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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2016/9127

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                V. KAYNAK                                      B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                               S. SOYLU                                 M. ÖZHASEKİ                          M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                             M. ÖZHASEKİ                               F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı        Gençlik ve Spor Bakanı V.   Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                          E. ALA                                      L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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ATAMA KARARLARI

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/537

06/09/2016

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                         Fatma Betül SAYAN KAYA

                Başbakan                          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

—— • ——
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/538

06/09/2016

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                         Fatma Betül SAYAN KAYA

                Başbakan                          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

—— • ——
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/540

06/09/2016

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                         Fatma Betül SAYAN KAYA

                Başbakan                          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/541

06/09/2016

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                         Fatma Betül SAYAN KAYA

                Başbakan                          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

—— • ——
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/542

06/09/2016

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                         Fatma Betül SAYAN KAYA

                Başbakan                          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

—— • ——
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/543

06/09/2016

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                         Fatma Betül SAYAN KAYA

                Başbakan                          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/547

06/09/2016

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                         Fatma Betül SAYAN KAYA

                Başbakan                          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

—— • ——
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/550

06/09/2016

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                         Fatma Betül SAYAN KAYA

                Başbakan                          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

—— • ——
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/552

06/09/2016

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                         Fatma Betül SAYAN KAYA

                Başbakan                          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/570

06/09/2016

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                         Fatma Betül SAYAN KAYA

                Başbakan                          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

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

Karar Sayısı : 2016/654

06/09/2016

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                                    Faruk ÖZLÜ

                Başbakan                         Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

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

Karar Sayısı : 2016/655

06/09/2016

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                                    Faruk ÖZLÜ

                Başbakan                         Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/553

06/09/2016

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                              Mehmet ÖZHASEKİ

                Başbakan                               Çevre ve Şehircilik Bakanı

—— • ——
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/555

06/09/2016

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                                Berat ALBAYRAK

                Başbakan                          Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/556

06/09/2016

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                                Berat ALBAYRAK

                Başbakan                          Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

7 Eylül 2016 – Sayı : 29824                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 37



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/657

06/09/2016
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                Berat ALBAYRAK

                Başbakan                          Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
—— • ——

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/659

06/09/2016
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                   Faruk ÇELİK

                Başbakan                        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
—— • ——

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/660

06/09/2016
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                   Faruk ÇELİK

                Başbakan                        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
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YÖNETMELİKLER

Adalet Bakanlığından:
AÇIK CEZA İNFAZ KURUMLARINA AYRILMA YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/9/2012 tarihli ve 28399 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
giren Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiş-
tir.

“GEÇİCİ MADDE  1 – 5275 sayılı Kanunun Geçici 6 ncı maddesi gereğince istisna
tutulan suçlardan hükümlü olanlar hariç olmak üzere, 1/7/2016 tarihine kadar işlenen suçlar
bakımından, beş yıldan az hapis cezasının infazı için kapalı ceza infaz kurumuna alınan hü-
kümlüler, en geç üç gün içerisinde yapılacak ilk gözlem sonucu iyi halli oldukları tespit edildiği
takdirde bu Yönetmeliğin 10 ncu maddesine göre açık kuruma ayrılabilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür. 

—— • ——
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

GEMİADAMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/7/2002 tarihli ve 24832 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemia-
damları Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 2 – Bu Yönetmelik; Türk ve yabancı bayraklı gemilerde çalışan ve çalışacak
olan gemiadamlarını ve bunların yeterlikleri, eğitimleri, sınavları, belgelendirilmeleri, sağlık
durumları, kütükleme işlemleri, vardiya tutmaya ilişkin kuralları ve uygulanacak disiplin iş-
lemleri ile gemiadamlarına ilişkin denizcilik eğitimi veren kurum ve kuruluşlara yönelik idari
yaptırımları kapsar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 3 – Bu Yönetmelik, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve

Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu
maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (d) ve (f) bentleri ile 28 inci maddesine ve 20/4/1989
tarihli ve 3539 sayılı Kanun ile uygun bulunan Gemi Adamlarının Eğitim, Belgelendirilme ve
Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşmeye dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı ben-
di aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (79) numaralı bent eklenmiştir.

“4) Sözleşme: Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hak-
kında Uluslararası Sözleşme (STCW-78)’yi,”

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

2/9/2012 28399
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 4/6/2014 29020
2- 22/8/2015 29453
3- 18/8/2016 29805
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“79) GAEBS: Eğitim kurumlarının yetkilendirildiği, kurs ilanı verdiği, bu kurslara öğ-
renci kaydettiği ve tüm eğitimlerin bilgilerinin tutulduğu Gemiadamları Eğitim Bilgi Sistemi-
ni,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1)
numaralı alt bendinde yer alan üçüncü paragraf,  (2) numaralı alt bendinde yer alan üçüncü pa-
ragraf, (3) numaralı alt bendinde yer alan ikinci paragraf ve (b) bendinin  (3) numaralı alt ben-
dinde yer alan üçüncü paragraf aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“- En az ilköğretim okulu mezunu olup askerlik görevinin dokuz ayını ya da dört yıllık
fakülte mezunu olup askerlik görevinin en az dört ayını, faal gemilerde güverte eri olarak yap-
tığını belgelemek,”

“- İçeriği ve süresi Eğitim ve Sınav Yönergesi ile belirlenen Sözleşmenin öngördüğü
Kod A-II/5 “usta gemici” eğitimini İdarece onaylanmış bir eğitim kurumunda görmek ve as-
kerlik görevinin dokuz ayını faal gemilerde serdümen ya da porsun eri olarak yaptığını terhis
belgesi ile belgelemek,”

“- Deniz Kuvvetleri Komutanlığından veya Sahil Güvenlik Komutanlığından ayrılmış
olanlardan; Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu güverte programı veya Astsubay Güverte
Sınıf Okulu mezunu olup bir yılı deniz hizmeti olmak üzere iki yıl görevde bulunmuş olmak
ya da ikmal veya idari sınıf astsubay olup beş yıl deniz hizmetinde bulunmuş olmak veya gü-
verte branşlarında üç yıldan daha fazla uzman erbaşlık yapmak ve güverte tayfasını yönetme
yeteneği olduğunu gemi komutanından alınacak belge ile belgelendirmek,”

“- Sözleşmenin öngördüğü A-II/1 müfredat programlarını uygulayan ve İdare tarafından
uygunluğu onaylanan yükseköğretim kurumlarının ön lisans veyahut lisans programlarından
mezun olmak ve liman seferi dışında çalışan 500 GT’den büyük gemilerde, altı ayı köprü üs-
tünde eğitim olmak üzere toplam on iki ay deniz eğitimini onaylanmış bir staj defterine uygun
olarak başarı ile tamamlamak,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının “(A) Tayfalar”
başlığının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan üçüncü paragraf, “(B) Başmühen-
dis/Başmakinistler ve Makine Zabitleri” başlığının (c) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer
alan birinci paragraf ve “(B) Başmühendis/Başmakinistler ve Makine Zabitleri” başlığının (f)
bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan dördüncü paragraf aşağıdaki şekilde değiştirilmiş-
tir.

“- Askerlik görevinin dokuz ayını ya da dört yıllık fakülte mezunu olup, askerlik görevinin
en az dört ayını faal gemilerde makine eri olarak yaptığını belgelemek,”

“- Sözleşmenin öngördüğü A-III/1 müfredat programlarını uygulayan ve İdare tarafın-
dan uygunluğu onaylanan yükseköğretim kurumlarının ön lisans veyahut lisans programların-
dan mezun olmak ve altı ayı onaylanmış bir staj defterine uygun olarak liman seferi dışında
çalışan 750 kW’den büyük ana makine ile yürütülen gemilerde deniz eğitimi ve altı ayı da
onaylanmış bir staj defterine uygun olarak İdarece onaylı atölye tesislerinde atölye becerilerini
geliştirme eğitimi olmak üzere toplam on iki aylık onaylı eğitim programını başarı ile tamam-
lamak,”

“ - Dört yıllık fakülte ve yüksekokulların gemi inşaatı ile gemi makineleri mühendisliği
veya makine mühendisliği veyahut gemi inşaatı ve deniz teknolojisi mühendisliği bölümlerinin
lisans programından mezun olmak ve İdarenin öngördüğü ve Eğitim ve Sınav Yönergesinde
belirtilen İngilizce Başarı Esaslarına göre İngilizce yeterliğini sağlamak, Sözleşmenin öngör-
düğü İdare tarafından onaylanan uzakyol vardiya mühendisliğine yönelik A-III/1 eğitiminde
öngörülen derslerden öğrenimi esnasında süre ve müfredat olarak eksik aldığı dersleri, İdare
tarafından uzakyol vardiya mühendisliği eğitimi için yetkilendirilmiş eğitim kurum/kuruluşun-
da, bu kurumların uyguladığı uzakyol vardiya mühendisliği müfredatını içerik ve süre olarak
karşılayacak şekilde başarı ile tamamlamak ve altı ayı onaylanmış bir staj defterine uygun ola-
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rak liman seferi dışında çalışan 750 kW’den büyük ana makine ile yürütülen gemilerde deniz
eğitimi, altı ayı da onaylanmış bir staj defterine uygun olarak İdarece onaylı atölye tesislerinde
atölye becerilerini geliştirme eğitimi olmak üzere on iki aylık onaylı eğitim programını başarı
ile tamamlamak,”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin
(6) numaralı alt bendinin  altıncı ve son paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“- 750 kW’den büyük ana makine ile yürütülen gemilerde, makine sınıfı zabitan, elek-
trik zabiti veya elektronik zabiti olarak otuz aylık deniz hizmeti olmak ve İdare tarafından uy-
gunluğu onaylanan eğitim kurumlarında “elektro-teknik zabitliği” eğitimi görmek, bu gemia-
damlarından makine sınıfı zabitanlar için onaylanmış staj defterine uygun olarak İdarece onaylı
atölye tesislerinde altı ay süreli atölye becerilerini geliştirme eğitimini tamamlamak,”

“- Elektrik zabiti veya elektronik zabiti yeterliğine sahip olup, 1/1/2012 tarihinden ön-
ceki son altmış ayda on iki ay süre ile liman dışı sefer yapan ve 750 KW’den büyük ana makine
ile yürütülen gemilerde, elektrik zabiti veya elektronik zabiti olarak çalışanlara, talepleri halinde
elektro-teknik zabiti yeterliği sınavsız düzenlenir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (7)
ve (8) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“7) İdarenin öngördüğü yazılı ve uygulamalı “Yat Kaptanı (2999 GT)” sınavını başar-
mak,

şartlarını sağlayanlar “Yat Kaptanı (2999 GT)” yeterliğini almaya hak kazanırlar.
8) Yat Kaptanı (2999 GT) yeterlik belgesi, boyu on beş metreden uzun ticari yatlarda

Yat Kaptanı (499 GT) belgesi ile en az on iki ay kaptan göreviyle deniz hizmeti bulunması ko-
şuluyla Kaptan ve Uzakyol Kaptanı yeterliğine sahip gemiadamlarına, bu fıkrada belirtilen eği-
tim ve sınavlardan muaf olarak verilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Tüm gemiadamları yukarıdaki konularda yeterli olduklarını kanıtlamak için, her beş
yılda bir İdarenin öngördüğü değerlendirme sınavından geçerek veya tazeleme eğitimine gire-
rek belgelerini yenilemek zorundadırlar. Değerlendirme sınavında başarısız olan gemiadamları,
başarısız olduğu konularda tekrar sınava tabi tutulur veya eğitim ile belgelerini yenileyebilir-
ler.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Yukarıdaki belgeyi almaya hak kazanan zabitler, ilgili konuda yeterli olduklarını ka-
nıtlamak için, her beş yılda bir İdarenin öngördüğü değerlendirme sınavından geçerek veya
tazeleme eğitimine girerek belgelerini yenilemek zorundadır. Bu değerlendirmede başarısız
olan zabitler, tekrar sınava tabi tutulur veya eğitim ile belgelerini yenileyebilirler.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

“Yukarıdaki belgeyi almaya hak kazanan zabitler, ilgili konuda yeterli olduklarını ka-
nıtlamak için, her beş yılda bir İdarenin öngördüğü değerlendirme sınavından geçerek veya ta-
zeleme eğitimine girerek belgelerini yenilemek zorundadır. Bu değerlendirmede başarısız olan
zabitler, tekrar sınava tabi tutulur veya eğitim ile belgelerini yenileyebilirler.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Yukarıdaki belgeyi almaya hak kazanan gemiadamları, ilgili konuda yeterli olduklarını
kanıtlamak için, her beş yılda bir İdarenin öngördüğü değerlendirme sınavından geçerek veya
tazeleme eğitimine girerek belgelerini yenilemek zorundadırlar. Değerlendirme sınavında ba-
şarısız olan gemiadamları, tekrar sınava tabi tutulur veya eğitim ile belgelerini yenileyebilir-
ler.”
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MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 28 – GASM Başkanı; GASM Komisyonu üyeleri arasından veya dışından Ba-

kan tarafından belirlenir. GASM Başkanının ve Komisyon üyelerinin görev süresi bir yıldır.
GASM Başkanı tarafından, GASM üyelerinden biri başkan vekili olarak görevlendirilir. Görev
süresi dolanlar yerlerine görevlendirme yapılıncaya kadar göreve devam ederler.

GASM Başkanının görevleri şunlardır:
a) GASM’ı yönetmek,
b) GASM Komisyonunun kararları doğrultusunda GASM’ın işleyişini sağlamak,
c) GASM ile İdare arasında eşgüdümü sağlamak, İdareye üçer aylık dönemlerle GASM

faaliyetleri hakkında rapor vermek,
ç) GASM soru hazırlama çalışmalarını yürütmek, soruların güvenli bir şekilde korun-

masını ve depolanmasını sağlamak,
d) GASM sınav alt komisyonlarının oluşturulmasını sağlamak,
e) GASM sınavlarının bu Yönetmelik ve ilgili yönergelerin gereklerine uygun olarak

düzenlenmesini sağlamak,
f) GASM yayınlarının yapılmasını sağlamak,
g) GASM ile ilgili işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
ğ) GASM adına diğer kurum/kuruluşlara yazışmaları yapmak.”
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 29 – GASM Soru Hazırlama Birimi, Eğitim-Sınav Yönergesinde belirtilen

konularda ayrı ayrı görevlendirilen GASM soru hazırlama alt birimlerinden oluşur. GASM
soru hazırlama alt birimleri, GASM Başkanı tarafından, alanında ihtisaslaşmış, soru hazırlama
ve denetleme tekniklerine vakıf öğretim elemanları, öğretmenler veya kamu görevlilerinden
oluşturulur. GASM Soru Hazırlama Biriminde görevlendirileceklerde, yurt içi ve yurt dışı bi-
limsel yayınları veya tezlerinin olup olmadığı, GASM’ın uyguladığı sınavlara yönelik herhangi
bir dershane, etüt merkezi, yayınevi ile bir ilişkisinin bulunup bulunmadığı gibi kriterler göz
önünde bulundurulur.

GASM Soru Hazırlama Biriminde ilk defa görevlendirilenlere, alan uzmanları tarafın-
dan soru hazırlama ve denetleme eğitimi verilir.

GASM soru hazırlama biriminin görevi, alt birimlerinin aracılığı ile Eğitim-Sınav Yö-
nergesinde belirtilen konu içeriklerine uygun olarak soru üretmektir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesine  aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Soruların hazırlanmasında aşağıdaki usul ve esaslar uygulanır:
a) Soruların hazırlanmasında gizlilik esastır. İdare, gizliliğin sağlanması için gerekli

tedbirleri alır ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapar.
b) Soruların yazılması da dâhil olmak üzere, soru hazırlama sürecinin herhangi bir aşa-

masında görev alanlar, ilgili mevzuat çerçevesinde İdare tarafından belirlenen gizlilik ve gü-
venlik kurallarına uymakla yükümlüdür.

c) Soru yazarları, GASM için yazdıkları soruları başka hiçbir yerde kullanamaz, pay-
laşamaz, başka bir kurum ve/veya kuruluşa satamaz ve/veya ücretsiz devredemez. GASM Soru
Hazırlama Birimindeki görevinden ayrıldıktan sonra dahi aynı esaslar geçerlidir. Bahse konu
kişilere bu hususlara riayet etmelerini teminen taahhütname imzalatılır.

ç) Soru yazarları tarafından soruların hazırlanmasında, soruların kullanılacağı sınavın
niteliği, kapsamı, seviyesi ve aday kitlesi göz önünde bulundurulur.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 36 – GASM Başkanlığı tarafından gemiadamları sınavlarına ilişkin ve bütün

konuları kapsayan soru bankası oluşturulur ve devamlı gelişimi sağlanır.
Sorular; fiziki bakımdan güvenliği sağlanmış, dış dünya ile bağlantısı kontrollü ve ge-

rekli güvenlik önlemleri alınmış bir ortamdaki soru havuzunda saklanır.
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Soru havuzunda meydana gelebilecek teknik arıza ve benzeri durumlarda müdahaleyi
yapacak görevlinin yanında daima GASM Başkanı tarafından görevlendirilen bir personel bu-
lundurulur. Teknik müdahalede bulunan görevlilerin soru havuzundaki sorulara erişimine izin
verilmez. Soru havuzundaki sorular mevzuatta öngörülen özel düzenlemeler hariç olmak üzere
hiçbir koşulda kısmen ya da tamamen hiç kimseye verilemez, erişime açılamaz.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 37 – Gemiadamları sınavları için yazılı, sözlü ve uygulamalı sınav sorularının

seçimi; GASM sınav komisyonları tarafından, konunun bütününü kapsayacak ve alt konular
arasında dengeli dağılımı sağlayacak biçimde, 36 ncı maddede belirtilen soru havuzundan ras-
gele çekim yöntemi uygulanarak yapılır. İdare tarafından soru seçme ve sınav yönetimi oto-
masyonunun kurulduğu yerlerde, çevrim içi ve yazılı sınav sorularının seçimi, sınavın ve so-
ruların türü, içeriği, konu dağılımı, soruların zorluk derecesi gibi kriterler göz önünde bulun-
durularak sınav yazılımı tarafından gerçekleştirilir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Gemiadamları sınavlarında uyulması gereken kurallar, hangi hallerde sınavları geçersiz
sayılacağı; GASM Komisyonu tarafından belirlenerek, GASM tarafından sınavlar öncesinde
ve sınavlar sırasında gemiadamlarına yazılı ve sözlü olarak, uygulanacak kurallar ile birlikte
açıklanarak duyurulur ve uygulanır. Sınav kurallarına uymayan adayın girmiş olduğu sınav
iptal edilir ve sınav iptal tarihinden itibaren altı ay süre ile GASM sınavlarına giremez.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Madde 45 – Gemiadamları sınavları döneminde, bir gemiadamı, yeterlik derecesi için

Eğitim-Sınav Yönergesinde belirtilen sınav konularının bazılarından başarılı olamazsa bütün-
lemeye kalır. Bütünleme sınav hakkı ancak ilk sınav tarihinden itibaren iki yıl için geçerli olup,
bu sınavlar sonunda bütünlemeye kaldığı derslerden başarılı olamazsa, o gemiadamı daha önce
geçmiş olduğu derslerden de başarısız sayılır. Çevrimiçi yapılan sınavlarda, bütünleme sınav
hakkı, her ders için ilk sınav tarihinden itibaren iki yıl içinde üç defadır. Çevrimiçi yapılan sı-
navlarda gemiadamı, bütünlemeye kalınan dersten, o ders için girdiği sınav tarihinden yedi
gün geçmeden tekrar sınava giremez."

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 51 – Gemiadamı olabilmek için gerekli koşulları taşıyan kişilere gemiadamı

yeterlik belgesi, gemiadamı uzmanlık belgeleri ve belge kanıtlarını da içeren "Gemiadamı Cüz-
danı" İdare tarafından verilir.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Bu Yönetmelikte aksi belirtilmedikçe, bir gemiadamının yeterlik yükseltmesi için ge-
rekli deniz hizmetinin kabul edilmesi için gemide sahip olduğu yeterliğe uygun görev yapması
gerekmektedir.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 59 – Türk Gemiadamları Kütüğüne kayıt edildikten sonra, 50 nci maddede

yazılı gemiadamı olabilmek için gerekli koşullardan herhangi birini kaybeden veya Ek 10 uncu
madde kapsamında yeterlik belgesi iptal edilen gemiadamının, gemiadamı cüzdanı ile gemiadamı
yeterlik belgesi geri alınır ve bu durum kütüğe işlenir. Meslekten men edilenler hariç, gemiada-
mının gerekli koşulları tekrar sağlaması durumunda gemiadamı cüzdanı ve gemiadamı yeterlik
belgesi yeniden verilir.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 75 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 75 – Başvurulan liman başkanlığı, durumu bu Yönetmelik hükümlerine uygun

olanlar için gerekli belgelerin tümünü içeren bir gemiadamı liman sicil dosyası düzenler, du-
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rumu gemiadamı olmaya uygun olanları gemiadamları liman kütük defterine kayıt eder. Türk
Gemiadamları Kütüğü kayıt harcını alır, gemiadamına düzenlenen gemiadamı cüzdanı, basımı
yapıldıktan sonra posta yolu ile gemiadamının kendisine veya kanuni vekiline/temsilcisine tes-
lim edilir.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 80 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 80 – Türk Gemiadamları Kütüğüne kayıt edilen, 51 inci maddede belirtilen

yeterlik seviyesine göre gemiadamı cüzdanı alacak olan gemiadamına, harcı alındıktan sonra
liman başkanlığı tarafından gemiadamı yeterlik belgesini de içerecek şekilde düzenlenen, fo-
toğraflı ve Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenmiş beş yıl süreli gemiadamı cüzdanı verilir.

Kaptan, güverte, makine ve telsiz zabiti sınıfı yeterliklerinin doğrulamaları İdare tara-
fından kurulan elektronik veri tabanı üzerinden Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlü-
ğünce, diğer yeterliklerin doğrulamaları ise liman başkanlıklarınca yapılır. Gemiadamı uzman-
lık belgesi ve belge kanıtlarının gerekli doğrulamaları liman başkanlıklarınca yapılır.

Gemiadamı cüzdanı düzenlenmesi uygun görülen gemiadamlarının gemiadamı yeterlik
belgesi, gemiadamı uzmanlık belgesi ve belge kanıtı bilgileri, İdare tarafından kurulan verita-
banı üzerinden elektronik ortamda gemiadamı cüzdanlarının basımının yapıldığı birime gön-
derilir. Gemiadamı cüzdanları, İdarece merkez teşkilatında veya teknik ve idari altyapısı uygun
görülen liman başkanlıklarında kurulan bu birimlerde basılır.

Gemiadamı sınavlarına giren ve sınavı başararak yeterlik derecesini yükselten gemiadamı,
yeni gemiadamı yeterlik belgesi kendisine verilinceye kadar, eski gemiadamı yeterlik belgesi
ile çalışabilir. Gemiadamı Yeterlik Belgesi gemiadamı cüzdanına kayıtlı olan gemiadamlarının,
eski yeterliklerinin yeraldığı cüzdan sayfası iptal kaşesi ile iptal edildikten sonra gemiadamının
hak kazandığı yeni yeterlik belgesi gemiadamı cüzdanının yeni bir sayfasına işlenir.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 82 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 82 – 34 üncü maddeye göre başvuru işlemlerini yaparak gemiadamları sınav-

larına girip başaran gemiadamlarının, GASM tarafından düzenlenen “gemiadamları sınavları
başarı belgesi” ilgili liman başkanlığına gönderilir. İdare tarafından kurulan çevrimiçi sınav
sistemi ile yapılan sınavların sonuçları, İdare tarafından kurulan veritabanı üzerinden elektronik
ortamda liman başkanlığına gönderilir.

80 inci maddeye göre gerekli doğrulamaların yapılması için Deniz ve İçsular Düzenle-
me Genel Müdürlüğüne gönderilmesi gereken gemiadamları için, başarı belgeleri diğer evrak-
larla birlikte yine elektronik ortamda, liman başkanlığı tarafından gerekli doğrulamaların ya-
pılması ve sicil kayıtları yapılmak üzere Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğüne gön-
derilir. Gemiadamının durumundaki değişme Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğün-
de gemiadamı yeterlik belgesi sicil kayıtlarına işlenir. Bu Genel Müdürlük tarafından düzen-
lenmesi onaylanan gemiadamı yeterlik belgeleri ile 80 inci maddeye göre liman başkanlıkları
tarafından gerekli doğrulamaların yapılması gereken gemiadamı yeterlikleri, gerekli doğrula-
malar yapıldıktan sonra, Gemiadamı Cüzdanına işlenerek gemiadamına teslim edilir. Belgeler
liman başkanlıklarındaki gemiadamı sicil dosyalarına konularak liman başkanlıklarınca ge-
miadamları liman kütük defterine işlenir.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 86 ncı maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

"f) Gemilerinden herhangi birine atanan her bir gemiadamının, Sözleşmenin gerektirdiği
tazeleme ve güncelleme eğitimlerini almış ve iş sağlığı ve güvenliği alanında gerekli bilgi
sahibi olmasını,"

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin beşinci kısmının ikinci bölümünün başlığı aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“Çeşitli ve Son Hükümler”
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MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.
“Faaliyet yasağı
EK MADDE 9 – Geminin, gemiadamı yönünden elverişsiz durumları uygun hale ge-

tirilene kadar geminin faaliyetine izin verilmez. Durumun İdareye rapor edilmesi halinde İdare
konuyu araştırır ve gerekli tedbirleri alır veya aldırır.

Gemiadamları Disiplin Komisyonu
EK MADDE 10 – Bu Yönetmelik ve 4/6/2004 tarihli ve 25482 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Telsiz Operatör Yeterlikleri ve Sınav Yönetmeliği kapsamında İdarece yeterlik
veya uygunluk onay belgesi verilmiş gemiadamlarının Türk veya yabancı bayraklı gemilerdeki
hizmetleri sırasında herhangi bir şekilde tespit veya rapor edilen mesleki yetersizlikleri, disip-
linsizlikleri, denizcilik örf ve adetlerine, teamüllere, denizcilik terbiyesine ve çalışma disiplinine
uygun olmayan davranışları ile görevi ihmalleri veya kasıtlı kötü davranışları, Gemiadamları
Disiplin Komisyonunca incelenir.

Gemiadamları Disiplin Komisyonu üyeleri; İdareyi temsilen ilgili Genel Müdür, Genel
Müdür Yardımcısı ve Daire Başkanı olmak üzere üç kişi, denizcilikle ilgili meslek kuruluşlarını
temsilen denizcilikle ilgili 4 yıllık fakülte mezunu Uzakyol Kaptanı ve Uzakyol Başmühendisi
yeterliğine sahip olmak üzere iki kişi, işçi sendikalarını temsilen bir kişi, işveren sendikalarını
temsilen bir kişi olmak üzere toplam 7 kişiden oluşur. Komisyonun başkanlığını Genel Müdür
yürütür. İdareyi temsil edenler haricindeki komisyon üyeleri Müsteşar tarafından 2 yıl için se-
çilir ve süresi bitenler yeniden seçilebilir. Komisyon, İdare tarafından gerekli görülen durumlar
haricinde, başvuru sayısının en az beş olması halinde ayda en çok bir defa, disiplin hususlarını
değerlendirmek üzere de yılda en az bir defa ayrıca toplanır. Komisyonun sekretaryası İdare
tarafından yürütülür.

Gemiadamlarının mevzuata, denizcilik örf ve adetlerine, teamüllerine, denizcilik ter-
biyesine ve çalışma disiplinine uygun olmayan davranışları ile görevi ihmalleri veya kasıtlı
kötü davranışları; gemi işleticisi, gemi donatanı veya liman başkanı tarafından doğrudan İda-
reye bildirilir veya İdare tarafından doğrudan tespit edilebilir. Bu maddenin birinci fıkrasında
belirtilen hususlarda yapılan tespitler, raporlar, tutanaklar, bilgi ve belgeler ilgililerince Ge-
miadamları Disiplin Komisyonunda görüşülmek üzere İdareye sunulur. Ayrıca yurtdışında ya-
bancı denizcilik idareleri tarafından yapılan denetim ve kontrollerde ortaya çıkan gemiadamı
yetersizlikleri, kusur ve kabahatleri ile müeyyide gerektiren benzer durumlar da bu Komisyon
tarafından değerlendirilir.

İdare, gelen bildirimlerin görüşülmesi ve değerlendirilmesi için, bu maddenin ikinci
fıkrasında belirtilen süreler dâhilinde Komisyon üyelerini toplantıya çağırır.

Gemiadamları Disiplin Komisyonu tarafından, bu madde kapsamında İdareye yapılan
bildirimlere muhatap gemiadamının savunması talep edilir. Gemiadamının savunması ile diğer
bilgi ve belgeler Gemiadamları Disiplin Komisyonunca değerlendirilir. Yapılan değerlendir-
menin sonucuna göre Komisyon Ek 11 inci maddede belirtilen idari yaptırımlardan hangisinin
uygulanacağına dair tavsiyesini içeren raporunu İdareye sunar. İdare tarafından söz konusu ra-
porda yer alan hususlar dikkate alınmak suretiyle rapora bağlı olmaksızın yapılan değerlendir-
me neticesinde müeyyideye ilişkin nihai karar verilir.

Hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı olan gemiadamlarının durumu; Gemiadamları
Disiplin Komisyonu raporu beklenmeden İdare tarafından Ek 11 inci maddeye göre değerlen-
dirilir.

İdare, gelen talebin muhteviyatına göre gerekli gördüğü hallerde, Komisyon raporunu
beklemeksizin tedbir amaçlı olarak Ek 11 inci maddede belirtilen şekilde yeterlik belgesinin
askıya alınması işlemini uygulayabilir.
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Ek 11 inci maddede belirtilen idari yaptırımlara ilişkin usul ve esaslar İdare tarafından
yayımlanan Yönerge ile belirlenir.

Gemiadamlarına ilişkin idari tedbirler
EK MADDE 11 – Gemiadamlarının mevzuata, denizcilik örf ve adetlerine, teamülle-

rine, denizcilik terbiyesine ve çalışma disiplinine uygun olmayan davranışları ile görevi ih-
malleri veya kasıtlı kötü davranışları ve gemilerin yola elverişlilik bakımından donatılmaları
ile ilgili gerekleri yerine getirmeyen gemiadamları hakkındaki idari tedbirler aşağıdaki hususlar
doğrultusunda İdare tarafından belirlenmiş usul ve esaslar çerçevesinde uygulanır:

a) İdare; gemiadamlarının denizcilik örf ve adetlerine, teamüllere, denizcilik terbiyesine,
çalışma disiplinine uygun olmayan davranışları ile görevi ihmalleri veya kasıtlı kötü davranış-
ları halinde kusurun ağırlık derecesi ile ihmal veya kasıt unsurlarının varlığına göre ihtar veya
yeterlik belgesini 6 aya kadar askıya alma müeyyidelerinden birine karar verir.

b) İdare; gemiadamının sadakat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranışları ile mesleki
yetersizliğine ilişkin durumlarda kusurun ağırlık derecesi ile ihmal veya kasıt unsurlarının var-
lığına göre ihtar, yeterlik belgelerinin 6 aya kadar askıya alınması, bir alt yeterliğe indirilmesi,
belirli konularda yeniden eğitime tabi tutulması müeyyidelerinden bir veya birkaçına karar verir.

c) İdare; denizde can ve mal emniyetinin sağlanmasına yönelik geminin sevkine ve tek-
nik idaresine ilişkin kusurlar halinde kusurun ağırlık derecesi ile ihmal veya kasıt unsurlarının
varlığına göre ihtar, yeterlik belgelerinin 6 aya kadar askıya alınması, yeterlik belgelerinin bir
alt yeterliğe indirilmesi, belirli konularda yeniden eğitime tabi tutulması, yeterlik belgesinin
iptali veya ilgilinin denizde çalışmaktan men edilmesi gibi müeyyidelerinden bir veya birkaçına
karar verir.

ç) Bu Yönetmelikte geçen her türlü gemiadamı yeterlik belgesi, uzmanlık belgesi, belge
kanıtı, gemiadamı cüzdanı, uygunluk onay belgesi ve eğitim belgelerini sahtecilik yoluyla elde
ettiği anlaşılan Türk veya yabancı uyruklu gemiadamlarının bu belgeleri iptal edilir. Bu belge-
lerin yurt dışından temin edilmesi halinde belgelere el konulur ve ilgili idaresine bildirimde
bulunulur. Sahte belge taşıyan gemiadamı İdare tarafından ilgili makamlara bildirilir. Sahtecilik
ile ilgili suçtan aklanıncaya kadar İdare tarafından yapılması gereken gemiadamı işlemleri ya-
pılmaz.

d) Liman devleti kontrollerinde başka bir denizcilik idaresince belgelendirilmiş gemiada-
mının mesleki yetersizliğinin Türk limanlarında tespit edilmesi halinde, böyle bir gemiadamının
sefere devam etmesine izin verilmez ve ilgili denizcilik idaresine ihbarda bulunulur.

e) Belgesi askıya alınmış olmasına rağmen gemide görev aldığı tespit edilen gemiada-
mının belgesi iptal edilir ve 2 yıl boyunca bu Yönetmelik kapsamında hiç bir belge düzenlen-
mez. Ayrıca, hakkında cezai işlem yapılması için ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunulur.

f) İdare, sağlık durumlarından kuşku duyulan ya da hasta oldukları bildirilen gemiadam-
larına, sağlık durumlarının denizde çalışmalarına engel olup olmadığının belirlenmesi amacıyla
sağlık yoklaması yaptırabilir.

Gemiadamları eğitimi veren gerçek veya tüzel kişilere ilişkin idari tedbirler
EK MADDE 12 – Ek 13 üncü maddeye göre yetkisi iptal edilen eğitim kurumunun

yöneticileri, kurucuları, kardeş, eş, anne, baba, çocukları gibi kan hısımları ile sıhri (kayın) hı-
sımları ve ortakları iki yıl boyunca denizcilikle ilgili herhangi bir eğitim kurumu açamaz, mev-
cut eğitim kurumlarında görev alamaz.

Gemiadamları eğitimi veren gerçek veya tüzel kişilere ilişkin yaptırımlar
EK MADDE 13 – Gemiadamları hakkında eğitim ve sınav ile ilgili gerekleri yerine

getirmeyen gerçek veya tüzel kişiler hakkında aşağıdaki esaslar uygulanır.
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a) İdare tarafından yetkilendirilmediği halde gemiadamı eğitimi veren, vermeyi taahhüt
eden, yazılı veya görsel basın yoluyla duyuru yapan veya amatör denizci belgesi dâhil herhangi
bir gemiadamı belgesi düzenleneceğini vaat eden gerçek ve tüzel kişiler hakkında suç duyuru-
sunda bulunulur.

b) 67 nci madde kapsamında oluşturulan Komisyon tarafından yapılan değerlendirme
sonucunda, aşağıda belirtilen durumlarda Yükseköğretim Kurulu ve Milli Eğitim Bakanlığına
bağlı denizcilik eğitimi veren kurum ve kuruluşların GAEBS'de tanımlı yetkileri 12 aya kadar
askıya alınabilir. Askıya alma işlemi tek bir eğitim için veya tüm eğitimler için yapılabilir. Eği-
tim kurumunun yetkisinin iptal edildiği tarihte, aynı eğitim kurumu ve kuruluşunda eğitime
devam etmekte olanlar, eğitimlerini tamamlamaları halinde İdare tarafından belgelendirilir.
Yetkisi askıya alınmış bir eğitim kurum ve kuruluşunda daha önce eğitim almış ancak belge-
lendirilmesi yapılmamış kişiler İdare tarafından belgelendirilebilir. Askıya alınan eğitim/eği-
timler için GAEBS’de kurs ilanı açılamaz. Komisyon, bu madde kapsamında yapılacak yaptı-
rımlara karar verirken, 67 nci maddede belirtilen protokol esaslarına göre kurulan izleme ve
değerlendirme komitelerinden gelen raporlarda yer alan hususları dikkate alır. Bununla birlikte
nihai karar, izleme ve değerlendirme komitelerinden gelen rapora bağlı olmaksızın yapılan de-
ğerlendirme neticesinde İdare tarafından karar verilir.

1) Sözleşmenin I/8 Kuralı ile Kod A-I/8 Kısmı uyarınca oluşturulan kalite standartları
sisteminin işlevselliğini yitirdiğine dair nesnel kanıtlara istinaden gemiadamı eğitimi veren ku-
rum ve kuruluşların yetkileri 6 ay süre ile askıya alınır. Bu süre sonunda tespit edilen eksiklik
giderilmediyse eksikliklerinin giderildiğinin tespiti yapılana kadar askıya alma işlemi devam
ettirilir.

2) 67 nci madde kapsamında izleme ve değerlendirme faaliyetleri için başvurmamış
kurum ve kuruluşların veya başvuruyu yapmasına rağmen izleme ve değerlendirme faaliyetleri
6 ay içerisinde tamamlanamamış eğitim kurum ve kuruluşlarının yetkileri izleme ve değerlen-
dirme faaliyetleri sonuçlanana kadar askıya alınır.

3) İdare tarafından yetkilendirilmiş eğitim kurum ve kuruluşlarının, eğitimle ve sınavla
ilgili İdareyi yanıltmaya yönelik her türlü usulsüzlük ve sahtecilik tespit edilmesi halinde yet-
kileri 12 ay süre ile askıya alınır.

4) İdare tarafından yetkilendirilmiş eğitim kurum ve kuruluşlarından tesis ve ekipman
gereklilikleri olmadan eğitim faaliyetinde bulunan ve/veya eğitimlerde uygunsuz araç gereç
kullandığı tespit edilenlerin yetkileri 3 ay süre ile askıya alınır.

5) İdare tarafından yetkilendirilmiş eğitim kurumlarından eğitim kayıtlarını kurallara
uygun tutmayan, yetkisiz ve yetersiz personel ile eğitim veren, gerekli koşullar sağlanmadan
öğrenciyi kaydeden, GAEBS üzerinden yapılan yoklamalarda sınıfta mevcut olmayan kişileri
kasıtlı olarak mevcutmuş gibi gösterdiği tespit edilen ve/veya onaylı eğitim programına uy-
mayanların yetkileri 3 ay süre ile askıya alınır.

c) Eğitim kurum ve kuruluşlarının GAEBS üzerinde tanımlı yetkileri 67 nci madde kap-
samında oluşturulan Komisyon tarafından, eğitim kurumunun 1 yıl boyunca hiçbir eğitim dü-
zenlemediğinin tespit edilmesi durumunda iptal edilir. Bu durumda eğitime devam etmekte
olanlar eğitimlerini tamamlamaları halinde İdare tarafından belgelendirilir. Yetkisi iptal edilmiş
bir eğitim kurumunda daha önce eğitim almış ancak belgelendirilmesi yapılmamış kişiler İdare
tarafından belgelendirilebilir.

ç) İdare tarafından belgelendirilmiş denizci eğitimcilerden yetkileri dışında eğitim ver-
diği tespit edilen ve/veya eğitim kurum ve kuruluşlarında eğitime katılmadığı halde eğitici gibi
görünen eğitmenlerin İdare tarafından verilmiş olan denizci eğitimci belgesi 2 yıl süre ile askıya
alınır.
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Tekerrüre ilişkin hükümler
EK MADDE 14 – Gemi işleteni, donatanı, gemiadamı, eğitim kurum ve kuruluşları,

eğiticiler ve ilgililer hakkında bir takvim yılı içerisinde yetkilerinin veya yeterlik belgesinin
askıya alınmasını gerektiren kusurların her birinin tekrarında askıya alınma süresi iki kat artı-
rımlı olarak uygulanır.  Ek 11 ve Ek 13 üncü maddelerde yer alan ihtar cezası gerektiren kusurlar
hariç aynı ihlali üç kez tekrar edenlerin İdare tarafından verilen bütün belgeleri ve yetkileri
iptal edilir, bir takvim yılı içerisinde iki kere ihtar cezası alan gemiadamlarının yeterlik belgeleri
6 ay süre ile askıya alınır.”

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin geçici 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril-
miştir.

“GEÇİCİ MADDE 8 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Miço yeterliğine
sahip olanlardan “Gemici sınavını” başaranlar “Gemici” yeterliğini almaya hak kazanırlar.

Gemici yeterliği ile birlikte, Sözleşmede belirtilen şartları sağlayanlara İdare tarafından
“seyir vardiyası tutma belgesi” verilir.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Silici yeterliğine sahip olanlardan “yağcı
sınavını” başaranlar “Yağcı” yeterliğini almaya hak kazanırlar.

Yağcı yeterliği ile birlikte, Sözleşmede belirtilen şartları sağlayanlara İdare tarafından
“makine vardiyası tutma belgesi” verilir.”

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Kazanılmış haklar
GEÇİCİ MADDE 15 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, Bakanlıkça iş-

letim düzeyinde eğitim vermek için yetkilendirilmiş Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ortaöğretim
kurumlarında okuyan öğrencilerin kazanılmış hakları saklıdır.”

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin 91 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 91 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

yürütür.”
MADDE 31 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 32 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

yürütür.

—— • ——
Sermaye Piyasası Kurulundan:

6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN 13 ÜNCÜ MADDESİNİN 
DÖRDÜNCÜ FIKRASININ KISMEN İPTALİ ÜZERİNE YATIRIMCI 

TAZMİN MERKEZİ TARAFINDAN YATIRIMCILARA 
YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE 

ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kayden izlenmeye başlandığı tarihi izleyen

yedinci yılın sonuna kadar teslim edilmediği için mülkiyeti YTM’ye intikal etmiş olan sermaye
piyasası araçları nedeniyle bu Yönetmelik uyarınca başvuran hak sahiplerine, YTM tarafından
yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Kanunun geçici 10 uncu

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 
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Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Borsa: Borsa İstanbul Anonim Şirketini,
b) İhraççı: Kanunun kısmen iptal edilen 13 üncü maddesi uyarınca YTM’ye intikal

eden sermaye piyasası araçlarını ihraç etmiş olan tüzel kişileri ve yatırım fonu kurucularını,
c) Kanun: Sermaye Piyasası Kanununu,
ç) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,
d) MKK: Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketini,
e) YTM: Yatırımcı Tazmin Merkezini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Başvurulara İlişkin Usul ve Esaslar

Başvuru
MADDE 4 – (1) Kayden izlenmeye başlandığı tarihi izleyen yedinci yılın sonuna kadar

teslim edilmediği için mülkiyeti YTM’ye intikal eden sermaye piyasası araçlarından; ilgili
mevzuat uyarınca satışı yapılmamış olanlar 8 inci maddede belirtilen esaslar çerçevesinde ay-
nen, satışı yapılmış olanlar ise 9 uncu maddedeki esaslar çerçevesinde belirlenen satış tutarları
dikkate alınarak, 10 uncu maddede belirtilen nemaları ile birlikte, YTM’ye başvuran hak sa-
hiplerine EK-1’de yer alan taahhütname ve ibraname alınmak kaydıyla ödenir.

(2) Ödeme için 5 inci maddede yer alan belgelerle birlikte YTM’ye başvurulması ge-
rekmektedir. 

Başvuru süresi ve şekli 
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında ödeme talep eden hak sahipleri veya noter

onaylı vekâletname ibraz eden vekili tarafından, bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren
10 yıl içinde iadeli taahhütlü posta yolu ile veya özel şirketler aracılığıyla imza karşılığı teslim
suretiyle YTM’nin merkez adresine başvurulması zorunludur.

(2) Hak sahipleri tarafından yargıya başvurulması halinde birinci fıkrada belirtilen sü-
reler yargılama süresince işlemez.

(3) Başvuru dilekçesi ekinde aşağıdaki belgelerin bulunması zorunludur: 
a) Gerçek kişi hak sahipleri için;
1) Hak sahibinin vatandaşlık numarasını içeren resmi kimlik belgesi veya pasaportunun

resmi mercilerce onaylı fotokopisi, 
2) Yerleşim yeri adresi ve diğer iletişim bilgileri,
3) Kurul ve/veya YTM aleyhine dava açılmadığına veya icra takibi başlatılmadığına

veyahut açılmış olan davadan/icra takibinden feragat edileceğine ilişkin taahhütname, açılan
davanın karara bağlanmış olması halinde mahkeme ilamının aslı veya mahkemece aslı gibidir
onaylı sureti,

4) Fiziki sermaye piyasası araçlarının ihraççıya teslim edildiğine ilişkin 6 ncı madde
çerçevesinde düzenlenecek teslim tutanağı veya zayi olması nedeniyle mahkemeden alınan
iptal kararı.

b) Tüzel kişi hak sahipleri için, (a) bendinin (2), (3) ve (4) numaralı alt bentlerindeki
belgelere ek olarak;

1) Tüzel kişiliğin tam unvanı ile vergi ve Merkezi Sicil Kayıt Numarası ve/veya ticaret
sicil numarası,

2) Tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerin kimlik bilgileri ve vatan-
daşlık numarası ile yeni tarihli imza sirküleri,

3) Kayıtlı bulunduğu veya tescil edildiği resmi merciden alınmış tüzel kişiyi temsil ve
ilzama yetkili kişileri gösterir yeni tarihli yetki ve faaliyet belgesi.

(4) YTM tarafından gerek görüldüğü takdirde ek bilgi ve belge istenebilir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sermaye Piyasası Araçlarının Teslimi, İmhası ve Hak Sahipliğinin Tespiti

Sermaye piyasası araçlarının teslimi ve imhası
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında başvuracak hak sahiplerinin, fiziken el-

lerinde bulunan sermaye piyasası araçlarını asgari olarak EK-2’deki örnekte yer alan bilgileri
içeren bir örneği ihraççıda kalacak şekilde en az üç örnek düzenlenecek teslim tutanağı ile ih-
raççılara teslim etmeleri gerekmektedir. 

(2) Birinci fıkra uyarınca ihraççılar tarafından düzenlenen teslim tutanağında, sermaye
piyasası aracına ilişkin tertip, grup, seri numarası, kupür değeri, kupon numarası, varsa kupon-
larda eksik olup olmadığı bilgileri tereddüde yer vermeyecek detay ve içerikte yer alır.

(3) İhraççılar tarafından, teslim alınan sermaye piyasası araçlarına ilişkin olarak; MKK
sisteminde kayıtlı olanlar için tertip, grup, seri numarası, kupür değeri, kupon numarası bilgileri
elektronik ortamda MKK sistemine girilir ve giriş işleminin tamamlanmasından sonra söz ko-
nusu sermaye piyasası araçları MKK’ya teslim edilir. Sermaye piyasası araçlarının MKK’ya
teslimi aşamasında EK-3’te yer alan taahhütnamenin de MKK’ya iletilmesi zorunludur.

(4) Teslim alınan sermaye piyasası araçları, üçüncü fıkrada belirtilen şekilde MKK’ya
teslimine kadar fiziken tedavül kabiliyetleri engellenecek şekilde gerekli saklama tedbirleri
alınarak ihraççılar tarafından saklanır.

(5) Fiziki sermaye piyasası araçları, MKK sistemine girilen bilgilerin uyumlu olması
kaydıyla MKK tarafından teslim alınır. MKK tarafından teslim alınan sermaye piyasası araçları
herhangi bir merasime gerek kalmaksızın imha edilir.

(6) İhraççılar tarafından teslim alınan sermaye piyasası araçlarının MKK sisteminde
çeşitli nedenlerle (şirket birleşmesi, grup değişimi, nevi değişimi, sermaye piyasası aracının
kendisi olmaksızın yalnızca kupon teslimi ve benzeri) kayıtlı olmayan sermaye piyasası aracı
olması durumunda, birinci fıkra çerçevesinde düzenlenecek teslim tutanağında sermaye piya-
sası aracının MKK sisteminde kayıtlı olmadığına ve bunun nedenine ilişkin bilgilere yer verilir.
Bu halde, teslim alınan sermaye piyasası araçları, fiziken tedavül kabiliyetleri engellenecek
şekilde gerekli saklama tedbirleri alınarak ihraççılar tarafından saklanır ve bu Yönetmelik çer-
çevesinde ilgilisine ödeme yapıldığının YTM tarafından ihraççıya bildirilmesinden sonra ih-
raççı tarafından noter huzurunda imha edilir.  Bu fıkra kapsamına giren sermaye piyasası araç-
ları için hazırlanacak EK-4’te yer alan taahhütnamenin de ihraççılar tarafından YTM’ye iletil-
mesi zorunludur.

(7) Bu madde kapsamında ihraççılar tarafından yapılması öngörülen işlemlerin usulüne
uygun şekilde ve geciktirilmeksizin yerine getirilmesinden ihraççının yönetim kurulu üyeleri
sorumludur. 

Hak sahipliğinin tespiti
MADDE 7 – (1) MKK, ihraççı tarafından teslim edilen sermaye piyasası araçlarının

bilgilerini, nezdindeki bilgilerle teyit eder ve hak sahipliği ve ödeme tutarlarının tespitinde dik-
kate alınmak üzere YTM’ye iletir.

(2) Sermaye piyasası aracının aslının ibraz edilemediği veya hak sahipliğinin tereddüde
yer vermeyecek şekilde tespit edilemediği hallerde, ödeme yapılabilmesi için YTM ilgililerden
mahkeme kararı talep edebilir.

(3) Fiziki sermaye piyasası araçlarının zayi olması nedeniyle mahkemeden alınan iptal
kararı veya sermaye piyasası aracının aslının ibrazı üzerine talepte bulunan başvuru sahibine
bir kez ödeme yapıldıktan sonra, aynı sermaye piyasası aracı için başka bir başvuru sahibi ta-
rafından talepte bulunulması halinde YTM tarafından ikinci bir ödeme yapılmaz. İkinci başvuru
sahibinin ilk ödeme yapılan kişiye karşı genel hükümlerden kaynaklanan hakları saklıdır. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar

YTM tarafından satışı yapılmamış sermaye piyasası araçlarına ilişkin ödemeler
MADDE 8 – (1) Kayden izlenmeye başlandığı tarihi izleyen yedinci yılın sonuna kadar

teslim edilmediği için YTM’ye intikal etmiş olup da, satışı yapılmamış sermaye piyasası araç-
ları ile iade tarihine kadar hesaplanacak bedelsiz payları aynen; kâr payları ise, 12/6/1933 tarihli
ve 2308 sayılı Şirketlerin Müruru Zamana Uğrayan Kupon Tahvilât ve Hisse Senedi Bedelle-
rinin Hazineye İntikali Hakkında Kanun kapsamında Hazine’ye intikal edenler hariç olmak
üzere, nemasıyla birlikte nakit olarak, hak sahibi tarafından bildirilen hesaplara aktarılır. 

(2) Hak sahibinin varsa bedelli sermaye artırımından kaynaklanan payları talep etmesi
halinde, bu payların aynen hesaplara aktarılması YTM tarafından bu amaçla ödenen tutar ve
yapılan masrafların kanuni faizi ile birlikte YTM’ye ödenmesi kaydıyla mümkündür.

YTM tarafından satışı yapılmış olan sermaye piyasası araçlarına ilişkin ödemeler
MADDE 9 – (1) Kayden izlenmeye başlandığı tarihi izleyen yedinci yılın sonuna kadar

teslim edilmediği için YTM’ye intikal etmiş ve satışı yapılmış olan sermaye piyasası araçlarının
satış tutarları, satış tarihine kadar hesaplanacak bedelsiz paylar ile ve 2308 sayılı Kanun kap-
samında Hazine’ye intikal edenler hariç kâr payı tutarları dikkate alınarak, nemasıyla birlikte
hak sahibi tarafından bildirilen hesaba aktarılır. 

(2) Kayden izlenmeye başlandığı tarihi izleyen yedinci yılın sonuna kadar teslim edil-
mediği için YTM’ye intikal etmiş ve satışı yapılmış olan sermaye piyasası aracının farklı ta-
rihlerde ve/veya farklı fiyatlardan satılmış olması halinde, hak sahibine ödenecek satış tutarının
hesaplanmasında YTM’nin ilgili sermaye piyasası aracına ilişkin tüm satış işlemlerinin ağırlıklı
ortalama fiyatı esas alınır. Ağırlıklı ortalama fiyat, her bir satış fiyatının o fiyattan satılan miktar
ile çarpımları toplamının, satılan toplam miktara bölünmesi suretiyle hesaplanır.

(3) Hak sahibinin varsa bedelli sermaye artırımından kaynaklanan payların satış tutar-
larını talep etmesi halinde, YTM tarafından bu amaçla ödenen tutar ve yapılan masraflar kanuni
faizi ile birlikte başvuru sahibine ödenecek olan tutardan mahsup edilerek ödeme yapılır.

İade edilecek nema tutarları
MADDE 10 – (1) Ödenecek nema tutarı, ilgili sermaye piyasası aracı satış bedeli ve/ve-

ya kâr payının YTM portföyüne intikal tarihinden itibaren, 18/11/2015 tarihli ve 29536 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği hükümleri çerçevesinde de-
ğerlendirilmesi sonucu YTM’nin fiilen elde ettiği getirinin ödenecek tutara isabet eden kısmıdır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Damga vergisi istisnası
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik uyarınca yapılacak ödemelere ilişkin işlemler ve bu

işlemlerle ilgili Yönetmelik ekinde yer alan taahhütname ve ibranameler ile oluşturulacak ka-
yıtlar ve düzenlenecek diğer kâğıtlar Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca damga vergi-
sinden müstesnadır.

Kurulun yetkisi
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında karşılaşılan tereddütleri gidermeye

Kurul yetkilidir.
Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür. 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI LİSANS 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/9/2005 tarihli ve 25938 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sıvılaştı-
rılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan temin edilen
sıvılaştırılmış petrol gazlarının (LPG) güvenli, ekonomik olarak rekabet ortamı içerisinde kul-
lanıcılara sunumuna ilişkin piyasa faaliyetlerinin şeffaf, eşitlikçi ve istikrarlı biçimde sürdü-
rülmesi için gerçek ve tüzel kişilere verilecek lisanslara ve kayıt düzenlerine ilişkin usul ve
esasların belirlenmesidir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 2 – Bu Yönetmelik; Kurumun, sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasa-

sında lisans işlemlerine yönelik görev, yetki ve sorumluluklarına, lisans gerektiren faaliyet
ve/veya işlemlerin kapsamlarına, lisanslarda yer alması gereken hükümlere, lisans sahiplerinin
hak ve yükümlülükleri ile kayıt düzenine ilişkin usul ve esasları kapsar.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve ye-
dinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“LPG piyasasında faaliyet göstermek üzere lisans almak isteyen gerçek ve tüzel kişiler; Ek-1’de
yer alan "Lisans Başvuru Dilekçesi" ile birlikte, Kurul kararıyla belirlenen "Sıvılaştırılmış Pet-
rol Gazları (LPG) Piyasasında Lisans Başvurusu ve Bildirim Açıklamaları" uyarınca sunulması
gereken belge ve bilgileri eksiksiz olarak ibraz etmek suretiyle Kuruma başvurur.”

“Kuruma sunulacak belgelerden, onay kodu elektronik ortamda teyit imkânı bulunan
elektronik belgeler aksine hüküm bulunmadığı sürece asıl belge olarak kabul edilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve aynı
maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Usulüne uygun olarak yapıldığı tespit edilen LPG dağıtıcı ve depolama lisans başvurularının
incelenmesi ve değerlendirmeye alınabilmesi için, Kurumca başvuru sahiplerine yazılı bildi-
rimde bulunulur ve belirlenen lisans alma bedelinin yüzde birinin, bildirim tarihinden itibaren
onbeş iş günü içerisinde Kurum hesabına yatırılması istenir.”

“Usulüne uygun olarak yapıldığı tespit edilen LPG Otogaz Bayilik, LPG taşıma, LPG
Tüpü İmalâtı, LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve Bakımı Lisansı başvuruları doğrudan inceleme
ve değerlendirmeye alınır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“Yapılan LPG dağıtıcı ve depolama lisans başvurularında inceleme ve değerlendirmeye
ilişkin rapor Kurula sunulur ve lisans başvurusu Kurul kararıyla sonuçlandırılır. Lisans başvu-
rusunun Kurul kararıyla reddedilmesi durumunda, ret gerekçeleri başvuru sahibine yazılı olarak
bildirilir.”

Sayfa : 56                               RESMÎ GAZETE                                   7 Eylül 2016 – Sayı : 29824



“Yükümlülüklerini yerine getiren LPG dağıtıcı ve depolama lisansı başvuru sahibine

Kurul kararı ile lisans verilir. LPG Dağıtıcı Lisansı ve LPG Depolama Lisansı sahibinin adı/ti-

caret unvanı ile aldığı lisans türü ve süresi Resmî Gazete’de ilân edilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğe 12 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde

eklenmiştir.

“Birleşme, bölünme ve devralma

MADDE 12/A – Lisans sahibi tüzel kişilerin aşağıda belirtilen hallerde bu işlemler

hakkında Kuruma önceden bilgi vermeleri zorunludur:

a) Lisans sahibi tüzel kişinin, başka bir lisans sahibi ile tüm aktif ve pasifleri ile birlikte

birleşmek istemesi,

b) Lisans sahibi tüzel kişinin, lisans sahibi olmayan bir tüzel kişiyle birlikte, kendi tüzel

kişiliği bünyesinde veya lisans sahibi olmayan diğer tüzel kişi bünyesinde tüm aktif ve pasifleri

ile birlikte birleşmek istemesi,

c) Lisans sahibi bir tüzel kişinin tam veya kısmi olarak bölünmek istemesi,

ç) Lisans sahibi bir tüzel kişinin, başka bir şirket tarafından devralınmak istenmesi.

Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından temin edilerek lisans başvurularında Kuruma

ibraz edilmiş tüm belgeler, birleşmenin, bölünmenin veya devralmanın ticaret sicilinde tesci-

linden itibaren 1 yıl içerisinde güncellenerek Kuruma ibraz edilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13 – Lisans bedelleri; lisans alma, lisans tadili, lisans süre uzatımı ve lisans

sureti çıkartma işlemleri için Kurum hesabına yatırılması zorunlu bedellerdir. Bir sonraki yıl

için geçerli olacak lisans bedelleri her yılın Aralık ayının sonuna kadar Kurul kararıyla belir-

lenerek Resmî Gazete’de yayımlanır. Lisans bedeli değişikliklerinde,  lisans bedelinin peşin

ödenmesi gereken işlemler için başvuru tarihinde geçerli olan lisans bedeli, diğer işlemler için

ise başvurunun sonuçlandırıldığı tarihte geçerli olan lisans bedeli ödenir.

Her türlü lisans tadili, lisans süre uzatımı ve lisans sureti çıkartma bedeli ile LPG otogaz

bayilik, LPG taşıma, LPG tüpü imalâtı, LPG tüpü muayenesi, tamiri ve bakımı lisanslarına

ilişkin lisans alma bedelleri başvuruyla birlikte peşin ödenir.

Lisans alma bedelinin yüzde biri olarak ödenmiş tutar varsa, lisans başvurusunun reddi

halinde bu tutar Kurum tarafından irat kaydedilir ve irat kaydedilen tutarın iadesi talep edile-

mez.

Bir dilekçeyle aynı lisans için birden fazla tadil talebinde bulunulması halinde tek lisans

tadili bedeli ödenir.

İade edilen veya reddedilen başvurular için ödenmiş lisans bedelleri, irat kaydedilmiş

kısımları hariç olmak üzere, talebi halinde başvuru sahibine iade edilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiş-

tir.

“Dağıtıcısının unvanı tadil edilen LPG Otogaz Bayilerinin lisanslarında kayıtlı dağıtım

şirketi bilgisi re’sen tadil edilir.”
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MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 16 – Lisans süreleri, lisans sahibinin talebi üzerine lisans süresinin bitimin-

den başlamak üzere ve öngörülen azami süreler gözetilmek suretiyle uzatılabilir.

Süre uzatım talebi, yürürlükteki lisans süresinin bitiminden  en erken altı ay, en geç iki

ay önce, lisans sahibinin Kuruma yazılı olarak başvurması suretiyle yapılabilir. Bu süre içinde

süre uzatım talebinde bulunulmazsa, lisans süresinin dolmasıyla lisans sona erer.

Süre uzatım talebinin inceleme ve değerlendirmesinde dikkate alınacak hususlar Kurul

kararıyla belirlenir.

Süre uzatım başvurusunun ilgili mevzuata uygun olup olmadığı hakkındaki değerlen-

dirme, sunulan belgelerin Kurum merkez evrakına giriş tarihini izleyen on iş günü içerisinde

tamamlanır. Süre uzatım başvurusunun ilgili mevzuata uygun yapılmadığının tespiti halinde,

belirlenen eksikliklerin on iş günü içerisinde giderilmesi başvuru sahibinden yazılı olarak is-

tenir, bu süre içerisinde eksiklikler giderilmez ise süre uzatım başvurusu yapılmamış sayılır ve

süre uzatım başvuru evrakı iade edilir.

Süre uzatımı başvurusu hakkındaki inceleme ve değerlendirme, yapılan yazılı başvu-

runun Kurum merkez evrakına giriş tarihini izleyen altmış gün içerisinde sonuçlandırılır. LPG

otogaz bayilik, LPG taşıma, LPG tüpü imalâtı, LPG tüpü muayenesi, tamiri ve bakımı lisans-

larının süre uzatımı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Dairesi Başkanlığınca, diğer

lisansların süre uzatımı ise Kurul kararıyla sonuçlandırılır.

Süre uzatımı hakkındaki Kurul kararı, yürürlüğe girmesini müteakip Resmî Gazete’de

yayımlanır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Lisansların sona ermesi;

a) Lisans sahibinin iflasının kesinleşmesi halinde kendiliğinden,

b) Lisans süresinin bitimi halinde kendiliğinden,

c) Lisans sahibinin ölümü veya tüzel kişiliğinin sona ermesi hallerinde kendiliğinden,

ç) LPG Dağıtıcı Lisansı ve LPG Depolama Lisansı hariç olmak üzere lisans sahibinin

talebi halinde Kurul kararıyla,

d) LPG Otogaz Bayilik Lisansı sahiplerinin, LPG Dağıtıcı Lisansı sahipleri ile sözleş-

melerinin herhangi bir nedenle sona ermesinden itibaren üç ay içerisinde herhangi bir dağıtıcı

ile sözleşme yaparak tadil başvurusunda bulunmaması veya mevcut dağıtıcısıyla sözleşmesini

yenilememesi veya lisansa kayıtlı dağıtıcı şirketine ait dağıtıcı lisansının iptali veya sona er-

mesinden itibaren üç ay içerisinde dağıtıcı tadil başvurusu yapmaması hallerinde Kurul kara-

rıyla,

e) Lisans alma koşullarından herhangi birinin kaybedilmesi hallerinde Kurul kararıy-

la,

gerçekleşir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş, altıncı ve yedinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.
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“Lisans sahipleri, lisanslarında tadil gerektiren hususları, bu hususların vuku bulma ta-
rihinden itibaren en geç 60 (altmış) gün içinde, gerekli tüm bilgi ve belgelerle birlikte Kuruma
yazılı olarak bildirir ve lisanslarında tadil talep ederler. Bu süre LPG otogaz bayilik lisansına
kayıtlı dağıtım şirketinin değişmesi halinde üç ay olarak uygulanır. Dağıtıcı ve depolama li-
sansları hariç, diğer lisans sahiplerinin unvan tadili işlemi ile sınırlı olmak kaydıyla lisans tadil
gerektiren hususun vuku bulma tarihinden itibaren en geç bir yıl içerisinde lisans tadil talebinde
bulunan lisans sahipleri, istenen bilgi ve belgeleri Kuruma eksiksiz ibraz etmek şartıyla söz
konusu tadil yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“LPG otogaz bayileri, bayisi oldukları dağıtıcının lisansının iptal edilmesi halinde, da-
ğıtıcı ile yapmış oldukları sözleşmenin feshini beklemeksizin başka bir dağıtıcı ile sözleşme
imzalayarak lisans tadil başvurusunda bulunabilirler. LPG otogaz bayileri, bayisi oldukları da-
ğıtıcının faaliyetinin geçici olarak durdurulması halinde ise, dağıtıcının yeniden faaliyete geç-
mesini beklemeksizin, faaliyetinin geçici olarak durdurulduğu süre ile sınırlı olacak şekilde li-
sans sahibi başka bir dağıtıcı ile sözleşme imzalamak ve Kuruma bilgi vermek kaydıyla lisans
sahibi başka bir dağıtıcıdan LPG temin edebilirler.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu gereğince tahsil edilecek gelir payı, LPG için ton
başına 3 TL’dir. Hesaplamalarda ton kesirleri dikkate alınmaz.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Katılma payı, yükümlülerin yıllık gelir tablolarında yer alan lisans kapsamında yürütülen pi-
yasa faaliyetlerine ilişkin net satışlar tutarı ile Kurulca her yıl belirlenecek katılma payı oranı
çarpılarak hesaplanır.”

“Geçmiş dönemlere ilişkin katılma payı yükümlüğünü yerine getirmeyen gerçek ve tü-
zel kişilerin lisans, tadil ve süre uzatımı başvuruları; yükümlülüğün, Kurumca yapılacak bildi-
rimden itibaren 10 iş günü içerisinde yerine getirilmemesi halinde değerlendirmeye alınmaz
ve iade edilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 43 – Gelir payının hesaplanmasında Türk Lirası cinsinden ifade edilen değer,

her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci mad-
desi uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi
GEÇİCİ MADDE 3 – Lisans sahibi anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş

komandit şirketler, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adreslerini bu maddenin yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren altı ay içerisinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin Ek-2’si yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 19 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 20 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı

yürütür.
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TEBLİĞLER

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

ASANSÖR PERİYODİK KONTROLLERİ İÇİN YETKİLENDİRİLECEK 

A TİPİ MUAYENE KURULUŞLARINA DAİR TEBLİĞ 

(SGM: 2015/24)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR TEBLİĞ (SGM: 2016/24)

MADDE 1 – 15/7/2015 tarihli ve 29417 2 nci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan Asansör Periyodik Kontrolleri İçin Yetkilendirilecek A Tipi Muayene Kuruluşlarına Dair

Tebliğ (SGM: 2015/24)’in 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “bir yıl” ibaresi “iki

yıl” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No : 2016/43

İşyeri : Ceva Lojistik Limited Şirketi

Barbaros Mah. Kardelen Sk. No:2 Palladium Tower K:3

Ataşehir/İSTANBUL

SGK Sicil No : 1081680.034

Tespiti İsteyen : Tüm Taşıma İşçileri Sendikası

İnceleme : Ceva Lojistik Limited Şirketi’nde Bakanlığımızca yapılan ince-

lemede; aynı adreste faaliyette bulunan Ceva Lojistik Ltd. Şti. ile Ceva Uluslararası Taşımacılık

Ltd. Şti.’nin yönetim ve idare işlerinin yürütüldüğü, çalışanların da yönetime özgü işlerde ça-

lıştıkları, merkezde yürütülen faaliyetin hizmet üretimi yürütülen diğer işyerlerinden bağımsız

olduğu bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliği’nin 10 sıra numaralı “Ticaret, büro,

eğitim ve güzel sanatlar” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Ceva Lojistik Limited Şirketi'nde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları

Yönetmeliği’nin 10 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkoluna girdiğine

ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş

Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.
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Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2016/37)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Korteks Mensucat San. ve Tic. A.Ş. tarafından ya-

pılan başvuruya istinaden, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC), Malezya ve Hindistan menşeli

5402.47 gümrük tarife pozisyonlu “diğerleri, poliesterlerden” eşya tanımlı polyester düz ip-

liklerin ithalinde halen uygulanmakta olan dampinge karşı kesin önlemin, yerli üretim dalının

dampingli ithalat nedeniyle uğradığı zararı ortadan kaldırmaya yeterli olmadığı gerekçesiyle,

söz konusu önleme ilişkin olarak  bir ara gözden geçirme soruşturması açılması ve açılan so-

ruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir. 

Dayanak

MADDE 2 – (1)  Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin

Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile

yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli

ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında

Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,

b) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,

c) GTP: Gümrük tarife pozisyonunu,

ç) Kanun: 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hak-

kında Kanunu,

d) Karar: 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe

konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararı,

e) Korteks: Korteks Mensucat San. ve Tic. Anonim Şirketini,

f) TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumunu,

g) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta

Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,

ğ) YÜD: Yerli üretim dalını,

ifade eder.

Başvuru konusu ürün

MADDE 4 – (1) Başvuru konusu ürün, 5402.47 gümrük tarife pozisyonlu “diğerleri,

poliesterlerden” eşya tanımlı polyester düz ipliklerdir. 

(2) Bahse konu GTP, bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı mahiyette değildir.
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(3) Başvuru konusu ürünün Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonun-

da ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına halel

getirmez. 

Başvurunun temsil niteliği

MADDE 5 – (1) Başvuru aşamasında sunulan delillerden, başvurunun Yönetmeliğin

20 nci maddesi çerçevesinde, YÜD’ü temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılmıştır.

Mevcut önlem

MADDE 6 – (1) 16/10/2014 tarihli ve 29147 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İtha-

latta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/31) ile ÇHC, Malezya ve Hin-

distan menşeli “diğerleri, poliesterlerden” eşya tanımlı polyester düz ipliklerin ithalinde, işbir-

liğinde bulunan ve bulunmayan firmalar için sırasıyla 0,15/0,17 ABD Doları/kg dampinge karşı

kesin önlem yürürlüğe konulmuştur. 

Gerekçe

MADDE 7 – (1) Korteks tarafından yapılan başvurunun incelenmesi neticesinde mev-

cut önlemin, yerli üretim dalının dampingli ithalat nedeniyle uğradığı zararı ortadan kaldırmaya

yeterli olmadığına ilişkin olarak bir ara gözden geçirme soruşturması açılmasını haklı kılacak

bilgi, belge ve delillerin mevcut olduğu anlaşılmıştır. 

Karar ve işlemler

MADDE 8 – (1) Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde bir damping soruşturma-

sının açılabilmesi için başvuruda yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından,

İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından ÇHC, Malezya ve Hindistan men-

şeli 5402.47 GTP’li “diğerleri, poliesterlerden” eşya tanımlı polyester düz ipliklere yönelik

olarak bir ara gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

(2) Başvuruya konu mevcut önlem, Yönetmeliğin 35 inci maddesi gereğince, soruştur-

ma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam edecektir.

(3) Soruşturma, Genel Müdürlük tarafından yürütülecektir.

Soru formları ve bilgilerin toplanması

MADDE 9 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, başvuruda belirtilen ve Bakanlıkça

tespit edilen soruşturmaya konu ürünün ithalatçılarına, soruşturma konusu ülkede yerleşik bi-

linen üreticilerine/ihracatçılarına ve soruşturmaya konu ülkenin Ankara’daki Büyükelçiliğine

bildirimde bulunulur.

(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, başvurunun gizli olmayan özetine ve soru

formlarına nasıl erişileceği hususunda bilgi verilir.

(3) Bakanlıkça tespit edilememesi nedeniyle bildirim gönderilemeyen veya kendilerine

bildirim ulaşmayan diğer ilgili tarafların soru formuna Bakanlığa ait internet sayfasındaki ilgili

bölümden erişmeleri mümkün bulunmaktadır.
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(4) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişim Türkçe yapılır. İlgili tarafların soru for-

muna ilişkin yanıtlarını ve bu yanıtlar dışında kalan tüm bilgi, belge, görüş ve taleplerini yazılı

olarak Türkçe sunmaları gerekir. Türkçe dışında bir dilde sunulan yanıt, bilgi, belge, görüş ve

talepler dikkate alınmaz.

(5) İlgili taraflar, soru formunda istenilen bilgiler haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu

düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerini, destekleyici deliller ile birlikte Genel Müdürlüğe

10 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilir.

(6) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden, ancak birinci ve üçüncü

fıkra kapsamına girmeyen, ürünü girdi olarak kullanan işletmeler, bunların meslek kuruluşları,

tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları gibi diğer ilgili taraflar gö-

rüşlerini 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen süre içerisinde Genel Müdürlüğe su-

nabilir.

(7) İlgili taraflarca soru formuna verilen cevaplar, soruşturmayla ilgili sunulan diğer

bilgi, belge ve görüşler ile destekleyici deliller aksi belirtilmedikçe yazılı olarak sunulur. Yazılı

sunumlarda ilgili tarafların isim ve unvanı, adres bilgileri, elektronik posta adresi, telefon ve

faks numaraları belirtilir.

(8) Soruşturma süresince Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları

çerçevesinde gizlilik kaydıyla verilen her tür bilgi, belge ve görüşün gizli olmayan bir özeti

sunulur. Gizli olmayan özet, esas bilginin makul ölçüde anlaşılmasına olanak sağlayacak ay-

rıntıda olur. İlgili taraflar, istisnai hallerde bu bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olduklarını

belirtebilir. Bu gibi istisnai durumlarda, bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olmasının neden-

lerinin belirtilmesi gerekir.

Süreler

MADDE 10 – (1) 9 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen bildirimin gönderildiği

bütün ilgili taraflar için soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bil-

dirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür.

(2) 9 uncu maddenin üçüncü ve beşinci fıkrasında belirtilen bildirimin gönderilemediği

bütün ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini ve soru formuna ilişkin cevaplarını bu Teb-

liğin yayımı tarihinden itibaren başlayacak 37 günlük süre içerisinde sunabilir.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden 9 uncu maddenin altıncı

fıkrası kapsamına giren diğer ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini bu Tebliğin yayımı

tarihinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içerisinde

sunabilir.

İşbirliğine gelinmemesi

MADDE 11 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesi çerçevesinde, ilgili taraflardan birinin

verilen süreler dâhilinde ve istenilen biçimde gerekli bilgi ve belgeleri sağlamaması ya da bu

bilgi ve belgelere erişimi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması veya yanlış

ya da yanıltıcı bilgi vermesi hallerinde söz konusu taraf işbirliğine gelmemiş sayılır. Bu gibi

hallerde soruşturma kapsamındaki geçici veya nihai belirlemeler, olumlu ya da olumsuz, mev-

cut verilere göre yapılabilir.
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(2) İlgili tarafların işbirliğine gelmemesi veya kısmen işbirliğine gelmesi halinde, bahse

konu taraf için soruşturmanın sonucu işbirliğine gelinmesine nazaran daha az avantajlı olabilir.

Yetkili merci ve adresi

MADDE 12 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi, belge ve görüşlerin aşağıda belirtilen yet-

kili mercie yazılı olarak iletilmesi gerekir:

T.C. Ekonomi Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 63 06530 Çankaya/ANKARA

Faks:+90 312 204 86 33

E-posta: ags227@ekonomi.gov.tr

Soruşturmanın başlangıç tarihi

MADDE 13 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

—— • ——
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

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

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ  

(SAYI: 2016/4)

MADDE 1 – 25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu

Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’in 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiştir.

“(1) Zorunlu karşılık oranları Türk lirası yükümlülükler için aşağıdaki gibidir:
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MADDE 2 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) En fazla yüzde 60’ı; tabloda belirtilen dilimlere denk gelen karşılıkların hizalarında
gösterilen katsayılar ile çarpılmak suretiyle bulunan toplam tutarı üzerinden ABD doları cin-
sinden,

b) En fazla yüzde 30’u; tabloda belirtilen dilimlere denk gelen karşılıkların hizalarında
gösterilen katsayılar ile çarpılmak suretiyle bulunan toplam tutarı üzerinden standart altın cin-
sinden, 

MADDE 3 – Bu Tebliğ 9/9/2016 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yü-

rütür.

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
7- 26/12/2015 29574
8- 9/1/2016 29586
9- 10/8/2016 29797
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 
Ankara 11. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2014/802 

KARAR NO : 2016/240 

Basit Yaralama suçundan Mahkememizin 2014/802 Esas, 2016/240 Karar 14/04/2016 

tarihli ilamı ile sanık Sezgin ŞAHİN'in 86/2 maddesi gereğince 1000 TL ADLİ PARA cezası ile 

cezalandırılmasına, Sanığın sabıka kaydında yer alan HAGB niteliğindeki Ankara 4. Asliye Ceza 

Mahkemesinin 2012/1229 Esas, 2013/885 karar sayılı ilamının 01/10/2013 tarihinde kesinleştiği, 

sanığın 5 yıllık süre içinde yeni bir suç işlediği anlaşıldığından, karar kesinleştiğinde ilgili 

mahkemeye ihbarda bulunulmasına, sanığın yargılamada sarfına neden olduğu 36,00 TL 

yargılama giderinin sanıktan tahsili ile hazineye irat kaydının yapılmasına, dair kesin olarak 

verilen karar tüm aramalara rağmen bulunamayan Hüseyin ve Gülhan oğlu, 20/07/1986 doğumlu, 

Malatya, Hekimhan, Köylü mah/köy nüfusuna kayıtlı Sezgin ŞAHİN'e tebliğ edilememiştir. 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 30. ve müteakip maddesi gereğince hüküm 

özetinin RESMİ GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 

15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İlan olunur. 7208 

—— • —— 
İstanbul 40. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2015/385 

KARAR NO : 2016/382 

Sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret suçundan Mahkememizin 2015/385 Esas, 

2016/382 Karar sayılı ve 09/06/2016 tarihli ilamı ile TCK.nun 125/3-a, 58/6 maddeleri gereğince 

1 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. Yusuf Ziyaattin ve Aysel oğlu, 

13/06/1962 Trabzon doğumlu, Trabzon, Ortahisar, Hızırbey nüfusuna kayıtlı Abdurrahman 

YAKUPREİSOĞLU tüm aramalara rağmen bulunamamış ve mahkeme kararımız tebliğ 

edilememiştir. 

7201 sayılı Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince kararın RESMİ 

GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, ilana ait gazetenin 

mahkememize gönderilmesine, 

İlan ücretinin ve mahkeme masrafının karar kesinleştikten sonra sanıktan tahsiline, 

İlan olunur. 7224 
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Dinar Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2016/261 
Karar No : 2016/688 
Pek Az Sayıda Mermi Bulundurma veya Taşıma suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve 

karar numarası yazılı 18/07/2016 tarihli ilamı ile 13/4 maddesi gereğince 25 GÜN HAPİS, 80 TL 
ADLİ PARA, BELİRLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKMA (TCK 53/1) 
cezası ile cezalandırılan Bekir ve Sultan oğlu, 01/01/1979 doğumlu, Burdur, Merkez, Karasenir 
mah/köy nüfusuna kayıtlı NİHAT GİNYOL tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli 
Karar tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 
GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına 
karar verilmiş olup, İlan olunur. 7317 

—— • —— 
Edirne 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2015/398 
Karar No : 2016/77 
Göçmen Kaçakçılığı Yapma suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası 

yazılı 09/02/2016 tarihli ilamı ile; 
Türk Ceza Kanununun 79/1-b, son cümle maddesi gereğince cezalandırılması için 

mahkememize açılan kamu davasında TCK-79/1-b maddesi gereğince 3 yıl hapis ve 80 TL adli 
para cezası ile cezalandırılmasına karar verilen Delcho Delchev ve Gına Toncheva oğlu, 
08.08.1965 d.lu, ZLATYU DELCHEV ZAPRYANOV tüm aramalara rağmen bulunamamış, 
mahkememiz gerekçeli kararı tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 
GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına 
karar verilmiş olup, İlan olunur. 7321 

————— 
Esas No : 2016/356 
Karar No : 2016/391 
Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar 

numarası yazılı 19/07/2016 tarihli ilamı ile; 
Türk Ceza Kanununun 179/3 maddesi delaletiyle 179/2 maddesi gereğince 

cezalandırılması için mahkememize açılan kamu davasında CMK-223/2-a maddesi gereğince 
BERAATİNE karar verilen Constantin ve Sabina oğlu, 29.05.1970 d.lu CONSTANTIN 
SCHIOPU tüm aramalara rağmen bulunamamış, mahkememiz gerekçeli kararı tebliğ 
edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 
GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına 
karar verilmiş olup, İlan olunur. 7320 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
ÖN YETERLİLİK İLANI 

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 
Koordinatörlüğünden:  

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi 
hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 
19. maddesi gereğince “Belli İstekliler Arasında İhale Usulü” ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2016/358815 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü Tandoğan 
Yerleşkesi Ek Hizmet Binası A Girişi 1. Kat 
Beşevler/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 212 56 56 - 3142 / 215 04 78 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : 
ç) Ön yeterlilik dokümanının  
    görülebileceği web adresi : www.ankara.edu.tr 
2 - Ön yeterlilik konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal Alımı, Entegre Silo Sistemi (Tahıl Depoları, 

Yem Makinesi) 
b) Malın teslim edilme/ 
    işin yapılma yeri veya yerleri : Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Haymana 

Araştırma ve Uygulama Çiftliği 
c) İşin süresi : 150 gün 
3 - Ön yeterlilik değerlendirmesinin 
a) Yapılacağı yer : Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü 
b) Tarihi ve saati : 20.09.2016 saat 14.00 
4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik 

değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 
4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler: 
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

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

ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel 
kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b) Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya 
imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
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göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

c) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu, 
ç) İlanın 4.3’üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği 4734 Sayılı Kanunun 

3.maddesindeki (f) bendiyle geçici 4.maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01.12.2003 
tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarında düzenlenen yeterlik belgeleri, 

d) Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 
ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

e) Adayın ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun 
iş ortaklığı beyannamesi, 

f) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 
belge, 

g) Ön yeterlik dokümanının satın alındığına dair belge, 
4.1.1. Ön yeterliğe iş ortaklığı olarak başvuruda bulunulması halinde, İş ortaklığının her 

bir ortağı tarafından 4.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinin ayrı ayrı sunulması zorunludur. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.2.1- Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1.1 - Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.3.2 - Kalite ve Standart ile ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler 
4.3.2.1 - Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.3.5. Tedarik edilecek malların markaları, numuneleri, katalogları, fotoğrafları 
Teklif edilen malların teknik şartnameye uygunluğunu teyit etmek amacıyla 
4.3.5.1. Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı doküman, katalog, fotoğraf veya benzeri 

materyaller verilecektir. (Teknik şartnameye cevaplar ile birebir uyumlu olacaktır.) 
4.3.5.2. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı 

altında teknik şartnameye cevaplar verilecektir. 
4.3.5.3. Marka ve model beyanı verilecektir. 
5 - Bu ihale, yerli isteklilere açık olup yabancı istekliler katılamaz. 
6 - Ön yeterlik dokümanın görülmesi ve satın alınması: 
6.1. Ön yeterlik dokümanı Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünde görülebilir ve 50,00 TL (Elli Türk Lirası) karşılığı aynı 
adresten temin edilebilir. 

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur. 
7 - Ön yeterlik başvurusu, 20.09.2016 saat 14.00’e kadar Ankara Üniversitesi Rektörlüğü 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü’ne elden teslim edilebileceği 
gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
9 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 

2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 8106/1-1 
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SONDAJ MAKİNASI HAVA MOTOR YEDEKLERİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 
İşin Adı: SONDAJ MAKİNASI HAVA MOTOR YEDEKLERİ alımı 4734 sayılı 

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

İhale kayıt numarası : 2016 / 347783 
Dosya no : 1622080 
1 - İdarenin : 
a) Adres : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan 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 - İhale Konusu Malın : 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Sondaj makinası hava motor yedekleri: 15 kalem 
b) Teslim yeri : Bülent Ecevit Caddesi’ndeki Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Makina ve İkmal Dairesi 
Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü 
Tesellüm Şefliği Ambarı ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi : İşe başlanmasını müteakip 75 takvim günüdür. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi 
No:125   ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 06/10/2016 Perşembe günü saat: 15:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 
4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda 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 kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 
isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 
önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
f) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 
ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde 

(b), (c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 
4.2.1. 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif toplamda en düşük fiyat esasına göre 

belirlenecektir. 
6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 
7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 
Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER - ANKARA 
adresinde görülebilir ve şartnameler 30.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye 
teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 06/10/2016 Perşembe günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 
Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 
sorumlu değildir. 

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 
ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

10 - İstekliler 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 aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 
13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır. 
13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 8042/1-1 
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AKARYAKIT DOLDURMA BOŞALTMA İSTASYONU SATIN ALINACAKTIR 
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt Numarası : 2016/355410 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60 - 225 72 72 
2 - İhale konusu işin niteliği,  
     türü ve miktarı : 1 adet Motorin Akaryakıt Doldurma Boşaltma 

İstasyonu, teknik şartnameye göre satın alınacaktır. 
3 - İhalenin  
a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 26/09/2016 - Saat 14:00 
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 
26/09/2016 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında 
görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 
adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 8009/1-1 
————— 

MOTOR SÜSPANSİYON ÜNİTESİ GÖVDESİ (DÖKÜM) İŞLENMİŞ SATIN ALINACAKTIR 
İhale Kayıt Numarası : 2016/357519 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 / ESKİŞEHİR 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435 - 4436) / 225 50 60 - 225 72 72 
2 - İhale konusu işin niteliği, 
     türü ve miktarı : 50 Adet motor süspansiyon ünitesi gövdesi(döküm) 

işlenmiş (rulmanlar hariç), teknik şartname ve resimlere 
göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır. 

3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 26/09/2016 - Saat 15:00 
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 
26/09/2016 günü saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında 
görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 
adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 8033/1-1 
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MUHTELİF MALZEME AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR 
TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 
1 - İdarenin 
a) Adresi : ELİ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül mh. Atatürk cd. No. 

111 45500   Soma/MANİSA 
b) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat) 
  Fax: 612 20 13 - 613 20 13 
c) Elektronik posta adresi : elisatinalma@eli.gov.tr 
2 - İhale konusu malın 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 
 

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

1- 
10 Kalem Muhtelif İş 
Makinelerine TURBO Alımı 

358588 2016-1605 27.09.2016-14.00 90 Gün 

2- 
9 Adet Lastik Tekerlekli 
Konteynır Alımı 

358602 2016-1606 27.09.2016-14.30 60 Gün 

3- 
2 Adet Seyyar Kaynak 
Makinesi Alımı 

358619 2016-1607 27.09.2016-15.00 90 Gün 

 
b) Teslim yeri : ELİ Cenkyeri merkez ambarı. 
c) Teslim tarihleri : Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren 

yukarıda yazılı takvim günüdür. 
3 - İhalenin Yapılacağı yer : ELİ Müessesesi Müdürlüğü Satınalma komisyonu toplantı 

salonu   Soma/MANİSA 
4 - İhale dokümanı bedeli; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma / Manisa adresinde 

görülebilir ve 60.- TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları 
zorunludur. 

5 - Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi 
Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6 - İstekliler teklif tutarının %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. 
7 - Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden 

itibaren en az 30 gün olmalıdır. 
8 - Müessesemiz bu ihalelerle ilgili olarak; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İstisna 

maddesi (3/g) kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı 
kanunlarla tabi değildir. 

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr 
10 - Firmaların ihaleye girebilmeleri için EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) 

üyeliği zorunludur. 8032/1-1 
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KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 
T.Ş.F.A.Ş. Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
2016/2017 Kampanya Dönemi Karayolu Pancar Nakliye Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. 

Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale 
Edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2016/354400 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Eski Erzurum Yolu 5. Km AĞRI 
b) Telefon ve faks numarası : 472 215 38 45 - 48, 472 215 35 80 
2 - İhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 2016/2017 Kampanya Döneminde 42.100 Ton Karayolu 

Pancar Nakliye Hizmet Alımı İşidir. 
Bölge ve Kantar Adı Taşınacak Pancar (Ton) 
Eleşkirt- Kars Şeker Fabrikası 39.700 
Aralık-Kars Şeker Fabrikası 800 
Merkez-Kars Şeker Fabrikası 1.600 
TOPLAM 42.100 

b) Yapılacağı yer : Eleşkirt, Aralık ve Merkez kantarları ile Kars Şeker 
Fabrikası arasında yapılacaktır. 

c) İşin süresi : Kars Şeker Fabrikası 2016/2017 Kampanya Süresince 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Ağrı Şeker Fabrikası - Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 22.09.2016 Perşembe günü, saat 14:00 
4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 
5 - İhale dokümanı Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğü/AĞRI adresindeki Ticaret Servisinde 

görülebilir ve ihale dokümanları (KDV. Dahil) TL. 100,00 (YüzTL.) karşılığı aynı adreslerden 
temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler, 22.09.2016 Perşembe günü saat 14:00’e kadar Ağrı Şeker Fabrikası 
Müdürlüğü Eski Erzurum Yolu Üzeri 5. Km. AĞRI adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme 
Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam 
bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 
takvim günü olmalıdır. 

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 

 8034/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosundan: 
Sayı : 2015/1 - 906 CBS İlam Dosyası 
Konu : Reyhan DEMİRDELEN 
Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçundan hükümlü Yaşar ve 

Zeynep'den olma, Gaziosmanpaşa 05/07/1969 doğumlu, Tekirdağ İli Malkara İlçesi Deveci 
nüfusuna kayıtlı, 59401389436 TC Kimlik numaralı Sarıgöl Mah. Hamam Caddesi No: 80 
Gaziosmanpaşa İstanbul adresinde ikamet ettiği bildirilen REYHAN DEMİRDELEN hakkında 
Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2010/232 Esas 2012/83 karar sayılı dosyasından 500,00 TL 
adli para cezası verildiği, ilamın kesinleşerek infaz için Cumhuriyet Başsavcılığımıza 
gönderilmesi üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığımızca hükümlüye ödeme emri düzenlendiği, 
hükümlünün 30 gün içerisinde para cezasını ödememesi nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca 
çağrı kağıdı düzenlendiği, hükümlünün; 

1 - Adli para cezasını yasal süresinde ödemediğinden, 5275 sayılı yasanın 106/3. veya 
geçici 1. maddesinde yazılı oranlar gözetilerek adli para cezasının, yukarıda yazılı süreyle 
hürriyeti bağlayıcı cezaya çevrilmesine, 

2 - 5275 sayılı yasanın, 6545 sayılı yasanın 81. maddesi ile değişik 106/3. maddesi 
gereğince, adli para cezasından çevrilen hapis cezası karşılığında, hükümlünün iki saat çalışması 
karşılığı bir gün olmak üzere kamuya yararlı bir işte çalıştırılmasına karar verilmiş olup; 

3 - Kararın tebliğinden itibaren 10 günlük süre içerisinde C. Başsavcılığımıza veya 
ikametinize en yakın C. Başsavcılığına MÜRACAATINIZ halinde, adli para cezasından çevrilen 
hapis cezasının Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne sevk edilerek Kamuya Yararlı bir işte 
çalıştırılmak sureti ile infaz edileceği, 

4 - Kararın tebliğinden itibaren 10 günlük süre içerisinde C. Başsavcılığımıza veya 
ikametinize en yakın C. Başsavcılığına MÜRACAAT ETMEMENİZ halinde, 5275 Sayılı 
Kanunun 19. maddesi gereğince hakkınızda YAKALAMA EMRİ çıkarılacağı ve 
YAKALANDIĞINIZDA CEZANIZIN İNFAZI İÇİN AÇIK CEZA İNFAZ KURUMUNA SEVK 
EDİLECEĞİNİZ VE DENETİMLİ SERBESTLİK HÜKÜMLERİNDEN yararlanamayacağına 
dair düzenlenen çağrı kağıdının hükümlü REYHAN DEMİRDELEN'e tebliğ edilemediği 
anlaşılmakla; 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince çağrı kağıdının RESMİ 
GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Çağrı Kağıdının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 
3 - İlanın bir suretinin Cumhuriyet Başsavcılığı ilan tahtasında 1 ay süre ile ilan 

edilmesine karar verilmiş olup, İlan olunur. 8081/1-1 
—— • —— 

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı Hazırlık Bürosundan: 
Sayı: 2016/983 Soruşturma 
7201 Sayılı Yasanın 28. Maddesine göre Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde 

Satın Almak, Kabul Etmek Bulundurmak ve Kullanmak suçundan şüpheli Orhan TİLKİ'nin 
adresinin belli olmaması halinde ilanen tebliğ yapılacağına dair amir bulunmaması sebebiyle 
hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca verilmiş bulunan "Dava Açılmasının Ertelenmesi" 
kararında açık adresine usulüne uygun tebligat yapılamaması karşısında 5 yıl süre ile Dava 
Açılmasının Ertelenmesi kararı aşağıya çıkarılmış olup, ilanen tebliğ olunur. 

 
Sıra 
No Sor. No 

Karar 
No 

Suçun 
Nevi 

Karar 
Tarihi 

Adı 
Soyadı Ceza Miktarı 

1 2016/983 2016/983 5237 S.K. 
191/1 Md. 01/07/2016 Orhan 

TİLKİ 

5 Yıl Süre ile Dava 
Açılmasının 

Ertelenmesi Kararı 
 7205/1-1 
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Çankaya Belediye Başkanlığından: 
İLANEN TEBLİGAT 

MUHATABI : Ormen Mimarlık Mühendislik İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi 
ADRESİ : Ümit Mahallesi 2547. Sokak No:16/1 Çankaya /ANKARA 
Yetki ve sorumluluğu Belediyemize ait, Alacaatlı Mahallesi 4992 Sokak 60923-60925-

60926-60928-60929 nolu adaların batısında bulunan park alanının 2000 m²’lik kısmının ardiye 
yeri olarak kullanılmak üzere şirketinizce işgal edildiği tespit edilmesi üzerine; Belediyemiz 
Encümeninin 03.05.2016 tarih ve 2743.21 sayılı kararı ile söz konusu park alan için işgalin 
başlangıç tarihi olarak belirlenen 29.03.2014 tarihinden tahliye edildiği 31.03.2016 tarihine kadar 
geçen döneme ait 27.378,60 TL ecrimisil bedeli alınması uygun görülmüştür. 

16.05.2016 tarih ve 3178-1066381 sayılı ihtarnamemiz ile; söz konusu park alanı 
içerisinde şirketinizce işgal edilen alan için 29.03.2014-31.03.2016 dönemine ait ödenmesi 
gereken 27.378,60 TL ecrimisil bedelinin ihtarnamemizin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün 
içerisinde ödemek üzere Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne müracaat etmeniz 
gerektiği, Ankara Ticaret Odası kayıtlarında belirtilen Ümit Mahallesi 2547. Sokak No:16/1 
Çankaya /ANKARA adresine tebliğ edilmek istenilmiş, ancak; adreste bulunmamanız nedeniyle 
tebliğ edilememiştir. 

Bu durumda 16.05.2016 tarih ve 3178-1066381 sayılı yazımızda belirtilen bedelin tebliğ 
tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde Belediyemiz veznesine ödenmesi, 7201 sayılı Tebligat 
Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ 
olunur. 8072/1-1 

—— • —— 
İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden: 
Gümrüğümüzce TRABZON FOŞA FINDIK GIDA SAN. NAKL VE TİC. LTD. ŞTİ. 

adına tescilli IM032878/12.12.2005 sayı ve tarihli serbest dolaşıma giriş beyannamelerinden 
kaynaklanan EK TAHAKKUK'a ilişkin yazılar yükümlüsünün Organize San. Böl. Arsin-
TRABZON adresine tebliğen gönderilmiş, ancak adreste bulunmadığından tebligat mazbatası 
PTT Müdürlüğünce iade edilmiştir. 

Bu nedenle söz konusu EK TAHAKKUK tutarlarının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün 
içerisinde ödenmesi aksi takdirde 6183 sayılı Kanun hükmü gereğince tahsil edileceği tebliğ 
olunur. 

BEY. NO.TA. ÖDEME EMRİ NO. TUTAR 

IM032878/12.12.2005 16ET34220032-1 
KDV :        6.262,00-TL 
KKDF:          984,00-TL 
TOPLAM: 7.246.00-TL 

 8047/1-1 
————— 

Gümrüğümüzce OF ÖNER ULUSLARARASI NAK. TİC. LTD. ŞTİ. adına tescilli 
IM020631/09.08.2004 tarihli serbest dolaşıma giriş beyannamelerinden kaynaklanan EK 
TAHAKKUK'a ilişkin yazılar yükümlüsünün ESKİ LONDRA ASFALTI PAK APT. NO:17/9 
ŞİRİNEVLER-BAHÇELİEVLER-İSTANBUL adresine tebliğen gönderilmiş, ancak adreste 
bulunmadığından tebligat mazbatası PTT Müdürlüğünce iade edilmiştir. Bu nedenle söz konusu 
EK TAHAKKUK tutarlarının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ödenmesi aksi takdirde 
6183 sayılı Kanun hükmü gereğince tahsil edileceği tebliğ olunur.  

BEY. NO.TA. ÖDEME EMRİ NO. TUTAR 

IM020631/09.08.2004 16ET34220050-1 
KDV :        18.590,00-TL 
KKDF :        3.083,00-TL 
TOPLAM : 21.673.00-TL 

 8048/1-1 —— • —— 
Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünden: 
Şikayetçi Ali Burak SABAN tarafından Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına verilen bila 

tarihli şikayet dilekçesi kapsamında Bakanlık Makamının 20/05/2016 tarihli ve 2016/4 sayılı 
kararı ile şikayete konu Bakanlığımız personeli hakkında 4483 sayılı Kanun uyarınca soruşturma 
izni verilmemesi uygun görülmüştür. 

Yapılan araştırmalar sonucunda tebligata elverişli adresi tespit edilemeyen Ali Burak 
SABAN'a, 4483 sayılı Kanunun 9 uncu ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 inci maddesi 
uyarınca ilanen tebliğ olunur. 8044/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8096/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8097/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8098/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8099/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

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

2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı / Orman Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Mengen Orman İşletme Müdürlüğü İl/İlçe BOLU/Mengen 

Adresi Beşler Mah. Sıtma Pınarı Cad. No: 2 Tel-Faks 0 374 356 1014-1100 

Posta Kodu 14840 E-Mail  

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

Adı/Unvanı Soğukçam Ağaç San. Ltd. Şirketi  

Adresi 
Yeni Mah. Ayanoğlu Sok. No: 26 
KASTAMONU 

 

T.C. Kimlik No. 27797047651  

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

3340086451  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

KASTAMONU  

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 

210004  

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (X) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8100/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2016/149976 

2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Amasya Orman İşletme Müdürlüğü İl/İlçe AMASYA/Merkez 

Adresi 
Kirazlıdere Mah. Mehmet Varinli 
Cad. No: 102-A / Amasya 

Tel-Faks 0 358 218 4010 - 0 358 218 83 01 

Posta Kodu 05200 E-Mail  

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

Adı/Unvanı 
Çolakoğlu İnşaat Nakliyat Sanayi ve 
Ticaret Limited Şirketi 

 

Adresi 
Kavaklıbağ Mah. Leblebici Sk. Önal 
Apt. Kat: 1 No: 18/7 Battalgazi/ 
MALATYA 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

2600087566  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 

8544  

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (2) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8101/1-1 



Sayfa : 86 RESMÎ GAZETE 7 Eylül 2016 – Sayı : 29824 

 

Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2016/73495 

2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı / Orman Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Bozkurt Orman İşletme Müdürlüğü İl/İlçe KASTAMONU/Bozkurt 

Adresi Merkez Mah. Sınarcık Cad. No: 118 Tel-Faks 366 575 1067-366 575 1222 

Posta Kodu  E-Mail  

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

Adı/Unvanı 

HASYOL NAKLİYAT HARFİYAT 
İNŞAAT AKARYAKIT ORMANCILIK 
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED 
ŞİRKETİ 

 

Adresi 
ATATÜRK BULVARI ADLİYE 
SARAYI KRŞ. Kat: 4    No: 216 
ADIYAMAN / MERKEZ 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

4590305127  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 

5683  

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (2) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8102/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8103/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2016/245611 

2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü İl/İlçe ANTALYA/Manavgat 

Adresi 
Antalya Caddesi Bahçelievler 
Mahallesi No: 89 

Tel-Faks 0 242 746 10 19 - 0 242 746 11 91 

Posta Kodu 07600 E-Mail ismailhacioglu@ogm.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 
Turankale İnşaat Mühendislik Turizm 
Tekstil Tarım Sanayi ve Ticaret Limited 
Şirketi 

 

Adresi 
Kızılcaşehir Mahalle No: 30 Alanya/ 
ANTALYA 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

869 044 5961  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 

17114  

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(X) 
b-4735 
KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8104/1-1 
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İGDAŞ İstanbul Gaz Dağıtım San. ve Tic. Anonim Şirketinden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8114/1-1 
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Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 
I - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER 
- Sınavı Açan Birim ve Adresi : Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel 

Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı, Anadolu 
(Tandoğan) Meydanı 06330 - ANKARA 

- Görev Merkezi : ANKARA 
- Atama Yapılacak Kadro  
  Unvanı ve Sayısı : Müfettiş Yardımcısı, 5 kişi. 
- KPSS Puan Türü ve Taban Puanı : KPSS (A) Grubunda, KPSSP54 puan türünden 75 

ve daha üzeri puan alanlar. 
- KPSS Puanının Geçerlilik Yılı : 2015 veya 2016 yıllarında A Grubu kadroları için 

yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavları  
II - SINAV TARİHLERİ VE YERİ 
- Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. 
- Başvurusu kabul edilen adaylardan en yüksek puana sahip ilk 100 (Yüz) kişi yazılı 

sınava katılmaya hak kazanır.  
- Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların sayısının 100 

kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilk 100 aday giriş 
sınavına alınacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle 100 üncü sıradaki aday sayısının birden 
fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır  

- Çoktan seçmeli olarak yapılacak yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava 
alınmaz. 

- Giriş sınavının yazılı bölümü 23 Ekim 2016 tarihinde, 10:00-13:00 saatleri arasında tek 
oturum olarak, Ankara Üniversitesi Tandoğan Yerleşkesi Emniyet Mah. İncitaş Sok. Ord. Prof. 
Dr. Şevket Aziz Kansu Binası B Blok Kat 5   06500 Beşevler/ANKARA adresinde yapılacaktır. 

- Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adayların isimleri Makina ve 
Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünün www.mkek.gov.tr adresindeki resmi Web 
sayfasında yazılı sınavdan en az 15 gün önce ilan edilecektir. Ayrıca adaylara elektronik posta 
ve/veya kısa mesaj yoluyla bildirilecektir.  

- Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar sınava giriş belgelerini, yazılı sınava 
katılmaya hak kazandıklarının ilanından itibaren 21 Ekim 2016 tarihi saat 17.30’a kadar MKE 
Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığından alacaklardır. Adaylar 23 Ekim 2016 
tarihindeki yazılı sınavda bu belge ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı 
veya sürücü belgesi ya da pasaport gibi geçerli bir kimlik belgesini yanlarında bulunduracaklardır. 
Sınava katılamayacak müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. 

- Yazılı sınavı kazananlara sözlü sınav tarihi ve yeri, (www.mkek.gov.tr) internet 
sayfasında ilan edilecek ve ayrıca adaylara elektronik posta ve/veya kısa mesaj yoluyla 
bildirilecektir.  

III - SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI 
- ÖSYM tarafından 2015 veya 2016 yıllarında A Grubu kadroları için yapılan Kamu 

Personeli Seçme Sınavları KPSS (A) Grubunda, KPSSP54 puan türünden 75 ve daha üzeri puan 
almış olmak, 

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı nitelikleri haiz olmak. 
- Sınav başvurusunu süresi içerisinde, usulüne göre ve gerekli belgeleri sunarak yapmış olmak. 
- Sağlık durumu her türlü iklim ve yolculuk koşullarında görevini devamlı yapmaya 

elverişli olmak. 
- En az 4 yıllık lisans eğitimi veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari 

bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt 
dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak. 
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- Yazılı sınavın açıldığı 2016 yılının Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını 
doldurmamış olmak (01/01/1981 tarihinden sonra doğanlar). 

IV - SINAV BAŞVURU SÜRESİ VE ŞEKLİ 
- Başvurular, sınav duyurusunun Resmi Gazetede yayımlanmasını takip eden günden 

başlayacak, 23/09/2016 tarihinde saat 17:30’da sona erecektir. 
- Başvurular, “MKE Kurumu Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcısı Giriş Sınavı Başvuru 

Formu” ile yapılacaktır. 
- Başvuru Formu ve Özgeçmiş Formu, (www.mkek.gov.tr) internet sayfasından 

indirilmek suretiyle veya Teftiş Kurulu Başkanlığından temin edilebilir. Başvuru Formları 
usulünce doldurulduktan sonra “MKE Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı, 
Anadolu (Tandoğan) Meydanı 06330 ANKARA” adresine şahsen veya posta yoluyla süresi 
içerisinde teslim edilecektir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, 23/09/2016 
tarihinden sonra Başkanlığa ulaşan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

- Başvuru Formuna, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuç belgesinin bilgisayar 
çıktısı, yükseköğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin aslı ya da Kurum tarafından onaylı 
örneği, Özgeçmiş Formu ve son altı ay içinde çekilmiş (4,5x6 cm.) 2 adet vesikalık fotoğraf (1 
adedi forma yapıştırılacaktır). 

V - SINAV BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE ADAY GİRİŞ 
BELGESİ 

Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuç belgelerinin geçerli ve doğru olduğu Öğrenci Seçme 
ve Yerleştirme Merkezi tarafından teyit edilen ve istenen belgeleri de tamam olan adaylara, 
sınavın tarih, saat ve yerlerini de belirten ve Teftiş Kurulu Başkanlığınca düzenlenen aday giriş 
belgesi verilir.  

VI - SINAV KONULARI 
a) Muhasebe: 
1) Genel Muhasebe Prensipleri ve Uygulaması, 
2) Şirketler Muhasebesi, Vergi Muhasebesi, 
3) Maliyet Muhasebesi, İşletme Denetimi, Yönetim Muhasebesi, 
4) Finansal Yönetim Teorisi, Mali Tablolar Analizi, 
5) Ticari Hesap ve Mali Cebir, 
b) İktisat: 
1) Genel İktisat Prensipleri ve Teorileri, 
2) İşletme İktisadı, Pazarlama Yönetimi, 
3) Para Banka, Kredi ve Konjonktür Politikası, 
4) Uluslararası İktisadi İlişkiler ve Dış Ticaret, 
c) Maliye: 
1) Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikasının Genel Esasları, 
2) Türk Vergi Yasalarının Genel Esasları, 
ç) Hukuk: 
1) Borçlar Hukuku (Türk Borçlar Kanunu Birinci Kısım), 
2) Ticaret Hukuku (Deniz ticaretine ait hükümler hariç), 
3) İş Hukuku (İş Kanunu, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu), 
4) Ceza Hukuku (Türk Ceza Kanununun Genel Hükümleri, Kamu Güvenine Karşı Suçlar, 

Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar ve Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine 
Karşı Suçlar, ayrıca Ceza Muhakemesi Kanununun görev, yetki, kovuşturma ve soruşturmaya 
ilişkin hükümleri), 

5) Kamu İktisadi Teşebbüsleri Mevzuatı (233 ve 399 sayılı KHK’ler), 
VII - DEĞERLENDİRME 
a) Yazılı sınavın değerlendirilmesi: 
Yazılı sınavın, konu grupları itibariyle ayrı ayrı yapılması halinde her bir sınavdan en az 

60 puan alınması ve bunların ortalamasının en az 65 puan olması gerekir. Sınavda başarılı 
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sayılabilmek için her konudan en az altmış puan almak kaydıyla ortalama en az altmış beş puan 
alan adaylar arasında ortalama puanı en yüksek adaydan başlanarak yapılacak sıralamaya göre, 
azami atama yapılacak kadro sayısının dört katı tutarındaki yirmi aday yazılı sınavda başarılı 
sayılacaktır (Yirminci sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da başarılı sayılırlar). Yazılı 
sınavda yirminin altında adayın başarılı olması halinde başarılı olanların tamamı sözlü sınava 
çağrılacaktır. 

b) Sözlü sınavın değerlendirilmesi: 
Sözlü sınav, yazılı sınav konularından Sınav Kurulunca yapılır. Sözlü sınavda, adayın 

yazılı sınav konularındaki bilgisi genel olarak yoklanıp, tam puan (100) üzerinden tek puan 
verilir. 

Ayıca, sözlü sınav da; 
- Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 
- Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 
- Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 
- Genel yetenek ve genel kültürü, 
- Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, 
Yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir. 
Sözlü sınavda adayın başarılı sayılması için, bilgi puanının en az (65) olması ve yukarıda 

belirtilen ölçütler hakkında Sınav Kurulunun olumlu kanıya varması gerekir. 
c) Giriş sınav notu  
- Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavının sonucu, yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalaması 

alınarak saptanır. Sınavda başarı gösterenlerin sayısı, kadro sayısından fazla olursa giriş sınav 
notu üstün olanlar tercih edilir. Sınavda başarılı olanlardan atama yapılacak kadro sayısı kadar 
aday, başarı sıralamasındaki önceliğe göre asıl aday olarak, diğer adaylar ise başarı sırasına göre 
yedek aday olarak kabul edilir. 

VIII - SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ 
- Giriş sınavının yazılı ve sözlü bölümlerini kazanan adayların listesi (www.mkek.gov.tr) 

internet sayfasında ilan edilecek ve elektronik posta ve/veya kısa mesaj yoluyla adaylara 
bildirilecektir. 

- Adaylar, sınav sorularına ilişkin itirazlarını soruların yayımlanmasından itibaren en geç 
5 gün içerisinde, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kamu Girişimci Şubesi Bakanlıklar Döner 
Sermaye İşletmesi ANKÜSEM hesabına (Hesap No: 7064112-5008 - IBAN: 
TR590001002532070641125008) her bir soru için 15 TL (Onbeş Türk Lirası KDV dahil) itiraz 
ücreti yatırarak aldıkları banka dekontu ile birlikte MKE’ye yazılı olarak yapacaklardır. Süresi 
geçtikten sonra yapılan itirazlar ile imza ve adresi olmayan itiraz dilekçeleri dikkate 
alınmayacaktır. 

- Adaylar, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sonuçların yayınlandığı günden başlayarak 
en geç 3 gün içerisinde, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kamu Girişimci Şubesi Bakanlıklar 
Döner Sermaye İşletmesi ANKÜSEM hesabına (Hesap No: 7064112-5008 - IBAN: 
TR590001002532070641125008) 25 TL (Yirmi beş Türk Lirası KDV dahil) sonuç itiraz ücreti 
yatırarak aldıkları banka dekontu ile birlikte MKE’ye yazılı olarak yapacaklardır. Süresi geçtikten 
sonra yapılan itirazlar ile imza ve adresi olmayan itiraz dilekçeleri dikkate alınmayacaktır. 

X- DİĞER HUSUSLAR  
- Sınav salonlarına hesap makinesi, cep telefonu v.b. elektronik aletler alınmayacaktır.  
- Sınavla ilgili olarak MKE Kurumu Teftiş Kurulu Başkanlığının (0312 296 13 23) 

numaralı telefonlarından bilgi temin edilebilir. 
- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza 

Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 
bulunulur. 

- Başvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, sınavı kazanmış 
olsalar bile, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal 
edilir. 7562/2-2 
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Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: 
BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVI İLANI 
SINAVA MÜRACAAT 
Bağımsız Denetçilik Sınavına müracaatlar 19 Eylül 2016 tarihinde başlayıp 30 Eylül 2016 

tarihinde saat 17.00 de sona erecektir. 
Başvurular, elektronik ortamda “ http://www.kgk.gov.tr” adresinde yer alan Başvuru 

Formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır. 
Posta yoluyla gelen başvurular kabul edilmeyecektir. 
Sınav müracaatları, Kurum tarafından tetkik edildikten sonra sınava katılmaya hak 

kazananlar ile bunların sınav yerleri sınav tarihinden en az on beş gün önce Kurum internet 
sitesinde duyurulacaktır. 

Müracaatı reddedilenler, durumun Kurum internet sitesinden ilan edildiği tarihten itibaren 
yedi gün içinde itirazda bulunabilirler. İtirazlar, Kurum tarafından itiraz tarihinden itibaren üç gün 
içinde incelenip karara bağlanarak sonucu ilgiliye bildirilir. 

SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI 
Sınava; hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal 

bilgiler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim 
Kurulunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun 
olanlar veya diğer öğretim dallarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada 
belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olanlar başvurabilir. 

SINAVIN TARİHİ VE YERİ 
Bağımsız Denetçilik Sınavı 13 Kasım 2016 tarihinde Ankara ve İstanbul’da yapılacaktır. 

Sınav yeri ve saati sınav tarihinden en az on beş gün önce Kurum internet sitesinde 
duyurulacaktır. 

SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI 
Sınav, yazılı test usulü gerçekleştirilecek olup, sınav konuları aşağıdadır. 
a) Muhasebe (Genel muhasebe, maliyet ve yönetim muhasebesi), 
b) Muhasebe Standartları (Türkiye Muhasebe Standartları, yıllık ve konsolide finansal 

tabloların hazırlanmasına ilişkin mevzuatta yer alan düzenlemeler ve standartlar), 
c) Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Finansal Yönetim, 
d) Denetim (Türkiye Denetim Standartları, mesleki etik kuralları, bağımsızlık, risk 

yönetimi, iç kontrol ve denetimle ilgili diğer mevzuat), 
e) Genel Hukuk Mevzuatı (Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, 

Medeni Hukuk (Başlangıç Hükümleri, Kişiler Hukuku, Eşya Hukuku), Vergi Hukuku (Genel 
Vergi Hukuku), Sosyal Güvenlik Mevzuatı (4857 Sayılı İş Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar 
ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu), İdare Hukuku (İdare Hukuku ve İdari Yargı), 

f) Sermaye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı, 
Yeminli Mali Müşavirler yukarıda belirtilen sınav konularından sadece (b), (d) ve (f) 

bentlerinde sayılan konulardan, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler yukarıda belirtilen sınav 
konularından sadece (b), (c), (d) ve (f) bentlerinde sayılan konulardan, meslek mensubu 
olmayanlar ise tüm konulardan, sınava tabi tutulurlar. 

Sınava; konuların tamamından girilebileceği gibi bir veya birkaç konudan da girilebilir. 
Sermaye piyasası, bankacılık, sigortacılık ve özel emeklilik alanında denetimde bulunmayacak 
olanların Sermaye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı konularından 
ayrıca sınava girmelerine gerek yoktur. 

1/1/2013 tarihinden önce kamu kurumları tarafından bağımsız denetçiliğe ilişkin yapılan 
sınavlara girenler, bu sınavlarda başarısız sayıldıkları konular itibariyle sınava katılabilirler. 
Ancak bu durumda bulunan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Kurumsal Yönetim İlkeleri ve 
Finansal Yönetim konusundan sınava girmesi zorunludur. 
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Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nin Resmi Gazete’de yayımlandığı 26.12.2012 tarihinden 
önce ilgili mevzuatına göre kamu kurumlarından bağımsız denetime ilişkin lisans belgesini sınav 
sonucunda veya mevzuatında sınava ilişkin olarak tanınan istisnadan faydalanarak almaya hak 
kazanmış olanların sigortacılık ve özel emeklilik alanlarında denetim yapabilmeleri için bu 
sınavda Sermaye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı konularından 
sınava katılması gerekmektedir. 

SINAVIN YÜRÜTÜLMESİ 
Sınavın ilan edilen yer ve saatte başlatılması ve süresinde bitirilmesi esastır. 
Sınav listesinde ismi yer almayanlar ile sınava girişte, T.C. Kimlik Numarası içeren nüfus 

cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesinden en az birisini ibraz etmeyenler sınava alınmazlar. 
SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI HALLER 
Sınava girenlerden; 
a) Sınavda kopya çektiği veya verdiği, 
b) Sınava kendi yerine başkasının girdiği, 
c) Sınav kurallarını ihlal ettiği, 
tespit edilenler ile gerçek dışı beyanda bulunduğu veya sınava girme şartlarını taşımadığı 

sonradan tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır. 
Yukarıda yer alan sebeplerden dolayı sınavları geçersiz sayılanlar iki yıl süreyle Kurum 

tarafından yapılacak sınava alınmazlar. 
Sınavın geçersiz sayılmasını gerektiren hallerin tespiti üzerine, durum Komisyon 

tarafından karara bağlanarak ilgiliye bildirilir. Komisyon kararına yedi gün içinde itiraz edilebilir. 
Bu itirazlar komisyon tarafından beş gün içinde incelenip karara bağlanır ve sonuç itiraz edene 
bildirilir. 

SINAV BAŞARI ŞARTI VE SONUÇLARIN GEÇERLİLİK SÜRESİ 
Sınavda başarılı sayılmak için sınav konularının her birinden yüz puan üzerinden en az 

altmış puan alınması, tüm sınav konularından alınan notların aritmetik ortalamasının da en az 
yetmiş puan olması şarttır. 

Not yükseltmek amacıyla sınav konularının her birinden ayrı ayrı sınava girilebilir. 
Geçerlilik süresi içerisinde en yüksek sınav notu esas alınır.  

Sınav sonuçları ilan tarihini müteakip üçüncü takvim yılı sonuna kadar geçerlidir. 
SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ 
Sınav sonuçları, Kurum internet sitesinde duyurulur. Ayrıca, sınav sonuç belgesi 

gönderilmez. 
Sınav sorularına itiraz, soru ve cevap anahtarının Kurum internet sitesinde duyurulmasını 

izleyen üç iş günü içinde yapılır. İtirazlar en geç on gün içinde karara bağlanıp ilgiliye bildirilir. 
Sınav sonuçlarına itiraz sonuçların Kurum internet sitesinde duyurulmasını izleyen yedi 

gün içinde yapılır. Komisyon, bu itirazları itiraz tarihinden itibaren en geç on gün içinde inceleyip 
karara bağlayarak itiraz edene bildirir. 

SINAV GİDERLERİ 
Sınava katılmak isteyenlerin, sınava girecekleri her bir konu için 150 TL sınav ücretini 

başvuru esnasında kredi kartından on-line olarak ödemeleri gerekmektedir. 
Sınava müracaat ettiği halde katılmayanların, sınava girmekten vazgeçenlerin ödedikleri 

ücretler iade edilmeyecektir. Ayrıca, sınav başvurusu yapıldıktan sonra hiçbir aşamada sınav 
konusu değişiklik talepleri kabul edilmeyecektir. 

UYARI: Bağımsız Denetçi Belgesi için sadece sınavı kazanmak yeterli değildir. Ayrıca 
adayların Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinde yer alan diğer şartları da 
taşımaları gerekir. Bu nedenle gerekli şartları yerine getirmiş veya sınavı kazandıktan sonra 
yerine getirebileceğini düşünen kişilerin sınavlara başvurmaları tavsiye edilmektedir. 

 8087/1-1 
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Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize, 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim elemanları alınacaktır. 
Adayların, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları 
gerekmektedir. (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin 
onaylanmış olması şarttır. 

1 - Profesör Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, noterden 
tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora 
çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosya ile başvurmaları 
gerekmektedir. 

MÜRACAAT YERİ VE TARİHİ: Profesör adaylarının Üniversitemiz Personel Daire 
Başkanlığına, ŞAHSEN başvurmaları gerekmektedir. 

Müracaatlar ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılmalıdır. 
 

BİRİM BÖLÜM 
ANABİLİM 

DALI ÜNVANI DRC ADET AÇIKLAMA 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 
Bilimleri 

Dermatoloji Prof. Dr. 1 1 

Behçet hastalarında nitrit 
oksit ve metobolitlerinin 
düzeyleri ve Psörazisli 
hastalarda antioksidanlar ve 
lipid peroksidasyon düzeyleri 
ile ilgili çalışması olmak. 

 7944/1-1 

—— • —— 
Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında 
yayınlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi 
alınacaktır. 

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 
 

BİRİMİ UNVANI ABD DRC. ADET ARANAN NİTELİKLER 

FEN-EDB. 
FAK. 

Profesör 
Yakınçağ 

Tarihi 
1 1 

Doçentliğini Yeniçağ ve 
Yakınçağ alanında almış olup, 
şehir tarihleri ve Ermeni meselesi 
konularında çalışmaları bulunmak. 

ZİRAAT 
FAK. 

Doçent Toprak 1 1 
Toprak ve su koruma alanlarında 
çalışmalar yapmış olmak. 

BESYO Doçent 
Beden 

Eğitimi ve 
Spor 

1 1 
Spor Biyomekaniği alanında 
çalışmalar yapmış olmak. 

 
Başvuru Adresi: Bozok Ünv. Personel Daire Bşk. Erdoğan Akdağ Kampüsü Rektörlük 

Binası Yozgat/Merkez   Tel: 0 354 242 10 85 8038/1-1 
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İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara 
öğretim üyesi alınacaktır. 

 

Fakülte Bölüm/Program Unvan 
Kadro 
Sayısı Aranan Kriterler 

Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Makine 
Mühendisliği 

Yrd. 
Doç. Dr. 

1 

Adayların Makine Mühendisliği 
veya Uçak ve Uzay Mühendisliği 
Doktora derecesine sahip olmak ve 
çalışmalarını Katı Cisimler Mekaniği, 
Isı Akışkan veya benzeri alanlarda 
yapmış olması gerekmektedir. 

İletişim 
Fakültesi 

Halkla İlişkiler 
Yrd. 

Doç. Dr. 
1 

Adayların Halkla İlişkiler, Halkla 
İlişkiler ve Tanıtım, Halkla İlişkiler 
ve Reklamcılık, Medya ve İletişim 
bilim dallarından birisinde doktora 
yapmış olmak veya doktora tez 
konusu Halkla İlişkiler alanında 
olması gerekmektedir. 

Sağlık Bilimleri 
Yüksekokulu 

Perfüzyon Doç. Dr. 1 
Adayların Kalp ve Damar Cerrahisi 
alanında doçentliğini almış olması 
gerekmektedir. 

Sağlık Bilimleri 
Yüksekokulu 

Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon 

Yrd. 
Doç. Dr. 

1 

Adayların Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon Lisans mezunu ve 
alanında doktora yapmış olması 
gerekmektedir. 

Mimarlık 
Fakültesi 

Mimarlık Doç. Dr. 1 
Adayların tasarım ve mimarlık 
teorileri alanında çalışmalar yapmış 
olması gerekmektedir. 

Mimarlık 
Fakültesi 

Endüstri Ürünleri 
Tasarımı 

Doç. Dr. 1 

Adayların tasarım kuram ve 
eleştirisi ile tasarım ve güncel sanat 
ilişkisi alanlarında çalışmalar 
yapmış olması gerekmektedir. 

Meslek 
Yüksekokulu 

Bilgisayar 
Programcılığı 

Yrd. 
Doç. Dr. 

1 

Adayların matematik mühendisliği 
anabilim dalında Doktora Derecesine 
sahip olması ve Yükseköğretim 
kurumlarında en az 5 yıllık deneyime 
sahip olması gerekmektedir. 

İşletme 
Fakültesi 

İşletme 
Yrd. 

Doç. Dr. 
1 

Adayların Kantitatif Finans, 
Aktüerya, Portföy Teorisi, Olasılıksal, 
Risk Yönetimi gibi konularda ders 
vermiş ve/veya araştırmalar yapmış 
olması gerekmektedir. 

 8112/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)    40 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN
6745 Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI
2016/9127 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

ATAMA KARARLARI
— Aile ve Sosyal Politikalar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Çevre ve Şehircilik,

Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlıklarına Ait
Atama Kararları

YÖNETMELİKLER
— Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik
— Gemiadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 13 üncü Maddesinin Dördüncü

Fıkrasının Kısmen İptali Üzerine Yatırımcı Tazmin Merkezi Tarafından
Yatırımcılara Yapılacak Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

— Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
— Asansör Periyodik Kontrolleri İçin Yetkilendirilecek A Tipi Muayene

Kuruluşlarına Dair Tebliğ (SGM: 2015/24)’de Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ (SGM: 2016/24)

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/43)
— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/37)
— Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına

Dair Tebliğ (Sayı: 2016/4)

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri
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