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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
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YÖNETMELİKLER

İçişleri Bakanlığından:
EMNİYET TEŞKİLATI PERSONELİ KİMLİK KARTLARI YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Emniyet Teşkilatı personeli ve emeklilerine

verilecek kimlik kartlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Emniyet Teşkilatı personeli ve emeklilerine verilecek

personel kimlik kartlarının türleri,  basımı, verilme, değiştirilme, geri alınma ve imha edilme-
sine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

26 Aralık 2015
CUMARTESİ
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Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/7/1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salâ-

hiyet Kanununun 4/A maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;  

a) Başkanlık: Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığını,

b) Birim: Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında yer alan Teftiş Kurulu

Başkanlığı, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı, Polis Akademisi Başkanlığı, Hukuk Müşa-

virliği, Daire Başkanlıkları, İç Denetim Birimi Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlükleri, Polis

Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlükleri, Polis Meslek

Eğitim Merkezi Müdürlükleri, Polis Eğitim Merkezi Müdürlükleri, Polis Moral Eğitim Merkezi

Müdürlükleri, Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlükleri,  Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğü

ve Özel Kalem Müdürlüğünü,

c) Diğer hizmet sınıflarındaki personel: Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışındaki, tüm hizmet

sınıflarında görevli personeli,     

ç) Emekli safhası başlayan personel: Emekli olmak üzere olup, emekliliğe ilişkin iş-

lemleri başlatılan personeli,

d) Emniyet hizmetleri sınıfı personel: Sınıf Üstü Emniyet Müdürü, Birinci Sınıf Emni-

yet Müdürü, İkinci Sınıf Emniyet Müdürü, Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürü, Dördüncü Sınıf

Emniyet Müdürü, Emniyet Amiri, Başkomiser, Komiser, Komiser Yardımcısı, Kıdemli Başpolis

Memuru, Başpolis Memuru ve Polis Memuru rütbesindeki personel ile Çarşı ve Mahalle Bek-

çisi unvanındaki personeli,

e) Emniyet Teşkilatı personeli: Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatında çalışan her sı-

nıftan personeli, 

f) Genel Müdür: Emniyet Genel Müdürünü,

g) Genel Müdürlük: Emniyet Genel Müdürlüğünü,

ğ) Harcama birimi: Kamu idaresi bütçesinde ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi

bulunan birimi,

h) Kamu hastanesi: Kamu hastaneleri ve devlete ait üniversite hastanelerini,

ı) Kişiselleştirme işlemi: Emniyet Teşkilatı personel bilgilerinin kimlik kartına işlenme

sürecini, 

i) PBS: Personel Bilgi Sistemini, 

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kimlik Kartlarının Türleri ile Özel Esasları

Kimlik kartlarının türleri

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında verilecek kimlik kartları;

a) Emniyet hizmetleri sınıfı personelinden; Sınıf Üstü Emniyet Müdürü, Birinci Sınıf

Emniyet Müdürü, İkinci Sınıf Emniyet Müdürü, Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürü ve Dördüncü

Sınıf Emniyet Müdürü rütbesindeki personele verilen kimlik kartlarının şekil, içerik ve ölçüleri

EK-1’de, emeklilerine verilecek olan kimlik kartları ise EK-2’de, 
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b) Emniyet hizmetleri sınıfı personelinden; Emniyet Amiri, Başkomiser, Komiser, Ko-

miser Yardımcısı, Kıdemli Başpolis Memuru, Başpolis Memuru, Polis Memuru rütbesindeki

personele verilen kimlik kartlarının şekil, içerik ve ölçüleri EK-3’te, emeklilerine verilecek

olan kimlik kartları ise EK-4’te, 

c) Emniyet hizmetleri sınıfı personelinden; çarşı ve mahalle bekçisi unvanında bulunan

personele verilen kimlik kartlarının şekil, içerik ve ölçüleri EK-5’te, emeklilerine verilecek

olan kimlik kartları ise EK-6’da,

ç) Diğer hizmet sınıflarındaki personele verilen kimlik kartlarının şekil, içerik ve ölçü-

leri EK-7’de, emeklilerine verilecek olan kimlik kartları ise EK-8’de, 

gösterilmiştir.

(2) Emniyet Teşkilatı personeline verilecek ekte şekilleri belirlenen kimlik kartlarının

içeriği, ölçüleri ve kimlik kartları üzerine uygulanacak güvenlik unsurları Genel Müdürlükçe

belirlenir.

Personel kimlik kartlarına ait özel esaslar 

MADDE 6 – (1) Emniyet Genel Müdürünün vali unvanını haiz olması halinde kimlik

kartının rütbesi hanesine Emniyet Genel Müdürü-Vali ibaresi, bu görevden ayrılanlara ise Em-

niyet Eski Genel Müdürü-Vali ibaresi yazılır.

(2) Emniyet hizmetleri sınıfı personelinden idari polis olmalarına karar verilenlerin

kimlik kartlarının rütbesi hanesine rütbesi ile birlikte İdari, emekli personele ise emekli onayı-

nın vazife malulü olarak alınması halinde rütbesi ile birlikte vazife malulü ibaresi yazılır.

(3) Emniyet hizmetleri sınıfı personeline verilen kimlik kartlarında, 15/8/2007 tarihli

ve 26614 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet

Yönetmeliği; diğer hizmet sınıflarındaki personele verilen kimlik kartlarında ise 16/7/1982 ta-

rihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluş-

larında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak,

beyaz zemin üzerine baş ve yüz kısmı görünecek şekilde çekilen dijital fotoğraf kullanılır. 

(4) Emekli personele verilecek kimlik kartlarında sivil kıyafetle, yüz hatları net görü-

lebilen ve sadece baş ve yüz kısmı görünecek şekilde beyaz zemin üzerine son 6 ayda çekilmiş

dijital fotoğraf kullanılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kimlik Kartlarının Üretilme, Kayıt Etme, Verilme,

Değiştirme, Zayi Etme, Geri Alınma ve İmha Esasları

Kimlik kartlarının üretilme işlemi

MADDE 7 – (1) Kimlik kartları Genel Müdürlüğün ihtiyacına göre ofset baskısı ya-

pılmış ve kişiselleştirme işlemi tamamlanmış olarak Genel Müdürlükçe uygun görülen bir ba-

sımevinde yaptırılır.

Kimlik kartlarını vermeye ve teslim etmeye yetkili birim

MADDE 8 – (1) Emniyet Teşkilatı personeline kimlik kartı verilmesi ile ilgili yetkili

birim Başkanlıktır. Başkanlıkça basımı yaptırılan kimlik kartı, personelin görev yaptığı birim

tarafından zimmetli olarak kendisine teslim edilir. 

(2) Kimlik kartlarının alımı, tanzimi ve postalama/gönderilme hizmetlerinin gerektirdiği

teknik, idari ve bütçelemeye ilişkin görevler, Başkanlık koordinesinde, kimlik kartlarının ba-

sımını yapan birim tarafından yerine getirilir.
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Kimlik kartlarının değiştirilme esasları

MADDE 9 – (1) Kimlik kartları;

a) Rütbe terfi,

b) Tenzili rütbe,

c) Kullanılmayacak derecede yıpranmış olması,

ç) Personel kimlik kartı üzerindeki bilgilerin değişmesi,

d) Emeklilik,

e) Kaybetme,

f) Sınıf ve unvan değişikliği,

hallerinde değiştirilir veya yenisi verilir. 

(2) Tanzim edilen kimlik kartı zimmetli olarak personele teslim edildikten sonra, eski

kimlik kartı imha edilmek üzere birimi tarafından personelden geri alınır.

(3) Birinci fıkrada belirtilen durumlarda, ilgili birimlerce yeniden kimlik kartı tanzim

edilecek personele ait bilgiler ve kimlik kartı tanzim edilme nedeni en kısa süre içerisinde PBS

üzerinden elektronik olarak Başkanlığa gönderilir. 

(4) Personel kimlik kartını kaybedenlere yeni kimlik kartı tanzim edilene kadar, perso-

nelin görev yaptığı birim tarafından görev belgesi verilir. Yeni düzenlenen kimlik kartı perso-

nele teslim edilirken daha önce verilen görev belgesi geri alınır.

Kimlik kartını kaybetme halinde yapılması gereken işlemler

MADDE 10 – (1) Kimlik kartını kaybeden emekli veya çalışan personele yeni kimlik

kartı verilir. Ancak, çalışan personelin kimliğini kaybetmesi halinde 23/3/1979 tarihli ve

7/17339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzü-

ğünün ilgili hükümleri uygulanır. 

(2) Kayıp kimlik kartıyla ilgili müracaat edilen birim tarafından, PBS üzerinden kimlik

kartı kayıp işlemi yapılarak yeni kimlik kartı talebinde bulunulur. Kayıp işlemi yapılan kimlik

kartının bulunması halinde birim tarafından teslim alınır, PBS üzerinden bulunduğu bilgisi gi-

rilir ve imha edilir.

Personel kimlik kartlarının kayıt işlemleri

MADDE 11 – (1) Üretilen ve kişiselleştirme işlemi yapılan kimlik kartlarına ait bilgiler

basımı gerçekleştiren birim tarafından kayıt altına alınarak Başkanlığa dijital veri olarak gön-

derilir.  

Kimlik kartlarının geçici olarak geri alınması

MADDE 12 – (1) Kimlik kartları; 

a) Görevden uzaklaştırma, 

b) Silah altına alınma,

c) Tutuklanma, 

ç) Hapis cezalarının infazı,

d) Aylıksız izin,

e) Mahkemelerce güvenlik tedbiri olarak verilen geçici meslekten veya memuriyetten

men cezalarının infazı,

f) Genel veya yerel seçim için istifa,
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g) Akıl hastalığı veya psikolojik rahatsızlığından dolayı Emniyet Hizmetleri Sınıfı per-
sonelinin kimlik kartı taşımasının sakıncalı olduğunun tespiti,

hallerinde, personelin görev yaptığı birim tarafından muhafaza edilmek üzere geçici
olarak geri alınır.

(2) Görevden uzaklaştırılan personelden; adlî, idarî, siyasî ve istihbarî birimlerde çalışan
ve can güvenliklerinin tehlikeye düşebileceği hususunda açık veya zımni emareler bulunanların,
gerek görülmesi hâlinde görevden uzaklaştırmaya yetkili amirlerin uygun görüşü üzerine per-
sonel kimlik kartı geri alınmaz veya alınmış ise iade edilir. 

(3) Geçici olarak geri alınan kimlik kartları, personelin görev yaptığı birimin personel
işleriyle görevli şubeleri tarafından muhafaza edilir. Birinci fıkra kapsamında bulunan haller
sona erdiğinde kimlik kartları ilgili personele teslim edilir. Ancak, akıl hastalığı veya psikolojik
rahatsızlığı nedeniyle kimlik kartı geri alınan Emniyet hizmetleri sınıfı personelinin, sağlık du-
rumu itibari ile polis olarak görevini sürdürmesine engel kalmadığına ilişkin tam teşekküllü
bir kamu hastanesinden alacağı sağlık kurulu raporu ile durumunu belgelendirmesi halinde
kimlik kartı personele iade edilir. 

(4) Yurt dışı misyon koruma ve uluslararası sözleşmeler gereği yurt dışında görevlen-
dirilen veya Devlet tarafından eğitim yapmak üzere yurt dışına gönderilen personelin kimlik
kartı geri alınmaz.  

Kimlik kartının sürekli olarak geri alınma esasları
MADDE 13 – (1) Kimlik kartları;
a) Vefat,
b) İstifa,
c) Müstafi sayılma,
ç) Başka kurumlara naklen atanma,
d) Meslekten veya devlet memurluğundan çıkarma cezası alınması, 
e) Sınıf ve unvan değişikliği,
f) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (5) numaralı

alt bendinde belirtilen suçlardan mahkûm olma ve bu sebepten dolayı memuriyetin sona erdi-
rilmesi,

g) 657 sayılı Kanunun 56 ve 57 nci madde hükümlerine göre kurumdan ilişik kesilmesi,
ğ) Bu fıkrada belirtilen durumlar haricinde herhangi bir sebeple görevine son verilerek

personelin ilişiğinin kesilmesi, 
hallerinde,  personelin görev yaptığı birim tarafından sürekli olarak geri alınır.
(2) Birinci fıkrada belirtilen sebeplerle sürekli olarak geri alınan kimlik kartları ile genel

veya yerel seçimler için istifa edenlerden seçim sonrası kanuni süresi içinde gelerek göreve
başlamayanların kimlik kartları, 15 inci maddede belirtilen usuller çerçevesinde imha edilir. 

Emeklilik halinde yapılacak işlemler
MADDE 14 – (1) Emekli olan Emniyet Teşkilatı personelinin kimlik kartı ilişiği kesil-

diğinde birimi tarafından imha edilmek üzere teslim alınır. Başkanlık tarafından tanzim edilen
emekli personel kimlik kartı personelin ikamet ettiği il emniyet müdürlüğüne gönderilir.

(2) Emekli olan Emniyet Teşkilatı personeline 5 inci maddede belirtildiği şekilde ve
aşağıdaki usule göre emekli kimlik kartı zimmetli olarak verilir: 

a) Emekli safhası başlayan personel için, sivil kıyafetle çekilmiş dijital fotoğrafı birimi
tarafından PBS üzerinden elektronik ortamda Başkanlığa gönderilir. 
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b) Emekli personel için, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, kan grubu ve sivil kı-

yafetle çekilmiş dijital fotoğrafı, kimlik kartı almak üzere müracaat ettiği birim tarafından PBS

üzerinden elektronik ortamda Başkanlığa gönderilir.

c) PBS üzerinde kaydı bulunmayan emekli Çarşı ve Mahalle Bekçileri ve diğer hizmet

sınıflarından emekli personele yeni kimlik verilmesine esas olmak üzere gönderilecek veriler,

kimlik kartı tanzim edilmesinde sakınca bulunup bulunmadığı incelenmek suretiyle, kimlik

kartı düzenlenmesi talebi ile Başkanlığa gönderilir.   

ç) Emekli personelin kusurlu olarak iki defadan fazla kimlik kartını kaybetmesi halinde

tekrar emekli kimlik kartı verilmez. 

(3) Meslekten veya memuriyetten çıkarma cezalarını gerektiren bir suçtan veya 657 sa-

yılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (5) numaralı alt bendinde be-

lirtilen suçlardan dolayı hakkında görevden uzaklaştırma kararı verilen veya bu suçlardan tu-

tuklu veya hükümlü bulunan personelin emekli olması durumunda, 12 nci maddenin ikinci fık-

rasındaki hüküm saklı kalmak kaydıyla, emekli kimlik kartı verilmez. Ancak, bu personele

suçsuz bulunduklarını belgelendirdikleri takdirde emekli kimlik kartı geri verilir. 

(4) Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelinden;

a) Akıl hastalığı veya psikolojik rahatsızlığı nedeniyle malulen emekli olanlara,

b) Akıl hastalığı veya psikolojik rahatsızlığına ilişkin sağlık raporu işlem aşamasında

iken isteğiyle emekli olanlara, 

bu rahatsızlıklarının geçtiğini tam teşekküllü bir kamu hastanesinden alacakları sağlık

kurulu raporu ile belgelendirmeleri ve raporun Genel Müdürlük Sağlık İşleri Dairesi Başkan-

lığınca incelenerek uygun görülmesi halinde emekli kimlik kartı verilir.

(5) Hizmet süresini doldurmak suretiyle istifa ederek emekliliği hak ediş yaşını bekle-

yen personelin kimlik kartı görev yaptığı birim tarafından teslim alınarak imha edilir. Ancak,

bu personele emekli kimlik kartı, sigortalı olarak çalıştığına bakılmaksızın emeklilik yaşını

doldurarak Genel Müdürlükçe emeklilik işlemi yapıldıktan sonra verilir.

(6) İstifa eden veya müstafi sayılan personele çalışma süresinin çoğunu Emniyet Teş-

kilatında geçirse ve emeklilik için yeterli süreyi dışarıda bir başka hizmette tamamlaması hal-

lerinde dahi kimlik kartı verilmez.

(7) Emekli veya emekli safhası başlayan personel hakkında adli yönden, meslekten

veya memuriyetten çıkarılmasını gerektiren, bir ceza verilmesi halinde emekli kimlik kartı ve-

rilmez. Ayrıca, emekli kimlik kartı verildikten sonra bu fıkra kapsamına giren personelden

emekli kimlik kartı geri alınarak imha edilir ve tekrar emekli kimlik kartı verilmez.  Ancak, bu

fıkra kapsamında bulunan personel hakkında daha sonra meslekten veya memuriyetten çıkarma

cezasını gerektirmeyen bir cezaya hükmolunması veya beraat kararı verilmesi halinde ve talebi

üzerine emekli kimlik kartı verilir. 

(8) Emekli kimlik kartı tanzim edilen emekli personelden; 657 sayılı Kanunun 98 inci

maddesi gereğince işlem yapılanlar, haklarında meslekten veya memuriyetten çıkarma ce-

zası verilenler, emekli kimlik kartını bir başkasına kullanmak üzere verenler veya bir suçun

işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla araç olarak kullananlar ile emekli kimlik kartının üzerinde

tahrifat yaparak bilgilerini değiştiren personelin emekli kimlik kartı geri alınarak imha edilir.

Bu fıkra kapsamında bulunanlara tekrar emekli kimlik kartı verilmez.
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(9) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen suçlar hariç olmak üzere, yedinci

ve sekizinci fıkralarda belirtilen nedenlerle emekli kimlik kartı tanzim edilmeyen veya emekli

kimlik kartı geri alınan personelin işlemiş olduğu suçların affa uğramış olması halinde ve per-

sonelin talebi üzerine emekli kimlik kartı verilir.

Kimlik kartları imha işlemleri

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre geri alınan ve imhası öngörülen

kimlik kartları, en üst dereceli birim amirlerinin uygun göreceği ve birimlerin personel işleriyle

görevli şube müdürlüklerince oluşturulacak en az üç kişilik bir komisyon huzurunda aylık ola-

rak yakmak veya kıyılmak suretiyle imha edilir. İmha edilen kimlik kartlarına ait bilgiler, ilgili

birimler tarafından PBS üzerinden güncellenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kimlik kartlarının başkalarına verilme yasağı

MADDE 16 – (1) Personel kimlik kartı veya fotokopisi, yapılacak bir işlem nedeniyle

ya da herhangi bir amaçla ikinci veya üçüncü kişiler ile kurum veya kuruluşlara verilemez.

Kişi veya kurum/kuruluşlar tarafından resmi bir işlem yapılmasına esas olmak üzere personel-

den kimlik kartı veya fotokopisi istenmesi halinde, personelin müracaat ettiği birim tarafından

düzenlenecek olan görev belgesi verilir. Bu hüküm doğrultusunda hareket etmeyen personel

hakkında, Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğünün ilgili hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 17 – (1) 9/7/2000 tarihli ve 24104 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Em-

niyet Teşkilatı Personeli Kimlik Kartları ile Polis Kimlik Kokartları Yönetmeliği yürürlükten

kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce düzenlenmiş

ve dağıtılmış bulunan personel kimlik kartları bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten iti-

baren bir  yıl süreyle geçerlidir. 

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren, yeni kimlik kartlarının verilmesine

yönelik olarak yapılacak bütün iş ve işlemler bu Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır. 

Polis kimlik kokartlarının durumu

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren polis kim-

lik kokartları kullanımdan kaldırılmış olup, harcama birimlerinin muhafazası altında bulunan

polis kimlik kokartları, Genel Müdürlük İkmal ve Bakım Dairesi Başkanlığı koordinesinde bi-

rimler tarafından oluşturulacak komisyon tarafından, seri numaraları tespit edilerek imha edilir. 

(2) Bu Yönetmelikle kullanımdan kaldırılan polis kimlik kokartları tanıtım aracı olarak

kullanılamaz.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

26 Aralık 2015 – Sayı : 29574                                RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 7



Sayfa : 8                                 RESMÎ GAZETE                                26 Aralık 2015 – Sayı : 29574



26 Aralık 2015 – Sayı : 29574                                RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 9



Sayfa : 10                               RESMÎ GAZETE                                26 Aralık 2015 – Sayı : 29574



26 Aralık 2015 – Sayı : 29574                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 11



Sayfa : 12                               RESMÎ GAZETE                                26 Aralık 2015 – Sayı : 29574



26 Aralık 2015 – Sayı : 29574                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 13



Sayfa : 14                               RESMÎ GAZETE                                26 Aralık 2015 – Sayı : 29574



26 Aralık 2015 – Sayı : 29574                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 15



Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ İLE
AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bakanlıkta istihdam edilecek hukuk müşaviri

ve avukatların mesleğe alınma ve atanmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
(2) Bu Yönetmelik, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilecek hukuk mü-

şaviri ve avukat kadrolarına atanacakları kapsar.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu

Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar
Hakkında Genel Yönetmeliğin ek 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Kültür ve Turizm Bakanını,
b) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,
c) Başkanlık: Personel Dairesi Başkanlığını,
ç) Giriş sınavı: Hukuk müşaviri ve avukat kadrolarına atanacakları belirlemek üzere,

KPSS (B) sonuçlarına göre Bakanlıkça belirlenen yeterli puanı alan adaylar arasında yapılan
yazılı ve/veya sözlü bölümlerden oluşan sınavı,

d) Giriş Sınavı Komisyonu: Hukuk müşaviri ve avukatlık Giriş Sınavı Komisyonunu,
e) KPSS (B): (B) grubu kadrolara atanacaklar için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Mer-

kezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını,
f) KPSSP3: Kamu Personel Seçme Sınavı puan 3’ü,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Giriş Sınavına İlişkin Esaslar

Giriş sınavı
MADDE 4 – (1) Bakanlık hukuk müşaviri veya avukat kadrolarına ilk defa atanacaklar,

kadro ve ihtiyaç durumuna göre Bakanlık tarafından uygun görülen zamanlarda bu Yönetmelik
kapsamında KPSSP3 puan türü sıralaması esas alınarak yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav
ile alınır.

(2) Giriş sınavının, yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı veya yalnızca sözlü ya da yalnızca
yazılı olarak yapılmasına Giriş Sınavı Komisyonunca karar verilir ve bu husus sınav duyuru-
sunda yer alır. 

Giriş sınavının duyurulması
MADDE 5 – (1) Giriş sınavının şekli, katılma şartları, son başvuru tarihi, istenecek

belgeler, başvuru evrakının temin edileceği yerler, başvuru yeri, sınavın yeri ve zamanı,
KPSSP3 asgari puanı, atama yapılması planlanan kadro sayısı ve kadro sayısının kaç katı ada-
yın sınava çağrılacağı, kadronun sınıfı ve derecesi, sınav konuları ile gerekli görülen diğer hu-
suslar sınav tarihinden en az otuz gün önce Resmî Gazete’de ve Bakanlık internet sitesinde
ilan edilmek suretiyle duyurulur. Ayrıca sınav duyurusu Devlet Personel Başkanlığının internet
sayfasında da ilan edilir. 
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Giriş sınavı başvuru şartları
MADDE 6 – (1) Giriş sınavına katılmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşımaları ge-

rekir:
a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin bi-

rinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak.
b) Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış KPSSP3 puan türünden, giriş

sınavı ilanında belirtilmiş olan asgari puanı almış olmak.
c) Hukuk fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edil-

miş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
ç) Avukat kadrosu için başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine

sahip olmak.
Giriş sınavı başvuru işlemleri
MADDE 7 – (1) Giriş sınavı başvurusu, şahsen, elden veya posta yoluyla ilanda belir-

tilen adrese ya da ilanda belirtilmesi durumunda elektronik ortamda da yapılabilir. Elektronik
ortamda başvuruya ilişkin usul ve esaslar sınav duyurusunda belirtilir. 

(2) Giriş sınavına katılmak isteyen adaylar, Başkanlıktan veya Bakanlık internet site-
sinden temin edecekleri giriş sınavı başvuru formunu doldurarak aşağıdaki belgeleri eklerler:

a) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurt dışında
tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği).

b) Avukat kadrosu için avukatlık ruhsatnamesinin aslı veya onaylı örneği.
c) İki adet vesikalık fotoğraf.
ç) KPSS (B) sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı.
d) Özgeçmiş.
(3) İkinci fıkrada sayılan belgelerin son başvuru tarihi mesai bitimine kadar Başkanlığa

teslim edilmesi şarttır. Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Bakanlıkça da onaylanabilir.
(4) Posta ile yapılan başvurularda, ikinci fıkradaki belgelerin eksiksiz olarak giriş sınavı

duyurusunda belirtilen son başvuru tarihine kadar Bakanlık genel evrakına ulaşmış olması ge-
rekir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

Giriş sınavı ön hazırlık çalışmaları 
MADDE 8 – (1) Giriş sınavı ön hazırlık çalışmaları Giriş Sınavı Komisyonu tarafından

yürütülür.
(2) Giriş Sınavı Komisyonu, öngörülen süre içerisinde yapılan başvuruları inceleyerek

adaylarda aranan şartların mevcut olup olmadığını tespit eder. Aranan şartlardan herhangi birini
taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmaz. Aranılan nitelikleri ta-
şıyan adaylar, KPSSP3 puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere bir sıra-
lamaya tabi tutulur. Atama yapılacak kadro sayısının beş katını geçmemek üzere, ilanda belir-
tilen sayıda aday tutanakla belirlenir ve Başkanlık tarafından Bakanlık internet sitesinde ilan
edilir. KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da
giriş sınavına çağrılır. 

(3) Giriş sınavına katılacakların listesine, isim listesinin Bakanlık internet sitesinde ila-
nından itibaren beş gün içinde Başkanlığa yazılı olarak itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar Giriş
Sınavı Komisyonunca, itiraz tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde sonuçlandırılır. Bu
süre, incelemenin zorunlu kılması halinde en fazla on güne kadar uzatılabilir.

(4) Başvuru şartlarına haiz olmayanların, altmış gün içinde talep etmeleri halinde, baş-
vuru ile ilgili belgeleri kendilerine verilir.
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Giriş Sınavı Komisyonu 
MADDE 9 – (1) Giriş Sınavı Komisyonu, müsteşar veya belirleyeceği bir müsteşar

yardımcısının başkanlığında Personel Dairesi Başkanı, І. Hukuk Müşaviri ve hukuk müşaviri
ile avukatlar arasından seçilecek iki kişi olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Komisyona
ayrıca üç yedek üye seçilir. Personel Dairesi Başkanı ile І. Hukuk Müşaviri komisyonun doğal
üyesidir. Diğer üyeler Müsteşar tarafından seçilir. Asıl üyelerin herhangi bir nedenle komisyona
katılamamaları halinde yedek üyeler tespit sırasına göre Giriş Sınavı Komisyonuna katılırlar.  

(2) Giriş Sınavı Komisyonu başkan ve üyeleri, kendilerinin, boşanmış olsalar dahi eş-
lerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının
katıldığı sınavlarda görev alamazlar.

Giriş Sınavı Komisyonunun görevleri
MADDE 10 – (1) Giriş Sınavı Komisyonu, giriş sınavı ön hazırlık çalışmalarının yü-

rütülmesi, sınavın yapılması, sonuçların ilan edilmesi, itirazların sonuçlandırılması ve sınavla
ilgili diğer işlemlerin yürütülmesiyle görevli ve yetkilidir.

(2) Giriş Sınavı Komisyonu üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. Oy-
lama sırasında çekimser oy kullanılamaz. Alınan kararlar kesindir. Karara katılmayanlar karşı
oylarını gerekçeleriyle birlikte belirtmek zorundadır.

Sınav konuları
MADDE 11– (1) Yazılı sınav konuları şunlardır:
a) Anayasa Hukuku.
b) Medeni Hukuk.
c) Borçlar Hukuku.
ç) Medeni Usul Hukuku.
d) Uluslararası Hukuk.
e) İdare Hukuku.
f) İdari Yargılama Hukuku.
g) Ceza Hukuku.
ğ) Ceza Usul Hukuku.
h) İcra ve İflas Hukuku.
ı) İş Hukuku.
i) İnsan Hakları Hukuku.
j) Ticaret Hukuku.
(2) Bakanlık gerek görmesi halinde, giriş sınavı duyurusunda yer vermek şartıyla Ba-

kanlığın görev alanıyla ilgili ilave konular da belirleyebilir.
Yazılı sınav 
MADDE 12 – (1) Yazılı sınav, ilanda belirtilen konulardan olmak üzere, klasik ve/veya

test usulünde Bakanlık tarafından yapılabileceği gibi ÖSYM Başkanlığına, Türkiye ve Orta
Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne, Millî Eğitim Bakanlığına, üniversitelere
veya bu konuda uzmanlaşmış diğer kamu kurum ve kuruluşlarına da yaptırılabilir.

(2) Sınavın Bakanlık dışındaki bir kuruluşa yaptırılmasına karar verilmesi halinde, sı-
nava ilişkin hususlar, Bakanlık ve ilgili kuruluş arasında protokol ile belirlenir. 

(3) Yazılı sınavın Bakanlık tarafından yapılması halinde sınav soruları Giriş Sınavı Ko-
misyonunca ya da belirleyeceği üniversite veya Bakanlık personeli tarafından sınav duyuru-
sunda belirtilen konulara uygun olarak hazırlanır. Soruların üniversite veya Bakanlık personeli
tarafından hazırlanması halinde, hazırlanan sorular cevapları ile birlikte Giriş Sınavı Komis-
yonuna sunulur. Yazılı sınav soruları, puanları ve sınav süresini gösterir tutanak, Giriş Sınavı
Komisyonu başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır.
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(4) Yazılı sınava, KPSSP3 sonuçlarına göre en yüksek puan alan adaydan başlamak
üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday çağrılır. Son adayla aynı puana sahip
olan adayların tamamı yazılı sınava alınır. 

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

(6) Yazılı sınav sorularının hazırlanması, muhafazası ve sonuçlarının değerlendirilme-
sinde gizliliğe riayet edilir.

(7) Bakanlık tarafından yapılacak yazılı sınav, Giriş Sınavı Komisyonu başkanı tara-
fından bu iş için görevlendirilen personel ile komisyon üyelerinin gözetimi ve denetimi altında
yapılır.

(8) Yazılı sınavın klasik usulde yapılması halinde isim yeri kapalı özel cevap kâğıtları
kullanılır. 

(9) Sınavın başlama ve bitiş saati, kaç adayın katıldığı, her adayın kullandığı cevap kâ-
ğıdı adedini gösteren tutanak düzenlenir. Toplanan cevap kâğıtları, soru kitapçıkları/kağıtları
ve tutanaklar, ayrı zarf içine konularak kapatılıp mühürlendikten sonra sınav kurulu başkanına
teslim edilir.

(10) Tutanaklar, salon başkanı ve gözetim ve denetim ile görevli olanlar tarafından da
imzalanır.

Yazılı sınav sonuçlarının değerlendirilmesi
MADDE 13 – (1) Yazılı sınavın Bakanlık tarafından yapılması hâlinde; Giriş Sınavı

Komisyonu, sınav kâğıtlarını değerlendirmek üzere üye tam sayısı ile toplanır; cevap kâğıtla-
rının bulunduğu kapalı zarf bir tutanak düzenlenmek suretiyle açılır ve zarfın içinden çıkan ce-
vap kâğıtları numaralandırılır. Cevap kâğıtlarının her birinin aldığı değerlendirme notu; sütun-
ları kâğıt numarası, değerlendirme notu ve isim kısımlarından oluşacak şekilde hazırlanmış
olan tabloya yazılmak suretiyle bir liste oluşturulur. Takiben cevap kâğıtlarının kapalı olan isim
bölümleri açılarak adayların isimleri, oluşturulmuş olan listenin ilgili sütununa yazılır. Her bir
sayfası üyelerce paraflanan söz konusu liste, cevap kâğıtlarının değerlendirmesinin yapıldığına
ilişkin olarak düzenlenecek tutanağa ek olarak konur.

(2) Yazılı sınavın klasik usulde yapılması halinde her cevap kağıdı Giriş Sınavı Komis-
yonu üyeleri tarafından ayrı ayrı değerlendirilir ve değerlendirme notu, bunların aritmetik or-
talaması alınarak belirlenir.

(3) Yazılı sınavın değerlendirmesi yüz tam puan üzerinden yapılır. Yazılı sınavda başarılı
sayılabilmek için en az yetmiş puan almak gerekir. Giriş sınavının sadece yazılı yapılması ha-
linde başarı sıralaması, yazılı sınavda en yüksek not alan adaydan başlanarak yapılır. Başarı
puanının eşitliği halinde KPSSP3 puanı yüksek olan adaya öncelik verilir.

(4) Başarı sıralamasına göre hazırlanan liste, sınav değerlendirmesinin neticelendiği
günü takip eden beş iş günü içinde Bakanlığın ilan tahtasına asılmak ve Bakanlığın internet si-
tesinde yayınlanmak suretiyle duyurulur. İlgililer, duyuru tarihinden itibaren beş iş günü içeri-
sinde sınav sonuçlarına, Bakanlığa yazılı olarak itiraz edebilir. Yapılan itirazlar Giriş Sınavı
Komisyonunca otuz gün içinde sonuçlandırılır. 

Sözlü sınav
MADDE 14 – (1) Sözlü sınava; yazılı sınav yapılması halinde, yazılı sınavda başarılı

olan adaylar yazılı sınavdaki başarı sırasına göre, sadece sözlü sınav yapılması halinde ise
KPSSP3 puanı en yüksek adaydan başlamak üzere yapılan sıralamaya göre atama yapılacak
kadro sayısının en fazla beş katı kadar aday sınava çağrılır. Son sıradaki aday ile eşit puana sa-
hip adaylar da sınava çağrılır.

(2) Sözlü sınavda adaylar;
a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
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b) Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği,
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 ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler.
(3) Adaylar, sınav kurulu tarafından ikinci fıkranın (a) bendi için elli puan, diğer bent-

lerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı
ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.
Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Giriş Sınavı Komisyonu başkan ve üyelerinin yüz tam
puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Giriş sınavının değerlendirilmesi ve ilanı 
MADDE 15 – (1) Giriş Sınavı Komisyonu, yazılı ve sözlü sınav yapılması durumunda,

giriş sınavı başarı notunu yazılı ve sözlü sınavı puanlarının aritmetik ortalamasını alarak tespit
eder ve nihai başarı sıralamasını ilan edilen kontenjanlar çerçevesinde kadro unvanlarına göre
ayrı ayrı yapar. Bu şekilde belirlenen giriş sınavı başarı notunun eşit olması durumunda yazılı
sınav puanı yüksek olan adaya yazılı sınav puanlarının da eşitliği halinde KPSSP3 puanı yüksek
olan adaya öncelik tanınır. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda
belirtilen kadro sayısı kadar asıl aday belirlenir. Alınacak hukuk müşaviri ve avukat kadro sa-
yısının ayrı ayrı yarısını geçmemek kaydıyla başarılı adaylar arasından başarı puanı sırasına
göre yedek liste belirlenir. 

(2) Sadece yazılı veya sadece sözlü sınav yapılması hâlinde, sınav puanı giriş sınavı
başarı notunu teşkil eder. Giriş sınavı başarı notu eşit olan adaylardan KPSSP3 puanı yüksek
olan adaya öncelik tanınır. 

(3) Sınav sonuçları, Giriş Sınavı Komisyonu tarafından tutanağa bağlanır.
(4) Giriş Sınavı Komisyonu, unvanlar itibarıyla giriş sınavı nihai başarı listesini ve hu-

kuk müşaviri ve avukat olarak atanabilecek adayların listesini Bakan onayına sunar. Listelerin
Bakan tarafından onaylanmasını müteakip sonuçları, Bakanlığın ilan panosu ve internet site-
sinde duyurur. Giriş sınavını kazanan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılır.

(5) Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilanından
itibaren altı ay süre ile geçerlidir.

(6) Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, asıl ve yedek sıralamasına
giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

Sınav sonucuna itiraz
MADDE 16 – (1) Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren yedi gün içinde yazılı

olarak Giriş Sınavı Komisyonuna itiraz edilebilir. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren
Giriş Sınavı Komisyonunca en fazla on beş gün içerisinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz
sonucu adaya yazılı olarak bildirilir.

Gerçeğe aykırı beyan
MADDE 17 – (1) Giriş sınavını kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı

beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve ata-
maları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında suç
duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalış-
tıkları kurumlara da bildirilir.

Sınav belgelerinin saklanması
MADDE 18 – (1) Ataması yapılanların sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosya-

larında, başarısız olanlar ile başarılı olduğu halde herhangi bir nedenle atanamayanların sınav
belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar Başkanlık
tarafından saklanır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hukuk Müşaviri ve Avukat Kadrolarına Atanma

Atamadan önce istenecek belgeler

MADDE 19 – (1) Hukuk müşaviri ve avukatlık giriş sınavında başarılı olan adaylardan

yapacakları yazılı başvuru dilekçeleri ile beraber kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen

süre içerisinde aşağıdaki belgeler istenir.

a) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı.

b) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı.

c) Sağlık açısından görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu bulunmadığına

dair yazılı beyanı. 

ç) Dört adet vesikalık fotoğraf.

d) Mal bildirimi. 

(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında, bu Yönetmeliğin 17 nci

maddesine göre işlem yapılır.

Atama

MADDE 20 – (1) Giriş sınavının değerlendirilmesi sonucunda başarılı olanlar kendi-

lerine yapılacak bildiride belirtilen süre içerisinde yapacakları yazılı başvuru üzerine Bakanlık

tarafından hukuk müşaviri veya avukat kadrolarına atanır.

(2) Giriş sınavında başarılı olup; süresinde gerekli başvuruyu yapmayanlardan, ataması

yapılıp da herhangi bir sebeple görevden ayrılanlardan veya göreve başlamayanlardan, başka

unvanlı veya başka yerde aynı unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma gibi

sebeplerle görevden ayrılanlardan boşalan/atama yapılamayan kadrolara, yedek aday listesin-

den başarı sırasına göre altı ay içerisinde atama yapılabilir.

(3) Gerekli belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz.

(4) Atamaları yapılanlardan görevlerine başlayanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 62

ve 63 üncü madde hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sekretarya hizmetleri

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan Giriş Sınavı Komisyonuna ilişkin sekre-

tarya hizmetleri Başkanlık tarafından yürütülür.

Bildirim

MADDE 22 – (1) Giriş sınavında başarılı olup atananlara ilişkin bilgiler, Devlet Per-

sonel Başkanlığına e-uygulama sistemi üzerinden otuz gün içerisinde bildirilir. 

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Kanun ve

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik

ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA İHRACI İLE ÖDEME
KURULUŞLARI VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI HAKKINDA
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 27/6/2014 tarihli ve 29043 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ödeme
Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları
Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“e) Fatura ödemesi: Elektrik, telefon, su, doğalgaz gibi ihtiyaçların karşılanmasına yö-
nelik sunulan hizmetlerin karşılığı olarak yapılan ödemeler ile Kurulca uygun görülen diğer
ödemeleri,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(7) Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde sayılan fatura ödeme-

lerine aracılık edilmesine yönelik hizmetlerin yürütülmesine ilişkin olarak bir bankadan dış
hizmet alan kuruluşun, banka ile fatura üreten kurumlar arasında yapılacak sözleşme ile fatura
üreten kurumlar adına tahsilat yapılabilmesi hususunda açıkça yetkilendirilmesi durumunda
altıncı fıkra uygulanmaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(2) Şirketin doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on ve üzeri paya sahip ortakları ile
kontrolü elinde bulunduran ortaklarının yurt dışında kurulu bir banka veya finansal kuruluş ol-
ması halinde, banka ve finansal kuruluş ile ilgili olarak birinci fıkranın (d), (h), (ı) ve (j) bent-
lerinde belirtilen belgelere ilaveten;

a) Türkiye’de faaliyette bulunulmasına ilişkin olarak yetkili organlarından alınmış karar
örneklerinin,

b) Son yıla ait konsolide bağımsız denetim raporunun,
c) Kurulmuş olduğu veya faaliyette bulunduğu ülkede faaliyette bulunmasının yasak-

lanmamış olduğuna veya faaliyetleri üzerinde herhangi bir kısıtlama bulunmadığına ilişkin yet-
kili denetim otoritesinden alınmış belgenin,

ç) Ana sözleşmesinde belirtilen faaliyet alanları, organizasyon yapısı, kurulu bulunduğu
ülke ve ülke dışındaki teşkilat yapısı, uluslararası mali piyasalardaki faaliyetleri hakkında ay-
rıntılı bilgi ve belgeler ile varsa derecelendirme şirketleri tarafından hazırlanan ve öngörülen
derecelendirmeyi de içeren raporun,

Kuruma gönderilmesi gerekir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“(1) Kuruluşun yönetim kurulu, genel müdür dâhil üç kişiden az olamaz. Genel müdür

yönetim kurulunun doğal üyesidir.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.
“ç) Ortaklık paylarının yüzde on ve daha azına sahip olunan bankalar ve finansal ku-

ruluşlarda sahip olunan sermaye tutarının, (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirlenen kalemler
düşülmeden hesaplanan kuruluşun özkaynağının yüzde onunu aşması halinde, söz konusu ban-
kalar ve finansal kuruluşlarda sahip olunan sermaye tutarı,”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin dördüncü kısmının birinci bölümünün başlığı “Tek
Seferlik Ödeme İşlemi” şeklinde değiştirilmiştir.
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MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Tek seferlik ödeme işlemleri, işleme ilişkin olarak üretilen ve bir nüshası ödeme
hizmeti kullanıcısına verilen ve ödeme hizmeti kullanıcısının onayını içeren sözleşme, dekont
veya benzeri belgeler düzenlenerek gerçekleştirilir. Uzaktan iletişim aracı ile gerçekleştirilen
tek seferlik ödeme işlemlerinde ödeme hizmeti kullanıcısının onayını içeren metnin bir örneği,
kağıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile ödeme hizmeti kullanıcısına verilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Tek seferlik ödeme işlemi öncesi bilgilendirme
MADDE 30 – (1) Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi dışındaki

ödeme hizmetleri bakımından ödeme hizmeti sağlayıcısı, tek seferlik ödeme işlemi ilişkisi ku-
rulmadan önce ödeme hizmeti kullanıcısını, 31 inci maddede belirtilen tek seferlik ödeme iş-
lemi şartlarına ilişkin bilgilendirir.

(2) 31 inci maddede belirtilen tek seferlik ödeme işlemi şartlarının ödeme hizmeti sağ-
layıcısının internet sitesinde yayınlanması işlem öncesi bilgilendirme yerine geçer.

(3) Ödeme işleminin azami tamamlanma süresi, ödenmesi gereken toplam ücret ve üc-
retlerin dökümü ve varsa ödeme işleminde uygulanacak döviz kuru veya referans döviz kuru
ödeme hizmetinin sunulduğu işyerinde açıkça görülebilecek bir şekilde ilan edilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Tek seferlik ödeme işlemi şartları
MADDE 31 – (1) Tek seferlik ödeme işlemi için düzenlenecek sözleşme, dekont veya

benzeri belgelerde;
a) Ödemenin doğru olarak gerçekleştirilebilmesi için ödeme hizmeti kullanıcısı tara-

fından sunulması gereken bilgilere veya bu bilgilere ulaşılabilmesi için gerekli kimlik tanım-
layıcısına,

b) Ödeme işleminin azami tamamlanma süresine,
c) Ödenmesi gereken toplam ücret ve ücretlerin dökümüne,
ç) Varsa ödeme işleminde uygulanacak döviz kuru veya referans döviz kuruna,
ilişkin bilgilere yer verilir.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“(1) Ödeme hizmeti sağlayıcısı ile ödeme hizmeti kullanıcısı arasındaki süreklilik arz

eden periyodik ödeme ilişkileri en az on iki punto harflerle hazırlanacak yazılı sözleşme ile
düzenlenir. Uzaktan iletişim aracı ile kurulan sözleşmelerde yazılı şekil şartı aranmaz.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 57 – (1) Ödeme hizmeti kullanıcısının tüketici olmadığı ödeme işlemlerinde,

taraflar arasındaki sözleşmede, 35 inci maddenin birinci fıkrasının (g) bendi, 36 ncı maddenin
dördüncü fıkrası, 41 inci maddenin birinci fıkrası, 43 üncü maddenin ikinci fıkrası, 45 inci
maddenin ikinci, dördüncü ve altıncı fıkraları, 46, 49 ve 55 inci maddelerin uygulanmaması
ya da farklı şekilde uygulanması kararlaştırılabilir. Taraflar arasında, yetkilendirilmemiş veya
hatalı bir şekilde gerçekleştirilmiş ödeme işlemine ilişkin bildirim konusunda 45 inci maddenin
birinci fıkrasında ve ödeme hesabına yapılan ödemelerle ilgili olarak 52 nci maddenin birinci
fıkrasında yer alan süreden farklı bir süre belirlenebilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinin madde başlığı “Düşük değerli
ödeme işlemleri ile düşük değerli ödeme aracı ve elektronik para için ayrıcalık” şeklinde,
aynı maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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“(2) Çerçeve sözleşmeye göre, üç yüz Türk Lirasını aşmayan ödeme işlemlerinde ya
da beş yüz Türk Lirası veya altında harcama limiti olan veya herhangi bir zamanda içerdiği
fon tutarı beş yüz Türk Lirasını geçmeyen ödeme araçlarına ilişkin olarak;

a) Ödeme aracının kullanıma kapatılamıyor veya sonraki kullanımların engellenemiyor
olması halinde, 44 üncü maddenin dördüncü fıkrası, 44 üncü maddenin beşinci fıkrasının (c)
ve (ç) bentleri, 45 inci maddenin beşinci ve altıncı fıkralarının uygulanmayacağı,

b) Kullanıcısı belli olmayan ödeme araçlarında veya ödeme aracının özellikleri nede-
niyle ortaya çıkan diğer sebeplerle, ödeme hizmeti sağlayıcısının ödeme işleminin yetkilendi-
rilmiş olduğunu ispat edememesi halinde, 45 inci maddenin ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci
ve altıncı fıkralarının uygulanmayacağı,

c) Ödeme emrinin yerine getirilmemesi durumunun halin şartlarından açıkça anlaşıla-
bilir olduğu hallerde, ödeme hizmeti sağlayıcısının ödeme emrinin reddini ödeme hizmeti kul-
lanıcısına bildirmesine gerek olmadığı,

ç) Gönderenin ödeme emrini ilettikten veya ödeme işleminin gerçekleştirilmesi için
onay verdikten sonra ödeme emrini geri alamayacağı,

d) 52 ve 53 üncü maddelerde yer alan sürelerden farklı gerçekleştirilme sürelerinin ge-
çerli olacağı,

kararlaştırılabilir.
(3) Üç yüz Türk Lirasını aşmayan ödeme işlemlerinde ya da beş yüz Türk Lirası veya

altında harcama limiti olan veya herhangi bir zamanda içerdiği fon tutarı beş yüz Türk Lirasını
geçmeyen ödeme araçlarına ilişkin olarak 33 üncü maddenin birinci fıkrası kapsamında söz-
leşme düzenlenmesi zorunlu değildir. Çerçeve sözleşmeye ilişkin olanlar dışında birinci ve
ikinci fıkra hükümleri bu ödeme araçları için de uygulanır.”

MADDE 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Ku-

rumu Başkanı yürütür.

—— • ——
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
ELEKTRİK PİYASASINDA DAĞITIM SİSTEMİ YATIRIMLARININ

DÜZENLENMESİ VE PLANLARDAKİ GERÇEKLEŞMELERİN
DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/1/2007 tarihli ve 26396 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik
Piyasasında Dağıtım Sistemi Yatırımlarının Düzenlenmesi ve Planlardaki Gerçekleşmelerin
Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

27/6/2014 29043

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

2/4/2015 29314
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Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

BİR AVUKAT YANINDA, AVUKATLIK ORTAKLIĞINDA VEYA AVUKATLIK

BÜROSUNDA ÜCRET KARŞILIĞI BİRLİKTE ÇALIŞAN AVUKATLARIN

ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, bir avukat yanında, avukatlık ortaklığı veya avukatlık

bürosunda, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 12 nci maddesinin birinci

fıkrasının (c) bendi gereğince, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre

çalışacak avukatların ve işveren avukatların uymaları gereken kuralları belirlemek amacıyla

düzenlenmiştir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, mesleki faaliyetini 1136 sayılı Kanun, 4857 sayılı

Kanun, Avukatlık Meslek İlke ve Kuralları, Türkiye Barolar Birliği mevzuatı ile uluslararası

mesleki düzenlemelere uygun olarak yürütmekte olan işveren avukat ile işgören avukatın bir-

likte çalışmasının içerik ve koşullarını, bu koşulların Barolar tarafından sağlanması, işleyişi

ve denetimi esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 1136 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fık-

rasının (c) bendine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Baro: İşveren avukat ile işgören avukatın birlikte çalışmakta olduğu işyerinin bulun-

duğu ve taraflar arasında imzalanacak yazılı sözleşmenin denetimini yapacak baroyu,

b) İş: İşveren avukatın, işgören avukat tarafından yerine getirilmesini istediği görevleri,

taraflar arasındaki sözleşme koşulları ile ilgili mevzuat ve 1136 sayılı Kanunda belirlenmiş il-

keler çerçevesinde yerine getirilmesini, 

c) İşyeri: İşgören avukatın çalıştığı, işveren avukata ait, Baroda kayıtlı büro ve eklen-

tilerini,

ç) İşgören avukat: Bağımsız avukat niteliğini taşımakla birlikte, 1136 sayılı Kanunun

12 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi çerçevesinde, işveren avukatla akdettiği yazılı

sözleşme ile üstlendiği işi yerine getiren avukatı,

d) İşveren avukat: Taraflar arasında imzalanacak yazılı sözleşme ile verilmesi karar-

laştırılan sürekli hizmetten yararlanan ve hizmet karşılığında ücret ödeme yükümlülüğü başta

olmak üzere ilgili mevzuattaki diğer yükümlülükleri üstlenmiş avukat ve/veya avukatlık or-

taklığını, avukatlık yazıhanesini (avukatlık bürosunu),

e) Taraflar: İşveren avukat ve işgören avukatı,

f) Tip sözleşme: Çalışma süresine ve şekline göre bu Yönetmelik hükümlerine göre ha-

zırlanmış, Yönetmeliğin eki niteliğindeki ve taraflarca birisi tercih edilerek imzalanacak söz-

leşmeyi,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

İşveren Avukatın ve İşgören Avukatın Hak ve Yükümlülükleri, Aralarında Yapacakları

Tip Sözleşme, İşgören Avukatın Çalışma Esasları ve Ücret

İşveren avukat ve işgören avukat arasında yapılacak sözleşmenin süresi ve çalışma

şekli

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında işgören avukat aşağıdaki biçimlerde ça-

lışabilir ve seçilen çalışma türüne ilişkin koşul ve ayrıntılar tip sözleşmelerde açıkça göste-

rilir.

(2) Avukatlar arası belirli süreli çalışma, belirli süreli ve tam zamanlı çalışma ve belirli

süreli ve kısmi zamanlı çalışma şeklinde olabilir.

(3) Avukatlar arası belirsiz süreli çalışma, belirsiz süreli ve tam zamanlı çalışma ve be-

lirsiz süreli ve kısmi zamanlı çalışma şeklinde olabilir.

Ücret hakkının düzenlenmesi

MADDE 6 – (1) İşveren avukat, işgören avukata ücretini, tarafların bağlı olduğu baro

tarafından, her yıl için belirlenecek asgari ücret tutarının altında olmayacak şekilde, ücreti takip

eden ayın ilk iş günü öder. Ücrete ait SGK primi, gelir, damga, muhtasar ve benzeri vergiler

ile diğer yasal kesintiler ve Baro aidatı işveren avukat tarafından ayrıca ilgili yerlere ödenir.

(2) İşveren avukat, işe başlama tarihinden en geç bir yıl sonra ve izleyen her yıl, işgören

avukatın ücretinde TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık TEFE/ÜFE ortalaması oranından az ol-

mamak üzere, tarafların anlaşacağı belli bir oranda artış yapmakla yükümlüdür.

(3) İşveren avukat, işgören avukatın sigorta primlerini, sözleşmede kararlaştırılan ger-

çek ücret miktarı üzerinden ilgili yerlere yatırmakla yükümlüdür.

(4) İşveren avukat, işgören avukata yol ve yemek için ayrıca ödeme yapar. Günlük ye-

mek ücreti miktarı, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü madde-

sinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendi ile o yıl için belirlenen miktardan az olamaz.

(5) Zorunlu müdafilik (CMK), adli yardım ve uzlaştırma görevi nedeniyle veya bilir-

kişilik yaparak kazanılan ücretler işgören avukata aittir. Bu gibi işlerin vergi yükümlülükleri,

ödeme sorumluluğu işgören avukata ait olmak üzere, işveren avukat tarafından yerine getirilir.

Ancak, bu gibi işlerin yapılması, işveren avukatın işlerinin aksatılmaması ve gerektiği gibi ya-

pılması koşuluyla üstlenilebilir.

(6) Her nevi ücret ödemesi işgören avukatın banka hesabına yapılır.

İzin hakkının düzenlenmesi

MADDE 7 – (1) İşgören avukat, çalışma dönemi süresince, her takvim yılı için, yılso-

nundan itibaren asgari 21 takvim günü ücretli izin kullanır. Bu süre 4857 sayılı Kanunda be-

lirlenen sürelerden az olamaz. Bu iznin en az 11 günü adli tatil içerisinde kullandırılır.

(2) İşveren avukat, işgören avukatın talebi halinde, kendisine, topluca veya farklı gün-

lerde kullanılabilecek şekilde bir yıl içinde en az 10 takvim günü ücretsiz izin vermeyi kabul

eder.

(3) İşveren avukat, işgören avukatı onun talebi dışında ücretsiz izne çıkaramaz.

(4) İşgören avukat, 4857 sayılı Kanunda tanınan mazeret izinlerini yukarıda belirtilen

ücretsiz izin sürelerinin dışında ayrıca kullanabilir.
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(5) İşgören kadın avukatın, 4857 sayılı Kanundan doğan hakları saklıdır. İşgören hamile

kadın avukatın talep etmesi halinde, işveren avukat en az 30 gün süreli esnek çalışma izni ta-

nımakla yükümlüdür.

(6) İşveren avukat, işgören erkek avukata eşinin doğum yapması halinde, 4857 sayılı

Kanunda doğum yapan kadın işçinin eşi için tanınmış olan sürelerde ücretli izin ve işgören er-

kek avukatın talep etmesi halinde en az 20 gün esnek çalışma izni vermekle yükümlüdür.

(7) İşveren avukat, işgören avukatın evlenmesi halinde işgören avukata beş iş günü üc-

retli izin vermekle yükümlüdür.

Çalışma süresi ve fazla çalışma konusunun düzenlenmesi

MADDE 8 – (1) İşgören avukatın haftalık çalışma süresi 45 saati aşamaz. Söz konusu

çalışma süresinin haftanın çalışılan günlerine dağılımı, aksi kararlaştırılmamış ise eşit olarak

yapılır. Hiçbir halde bir günlük çalışma süresi 11 saati aşamaz. Ara dinlenmeler işi aksatmaya-

cak şekilde ve işin gereklerine göre, işgören avukat tarafından günde bir saat ile sınırlı olmak

koşuluyla, istenildiği zaman kullanılabilir.

(2) Adliyelerde ve iş için yolda geçen süreler, büro dışı iş görüşmeleri, elektronik or-

tamda yapılan görüşme ve yazışmalar, çocuk emziren işgören avukatın 4857 sayılı Kanun uya-

rınca çocuklarına süt vermeleri için belirtilen süreler, çalışma süresinden sayılır.

(3) Büro dışında ve/veya çalışma saatleri dışında yapılan haciz, keşif ve benzeri işler

için harcanan süreler ile işgören avukat ile işveren avukat arasında ya da işgören avukat ile

müvekkiller arasındaki mevcut işin gerektirdiği sınırları aşan mahiyetteki iş görüşmeleri (tele-

fon ve benzeri görüşmeler dâhil) fazla çalışma kapsamındadır.

(4) Kural olarak pazar günleri, Ulusal Bayram ve genel tatil günlerinde çalışılmaz. An-

cak, işveren avukat, işgören avukattan acil ve zorunlu hallerde, meslek ilke ve kuralları çerçe-

vesinde kalmak kaydıyla bu günlerde de çalışmasını talep edebilir. Bu tür çalışmalar, mesleki

zorunluluğunun gerektirdiği süreyi, herhalde bir çalışma gününü aşamaz. Bu tür çalışmalarda

gönüllülük esastır. Bu tür çalışmaların karşılığı günlük ücretin iki katı olarak işgören avukata

ödenir.

(5) Fazla çalışma, bir yıl içinde 270 saati aşmamak koşuluyla yapılabilir.

(6) İşveren avukat, çalışma süresinin haftalık 45 saati aşması durumunda, işgören avu-

katın her bir saat fazla çalışması için, günlük ücretin saat başına düşen miktarının %50 oranında

arttırılmış halini işgören avukata öder.

(7) İşyerine giriş ve çıkışlarda, ilke olarak denetim uygulanmaz. İşyerine giriş ve çı-

kışlarda denetim uygulanıyor ise, girişte uygulanan denetim usulü, işten çıkışta da aynen uy-

gulanır. Aksi takdirde, çalışma saatlerinin belirlenmesinde, işgören avukatın beyanı esas alınır.

Avukatlık onuruna aykırı olacak şekilde denetim uygulanamaz. Ücretli izin şeklinde de olsa,

avukatın iş yerine girişini yasaklayan uygulama yapılamaz.

İşveren avukatın hak ve yükümlülükleri

MADDE 9 – (1) İşveren avukat, işgören avukata imzalanacak sözleşme kapsamındaki

görevini yürütebilmesi için gerekli iş ortamını hazırlar, talep ettiği işleri yapabilmesi için her

türlü bilgi ve belgeyi, araç-gereci, çalışma ve iletişim ortamını süresi içinde sağlar.
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(2) İşveren avukat ve işgören avukat, sözleşme konusu işlerin yapılmasını 1136 sayılı

Kanunda belirtilen amaçlar doğrultusunda yürütürler ve avukatlığın bağımsızlığını koruyacak

şekilde davranırlar.

(3) İşveren avukat, işyerinde başka avukatların da olması halinde, avukatlar arasında

bir hiyerarşinin olmamasını sağlar. Ancak, işgören avukat diğer meslektaşlarına, özellikle ken-

disinden kıdemli avukatlara saygı göstermek ve işyeri kurallarına uymak zorundadır.

(4) İşveren avukat, kendi işlerinin aksamaması ve gerektiği gibi yapılması koşuluyla,

işgören avukatın kendi adına dava üstlenmesini kabul edebilir. Bu durumda tahsil edilecek üc-

retin nasıl paylaştırılacağı ve iş ilişkilerinin nasıl yürütüleceği taraflarca imzalanacak iş söz-

leşmesinde kararlaştırılır.

(5) İşveren avukat, kıdemi bir yılın altında olan işgören avukatın iş sözleşmesini haklı

nedenler dışında feshettiği takdirde, işgören avukatın son ay aldığı ücret kadar bir miktarı taz-

minat olarak öder.

(6) İşveren avukat, işgören avukatın faaliyetlerini de kapsayacak şekilde, gerekli nite-

likte avukatlık mesleki sorumluluk sigortası yaptırır.

(7) İşveren avukat, işyerindeki işleri aksatmayacak şekilde, işgören avukata mesleki

gelişimi için gerekli olan seminer ve eğitimlere, makul süreyi aşmayacak şekilde katılma izni

verir. İşgören avukatın mesleki eğitim ve seminerler için ayırdığı süreler, çalışma süresinden

sayılır.

(8) İşveren avukat, yapılan iş ile ilgili her türlü masrafı (yol, yemek, konaklama ve

işlem masraflarının tamamını) karşılamakla yükümlüdür. Yapılacak masraflar için uygun mik-

tarda avans peşin ödenir. İşgören avukat, masraf avansını peşin olarak almadığı bir işi yapmak

zorunda değildir.

(9) İşveren avukat, işgören avukata, iş kapsamında kullanılmak üzere bir GSM hattı

tahsis etmek ve bu cep telefonunun faturalarını ödemekle ya da işgören avukatın işle ilgili ile-

tişim giderlerini (internet dâhil) karşılamakla yükümlüdür. İşgören avukat, kendisine tahsis

edilen GSM hattını, sadece işveren avukatla ve iş ile ilişkili olarak kullanmakla yükümlüdür.

(10) Taraflar arasında imzalanacak sözleşmeden doğan damga vergisi işveren avukat

tarafından ödenir.

İşgören avukatın hak ve yükümlülükleri

MADDE 10 – (1) İşgören avukat, mesleki faaliyetlerini işveren avukat tarafından ve-

rilen iş temelinde gerçekleştirir. İşveren avukat, işgören avukattan görevini bir başka avukata

devretmesini isteyebilir. İşveren avukat, işgören avukata tevdi ettiği işler hakkında her zaman

bilgi talep edebilir.

(2) İşgören avukat, işveren avukat tarafından kendisine tevdi edilen tüm dosya ve işler

üzerinde; işveren avukat ile birlikte, müvekkilin talepleriyle bağlı olarak, savunma, hukuki te-

mellendirme, nitelendirme yapma ve yapılacak iş ve işlemleri belirlemede söz sahibidir. Görüş

ayrılığı durumunda, işgören avukat, işveren avukatın yazılı talimatına göre hareket eder. İşgören

avukat, hayatın olağan akışı dikkate alınarak, kendisinden mevcut işin yürütülmesinin bekle-

nemeyeceği durumlarda işi reddetme hakkına sahiptir.
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(3) İşgören avukat, tek başına veya diğer çalışanlarla birlikte oluşturduğu, katkısının

bulunduğu eser niteliği taşıyan çeviriler, dilekçeler gibi belgeler üzerindeki telif haklarına iş-

veren avukat ile ortaklaşa maliktir.

(4) İşgören avukat; imzaladığı iş sözleşmesi sona erdikten sonra, en az bir yıl süre ile

işveren avukatın tüm müvekkillerine karşı, üçüncü kişilere doğrudan veya dolaylı olarak her-

hangi bir hizmet veremez, üçüncü şahıslarla vekâlet ilişkisi kuramaz, işveren avukatın müvek-

killerinin vekâletini alamaz, onlara herhangi bir hizmet sunamaz. İşgören avukat, iş sözleşmenin

sona ermesinden sonra, sadece işveren avukatın vekâlet ilişkisinin sona erdiği müvekkillerinin

vekillik görevini üstlenebilir. Ancak, onlara karşı herhangi bir görev veya hizmet üstlenemez.

(5) İşgören avukat, kendisine tevdi edilen veya avukatlık görevi nedeniyle öğrendiği

meslek sırrı kapsamındaki hususları, gerek sözleşme süresince, gerekse sözleşme sona erdikten

sonra süresiz olarak açıklayamaz.

(6) İşgören avukatın, iş sırasında işyeriyle ilgili öğrendiği alenileşmemiş her türlü bilgi

gizli bilgidir. İşgören avukata ait her türlü şahsi bilgi de gizli bilgi olup, taraflar gizli bilgiyi

sözleşme süresince ve sözleşme sona erdikten sonra süresiz olarak açıklayamazlar ve olumsuz

beyanlarda bulunamazlar.

(7) İşveren avukatın tevdi ettiği iş, kanunen yasaklanmış ve suç unsuru taşıyan bir içe-

riğe sahip ise, işgören avukat işi yapmaktan kaçınma hakkına sahiptir. İşveren avukat bu sebeple

iş sözleşmesini sonlandıramaz.

(8) İşgören avukat, işveren avukatın sözleşme kapsamındaki işlerini yapmak için za-

manını, dikkat ve becerisini en iyi şekilde kullanır.

Sözleşmenin feshi

MADDE 11 – (1) İşveren avukat ve işgören avukat imzalayacakları tip sözleşmede ara-

larındaki iş ilişkisini düzenlerken, yapacakları sözleşmenin feshine ilişkin hükümler koyabi-

lirler.

(2) Tarafların sözleşmede belirtilen süre dolmadan önce sözleşmeyi feshetmesi halinde

4857 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

Özel hükümler

MADDE 12 – (1) İşgören avukata, işyerinde, kendine ait bir masa, sandalye, bilgisayar

ve işini yapabilmesi için gerekli teknik donanım ile sağlıklı bir çalışma ortamı işveren avukat

tarafından sağlanır.

(2) İşgören avukat, yapılacak işlerin gereği olarak, seyahat etmeyi kabul eder. Yurt dı-

şına yapılacak seyahatlerde işgören avukatın kabulü aranır. İş gereği yapılacak tüm seyahat ve

konaklama masrafları ile iş için yapılacak giderler işveren avukat tarafından önceden karşı-

lanır.

(3) Hastalık, gebelik, doğum, askerlik, iş sağlığı ve güvenliği, analık halinde çalışma

ve süt izni ve sözleşmede düzenlenmeyen hallerde, 4857 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uy-

gulanır.

(4) 5 inci maddede öngörülen seçeneklerin belirlenmesi sırasında, taraflar sözleşmeye

temel hükümlere aykırı olmamak üzere ek hükümler koyabilirler.

(5) Taraflar yılsonu itibarıyla mali konular ve ücret ödemeleri bakımından ibralaşırlar.

İbralaşma yapılmamış ise ispat yükümlülüğü işveren avukattadır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sözleşmeler

MADDE 13 – (1) İşgören avukat ile işveren avukat arasında, ekte yer alan Ek-1 ve

Ek-2 tip sözleşmelerde belirtilen hususları içeren bir sözleşmenin akdedilmesi zorunludur. Bu

tip sözleşmenin yapılmaması veya akdedilmiş sözleşme ve/veya bu Yönetmelik hükümlerine

aykırılık teşkil eden fiillerin tespiti halinde, bağlı bulunulan baro tarafından işveren avukata

bir uyarı yazısı gönderilir ve söz konusu aykırılığın 15 gün içerisinde giderilmesi aksi takdirde

baro tarafından resen soruşturma açılacağı bildirilir. Uyarı yazısının işveren avukata tebliğinden

itibaren 15 gün içerisinde aykırılığın giderilmediği tespit edilirse, baro tarafından resen soruş-

turma başlatılır. Bu Yönetmeliğe aykırı fiil veya fiilleri birden fazla işlemiş işveren avukatlar

hakkında ilgili baro tarafından uyarı yazısı ile ek süre verilmeksizin disiplin soruşturması baş-

latılır.

(2) Bu Yönetmelik hükümlerinin bertaraf edilmesini ya da etkisiz hale getirilmesini

sağlamak amacıyla tip sözleşme akdetmek yerine; işgören avukatı vergi açılışı yapmaya zor-

layan işveren avukat hakkında başvurusu incelenerek bir uyarı yazısı ile 15 gün içinde ihlalin

giderilmesi, aksi halde disiplin soruşturması açılacağı bildirilir.

(3) İş sözleşmesi hükümleri ile ilgili kanunlar arasında bir çelişkinin ortaya çıkması ha-

linde işgören avukat lehine olan kanun hükümleri uygulanır ve sözleşme işgören avukat lehine

yorumlanır.

(4) İşveren avukat ve işgören avukat, adreslerindeki değişikliği diğer tarafa en geç yedi

gün içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır.

(5) İş sözleşmeleri üç suret olarak hazırlanır. Sözleşmenin bir nüshası işgören avukata,

bir nüshası işveren avukata, bir nüshası da tarafların bağlı bulunduğu baroya sunulur. Sözleş-

meler arasında çelişki bulunması halinde baroya sunulan nüsha geçerli olarak kabul edilir. Bu

sözleşmeler, baroda özel bir dosyada gizlilik kurallarına uygun şekilde saklanır.

(6) Taraflar, hukukun genel ilkesi olan ahde vefa ilkesi gereğince imzaladıkları sözleşme

hükümlerine bağlı kalacaklarını kabul ederler. Taraflar; bağlı bulundukları baronun yetkili or-

ganlarınca, imzaladıkları iş sözleşmesine aykırılıktan doğan şikâyetlerin, sözleşme baroya su-

nulmuş olsun veya olmasın, inceleneceğini ve gerekli kararların alınabileceğini ve sözleşmeden

kaynaklı uyuşmazlıkların çözüm merciinin baro yönetim kurulları ve Türkiye Barolar Birliği

olduğunu kabul ederler. Taraflar arasında bir sözleşme imzalanmamış olsa dahi, işveren ve iş-

gören avukat arasında çıkabilecek anlaşmazlıklarda, ilgisi oranında bu Yönetmelik hükümleri

baro organlarınca dikkate alınır.

(7) Bu Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanacak tip sözleşmelere ekleme yapılabilir.

Ancak, yapılacak eklemeler bu Yönetmeliğe ve yasal mevzuata aykırı olamaz.

(8) Tarafların imzaladıkları sözleşmeye açıkça aykırı davranmaları hali, Türkiye Barolar

Birliği meslek kurallarına da aykırı davranış olarak değerlendirilir.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu

yürütür.
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TEBLİĞLER

Adalet Bakanlığından:

2016 YILI TANIKLIK ÜCRET TARİFESİ

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, ceza muhakemesi sırasında tanığa verilecek taz-

minatın miktarı ile ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tarife, ceza muhakemesi sırasında Cumhuriyet savcısı, mahkeme

başkanı veya hâkim tarafından çağrılan tanıklara verilecek tazminatı kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tarife, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanu-

nunun 61 inci maddesi hükümlerine göre hazırlanmıştır.
Tazminat
MADDE 4 – (1) Tanığa, tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak günlük

15,00 ilâ 35,50 Türk Lirasına kadar ücret ödenir.
Giderler
MADDE 5 – (1) Tanık hazır olabilmek için seyahat etmek zorunda kalmışsa yol gider-

leriyle tanıklığa çağrıldığı yerdeki ikamet ve beslenme giderleri de karşılanır.
Muafiyet
MADDE 6 – (1) Tanığa ödenmesi gereken tazminat ve giderler hiçbir vergi, resim ve

harç alınmaksızın ödenir.
Yargılama gideri
MADDE 7 – (1) Bu Tarife uyarınca Devlet hazinesinden yapılan harcamalar 5271 sayılı

Ceza Muhakemesi Kanununun 324 üncü maddesi uyarınca yargılama giderlerinden sayılır.
Yürürlük
MADDE 8 – (1) Bu Tarife 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girer.

—— • ——
Adalet Bakanlığından:

YURT DIŞI TEBLİGAT VE İSTİNABE TALEPLERİNDE UYULMASI
GEREKEN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ

Yabancı ülkelerden tebliğ ve istinabe istemi ile ilgili olarak 2016 yılında yapılacak uy-
gulamada;

I. Yurt dışı tebligat ve istinabe işlemlerinde, Bakanlığımızca bu konuda çıkartılan ve
16/11/2011 tarihinde yürürlüğe giren 63/2 ve 63/3 sayılı Genelgelerde belirtilen usul ve esaslar
ile açıklanan hususların göz önünde tutulması,

II. Yurt dışı tebligat ve istinabe taleplerinde tebligat mevzuatı uyarınca her tebligat ve
istinabe talebi için,

A. Tebligat talebinde;
1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) için 25 TL posta gideri alınması;
a) 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 25/a maddesi gereğince tebliğ

talebinde bulunulması halinde, ilgilisince Maliye Bakanlığının “Muhtelif Gelirler” hesabına
yatırılmasının sağlanması ve buna dair makbuz örneğinin Lefkoşa Büyükelçiliğine gönderilen
evraka eklenmesi veya tarih ve sayısının sevk yazısında belirtilmesi, 

b) Bunun dışındaki tebliğ taleplerinin KKTC Yüksek Mahkemesi Başkanlığına doğru-
dan iletilmesi,
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c)  Tebligat evrakına pul yapıştırılmaması veya eklenmemesi,
2) Diğer ülkeler için ise 48 TL posta gideri alınması,
a) İlgilisince Maliye Bakanlığının “Muhtelif Gelirler” hesabına yatırılmasının sağlan-

ması ve buna dair makbuz örneğinin, Tebligat Kanununun 25/a maddesi gereğince tebliğ tale-
binde bulunulması halinde ilgili ülkede bulunan dış temsilciliğe gönderilen evraka eklenmesi
veya tarih ve sayısının sevk yazısında belirtilmesi, 

b) Bunun dışındaki tebliğ taleplerinin ilgili ülke yetkili makamlarına doğrudan gönde-
rilmesi, 

c)  Tebligat evrakına pul yapıştırılmaması veya eklenmemesi,
3) Tebligat Kanununun 25/a maddesi dışındaki tebligat taleplerinde aşağıda belirtilen

ülke uygulamaları esas alınarak;
a) Amerika Birleşik Devletleri adlî makamları aracılığı ile yapılacak tebligatlarda mas-

raf talep edildiğinden “Process Forwarding International adına Wells Fargo Bank, S.W.I.F.T.
No: WFBIUS6S account no: 2007107119 USA” (ABA routing no: 12l000248 belirtilmek su-
retiyle) 95 ABD Doları tutarındaki masrafın tebligatın yapılacağı kişinin adı ve soyadı ile şirket
ise ismi belirtilmek suretiyle ödemesinin yapılıp makbuz örneğinin evrak ile birlikte “PRO-
CESS FORWARDING INTERNATIONAL, 633 YESLER WAY, SEATTLE, WA 98104, USA”
adresine gönderilmesi,

b) Avustralya adlî makamları aracılığı ile yapılacak tebligatlarda masraf talep edildi-
ğinden tebliğ yapılacak adresteki posta kodu 2 (NSW) ile başlıyorsa 64 Avustralya Doları, 08
veya 09 (Northern Territory) ile başlıyorsa başkent Darwin’in 20 km uzağına kadar olan yerler
ve tek ziyaret için 143 Avustralya Doları, posta kodu 4 (Queensland Eyaleti) ile başlıyorsa bir
kişi için yapılacak bir saatlik tebligat hizmetinin karşılığının 95.30 Avustralya Doları (tebligat
yapılacak adresin 8 km’lik alanın ötesinde olması halinde gidilen her ilave km için 3.40 Avustralya
Doları, tebligat hizmetinin yerine getirilme süresi 1 saati aşıyorsa, her ilave saat başına 29.90
Avustralya Doları, eğer tebligat hizmeti iki veya daha fazla kişi için yerine getirilecekse de
17.15 Avustralya Doları) tutarındaki çekin Sidney Başkonsolosluğu adına, diğer posta kodları
söz konusu olduğunda ise,  Melburn ve yakın çevresi için 110 Avustralya Doları, Viktorya
Eyaletinde Melburn ve yakın çevresi dışındaki bölgeler için 170 Avustralya Doları, görev böl-
gesinde Viktorya dışındaki eyaletlerde (Güney Avustralya, Batı Avustralya ve Tazmanya) baş-
kentlerin merkezlerine 40 km’den uzak olmayan yerler için 200 Avustralya Doları tutarında
çekin Melburn Başkonsolosluğu adına düzenlenmesi,

c) Belçika adlî makamları aracılığı ile yapılacak tebligatlarda masraf talep edildiğinden
120 Euro’nun veya karşılığı Türk Lirasının mahkeme veznesine peşinen yatırılmasının sağ-
lanması ve evrakın doğrudan “MINISTERE DE LA JUSTICE Boulevard de Waterloo 115 1000
Bruxelles BELGIQUE” adresine gönderilerek, tebliğ işlemi sonucunda Belçika makamlarınca
istenilen masrafın ödenmesi,

ç) Fransa adlî makamları aracılığı ile yapılacak tebligatlarda masraf talep edildiğinden,
“Chambre Nationale des Huissiers de Justice” adına ve muhatabın ismi ile birlikte dosya numarası
yazılmak suretiyle “BNP PARIBAS MAINE MONTPARNASSE Agence PARIS MAINE
MONT (00274) RIB: 30004 00274 000 10225371 58 IBAN: FR76 3000 4002 7400 0102 2537
158 BIC:BNPAFRPPPXV” hesabına, 50 Euro yatırılarak makbuzun evrak ile birlikte “Minis-
tère de la Justice Service Civil de l'Entraide Judiciaire Internationale, 13 Place Vendôme,
Paris/France” adresine gönderilmesi,

d) Kanada adlî makamları aracılığıyla yapılacak tebligatlarda masraf talep edildiğinden,
düzenlenecek 100 Kanada Doları tutarında çekin (çeklerin alıcısı kısmına “Ministry of Finance”
yazılması, ayrıca “Canada” ifadesinin eklenmemesi) evrak ile birlikte ilgili dış temsilciliğimize
gönderilmesi,
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e) Singapur yetkili makamlarınca yerine getirilecek tebligat işlemlerinde adrese teslim
yöntemine göre, 20 ilâ 30 Singapur Doları değişen bir hizmet bedeli ve ilave olarak hizmet
sertifikası damga harcı karşılığı 20 Singapur Doları (olmak üzere toplam 50 Singapur Doları
yaklaşık 106 TL) masraf talep edildiğinden, ücretin mahkeme veznesine avans olarak yatırıl-
ması,

f) Yunanistan adlî makamları aracılığıyla yapılacak tebligatlarda masraf talep edildi-
ğinden, “Hellenic Ministry of Justice, Transparency & Human Rights” adına ve muhatabın
ismi ile birlikte dosya numarası yazılmak suretiyle “Bank of Greece, Bank Account Number:
23/2341147896, IBAN: GR9101000230000002341147896, Swift Code: BNGRGRAA” hesa-
bına, 50 Euro yatırılarak makbuzun evrak ile birlikte “Hellenic Republic Ministry of Justice
Directorate of Pardon Award and International Judicial Cooperation in Civil Cases 96 Mesogeion
Ave. Athens 11527 GREECE” adresine gönderilmesi,

B. İstinabe talebinde;
1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için 25 TL posta gideri alınması, ilgilisince Maliye

Bakanlığının “Muhtelif Gelirler” hesabına yatırılmasının sağlanması, ilgililerin ekonomik ve
sosyal durumlarının araştırılmasına yönelik adli yardım taleplerinin, doğrudan Sosyal Hizmetler
Dairesinin bağlı olduğu KKTC Çalışma Bakanlığına gönderilmesi, istinabe evrakına pul ya-
pıştırılmaması veya eklenmemesi,

2) Diğer ülkeler için ise 48 TL posta gideri alınması, ilgilisince Maliye Bakanlığının
“Muhtelif Gelirler” hesabına yatırılmasının sağlanması ve buna dair makbuz örneğinin, Ba-
kanlığımıza gönderilen evraka eklenmesi veya tarih ve sayısının Bakanlığa yazılan sevk yazı-
sında belirtilmesi, istinabe evrakına pul yapıştırılmaması veya eklenmemesi,

3) Bilirkişi tetkikini gerektiren talimat istemlerinde (hesap incelemesi, sağlık raporu
alınması gibi), istinabe masrafı yabancı adlî makam tarafından talep edildiğinde ödenmek üzere,
500 TL’nin mahkeme veznesine avans olarak depo ettirilmesi,

4)  Yurt dışında DNA testi istenen hallerde 3.000 TL, kan tahlili yapılması istenen hal-
lerde 1.500 TL, Türkiye’de yapılacak tahlil ve DNA testi işlemlerine esas olmak üzere yurt dı-
şından kan ve doku örneğinin alınması istenen hallerde 500 TL’nin mahkeme veznesine avans
olarak depo ettirilerek yabancı mahkemece talep edilecek masrafın ödenmesinden sonra arta
kalabilecek meblağın ilgilisine iade edilmesi,

5) Almanya ile Kanada’nın Quebec Eyaleti makamlarınca istinabe taleplerimizin yerine
getirilmesi için masraf talep edildiğinden tanık dinlenmesine yönelik istinabe taleplerinde  din-
lenecek her bir tanık için 600 TL avansın ilgilisince mahkeme veznesine depo ettirilmesi ve
bu hususun Bakanlığa gönderilecek sevk yazısında belirtilmesi,

6) Danimarka makamlarına istinabe talebi kapsamında iletilen DNA testi taleplerinde
asgari 8.953 Danimarka Kronu (DKK) (Baba, anne ve çocuk dahil) (40 DKK transfer ücreti
dahil), adres tespiti taleplerinde 115 DKK (40 DKK transfer ücreti dahil) ücretin ilgilisince
mahkeme veznesine avans olarak depo ettirilmesi, kan tahlili ve kan örneği alınması taleple-
rinde ise talebin içeriğine göre bildirilecek ücretin Kopenhag Büyükelçiliği  “Hesap sahibi:
Turkish Embassy, Banka adı: Danske Bank-Danimarka, Şube No: 4001, Hesap No: 10409381,
IBAN No: DK09 3000 0010 4093 81, SWIFT Kodu: DABADKKK” hesabına yatırılması,

7) Kongo Demokratik Cumhuriyeti yetkili makamlarınca istinabe taleplerinin yerine
getirilmesinde masraf talep edildiğinden 100 ABD Doları tutarındaki ücretin mahkeme vezne-
sine avans olarak yatırılması ve ilave ücretlerin de taraflarca karşılanacağı hususunda “Taah-
hütname” alınması,

8) Bunların dışında kalan istinabe taleplerinde, devletler nadiren masraf talep ettikle-
rinden, ilgilisinden posta gideri dışında avans alınmaması, ancak o devlet adlî makamı tarafın-
dan talep edilmesi halinde ödenmesini teminen ilgilisinden masrafın ödeneceğine dair bir “Ta-
ahhütname” alınması,

III. Uygulamaya 1/1/ 2016 tarihinde başlanması,
gerektiği Tebliğ olunur.
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TEKNİK SERVİSLERİN GÖREVLENDİRİLMESİ USUL VE ESASLARINA DAİR

TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: SGM 2010/12)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO-SGM 2015/48)

MADDE 1 – 31/10/2010 tarihli ve 27745 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Teknik

Servislerin Görevlendirilmesi Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM 2010/12)’in

2 nci maddesinin birinci fıkrasına “ürünlerin” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve karayolu

dışında kullanılan hareketli makinalara takılan içten yanmalı motorların” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“a) 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve

Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye,”

“g) 20/6/2007 tarihli ve 26558 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Dışında

Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlardan Çıkan Gaz ve Parçacık

Halindeki Kirletici Emisyonlara Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliğine

(97/68/AT),”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiş, (a), (c), (d), (f), (g), (i), (k) ve (l) bentleri yürürlükten kaldırılmış ve aynı

maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“b) Ticaret sicil numarası ve firmanın kuruluş amacını içeren Türkiye Ticaret Sicili Ga-

zetesinin noter tasdikli bir örneği, bu belge gerekli bilgi işlem alt yapısı tamamlandığında Ba-

kanlık tarafından ilgili kurumdan kontrol edilir,”

“(2) Bakanlıkça görevlendirilmiş teknik servislerin kapsam genişletme dosyalarında,

yalnızca ilk görevlendirme dosyasına göre farklılık gösteren belgeler istenir.

(3) Gerekli bilgi işlem altyapısı Bakanlık tarafından tamamlandığında, teknik servis

adayının ilk başvurusu veya teknik servisin kapsam genişletme başvurusu, elektronik ortamda

alınır ve değerlendirilir.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) Gerekli bilgi işlem altyapısı tamamlandığında bu Tebliğ gereği Bakanlığa yapılması

gereken bildirimler elektronik ortamda yapılır.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.”

MADDE 6 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
BASINÇLI GAZ TÜPLERİNİN DOLUM VE PERİYODİK MUAYENELERİNİN

USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: SGM-2015/2)’DE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: SGM-2015/49)

MADDE 1 – 22/1/2015 tarihli ve 29244 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basınçlı
Gaz Tüplerinin Dolum ve Periyodik Muayenelerinin Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (Tebliğ
No: SGM-2015/2)’in 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“a) Medikal oksijen ve CNG tüpleri hariç solunum (nefes alma) tüplerini ve bu tüplere
dolum yapan tesisleri,”

“c) Dolumu yapılan basınçlı gaz tüplerini yalnızca proje faaliyetleri kapsamında kulla-
nan ve proje sonunda tüpleri imha eden veya imalatçıya iade eden tesisleri,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinden sonra
gelmek üzere aşağıdaki (ç) bendi eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“ç) CNG: Doğal gazın belirli prosesler neticesinde yüksek basınçlarda sıkıştırılmış hali,”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (ç) bendi yürürlükten

kaldırılmıştır.
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 7 – (1) Dolum Yeterlilik Belgesi alacak dolum tesisleri, Bakanlık tarafından

elektronik başvuru sistemi kuruluncaya kadar bir dilekçe ekinde aşağıdaki bilgi ve belgeleri
içeren dosya ile birlikte faaliyet gösterdikleri ilin il müdürlüklerine müracaat eder. Ancak Ba-
kanlık tarafından gerekli alt yapının tamamlanması ile birlikte dolum yeterlilik belgesi başvu-
ruları elektronik ortamda yapılır ve süreç bu şekilde devam ettirilir. Elektronik başvuru işlem-
lerinin usul ve esasları Bakanlığın resmî internet sayfasında ilan edildikten sonra başvurular
sadece elektronik ortamda yapılır.

a) Dolum tesisi veya tedarikçinin adı, unvanı, adresi ve iletişim bilgileri.
b) Ticari sicil belgesi.
c) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı veya işletme belgesi.
ç) Sınaî gazın üretim ve/veya dolum, depolama ve piyasaya arzına dair teknik donanı-

mın ilgili teknik düzenlemelere uygun olduğuna dair beyan, miktar, kapasite ve özelliklerine
ilişkin bilgi ve belgeler.

d) Dolum esnasında dolum tesisi tarafından her bir gaz türü için kullanılacak Tüp Do-
lum Talimatını yazılı ve şematik olarak gösteren doküman.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

“ğ) CNG hariç diğer dolumu yapılan gaz çeşidinin her biri için ilgili mevzuata uygun
gaz depolama tankı,”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(7) Test sonucu uygun olmayan tüp ve/veya manifoldlu tüp demetleri beşinci fıkra
kapsamında hurdaya ayrılır.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

“ç) Periyodik muayeneden geçmeyen ve güvenli olmayan basınçlı gaz tüpleri ve/veya
manifoldlu tüp demetleri hurdaya ayrılır. Hurdaya ayırma işlemi 10 uncu maddenin beşinci
fıkrası kapsamında yapılır.”
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MADDE 8 – Aynı Tebliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15 – (1) 14 üncü madde ile yürürlükten kaldırılan Basınçlı Gaz Tüplerinin

Periyodik Muayene, Deney, Bakım ve Tamiri Yeterlilik Belgesi Verilmesine İlişkin Tebliğ (Teb-

liğ No: SGM-2011/4)’e yapılan atıflar, bu Tebliğe yapılmış sayılır.”

MADDE 9 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

—— • ——
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

LPG TÜPLERİNİN MUAYENE, DENEY, BAKIM VE TAMİRİ YETERLİLİK

BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: SGM-2011/3)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: SGM-2015/50)

MADDE 1 – 20/4/2011 tarihli ve 27911 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan LPG Tüp-

lerinin Muayene, Deney, Bakım ve Tamiri Yeterlilik Belgesi Verilmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ

No: SGM-2011/3)’in 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“a) 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve

Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (f)

bendine,” 

“d) 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 76 ncı

maddesine,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) Tüplerinin Muayene, Deney, Bakım

ve Tamiri için Yeterlilik Belgesi alacak işletmeler, Bakanlık tarafından elektronik başvuru sis-

temi kuruluncaya kadar bir dilekçe ekinde aşağıdaki bilgi ve belgeleri içeren dosya ile birlikte

faaliyet gösterdikleri ilin il müdürlüklerine müracaat eder. Ancak Bakanlık tarafından gerekli

alt yapının tamamlanması ile birlikte yeterlilik belgesi başvuruları elektronik ortamda yapılır

ve süreç bu şekilde devam ettirilir. Elektronik başvuruya ilişkin usul ve esaslar Bakanlığın

resmî internet sitesinde ilan edildikten sonra başvurular sadece elektronik ortamda yapılır.

a) Firmanın adı, adresi, telefon ve faks numarası, çalışan personelin sayısı ve niteliği,

işyeri kapalı ve açık alanı.

b) Sanayi sicil veya ticaret sicil belgesi.

c) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından alı-

nan işletme belgesi.

ç) Periyodik muayeneden başarılı şekilde geçen tüplerin ilgili standarda uygun işaret-

lenmesinde kullanılacak sembolün yeterli büyüklükteki A4 kağıdında şematik gösterimi.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin birinci ve beşinci fıkralarında, geçici 1 inci

maddesinin birinci fıkrasında ve 11 inci maddesinde yer alan “Sanayi ve Ticaret” ibareleri

“Bilim, Sanayi ve Teknoloji” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15)’DE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SAYI: 2015/6)

MADDE 1 – 25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu
Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’in 7 nci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

“(7) Türk lirası yükümlülükler için tesis edilen altın ile yabancı para yükümlülükler
için tesis edilen döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılık tutarları 5 inci maddenin dördüncü
fıkrasında yer alan kur ve fiyatlar esas alınarak hesaplanır. Türk lirası yükümlülükler için tesis
edilen döviz cinsinden zorunlu karşılık tutarlarının hesaplanmasında ise yükümlülük tarihi (dâ-
hil) ile tesis tarihinden 3 iş günü öncesine (dâhil) kadar olan günlerde Resmî Gazete’de ilan
edilen döviz alış kurlarının aritmetik ortalaması kullanılır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ 31/12/2015 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı

yürütür.

—— • ——
KURUL KARARLARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
KURUL KARARI

Karar No: 5971-1 Karar Tarihi: 24/12/2015

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 24/12/2015 tarihli toplantısında; Elektrik Piya-
sası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinin 4 üncü fıkrası uyarınca TÜİK ta-
rafından yayımlanan 2015 yılı Eylül ayı 12 aylık TÜFE değişim oranı dikkate alınarak güvence
bedellerinin artırılmasına ve 1/1/2016 tarihinden itibaren aşağıdaki güvence bedellerinin uy-
gulanmasına,

karar verilmiştir.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

25/12/2013 28862

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 26/3/2014 28953
2- 25/7/2014 29071
3- 3/1/2015 29225
4- 12/3/2015 29293
5- 30/5/2015 29371
6- 29/8/2015 29460
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
KURUL KARARI

Karar No: 5971-2 Karar Tarihi: 24/12/2015

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 24/12/2015 tarihli toplantısında; 3/11/2010 ta-
rihli ve 2861 sayılı Kurul Kararı ile 1/1/2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere kabul edilen
Elektrik Piyasasında Dağıtım Bağlantı Bedelleri ile Uygulamaya İlişkin Usul ve Esasların
2 nci maddesinde yer alan sabit bağlantı bedellerinin yine aynı Usul ve Esasların 6 ncı maddesi
uyarınca TÜİK tarafından yayımlanan 2015 yılı Eylül ayı 12 aylık TÜFE değişim oranı dikkate
alınarak sabit bağlantı bedellerinin artırılmasına ve 1/1/2016 tarihinden itibaren aşağıdaki sabit
bağlantı bedellerinin uygulanmasına,

karar verilmiştir.

—— • ——
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 5971-3 Karar Tarihi: 24/12/2015

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 24/12/2015 tarihli toplantısında; 3/11/2010 ta-
rihli ve 2862 sayılı Kurul Kararı ile 1/1/2011 tarihinden itibaren uygulanmak üzere kabul edilen
Kesme Bağlama Bedellerine İlişkin Usul ve Esasların 1 inci maddesinde yer alan kesme bağ-
lama bedellerinin yine aynı usul ve esasların 2 nci maddesi uyarınca TÜİK tarafından yayım-
lanan 2015 yılı Eylül ayı 12 aylık TÜFE değişim oranı dikkate alınarak kesme bağlama bedel-
lerinin artırılmasına ve 1/1/2016 tarihinden itibaren aşağıdaki kesme bağlama bedellerinin uy-
gulanmasına,

karar verilmiştir.

—— • ——
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 5971-4 Karar Tarihi: 24/12/2015

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 24/12/2015 tarihli toplantısında; 5346 sayılı Ye-
nilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun
kapsamında; 2016 yılında geçerli olmak üzere Türkiye Ortalama Elektrik Toptan Satış Fiyatının
(TORETOSAF) 14,87 Krş/kWh olarak belirlenmesine,

karar verilmiştir.
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T.C. 

Resmî Gazete 
Ġlânlarla ilgili müracaatlar BaĢbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

ĠĢletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

26 Aralık 2015 

CUMARTESĠ 
Sayı : 29574 

İLÂN BÖLÜMÜ 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

9 KALEM TIBBĠ CĠHAZ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve AraĢtırma Merkezi Müdürlüğü 

ihtiyacı 9 kalem Tıbbi Cihaz, Ofisimiz tip ticari Ģartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan 

teknik Ģartnamelerine uygun olarak ve ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlar dahilinde, açık 

teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

BaĢkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik Ģartnameler ile sair ihale 

evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiĢ, çıktısı 

alınabilmekte olup, BaĢkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif 

verecek olan firmaların, malzeme listesinde belirtilen Ģartname bedelini Ofis veznesine veya Ġhale 

Ek ġartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dıĢ zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklifler iç içe konulmuĢ iki zarf (dıĢ zarf - iç zarf) halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari Ģartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini 

belirten yazı ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek Ģartlarda belirtilen belgeler 

bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 11.01.2016 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Ġhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif 

verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menĢei teklif mektuplarına 

belirtilecektir. 

5 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 11694/1-1 
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1 ADET DEFORMASYON KONTROLLÜ ÜNĠVERSAL TEST SĠSTEMĠ CĠHAZI VE 

1 ADET EĞĠTĠM AMAÇLI SARSMA TABLASI CĠHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Mühendislik Fakültesi Dekanlığı ihtiyacı 1 adet 

Deformasyon Kontrollü Üniversal Test Sistemi Cihazı ve 1 adet Eğitim Amaçlı Sarsma Tablası 

Cihazı 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, ihale dokümana bedelini (100,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka 

hesabına yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek 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 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, 04/01/2016 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, kuruluĢça hazırlanan 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 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. 

 11684/1-1 
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3 KALEM BĠLGĠSAYAR ALIMI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri 

Koordinatörlüğünden:  

3 kalem Bilgisayar alımı. 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile 

geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı 

kararname eki esaslarının 20/f maddesine göre Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır. 

Ġhale Kayıt Numarası : 2015/176269 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Bilimsel ve Teknolojik AraĢtırma Projeleri 

Koordinatörlüğü Ġncivez / ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 372 291 1850   Faks: 0 372 257 4579 

c) Elektronik Posta Adresi : - 

ç) Ġhale Dokümanının Görülebileceği 

    Ġnternet Adresi (varsa) : http://w3.beun.edu.tr/ 

2 - Ġhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 3 kalem Bilgisayar 

b) Teslim [Yeri/Yerleri] : B.E.Ü. Karadeniz Ereğli Meslek Yüksek Okulu 

Ereğli/ZONGULDAK 

c) Teslim [Tarihi/Tarihleri] : Teslim süresi iĢe baĢlama tarihinden itibaren 60 

(AltmıĢ) takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Bülent Ecevit Üniversitesi Merkez Kampus 

Memur Yemekhanesi Kat: 2 

b) Tarihi ve Saati : 07/01/2016 - Saat: 14:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1 a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek 

odası belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. b) 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, bu 

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Ġdari ġartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.4. Bu ġartnamede belirlenen geçici teminata iliĢkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki teminatların Saymanlık ya da 

Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. Ġdari ġartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, Ģekli ve içeriği Mal Alımı 

Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 
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4.1.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ ihaleye katılmaya 

iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.7. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, bu ġartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iĢ ortaklığı beyannamesi, 

4.1.8. Ġhaleye iĢ ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

4.1.8.1. ĠĢ ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer 

alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. ĠĢ ortaklığının tüzel kiĢi ortağı tarafından, iĢ 

deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin yarısından fazla hissesine sahip 

ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. 

Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde (4.1.1.) ve (4.1.2.) de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Bu madde boĢ bırakılmıĢtır. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. Ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı doküman, katalog, fotoğraf veya benzeri 

materyaller ile teknik Ģartnameye cevaplarını ve açıklamalarını içeren doküman; 

4.3.1.1. Ġstekliler teklifleri ile birlikte katalog, resim, broĢür ve teknik dokümanları vb. 

belgeler verecektir. 

4.3.1.2.Tekliflerin değerlendirilmesi açısından teklif veren istekliler teknik 

Ģartnamelerdeki maddelerin tamamına sırasıyla cevap veren ―Teknik ġartnameye Uygunluk 

Belgesi‖ vereceklerdir. 

4.3.1.3. Teklif veren Ġsteklilerin teklif ettiği mallar fabrikasyon, kurulum, yazılım ve 

donanım hatalarına karĢı kesin kabulden baĢlamak üzere en az 3 (Üç) yıl garantili olmalıdır. 

Ayrıca Ġstekliler bu mallara iliĢkin olarak garanti süresinin bitiminden itibaren, en az 7 (Yedi) yıl 

süre ile ücret karĢılığı, yedek parça ve servis garantisi vermeyi taahhüt etmelidir. 

Yukarıda sayılan belgeler Ġhale dosyasında sunulacaktır. 

Yukarıda belirtilen hükümler haricinde, teknik Ģartname hükümleri geçerlidir. 

4.4. Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler: 

4.4.1. Bu madde boĢ bırakılmıĢtır. 

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

6 - Bu ihale, yeterlik kriterlerini taĢıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00.- TL (Elli Türk lirası) 

karĢılığı Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel ve Teknolojik AraĢtırma Projeleri Birimi 

Ġncivez / ZONGULDAK adresinden satın alınabilir. 

7.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 07/01/2016 PerĢembe günü Saat 14:00’a kadar Bülent Ecevit Üniversitesi 

Rektörlüğü Bilimsel ve Teknolojik AraĢtırma Projeleri Birimi Ġncivez/ZONGULDAK adresine 

elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleĢme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim 

günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Söz Konusu Ġhale 4734 - 4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 11664/1-1 
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YORULMA TEST CĠHAZI ALIMI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden: 

Yorulma Test Cihazı alımı iĢi 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3 üncü maddesindeki 

(f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 

2003/6554 sayılı kararname ekinin 20 nci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale 

edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası : 2015/181989 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi   Beytepe/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 297 6136 - 0 312 297 6138 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : bilars@hacettepe.edu.tr.  

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Yorulma Test Cihazı 1 adet 

b) Teslim yeri : H.Ü. Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

c) Teslim tarihi : SipariĢin Yükleniciye tebliğinden itibaren 75 takvim 

günü içinde. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : H.Ü. Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. kat 

Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

Toplantı odası. 

b) Tarihi ve saati : 08.01.2016 Cuma günü saat: 15.00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.2. 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, bu 

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ ihaleye katılmaya 

iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, bu ġartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iĢ ortaklığı beyannamesi, 
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4.1.7. Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, (H. Ü. Strateji GeliĢtirme Dairesi 

BaĢkanlığı - Sıhhiye ya da TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına iĢin 

adını ve kendi vergi numaranızı bildirerek yatırılan bedelin makbuzu) 

4.1.8. Ġhale konusu iĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı  verilmesi zorunludur. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Bu madde boĢ bırakılmıĢtır. 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler 

Ġstekli, alım konusu malların teklif etmeye yetkisinin bulunduğunu gösteren ve kendi 

durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunmak zorundadır. Bu belgeler Ģunlardır: 

a) Ġstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) Ġstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler, (üreticiden alınmıĢ) 

c) Ġstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte serbest bölge faaliyet belgesi. 

Ġstekli tarafından imalatçı olduğu yukarıdaki belgelerden biri sunularak tevsik edilebilir. 

ĠĢ ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mallara iliĢkin imalatçı veya yetkili satıcı 

yada yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik Ģartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman; 

Teklif edilen malın teknik Ģartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek 

amacıyla, 

4.3.2.1. Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı teknik doküman veya katalog istekli 

tarafından sunulmalıdır. Teknik Ģartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi kapsamında sunulan 

teknik dokümanların/katalogların her sayfası istekli tarafından imza-kaĢeli olarak sunulacaktır. 

4.3.2.2. Teknik Ģartnamenin tüm maddelerine teknik Ģartnameye uygunluk beyanı adı 

altında cevap verecek Ģekilde ―Teknik ġartnameye Cevaplar‖ dokümanı Ġstekli tarafından 

hazırlanarak her sayfası imza-kaĢeli olarak sunulacaktır. 

4.3.2.3. Teklif edilen malın marka ve model beyanı sunulacaktır.  

ĠĢ ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü 

tarafından teklif edilen mala iliĢkin olarak teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik Ģartnameye 

cevapları ve marka ve model beyanını içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller 

sunulur.  

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

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - Ġhale dokümanın görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü 

Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) 

görülebilir ve 100.-TL (H. Ü. Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı - Sıhhıye ya da 

TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına iĢin adını ve kendi vergi 

numaranızı bildirerek yatırılan bedelin makbuzu) yatırılan bedelin makbuzu ile H. Üniversitesi 

Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

Satınalma Bürosundan satın alınabilir. 

7.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
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8 - Teklifler, 08.01.2016 Cuma günü saat 15.00’a kadar Hacettepe Üniversitesi Beytepe 

Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma 

Bürosu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleĢme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Söz Konusu Ġhale 4734 - 4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 11696/1/1-1 

————— 

MAKALE REDAKSĠYON HĠZMETĠ ALIMI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Makale Redaksiyon Hizmeti Alımı iĢi 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3 üncü 

maddesindeki (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname ekinin 20 nci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile 

ihale edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası : 2015/181982 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi   Beytepe/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 297 6136 - 0 312 297 6138 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : bilars@hacettepe.edu.tr. 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Makale Redaksiyon Hizmeti Alımı 

b) Teslim yeri : H.Ü. Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon 

c) Teslim tarihi : SipariĢin Yükleniciye tebliğinden itibaren 365 takvim 

günü içinde. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : H.Ü Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. kat 

Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

Toplantı odası. 

b) Tarihi ve saati : 08.01.2016 Cuma günü saat: 14.00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkarlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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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, bu 

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ ihaleye katılmaya 

iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, bu ġartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iĢ ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, (H. Ü. Strateji GeliĢtirme Dairesi 

BaĢkanlığı - Sıhhiye ya da TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına iĢin 

adını ve kendi vergi numaranızı bildirerek yatırılan bedelin makbuzu) 

4.1.8. Ġhale konusu iĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Bu madde boĢ bırakılmıĢtır. 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. Teknik Ģartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman; 

Yapılacak iĢin teknik Ģartnamede yer alan kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla, 

4.3.1.1. Teknik Ģartnamenin tüm maddelerine teknik Ģartnameye uygunluk beyanı adı 

altında cevap verecek Ģekilde ―Teknik ġartnameye Cevaplar‖ dokümanı Ġstekli tarafından 

hazırlanarak her sayfası imza - kaĢeli olarak sunulacaktır. 

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

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - Ġhale dokümanın görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü 

Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) 

görülebilir ve 100.-TL (H. Ü. Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı-Sıhhiye ya da 

TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına iĢin adını ve kendi vergi 

numaranızı bildirerek yatırılan bedelin makbuzu) yatırılan bedelin makbuzu ile H. Üniversitesi 

Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

Satınalma Bürosundan satın alınabilir. 

7.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, 08.01.2016 Cuma günü saat 14.00’e kadar Hacettepe Üniversitesi Beytepe 

Kampüsü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma 

Bürosu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleĢme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Söz Konusu Ġhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 11696/2/1-1 
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SONDAJ YEDEKLERĠ ALIMI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

ĠĢin Adı: SONDAJ YEDEKLERĠ alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında 

hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale Kayıt Numarası : 2015/179558 

Dosya No : 1522098 

1 - Ġdarenin: 

a) Adres : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi Ġhsan Soyak Sokak No: 2 

67090 - ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0.372 252 40 00 (70 Hat) 

  Faks: 0.372 251 19 00 

c) Elektronik Posta Adresi: 

2 - Ġhale Konusu Malın: 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Sondaj yedekleri: 5 kalem 

b) Teslim Yeri : Bülent Ecevit Caddesi’ndeki Türkiye TaĢkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Makina ve Ġkmal Dairesi 

BaĢkanlığı Muayene ve Tesellüm ĠĢleri ġube Müdürlüğü 

Tesellüm ġefliği Ambarı ZONGULDAK 

c) Teslim Tarihi : ĠĢe baĢlanmasını müteakip 120 takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin: 

a) Yapılacağı Yer : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi 

No:125   ZONGULDAK 

b) Tarihi ve Saati : 14/01/2016 PerĢembe günü saat: 15:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik 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, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel 

kiĢiliğin siciline 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, ilgilisine 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) Ġdari ġartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dıĢı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, Ġhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmıĢ belgeler ile buna iliĢkin yazılı taahhütname, 

e) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) ġartnamede belirtilen geçici teminat, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde Ģekli ve içeriği ġartnamede belirlenen ortak 

giriĢim beyannamesi, 

ı) 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. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması 

gereken kriterler; 

4.2.1. Teklif edilecek malzemelerle ilgili olarak tanıtıcı katalog. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine %15 

fiyat avantajı uygulanması dikkate alınarak en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir.  

6 - Ġdari ġartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

BaĢkanlığı Mithat paĢa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (AĢkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELĠEVLER - ANKARA 

adresinde görülebilir ve Ģartnameler 20.00 TL. karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 14/01/2016 PerĢembe 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. 

9 - 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. 

10 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aĢağıdaki 

maddeler uygulanır. 

13.1.1. Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır. 

13.1.2. SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım ĠĢleri ile Ġlgili 

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

Ġlan olunur. 11635/1-1 
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DEVRE KESĠCĠ ÜNĠTESĠ, YOL VERĠCĠ VE RÖLE KUTULARI SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

ĠĢin Adı: DEVRE KESĠCĠ ÜNĠTESĠ, YOL VERĠCĠ VE RÖLE KUTULARI alımı 4734 

sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile 

ihale edilecektir. 

Ġhale Kayıt Numarası : 2015/179948 

Dosya No : 1522099 

1 - Ġdarenin: 

a) Adres : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi Ġhsan Soyak Sokak No: 2 

67090 - ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0.372 252 40 00 (70 Hat) 

  Faks: 0.372 251 19 00 

c) Elektronik Posta Adresi: 

2 - Ġhale Konusu Malın: 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Devre kesici ünite, yol verici ve röle kutuları: 4 kalem 

b) Teslim Yeri : T.T.K. Maden Makinaları Fabrika ĠĢletme Müdürlüğü 

Elektrik Atelyesi / ZONGULDAK 

c) Teslim Tarihi : ĠĢe baĢlanmasını müteakip; 45 gün içinde Yüklenici 

tarafından teslim edilecek numunenin uygunluk raporu 

tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin: 

a) Yapılacağı Yer : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 

125   ZONGULDAK 

b) Tarihi ve Saati : 18/01/2016 Pazartesi günü saat: 15:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik 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, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel 

kiĢiliğin siciline 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, ilgilisine 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) Ġdari ġartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dıĢı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, Ġhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmıĢ belgeler ile buna iliĢkin yazılı taahhütname, 

e) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) ġartnamede belirtilen geçici teminat, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde Ģekli ve içeriği ġartnamede belirlenen ortak 

giriĢim beyannamesi, 

ı) 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. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması 

gereken kriterler; 

4.2.1. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, 1 ve 3. Kalem Devre Kesici Ünitesi Röle Kutusu 

ve Devre kesici ünitesi ile 2 ve 4. Kalem Yolverici Ünitesi Röle Kutusu ve Yolverici Ünitesi 

grupları için toplamda en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - Ġdari ġartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

BaĢkanlığı Mithat paĢa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (AĢkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELĠEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve Ģartnameler 100.00 TL. karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 18/01/2016 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. 

9 - 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. 

10 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aĢağıdaki 

maddeler uygulanır. 

13.1.1. Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır. 

13.1.2. SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım ĠĢleri ile Ġlgili 

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

Ġlan olunur. 11636/1-1 
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HAM PETROL TAġITTIRILACAKTIR 

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden: 

Ham petrol taĢıma hizmet alımı iĢi ( ÜRTHZM-47) açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale Kayıt Numarası : 2015/179470 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Söğütözü Mah. 2180.cad. No: 10 06530 Çankaya / 

Ankara 

b) Telefon ve Faks No : 0 312 2073784 ve 0 312 2869000 

c) Elektronik Posta Adresi : btemel@tp.gov.tr 

2 - Ġhale Konusu Hizmetin Niteliği, 

  Yapılacağı Yer, Süresi ve Miktarı : Türkiye Petrolleri A.O. Batman Bölgesi boru hatları 

ile taĢıma olmayan muhtelif sahalardan üretilen 

petrolün, dolum tesislerinden Batman'da Batı 

Raman istasyonlarına (AP1, AP2, 2TP1, 2TP3, 

3TP1 ve 3TP2), Batı Raman kuyularına ve Dodan’a 

tankerlerle nakil ve teslimi için hizmet alımı, 

  TaĢınacak ham petrol miktarı yıllık 325.800 ton ve 

iĢin toplam hacmi 32.331,26 binton. km olacaktır. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı Yer : TÜRKĠYE PETROLLERĠ A.O. GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ Söğütözü Mah. 2180. Cad. No:10 

06530 Çankaya/Ankara GENEL MÜDÜRLÜK 

3 No’lu TOPLANTI SALONU 

b) Tarihi ve Saati : 26/01/2016 Saat 14:30 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirilmesinde 

uygulanacak kriterler 

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, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri, 

d) Ġdari ġartnamenin 9.maddesinin c ve d bentleri hariç olmak üzere diğer bentlerinde yer 

alan ―Ġhale DıĢı Bırakılma‖ nedenlerinden herhangi birini taĢımadığına dair yazılı taahhütname, 

e) Ġdari ġartnamenin 19. maddesine göre uygun hazırlanan teklif mektubu, Ġstekliler Birim 

Fiyat tekliflerini TL/BĠNTON. KM Ģeklinde verecekler. Ġhale sonucu üzerine ihale yapılan 

Ġstekliyle her bir sahadan taĢıtılacak miktar ve mesafe ile teklif edilen birim fiyatın çarpımı 

sonucu bulunan toplam bedel üzerinden sözleĢme düzenlenecektir. 

f) Teklif edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici 

teminat, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) Ġhale dokümanının satın alındığına dair banka makbuzu, 

i) Ġstekli,  

• Toplam dörtyüzaltmıĢ (460) ton kapasitede, trafikte kendi nam ve hesabına kayıtlı tanker 

filosuna sahip olacaktır. 

• Karayolları TaĢıma Yönetmeliğinde belirtilen Ģartlara göre bu taĢıma iĢini yapabilmek 

için en az 2017 Nisan tarihine kadar geçerli K1 ve/veya R1 belgelerini hazırlayacaktır. 

j) Kendi adına kayıtlı Trafik ġubesi onaylı tanker listesi beyan edilerek Batman Üretim 

Müdürlüğünden alınmıĢ olan yer görme belgesi, 
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k) Ham petrol taĢımacılığında deneyimli ve son üç yıllık sürede, herhangi bir yıl 

içerisinde en az ikiyüzbin (200.000) ton petrol yada petrol ürünlerinin yurt içi nakliyesi iĢini 

hiçbir ceza almadan bihakkın yaptığını ĠĢ bitirme Belgesi ile belgeleyecektir. 

l) Tanker ve çekicilerin imal yılı 2006 model ve üstü olacaktır. 

5 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. Ortak giriĢim katılmayacaktır. 

6 - Ġhale dokümanı TPAO Genel Müdürlüğü Üretim Grubu BaĢkanlığı 250 nolu odada ve 

aynı adresten üçyüz (300)TL karĢılığı temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. (Ġhale doküman bedeli, Vakıflar Bankası TPAO Bürosu 

IBAN - TR970001500158007290224965 nolu hesaba yatırılacak ve dosya numarası yazılarak 

Ģartname bedeli olduğu belirtilecektir) 

7 - Teklifler, 26/01/2016 günü saat 14:30 a kadar TPAO Genel Müdürlüğü Gelen Evrak 

Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Posta ile 

gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar Ġdareye ulaĢması Ģarttır. 

8 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az altmıĢ (60) takvim 

günü olmalıdır. 

9 - Ortaklığımız 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta 

veya kısmen yapmakta serbesttir. 11691/1-1 

—— • —— 

DÜZELTME ĠLANI 

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden: 

5 Kalem Muhtelif Laboratuvar Teçhizatı’nın ihale edileceği ilan edilmiĢtir. Ancak 4734 

sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak 

hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 25. maddesine göre 

aĢağıdaki hususlarda düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiĢtir. Tekliflerin hazırlanması ve 

sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.  

Ġhale kayıt numarası : 2015/176574 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma Projeleri 

Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 202 23 56 - 0 312 202 23 58 

c) Elektronik posta adresi : bap.ihale@gazi.edu.tr 

2 - Düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı 

a) Gazetenin adı ve tarihi  : Resmi Gazete 16.12.2015 

3 - Düzeltilen madde : Ġlan Metninin 4.2. Maddesi: 4.2. Mesleki ve Teknik 

yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

  4.2.1. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları, 

Teklif edilen malların ihale dökümanında belirlenen 

Ģartlara uygunluğunu teyit etmek için teknik bilgilere ait 

doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir. 

  4.2.2. Teklif edilen malların marka ve model beyanı, 

  4.2.3. Teknik ġartnameye cevap (ġartnamenin bütün 

maddelerine yazılı olarak) verilecektir. 

  4.2.4. Kalite ve Standarda iliĢkin belgeler ve taĢıması 

gereken kriterler: 

  4.2.4.1. Teknik ġartnamelerde belirtilen belgeler verilecektir. 

 11703/1-1 
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TAġINMAZLAR SATIġ YÖNTEMĠ ĠLE ÖZELLEġTĠRĠLECEKTĠR 

tta Gayrimenkul Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden: 

tta Gayrimenkul A.ġ. (KuruluĢ) tarafından 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde 

aĢağıdaki tabloda yer alan taĢınmazlar ―SatıĢ‖ yöntemi ile özelleĢtirilecektir. 

 

SIRA 

NO ĠHALE KONUSU 

GEÇĠCĠ 

TEMĠNAT 

TUTARI 

(TL) 

ĠHALE 

ġARTNAMESĠ 

BEDELĠ 

(TL) 

SON 

TEKLĠF 

VERME 

TARĠHĠ 

1 

Afyon ili, Sandıklı ilçesi, 

Karadirek köyü, 3789 no.lu 

parseldeki 792,00 m2 yüzölçümlü 

Sosyal Tesis Alanı imarlı taĢınmaz 

1.000 100 27/01/2016 

2 

Aydın ili, Çine ilçesi, Cumhuriyet 

Mahallesi, 334 ada, 2 no.lu 

parseldeki 8373,96 m² yüzölçümlü 

Konut Alanı imarlı bahçeli kargir 

üç depo 

55.000 500 27/01/2016 

3 

Aydın ili, Ġncirliova ilçesi, 

Ġncirliova Mahallesi, 7566 no.lu 

parseldeki 162,58 m2 yüzölçümlü 

Konut Alanı imarlı taĢınmaz 

2.500 100 27/01/2016 

4 

Aydın ili, Karacasu ilçesi, Yenice 

Mahallesi, 2204 no.lu parseldeki 

260,00 m² yüzölçümlü Hamam 

Alanı imarlı taĢınmaz 

500 50 27/01/2016 

5 

Bingöl ili, Merkez ilçesi, 

KarĢıyaka Mahallesi, 324 ada, 5 

no.lu parseldeki, 806,00 m2 

yüzölçümlü taĢınmaz  

5.000 100 27/01/2016 

6 

Gaziantep ili, ġehitkamil ilçesi, 

Güvenevler Mahallesi, 5534 ada, 2 

no.lu parseldeki 13.842,58 m2 

yüzölçümlü Merkezi ĠĢ Alanı, 

Turistik ve Kültürel Tesis, 

Eğlence, Otel, Sağlık, Konut, 

AlıĢveriĢ-Merkezi, Kapalı Otopark 

imarlı taĢınmaz (üzerindeki 

binalarla birlikte) 

1.000.000 1.500 27/01/2016 

7 

Gaziantep ili, ġehitkamil ilçesi, 

Güvenevler Mahallesi, 5534 ada, 3 

no.lu parseldeki 9.308,71 m2 

yüzölçümlü Merkezi ĠĢ Alanı, 

Turistik ve Kültürel Tesis, 

Eğlence, Otel, Sağlık, Konut, 

AlıĢveriĢ Merkezi, Kapalı Otopark 

imarlı taĢınmaz 

500.000 1.500 27/01/2016 
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1) Ġhaleler, pazarlık usulü ile gerçekleĢtirilecektir. Ġhale Komisyonunca gerekli görüldüğü 

takdirde ihaleler, pazarlık görüĢmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma 

suretiyle sonuçlandırılabilecektir. 

2) Katılımcılar ayrı ayrı olmak koĢuluyla, birden fazla ihaleye teklif verebilirler. 

3) Ġhaleye katılabilmek için taĢınmazlar için ayrı ayrı Ġhale ġartnamesi alınması ve 

tekliflerin KuruluĢun aĢağıdaki adresine son teklif verme günü saat 17.00’ye kadar elden teslim 

edilmesi zorunludur. 

4) Ġhalelere katılmak için ―Ġhale ġartnamesi‖nin satın alınması zorunludur. Ġhale 

ġartnamesi; KuruluĢ’un; T.C. Ziraat Bankası Gazi Mahallesi ġubesi/ANKARA nezdindeki TR21 

0001 0008 9802 3640 5768 41 no.lu hesabına yukarıdaki tabloda belirtilen tutar yatırılarak ve 

―Ġhalesine girilecek taĢınmazın Ġhale ġartnamesi Bedeli‖ ifadesini içerir Ģekilde ve üstünde 

ihaleye katılacak olan gerçek kiĢi, tüzel kiĢi veya ortak giriĢim grubunun ve/veya ortak giriĢim 

gurubu üyelerinden birinin adının belirtildiği dekont karĢılığında, KuruluĢun aĢağıda bildirilen 

adresinden temin edilebilir. Yatırılan bedel hiçbir surette iade edilmez. 

5) Ġhaleler, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu’na tâbi olmayıp, KuruluĢ, ihaleleri yapıp 

yapmamakta, dilediğine yapmakta ve teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare 

belirlenecek tarihe kadar uzatmakta serbesttir. 

6) ÖzelleĢtirme iĢlemleri; KDV ile her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 

7) Ġhaleye iliĢkin diğer hususlar Ġhale ġartnamesinde yer almaktadır. 

 tta GAYRĠMENKUL A.ġ. 

 GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 Bahçekapı Mahallesi Atatürk Orman Çiftliği Serpmeleri No: 4 

 (06370) A.O.Ç. Etimesgut/ANKARA 

 Tel: (312) 211 08 37-211 22 91   Faks: (312) 211 08 86 

 www.ttagayrimenkul.gov.tr 11692/1-1 

—— • —— 

Standard advertisement for local publication of local  

open tender procedures 

Construction of Sivas Enterprise Development Centre 

(ĠġGEM): 

EuropeAid/137781/ID/WKS/TR 

Ministry of Science, Industry and Technology, DG for European Union  and Foreign 

Affairs, Directorate of European Union Financial Programmes (MoSIT/DoEUFP) intends to 

award a works contract for approximately 1.870 m2 cast in place R/C building (administrative 

building) and approximately 8.100 m2 prefabricated R/C buildings (workshops) in Sivas with 

financial assistance from the Multi-annual operational programme ―Regional Competitiveness‖ 

for Community assistance from the Instrument of Pre-Accession Assistance (IPA) for the 

Regional Development Component in Turkey. The tender dossier is available for inspection at 

TOBB Ġkiz Kuleleri C-Blok Kat:23 (EskiĢehir Yolu 9. Km) 06530 Çankaya/Ankara, Turkey 

published on the EuropeAid and MoSIT/DoEUFP websites without drawings and technical 

specifications: 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome and 

www.ipa.sanayi.gov.tr. 

The deadline for submission of tender is at 12:00 (noon) on 26.02.2016. Possible 

additional information or clarifications/questions shall be published on the EuropeAid and 

MoSIT/DoEUFP websites: 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome and 

www.ipa.sanayi.gov.tr. 11715/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çankaya Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden: 

ĠLAN TUTANAĞI 
Çankaya Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden: 30.11.2015 gün ve 2015/154 sayılı ceza kararı 
Hasan ÖSKEN- Özel Etkin ve Farklı Sistem Dil Kursu Eski Müdürü 
2014-2015 öğretim yılına ait ücret ilanının kurumca verilmediği, 
Kurum tarafından 2014-2015 öğretim yılında 7.00 TL üzerinde kursiyerlerden ücret talep 

etmemeniz gerekirken, denetim kapsamına giren 19.11.2013-15.05.2015 tarihleri arasında 
kurumda 04.03.2014 baĢlama ve 05.06.2014 bitiĢ tarihli olarak açılan tek kurs dönemimde kayıtlı 
kursiyerlerden kurum tarafından ilan edilen 7.00 TL ders saati kurs ücretinin üzerinde ücret 
aldığınız Ġddiaları sübut bulmuĢtur. 

Bu eyleminizin karĢılığı olarak 657 sayılı DMK'nın 125/B-a maddesi gereğince 
TEVHĠDEN "KINAMA" cezası ile tecziye edildiniz. 

7201 sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur. 
 11621/1/1-1 

————— 
ĠLAN TUTANAĞI 

Çankaya Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden: 30.11.2015 gün ve 2015/155 sayılı ceza kararı 
Mehmet ARLI- Özel Selim Anafen Dershanesi Eski Müdürü 
"Kurumun yerleĢim planlarında yapılan kontenjanı etkilemeyen değiĢiklikler için mercie 

bilgi vermediğiniz" 
Bu eyleminizin karĢılığı olarak 657 sayılı DMK'nın 125/B-a maddesi gereğince "KINAMA" 

cezası ile tecziye edildiniz. 
7201 sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur. 
 11621/2/1-1 

————— 
ĠLAN TUTANAĞI 

Çankaya Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden: 30.11.2015 gün ve 2015/152 sayılı ceza kararı 
Nuh KARĠP- Özel Yaprak Maltepe Dershanesi Damla ġubesi Eski Müdürü 
1 - Özel Yaprak Maltepe Dershanesi Damla ġubesi Müdürlüğünün 21.08.2014 tarih ve 50 

sayılı yazısı ile kurum binasının 1,5 ve 6. Katlarında yerleĢim planında değiĢiklik yapılması 
istendiği, yeni yerleĢim planında dershane olarak izinsiz kullanılmakta olan 2,3 ve 4. Katların 
yerleĢim planları yazı ekinde sunulduğu halde bu katlara iliĢkin yerleĢim planı değiĢiklik 
talebinde bulunmadığı ve müracaatı kurucu temsilcisi yerine kendiniz yaptığınız. 

2 - Özel Yaprak Maltepe Dershanesi Damla ġubesi 2014-2015 öğretim yılında ücretsiz 
okuması gereken %3' lük orana göre 21 öğrenciye ait ücretsiz okuyacak öğrenci ve kursiyer 
formları ile ücretsiz okuyacak öğrenci ve kursiyer baĢvuruları değerlendirme formunu, (DeğiĢik; 
RG-5/7/2014-29051 yayımlanan) MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin ücretsiz veya 
burslu okuyacak öğrenci ve kursiyer baĢlığı altında 58/3 ve 59/3 maddelerinde belirtilen (Ek-7) ile 
(Ek-8) e göre komisyonda değerlendirilmesini sağlamadığınız' Ġddiaları sübut bulmuĢtur. 

Bu eyleminizin karĢılığı olarak 657 sayılı DMK'nın 125/B-a maddesi gereğince 
TEVHĠDEN "KINAMA" cezası ile tecziye edildiniz. 

7201 sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur. 
 11621/3/1-1 

————— 
ĠLAN TUTANAĞI 

Çankaya Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden: 30.11.2015 gün ve 2015/155 sayılı ceza kararı 
Mustafa Ali ĠNOĞLU- Özel Eymir Maltepe Dershanesi Bakanlıklar Eski Müdürü 
"2014-2015 öğretim yılında kurumda ücretsiz okuyacak, öğrencilerle ilgili iĢlemlerin 

yerine getirilmesinde yönetmelik hükümlerine uygun hareket etmediğiniz" 
Bu eyleminizin karĢılığı olarak 657 sayılı DMK'nın 125/B-a maddesi gereğince "KINAMA" 

cezası ile tecziye edildiniz. 
7201 sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur. 
 11621/4/1-1 
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Çankaya Belediye Başkanlığından: 

ĠLANEN TEBLĠGAT 

MUHATABI  : Halime ÖZMEN - Ġbrahim ÖZMEN 

ADRESĠ : Seyrantepe Mah. Üzümcü Sok. No, 199 Çankaya/ANKARA 

Seyrantepe Mah. Üzümcü Sok, No: 199 Ġmarın 26590 Ada 2 Parsel güneyi park alanı 

içerisinde, 23.06.2015 gün ve 621 sayılı komisyon raporuna istinaden 3194 sayılı Ġmar 

Kanununun 39, maddesi gereğince adınıza 14.649,00 TL. Tutarında para cezası tahakkuk 

ettirilmesine iliĢkin Belediye Encümeninin 03.09.2015 tarih ve 4643. 26 sayılı kararı Belediyemiz 

Zabıta Müdürlüğü ve kaçak yapınızın bulunduğu mahalle muhtarlığı kanalı ile tarafınıza tebliğ 

edilmek istenilmiĢ olup; ancak mahalle muhtarlığında kaydınızın bulunmaması ve kayıtlarımızda 

tebligata elveriĢli baĢka adresinizin de tespit edilememesi nedeniyle anılan kararların tarafınıza 

tebliği yapılamamıĢtır. 

Bu durumda Belediye Encümenince alınan olunan 03.09.2015 gün ve 4643. 26 sayılı 

karar 7201 sayılı tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere 

tarafınıza ilanen tebliğ olunur. 11711/1/1-1 

————— 

ĠLANEN TEBLĠGAT 

MUHATABI  : Murat BĠRLĠKBAġ 

ADRESĠ : Seyrantepe Mah. Üzümcü Sok. Bila No Çankaya/ANKARA 

Seyrantepe Mah. Üzümcü Sok. Bila No Ġmarın 26584 Ada 5 Parsel arkasındaki park alanı 

içerisinde, 23.06.2015 gün ve 608 sayılı komisyon raporuna istinaden 3194 sayılı Ġmar 

Kanununun 39. maddesi gereğince adınıza 14.649,00 TL. Tutarında para cezası tahakkuk 

ettirilmesine iliĢkin Belediye Encümeninin 03.09.2015 tarih ve 4644. 26 sayılı kararı Belediyemiz 

Zabıta Müdürlüğü ve kaçak yapınızın bulunduğu mahalle muhtarlığı kanalı ile tarafınıza tebliğ 

edilmek istenilmiĢ olup; ancak mahalle muhtarlığında kaydınızın bulunmaması ve kayıtlarımızda 

tebligata elveriĢli baĢka adresinizin de tespit edilememesi nedeniyle anılan kararların tarafınıza 

tebliği yapılamamıĢtır. 

Bu durumda Belediye Encümenince alınan olunan 03.09.2015 gün ve 4644. 26 sayılı 

karar 7201 sayılı tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere 

tarafınıza ilanen tebliğ olunur. 11711/2/1-1 

—— • —— 
Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

Yenimahalle 42341/1, 42343/1 ve 42344/1 ada/parsellere iliĢkin 1/1000 ölçekli uygulama 

imar planı önerisi, Belediyemiz Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıĢtır. 

Ġlgililere ilanen duyurulur. 11688/1-1 

————— 

Turgut Özal Mahallesi 43008 adanın kuzeyindeki park alanında trafo yeri ayrılmasına 

iliĢkin 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı değiĢikliği, Belediyemiz Ġmar ve ġehircilik 

Müdürlüğü panosuna asılmıĢtır. 

Ġlgililere ilanen duyurulur. 11689/1-1 

————— 

Yenimahalle 7585 ada ve çevresine ait imar planında yer alan Cami Alanının yeniden 

düzenlenmesine iliĢkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisi, Belediyemiz Ġmar ve 

ġehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıĢtır. 

Ġlgililere ilanen duyurulur. 11690/1-1 

—— • —— 
Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

ĠĢitme Engelli Çocuklar Eğitim Vakfı Ġstanbul 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 7/12/2015 

tarihinde kesinleĢen, 16/4/2015 tarihli ve E: 2014/81, K: 2015/141 sayılı kararına istinaden 

dağılmıĢtır. 

Türk Medeni Kanununun 104. Maddesi gereğince ilan olunur. 11686/1-1 
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Maliye Bakanlığından: 

 

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. 

 11716/1/1-1 
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Maliye Bakanlığından: 

 

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. 

 11716/2/1-1 
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Maliye Bakanlığından: 

 

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. 

 11716/3/1-1 
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Maliye Bakanlığından: 

 

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. 

 11716/4/1-1 
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Maliye Bakanlığından: 

 

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. 

 11716/5/1-1 
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Maliye Bakanlığından: 

 

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. 

 11716/6/1-1 
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Maliye Bakanlığından: 

 

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. 

 11716/7/1-1 



Sayfa : 76 RESMÎ GAZETE 26 Aralık 2015 – Sayı : 29574 

 

Maliye Bakanlığından: 

 

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. 

 11716/8/1-1 



26 Aralık 2015 – Sayı : 29574 RESMÎ GAZETE Sayfa : 77 

 

Maliye Bakanlığından: 

 

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. 

 11716/9/1-1 



Sayfa : 78 RESMÎ GAZETE 26 Aralık 2015 – Sayı : 29574 

 

Maliye Bakanlığından: 

 

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. 

 11716/10/1-1 



26 Aralık 2015 – Sayı : 29574 RESMÎ GAZETE Sayfa : 79 

 

Maliye Bakanlığından: 

 

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. 

 11716/11/1-1 



Sayfa : 80 RESMÎ GAZETE 26 Aralık 2015 – Sayı : 29574 

 

Maliye Bakanlığından: 

 

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. 

 11716/12/1-1 



26 Aralık 2015 – Sayı : 29574 RESMÎ GAZETE Sayfa : 81 

 

Maliye Bakanlığından: 

 

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. 

 11716/13/1-1 



Sayfa : 82 RESMÎ GAZETE 26 Aralık 2015 – Sayı : 29574 

 

Maliye Bakanlığından: 

 

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. 

 11716/14/1-1 



26 Aralık 2015 – Sayı : 29574 RESMÎ GAZETE Sayfa : 83 

 

Maliye Bakanlığından: 

 

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. 

 11716/15/1-1 



Sayfa : 84 RESMÎ GAZETE 26 Aralık 2015 – Sayı : 29574 

 

Maliye Bakanlığından: 

 

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. 

 11716/16/1-1 



26 Aralık 2015 – Sayı : 29574 RESMÎ GAZETE Sayfa : 85 

 

Maliye Bakanlığından: 

 

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. 

 11716/17/1-1 



Sayfa : 86 RESMÎ GAZETE 26 Aralık 2015 – Sayı : 29574 

 

Maliye Bakanlığından: 

 

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. 

 11716/18/1-1 



26 Aralık 2015 – Sayı : 29574 RESMÎ GAZETE Sayfa : 87 

 

Maliye Bakanlığından: 

 

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. 

 11716/19/1-1 



Sayfa : 88 RESMÎ GAZETE 26 Aralık 2015 – Sayı : 29574 

 

Maliye Bakanlığından: 

 

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. 

 11716/20/1-1 



26 Aralık 2015 – Sayı : 29574 RESMÎ GAZETE Sayfa : 89 

 

Maliye Bakanlığından: 

 

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. 

 11716/21/1-1 



Sayfa : 90 RESMÎ GAZETE 26 Aralık 2015 – Sayı : 29574 

 

Maliye Bakanlığından: 

 

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. 

 11716/22/1-1 



26 Aralık 2015 – Sayı : 29574 RESMÎ GAZETE Sayfa : 91 

 

Maliye Bakanlığından: 

 

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. 

 11716/23/1-1 



Sayfa : 92 RESMÎ GAZETE 26 Aralık 2015 – Sayı : 29574 

 

Maliye Bakanlığından: 

 

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. 

 11716/24/1-1 



26 Aralık 2015 – Sayı : 29574 RESMÎ GAZETE Sayfa : 93 

 

Maliye Bakanlığından: 

 

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. 
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Maliye Bakanlığından: 

 

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. 
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Milli Eğitim 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. 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2015/162773 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık 

Uygulama ve AraĢtırma Merkezi 
Ġl/Ġlçe SAMSUN/Atakum 

Adresi 
Kurupelit Kampüsü 

Atakum/SAMSUN 
Tel-Faks 

Tel: 0 362 312 19 19 

Faks: 0 362 457 60 10 

Posta Kodu 55139 E-Mail omusamsa@omu.edu.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

TGM Özel Sağ. Hizm. Medikal Tıb. Cih. 

ve Cer. Alet Turz. Pet. ĠnĢ. Nak. Oto. 

Gıda San. ve Tic. Ltd. ġti. 

Muharrem GÜMÜġ 

Adresi 
Derebahçe Mah. ġehit Mustafa Zıvalı 

Bulv. No: 34/23 Ġlkadım/SAMSUN 
 

T.C. Kimlik No.  10886960312 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
19 Mayıs Vergi Dairesi/8430350837  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
28489  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (18) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (X) 

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. 
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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 - 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. 
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TÜDEMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2015/53408 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
T.C. UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı TÜDEMSAġ Genel Müdürlüğü Ġl/Ġlçe SĠVAS/Merkez 

Adresi 
Kadı Burhanettin Mahallesi 

SĠVAS 
Tel-Faks 3462251818 - 3462235051 

Posta Kodu 58059 E-Mail tudemsas@tudemsas.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Atılım Yapı Malzemeleri ĠnĢaat Tic. ve 

San. Ltd. ġti. 
Salih HĠZMETLĠ 

Adresi 
Atatürk Caddesi Vakıf Sokak Vakıf 

Sitesi D: 11 - 12 SĠVAS 

Atatürk Caddesi Vakıf Sokak 

Vakıf Sitesi D: 11 - 22 SĠVAS 

T.C. Kimlik No.  47590210266 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
1010068031  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
12107  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (X) Tüm Ġhalelerden (X) 

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. 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2015/136891 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Çevre ve ġehircilik Bakanlığı 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
Ankara Çevre ve ġehircilik Ġl 

Müdürlüğü 
Ġl/Ġlçe Çankaya/ANKARA 

Adresi 
EskiĢehir Bulvarı No: 146 ODTÜ 

KarĢısı 
Tel-Faks 0 312 219 77 91 - 0 312 219 71 28 

Posta Kodu 6520 E-Mail ankara@csb.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Step Grup Kor. ve Güv. Hiz. Ltd. ġti. Onur HERKESECAN 

Adresi 
Büyükesat Mah. Uğur Mumcu Sok. No: 

72/1 GOP Çankaya/ANKARA 

DavutpaĢa Mah. Atatürk Cad. No: 

58/4 Esenler/ĠSTANBUL 

T.C. Kimlik No.  10927085608 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Cumhuriyet V.D. 7810408242  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
227490  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(X) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

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. 
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Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden: 

AĢağıda Anabilim Dalı itibariyle ünvanı belirtilen Üniversitemiz biriminde açık bulunan 

kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi 

alınacaktır. Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren en az 15 gündür. Adayların belirtilen 

kadrolar için Rektörlük Personel Dairesi BaĢkanlığına dilekçe ekinde diploma veya öğrenim 

durumunu gösterir belge, nüfus cüzdan fotokopisi, üç (3) adet fotoğraf ile özgeçmiĢi, yayın 

listelerini ve Üniversitemiz Atama ve Yükseltme kriterlerini kapsayan bir dosyayı altı nüsha 

(Doçent kadrosu için 4 nüsha) halinde yayın listelerini ve Üniversitemiz Atama ve Yükseltme 

kriterlerini kapsayan bir dosyayı altı nüsha (Doçent kadrosu için 4 nüsha) halinde hazırlayıp 

müracaat etmeleri ilan olunur. 

NOT: 

* Belirtilen kadrolara daimi statüye göre atama yapılacaktır. 

* BaĢvuranların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini belirtmeleri gerekmektedir. 

* BaĢvuracak adaylar dilekçelerine bilimsel özgeçmiĢlerini, yayınlarını, yabancı dil baĢarı 

belgelerini eklemelidirler. 

* Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik 

olması halinde de müracaatlar geçersiz sayılacaktır. 

* BaĢvuracak adayların baĢvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. 

 

ANABĠLĠM/ANASANAT DALI Profesör Doçent AÇIKLAMA 

TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ 

ENDÜSTRĠYEL TASARIM 

MÜHENDĠSLĠĞĠ 
1  

Tasarım ve imalat optimizasyonu konusunda 

çalıĢma yapmıĢ olmak. 

EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ 

KLASĠK ARKEOLOJĠ 1  
Ortaçağ arkeolojisi ve Türk Ġslam Sanatları 

alanlarında çalıĢma yapmıĢ olmak. 

MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ 

ELEKTRONĠK 1  
Süper iletkenler ve yarı iletkenler konusunda 

çalıĢma yapmıĢ olmak. 

HĠDROLĠK  1 
Hidroloji, hidrojeoloji konusunda çalıĢma 

yapmıĢ olmak. 

ORMAN FAKÜLTESĠ 

ORMAN ENTOMOLOJĠSĠ VE 

KORUMA 
 1 

Böceklerle biyolojik mücadele konusunda 

çalıĢma yapmıĢ olmak 

TIP FAKÜLTESĠ 

KARDĠYOLOJĠ 1  

Kardiyak cerrahi sonrası kalıcı pacemaker 

ihtiyacı ve atrial fibrilasyon konusunda 

çalıĢma yapmıĢ olmak. 

ÜROLOJĠ 1  

Montelukast sodyum ve N-asetil sisteinin 

böbrek koruyucu etkisi konusunda çalıĢma 

yapmıĢ olmak. 

ORTOPEDĠ VE 

TRAVMATOLOJĠ 
1  

Omurga kırıklarında Z-plak uygulamaları 

konusunda çalıĢma yapmıĢ olmak 

AĠLE HEKĠMLĠĞĠ  1 

Akupunkturun postmenapozal semptomlar 

ve hormonlar üzerine etkisi konusunda 

çalıĢma yapmıĢ olmak. 

TURĠZM FAKÜLTESĠ 

TURĠZM REHBERLĠĞĠ 1  Ġlgili alanda çalıĢma yapmıĢ olmak. 

MESLEK YÜKSEKOKULU 

MAKĠNA VE METAL 

TEKNOLOJĠLERĠ 
1  

TaĢlama ve talaĢlı üretim alanında çalıĢma 

yapmıĢ olmak 
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İstanbul Bilgi Üniversitesinden: 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aĢağıda belirtilen kadroya 

öğretim üyesi alınacaktır. 

 

Fakülte Bölüm Ünvan 

Kadro 

Sayısı Aranan Kriterler 

Sosyal 

Bilimler 

Enstitüsü 

Uluslararası 

ĠliĢkiler Yüksek 

Lisans Programı 

Yrd. Doç. 

Dr. 
1 

Adayların doktorasını, Uluslararası 

ĠliĢkiler Anabilim dalında almıĢ 

olması, Uluslararası ĠliĢkiler ve DıĢ 

Politika Teorileri, Uluslararası 

Ekonomi-Politik ve Türk DıĢ 

Politikası konularında araĢtırma 

birikimine ve ders tecrübesine sahip 

olması tercih edilmektedir. 

 

Ġlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin http://www.bilgi.edu.tr/ adresinde yer almaktadır. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  17.01.1219 

Toplantı Tarihi ve No : 26.10.2015 / 130 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 26.10.2015/ 2630 Bozcaada/ÇANAKKALE 

Çanakkale Ġli, Ayvacık Ġlçesi, Gülpınar Köyü sınırları içerisinde yer alan, Kurulumuzun 

27.05.2015 tarih ve 2381 sayılı kararı ile Roma Köprüsü ve Yolunun, 2863 sayılı Yasanın 6. ve 7. 

Maddesindeki tescil kriterlerini taĢıdığı anlaĢıldığından ilgili yönetmelik uyarınca tespit-tescil 

iĢlemlerinin baĢlatılmasına, bu doğrultuda hazırlanacak bilgi ve belgelerin hazırlanarak 

Kurulumuza iletilmesine karar verilen, özel mülkiyete kayıtlı, 1020 ve 1025 parsellerde yer alan 

Roma Köprüsü ve Yolunun tesciline iliĢkin; Çanakkale Valiliği, Ġl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü’nün 26/08/2015 tarih 3456 sayılı yazısı ve ekleri ile uzman raporu okundu ve ilgili 

dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Çanakkale Ġli, Ayvacık Ġlçesi, Gülpınar Köyü sınırları içerisinde yer alan, özel mülkiyete 

kayıtlı, 1020 ve 1025 parsellere oturan, Roma Köprüsü ve Yolunun  2863 sayılı Yasanın 6. ve 7. 

Maddesi kapsamında korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliklerini taĢıması sebebiyle 

anıtsal yapı olarak tescil edilmesine; koruma grubunun 1.grup olarak belirlenmesine; hazırlanan 

tescil fiĢinin uygun olduğuna; korunma alanının (Roma Köprüsü ve Yolunun bulunduğu alana 

paralel 20 metre) 1/2000 ölçekli haritada belirtildiği Ģekliyle uygun olduğuna; Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda 

hazırlanacak röleve-restitüsyon projelerinin Kurulumuza iletilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 11.12.2015 -148 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 11.12.2015 - 2595 SĠVAS 

Dosya No : 60.11.07 

Tokat Ġli, YeĢilyurt Ġlçesi, BahçebaĢı Köyü, Balkız Mevkii’nde, mülkiyeti özel mülkiyet 

ve Maliye Hazinesi’ne ait tapunun 106 ada, 32, 36 ve 57 parsellerinde kayıtlı, sit alanı dıĢında 

bulunan, Balkız Höyüğü’nün tescili konusunun değerlendirilmesi isteminde bulunan Tokat 

Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 29.05.2015 tarihli ve 1353 sayılı yazıları ile Koruma 

Bölge Kurulu Müdürlüğü’nce konuya iliĢkin kurum görüĢleri sorulan Tokat Valiliği, Ġl Gıda, 

Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 30.11.2015 tarihli ve 2649/4035 sayılı yazısı, Çevre ve 

ġehircilik Ġl Müdürlüğü’nün 05.11.2015 tarihli ve 4733 sayılı yazısı, YeĢilyurt Kaymakamlığı, 

Malmüdürlüğü’ nün 27.11.2015 tarihli ve 455 sayılı yazısı, konu hakkında Raportörün hazırlamıĢ 

olduğu 01.12.2015 tarihli ve 934 sayılı dosya inceleme raporu okundu, açıklamaları dinlendi, 

dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüĢme sonunda; 

Tokat Ġli, YeĢilyurt Ġlçesi, BahçebaĢı Köyü, Balkız Mevkii’nde, mülkiyeti özel mülkiyet 

ve Maliye Hazinesi’ne ait tapunun 106 ada, 32, 36 ve 57 parsellerinde kayıtlı, sit alanı dıĢında 

bulunan, Balkız Höyüğü’nün, 2863 sayılı Kanunun 6. Maddesi kapsamında özellikler göstermesi 

nedeniyle, sit sınırlarının kararımız eki 1/1000 ölçekli kadastral haritada belirlendiği Ģekilde, I. 

derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda bu alanlarda, 

kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilmemesine, imar planlarında aynen korunacak sit alanı 

olarak belirlenmesine, bilimsel amaçlı kazıların dıĢında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; 

resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢüyle konunun koruma kurulunda 

değerlendirilmesine, yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal 

faaliyetlerin devam edebileceğine, taĢ, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, 

kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme 

dökülmemesine, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek Ģekilde koruma 

kurulundan izin almak koĢuluyla birleĢtirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine, hazırlanan 

sit fiĢinin onaylanmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 11.12.2015 - 148 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 11.12.2015 - 2592 SĠVAS 

Dosya No : 60.04.251 

Tokat Ġli, Niksar Ġlçesi, Arıpınarı Köyü, Köyiçi Mevkii’nde, özel mülkiyete ait 641 

parselde, sit dıĢında bulunan Arıpınarı YerleĢim alanının tescili ile ilgili Koruma Bölge 

Kurulumuzun 30.04.2015 tarihli ve 2141 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan belgelerin 

gönderildiğini belirten ve tescil konusunun değerlendirilmesi isteminde bulunan Tokat Valiliği Ġl 

Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 11.08.2015 tarihli ve 2127 sayılı yazıları ile Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğü’nce konuya iliĢkin kurum görüĢleri sorulan Tokat Valiliği, Ġl Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Müdürlüğü’nün 17.11.2015 tarihli ve 2648/3883 sayılı yazısı, Çevre ve ġehircilik Ġl 

Müdürlüğü’nün 05.11.2015 tarihli ve 4734 sayılı yazısı,  konu hakkında Raportörün hazırlamıĢ 

olduğu 01.12.2015 tarihli ve 933 sayılı dosya inceleme raporu okundu, açıklamaları dinlendi, 

dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüĢme sonunda; 

Tokat Ġli, Niksar Ġlçesi, Arıpınarı Köyü, Köyiçi Mevkii’nde, özel mülkiyete ait 641 

parselde, sit dıĢında bulunan Arıpınarı YerleĢim alanının, 2863 sayılı Kanunun 6. Maddesi 

kapsamında özellikler göstermesi nedeniyle, sit sınırlarının kararımız eki 1/1000 ölçekli kadastral 

haritada belirlendiği Ģekilde, I. derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı 

doğrultusunda bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilmemesine, imar planlarında 

aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine, bilimsel amaçlı kazıların dıĢında hiçbir kazı 

yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı 

uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢüyle konunun koruma 

kurulunda değerlendirilmesine, yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik 

tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine, taĢ, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taĢ, tuğla, 

mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri 

malzeme dökülmemesine, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek Ģekilde 

koruma kurulundan izin almak koĢuluyla birleĢtirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine, 

hazırlanan sit fiĢinin onaylanmasına karar verildi 
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARI
— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı

YÖNETMELİKLER
— Emniyet Teşkilatı Personeli Kimlik Kartları Yönetmeliği
–– Kültür ve Turizm Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ile Avukatlık Sınav ve Atama

Yönetmeliği
–– Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve

Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik

–– Elektrik Piyasasında Dağıtım Sistemi Yatırımlarının Düzenlenmesi ve
Planlardaki Gerçekleşmelerin Denetlenmesi Hakkında Yönetmeliğin
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Bir Avukat Yanında, Avukatlık Ortaklığında veya Avukatlık Bürosunda Ücret
Karşılığı Birlikte Çalışan Avukatların Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik

TEBLİĞLER
–– 2016 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi
–– Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara

Dair Tebliğ
–– Teknik Servislerin Görevlendirilmesi Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ (Tebliğ

No: SGM 2010/12)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No-SGM 2015/48)
–– Basınçlı Gaz Tüplerinin Dolum ve Periyodik Muayenelerinin Usul ve Esaslarına

İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2015/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
(No: SGM-2015/49)

–– LPG Tüplerinin Muayene, Deney, Bakım ve Tamiri Yeterlilik Belgesi
Verilmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2011/3)’de Değişiklik Yapılmasına
Dair Tebliğ (No: SGM-2015/50)

–– Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına
Dair Tebliğ (Sayı: 2015/6)

KURUL KARARLARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 24/12/2015 Tarihli ve 5971-1 Sayılı Kararı
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 24/12/2015 Tarihli ve 5971-2 Sayılı Kararı
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 24/12/2015 Tarihli ve 5971-3 Sayılı Kararı
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 24/12/2015 Tarihli ve 5971-4 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri


