18 Kasım 2015 – Sayı : 29536

RESMÎ GAZETE

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KAYSERĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 22.10.2015 - 118
Karar Tarihi ve No
: 22.10.2015 - 1753

Sayfa : 159

TOPLANTI YERĠ
KAYSERĠ

Sayfa : 160

RESMÎ GAZETE

18 Kasım 2015 – Sayı : 29536

18 Kasım 2015 – Sayı : 29536

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 161

10274/1-1

Sayfa : 162

RESMÎ GAZETE

18 Kasım 2015 – Sayı : 29536

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KAYSERĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 22.10.2015 - 118
Karar Tarihi ve No
: 22.10.2015 - 1754

TOPLANTI YERĠ
KAYSERĠ

18 Kasım 2015 – Sayı : 29536

RESMÎ GAZETE
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RESMÎ GAZETE

18 Kasım 2015 – Sayı : 29536

10273/1-1

18 Kasım 2015 – Sayı : 29536

RESMÎ GAZETE
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RESMÎ GAZETE

18 Kasım 2015 – Sayı : 29536

18 Kasım 2015 – Sayı : 29536

RESMÎ GAZETE
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RESMÎ GAZETE

18 Kasım 2015 – Sayı : 29536

18 Kasım 2015 – Sayı : 29536

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 169
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RESMÎ GAZETE

18 Kasım 2015 – Sayı : 29536

18 Kasım 2015 – Sayı : 29536

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 171

Sayfa : 172

RESMÎ GAZETE

18 Kasım 2015 – Sayı : 29536

18 Kasım 2015 – Sayı : 29536

RESMÎ GAZETE
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RESMÎ GAZETE

18 Kasım 2015 – Sayı : 29536

18 Kasım 2015 – Sayı : 29536

RESMÎ GAZETE
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Sayfa : 176

RESMÎ GAZETE

18 Kasım 2015 – Sayı : 29536

İÇİNDEKİLER
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
BAKANLAR KURULU KARARLARI
2015/8214 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar
2015/8215 Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği Ödenmesine Dair Karar
2015/8229 Aydın İli Sınırları İçerisinde Yer Alan J-550 Numaralı Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsat Sahasında
Yapımı Devam Eden Jeotermal Enerjiye Dayalı Santral Çalışmaları Kapsamında Taşınmazın Aydın
Valiliği (Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı) Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında
Karar
ATAMA KARARLARI
— Başbakanlık ile İçişleri Bakanlığına Ait Atama Kararları

Sayfa
1
2

4
5

YÖNETMELİKLER
— İcra Müdür ve Yardımcıları ile İcra Kâtiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik
— Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliği
— Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Personelinin Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilmesi Hakkında
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Gümrük ve Ticaret Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Askeri Müzeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Subay Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Demiryolu Araçları ve Ana Aksamları Tip Onay Yönetmeliği
— Erzurum Teknik Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik
— Mardin Artuklu Üniversitesi Tohum Biyolojisi ve Genetik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Muş Alparslan Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Muş Alparslan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Muş Alparslan Üniversitesi Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik

6
11
20
25
27
29
31
36
36
54
58
64
67
69
70

TEBLİĞLER
— Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği
— İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/49)
— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/50)
— Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile
Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair
Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
— Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 96)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük
İşlemleri) (Seri No: 135)

93

KARAR
— Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 5/11/2015 Tarihli ve 10208/19807 Sayılı Kararı

93

72
77
77
89
92

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
— Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2014/56 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/70 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2014/20 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/71 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2014/6 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/72 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2014/8 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/73 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2014/9 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/74 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2014/14 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/75 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2014/17 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/76 Sayılı Kararı

94
97
101
104
107
111
115

NOT: 17/11/2015 tarihli ve 29535 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Bakanlar Kurulunun Kurulmasına Dair İşlem
yayımlanmıştır.
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr
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139
165

Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil) 60 Kr

