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YÖNETMELİKLER

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: 
AĞIR HİZMET ARAÇLARINDAN ÇIKAN EMİSYONLAR (EURO 6) 

BAKIMINDAN VE ARAÇ TAMİR VE BAKIM BİLGİLERİNE ERİŞİM
KONUSUNDA MOTORLU ARAÇLARIN TİP ONAYINA İLİŞKİN

YÖNETMELİK ((AT) 595/2009)’TE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/8/2011 tarihli ve 28014 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ağır Hizmet
Araçlarından Çıkan Emisyonlar (Euro 6) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine
Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayına İlişkin Yönetmelik ((AT) 595/2009)’e aşa-
ğıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Tescil tarihleri
GEÇİCİ MADDE 2 ‒ (1) Türkiye’de üretimi yapılmış araç tipleri için geçerli olmak

üzere; 1/1/2016 tarihinden önce üretilmiş araçların tescili ile ilgili bu Yönetmelik ve diğer oto-
motiv mevzuatında yer alan veya atıf yapılan tam araçlar için 1/1/2017 ve tamamlanmış araçlar
için 1/7/2017 tarihleri; tam araçlar için 1/1/2018 ve tamamlanmış araçlar için 1/7/2018 olarak
uygulanır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

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

İKİ VEYA ÜÇ TEKERLEKLİ MOTORLU ARAÇLARIN VE DÖRT TEKERLEKLİ
MOTOSİKLETLERİN TİP ONAYI VE PİYASA GÖZETİMİ VE 

DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK (AB/168/2013)’TE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/8/2015 tarihli ve 29453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İki veya
Üç Tekerlekli Motorlu Araçların ve Dört Tekerlekli Motosikletlerin Tip Onayı ve Piyasa Gö-
zetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/168/2013)’in 3 üncü maddesinin birinci fıkra-
sının (v) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“v) Dayanıklılık: Aracın normal veya amaçlanan koşullarda kullanılması ve imalatçının
tavsiyelerine uygun şekilde servisten geçirilmesi durumunda, aksamın ve sistemlerin Ek VII’de
tanımlanan kilometreden sonra çevre performansı şartlarının 23 üncü maddede ve Ek V’te be-
lirtildiği şekilde karşılanmasını ve aracın fonksiyonel güvenliğinin sağlanmasını mümkün kı-
lacak şekilde dayanabilmesini,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi ve
beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Dıştan yanmalı motor, türbin veya döner pistonlu motorla tahrik edilen araçlar; böy-
le bir tahrikle donatılmış bir araç, çevre performansı ve fonksiyonel güvenlik şartlarına uyum
açısından, PI içten yanmalı bir motorla tahrik edilen bir araçla aynı sayılır.”

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

3/8/2011 28014
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
1- 25/9/2013 28776
2- 16/5/2014 29002
3- 14/8/2014 29088
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“(5) Bu maddenin birinci ila dördüncü fıkralarında ve Ek I’de belirtilen sınıflandırma/alt
sınıflandırma kriterlerine bakılmaksızın BM/AEK Regülasyonlarını ve BM/AEK Küresel Tek-
nik Regülasyonlarını belirtmek suretiyle çevre performansı deneyi işlemlerini uluslararası dü-
zeyde uyumlaştırmak amacıyla Ek V’te belirtilen ek alt kategoriler uygulanır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(5) OBD sisteminin fonksiyonel güvenlik ya da emisyon kontrol sistemi arızaları bil-
dirimlerini uyumlaştırmak ve bir aracın etkin ve verimli tamirini kolaylaştırmak için 75 inci
maddeye uygun olarak birinci ilâ dördüncü fıkralarda listelenen ve Ek II (C1) 11’de belirlenen
konulara yönelik fonksiyonel OBD şartları ve deney işlemleri ve Ek V’te belirtilen Tip VIII
deney dahil olmak üzere araç üzerindeki teşhis sistemleriyle ilgili ayrıntılı teknik şartlara ilişkin
mevzuatı oluşturmak ve kabul etmek üzere Bakanlık yetkilidir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(6) İkinci bir adım olarak normal ömür şartlarını ve Ek II (B) 18’de listelendiği şekilde
araç yapısının bütünlüğünü sağlamaya yönelik deneyleri uyumlaştırmak amacıyla ihtiyaç du-
yulması halinde 75 inci maddeye uygun olarak Bakanlık gerekli düzenlemeyi yapar.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (a), (b), (c)
bentleri ile dördüncü, dokuzuncu ve onikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Tam kilometre toplamıyla (biriktirmeyle) gerçek dayanıklılık deneyi: Deney araçları
Ek VII (A)’da belirtilen mesafenin tamamını fiziksel olarak biriktirir ve onikinci fıkra uyarınca
kabul edilen mevzuatta belirtildiği şekilde, Tip V deneyde belirtilen işlem uyarınca deneye tabi
tutulur. Ek VII (A)’da belirtilen mesafenin tamamına kadar ve bu mesafeyi içeren emisyon de-
neyi sonuçları, Ek VI (A)’da belirtilen çevresel performans deney sınırların altında olur.

b) Kısmi kilometre toplamıyla (biriktirmeyle) gerçek dayanıklılık deneyi: Deney araç-
ları Ek VII (A)’da belirtilen mesafenin en az yüzde 50’sini fiziksel olarak biriktirir ve onikinci
fıkra uyarınca kabul edilen mevzuatta belirtildiği şekilde, Tip V deneyde belirtilen işlem uya-
rınca deneye tabi tutulur. Bu mevzuatta belirtildiği şekilde, deney sonuçlarından Ek VII (A)’da
belirtilen mesafenin tamamına karşılık gelen sonuç tahmin edilir. Deney sonuçları ve tahmin
edilen sonuçların her ikisi de Ek VII (A)’da belirtilen çevresel performans deney sınırların al-
tında olur.

c) Matematiksel dayanıklılık işlemi: Her bir emisyon bileşeni için Ek VII (B)’de belir-
tilen bozulma faktörü ile imalat bandının sonunda ilk kez çalıştırılmasından sonra 100 km’den
fazla biriktiren bir aracın çevre performansı deneyi sonucunun çarpımı, Ek VI (A)’da belirtilen
çevresel performans deney sınırından düşük olur.”

“(4) Bakanlık tarafından kapsamlı bir çevresel etki çalışması yürütülür. Çalışmada hava
kalitesi ve L kategorisi araçların katkıda bulunduğu kirletici payı değerlendirilir ve Ek V’te
listelenen Tip I, IV, V, VII ve VIII deneylerin şartlarını kapsar. Bakanlık, Ek IV’te belirtilen
Euro 5’in yürürlüğe girme tarihlerinin ve Ek V, Ek VI (A2), (B2) ve (C2) ve Ek VII’de belirtilen
Euro 5 dayanıklılık kilometrelerine ve bozulma faktörlerine ilişkin çevre performansı şartlarının
teyidi ve nihai olarak belirlenmesi yoluyla kesin politika tedbirlerini belirlemek amacıyla son
bilimsel verileri, bilimsel araştırma bulgularını, modellemeyi ve maliyet verimliliğini karşılaş-
tırır ve değerlendirir.”

“(9) L4e kategorisi araçlar, Ek V’te L3e kategorisi araçlar için belirlenmiş çevre per-
formansı şartlarına uyar ve bu çerçevede Ek V’te belirtilen tip I, IV, VII ve VIII deneyler için
uygun olduğu şekilde, ya temel motorlu aracın sepetiyle birlikte tam tertibatı ya da sepet monte
edilmiş olmaksızın sadece temel motorlu aracın kendisi deneye tabi tutulur.”

“(12) Yüksek bir çevresel koruma düzeyi sağlamak amacıyla 75 inci maddeye uygun
olarak deney işlemleri de dahil olmak üzere bu maddenin birinci, ikinci, üçüncü, altıncı ve ye-
dinci fıkralarında yer alan konular için çevre performansı şartlarının ayrıntılı teknik şartname-
lerine ilişkin mevzuatı oluşturmak ve kabul etmek üzere Bakanlık yetkilidir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiştir.

“Sera gazı emisyonları, yakıt tüketimi ve elektrik enerjisi tüketimi ve elektrik men-
zili ile ilgili ek çevre performansı şartları”
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MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 73 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Bakanlık, AB Komisyonu tarafından bu Yönetmelik ve uygulamasında yer alan

mevzuat çalışmaları için kurulan Motosiklet Komitelerinin çalışmalarına katılır.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 79 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) 1/1/2018 tarihinden itibaren L kategorisi araçlara ilk tescillerinden önce yıllık olarak

verilen münferit onay sayısı.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 80 inci maddesinin dördüncü, beşinci fıkraları aşağı-

daki şekilde değiştirilmiş ve yedinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir. 
“(4) İmal edildiği dönemde geçerli bir AT veya ulusal tip onayı kapsamı dâhilinde ol-

makla birlikte, ilgili mevzuatın zorunlu uygulaması nedeni ile söz konusu tip onayının geçer-
liliğini kaybetmesinden önce Türkiye’de ve/veya AB’de tescil edilmemiş veya hizmete girme-
miş olan araçların satışında ve tescilinde araçların uygunluk belgesi tarihleri dikkate alınır. Uy-
gunluk belgesi tarihi, tip onayının geçerliliğini kaybetmesine neden olan mevzuattaki zorunlu
uygulama tarihlerinden önce olan tam araçlar anılan uygulama tarihlerinden itibaren 24 ay içe-
risinde satılır ve tescil edilir, tamamlanmamış araçlar ise anılan uygulama tarihlerinden itibaren
30 ay içerisinde satılır ve temel aracın tip onay tarihinde geçerli olan hükümler çerçevesinde
tamamlanarak bu süre zarfında tescil edilir. İlgili mevzuatta son tescil tarihi ile ilgili ayrı tarihler
ve şartlar belirtilmişse tescil ile ilgili belirtilen söz konusu tarihler ve şartlar dikkate alınır.

(5) Bununla birlikte; dördüncü fıkrada belirtilen araçların satışına ve tesciline, 44 üncü
madde dikkate alınarak da Onay Kuruluşu tarafından izin (seri sonu izni) verilebilir. Onay Ku-
ruluşu; dördüncü fıkra yerine 44 üncü maddede belirtilen şartları uygulaması durumunda, anılan
süreler de dikkate alınarak uygulama ile ilgili olarak imalatçıları bilgilendirir.”
“Ulusal araç tip onayı ile ilgili olarak 26/10/2016 tarihli ve 29869 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesi uygulanır.
Teknik servislerin ilgili mevzuatı kapsamındaki testleri ülke içinde gerçekleştirememesi duru-
munda, AB’deki onay kuruluşlarınca atanmış ve Bakanlığın uygun gördüğü teknik servislerce
bu Yönetmelik, uygulama mevzuatı ve 82 nci maddede belirtilen Yönetmelikler kapsamında
verilmiş test raporlarının imalatçının talebi halinde kullanılmasına Bakanlıkça izin verilir. Ay-
rıca, AB’de yayımlanan mevzuat ile Türkiye’de yayımlanan mevzuatın yürürlük tarihlerinin
farklılık göstermesi veya Türkiye’de yürürlükte olan mevzuat için AB’de tip onayı belgesi dü-
zenlenmemesi durumunda, AB onay kuruluşlarının teknik servisleri tarafından verilmiş mevcut
test raporları geçerli kabul edilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“1/1/2017” ibaresi “1/1/2018”, üçüncü fıkrasında yer alan “31/12/2017” ibaresi “31/12/2018”
ve beşinci fıkrasında yer alan “31/12/2016” ibaresi “31/12/2017” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 83 üncü maddesinde yer alan “1/1/2017” ibaresi
“1/1/2018” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin EK II’sindeki “AB araç tip onayının amaçları açı-
sından şartların tam listesi”nin “No” adlı sütununda yer alan “C” ibaresi “C1” olarak değişti-
rilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin EK IV’ü ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin EK V’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin EK VI’sının (D) kısmı ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin EK VIII’inin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Genişletilmiş fonksiyonel güvenlik şartları(21)”
MADDE 18 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 19 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

22/8/2015 29453
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
TARTI ALETLERİ MUAYENE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/9/2013 tarihli ve 28755 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tartı Aletleri
Muayene Yönetmeliğinin 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(10) Kullanılan kalibrasyon belgelerinin, etalonların ilgili doğruluk sınıfına ait mak-
simum izin verilebilir hata sınırları içinde olduğunu belirtmesi gerekir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 8 – (1) İl müdürlüklerince muayene edilecek tartı aletleri şunlardır:
a) Tartım kapasitesi 2000 kg’ın üzerinde olan otomatik olmayan tartı aletleri,
b) Diğer tartı aletleri.
(2) Yetkili muayene servislerince muayene edilecek tartı aletleri şunlardır:
a) Otomatik tartı aletleri,
b) I ve II nci sınıf otomatik olmayan tartı aletleri,
c) Bu maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendinde belirtilen tartı aletleri dışındaki tartım

kapasitesi 2000 kg ve altında olan, III ve IV üncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı alet-
leri.

(3) Grup merkezi belediye ölçü ayar memurlarınca muayene edilecek tartı aletleri şun-
lardır:

a) Belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulan, üretici ve pazarcılar tarafından
malların doğrudan tüketicilere perakende olarak satıldığı açık veya kapalı pazar yerlerinde kul-
lanılan ve tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan, III ve IV üncü sınıf otomatik olmayan
elektronik tartı aletleri,

b) Yay ve elektronik tertibatı bulunmayan tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan me-
kanik tartı aletlerinden;

1) Masa terazileri,
2) Asma teraziler,
3) Tek kollu kantarlar,
4) İbreli teraziler.
(4) Periyodik muayene zamanı ve müracaat şekli aşağıdaki gibidir:
a) Tartı aletlerinin periyodik muayene süresi iki yıldır. Periyodik muayene süresinin

hesaplanmasında damgalandığı yıl esas alınır ve yıl içerisinde hangi tarihte damgalanmış olursa
olsun damgalandığı yıl birinci yıl olarak sayılır. Damga süresini doldurmuş tartı aletlerinin pe-
riyodik muayeneleri için, kullanıcılar tarafından sürenin dolduğu yılı takip eden yılın Ocak
ayının başından Şubat ayının sonuna kadar periyodik muayene için başvurulması gerekir. Şubat
ayının son günü tatile rastladığı takdirde müracaat sonraki ilk iş gününün mesai bitimine kadar
yapılabilir. Posta ile yapılan müracaatlarda, müracaat tarihi olarak evrağın muayenede yetkili
kurumdaki kayıt tarihi esas alınır.

b) Tartı aleti kullanıcıları tarafından periyodik muayene için; tartı aletinin tipi, markası,
seri numarası, sınıfı ve kapasitesinin yer aldığı ve Bakanlık internet sitesinde yayımlanan tartı
aleti muayene başvuru formuyla; bu maddenin birinci fıkrasında belirtilenler için il müdürlük-
lerine, ikinci fıkrasında belirtilenler için yetkili muayene servislerine, üçüncü fıkrasında belir-
tilenler için grup merkezi belediye ölçüler ve ayar memurluklarına müracaat edilir. Yapılan
başvuru sonrası müracaat edildiğini gösteren bir belge alınması ve söz konusu belgenin, tartı
aletinin muayenesi yapılıncaya kadar muhafaza edilmesi ve talep edilmesi halinde ilgililere ib-
raz edilmesi gerekmektedir. Grup merkezi belediye ölçüler ve ayar memurlukları muayeneler
için bir program düzenler ve bu programı 31 Mart’a kadar bağlı bulunduğu il müdürlüğüne
onaylatıp muayeneleri yıl sonuna kadar gerçekleştirirler.

c) İl müdürlükleri ve grup merkezi belediye ölçüler ve ayar memurluklarına yapılan
müracaatlarda, muayene ve damga ücretlerinin ilgili hesap numaralarına yatırıldığına dair mak-
buz veya banka dekontu dilekçe ekinde yer alır. Yetkili muayene servislerince yapılan muaye-
neler için muayene ücreti muayene sonrasında tahsil edilir.”
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MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Bakanlık merkez teşkilatı ile il müdürlükleri ve grup merkezi belediye ölçüler ve
ayar memurlukları tarafından ani muayeneler yapılır. Grup merkezi belediye ölçüler ve ayar
memurlukları, periyodik muayene yetkisinde bulunan tartı aletlerinin, Bakanlık merkez teşkilatı
ile il müdürlükleri ise tüm tartı aletlerinin ani muayenelerini yapmada yetkilidir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“b) Periyodik ve stok muayenelerinde; tartı aletinin damgası iptal edilerek, tamir ve
ayarları yapılıncaya kadar kullanılmaması şartıyla muayeneyi gerçekleştiren tarafından bir telle
bağlanarak mühürlenir. Etiket kullanılması halinde ise uygun bir şekilde şeritle kapatılan gös-
terge mühürlenir. Bu durumdaki tartı aletleri, tamir müsaade fişi düzenlenerek tamir ve ayar
servisine sevk edilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(4) Damganın yaptırılması, muhafazası, izlenebilirliği ve kullanımından yetkili mua-
yene servisleri sorumludur. Yetkili muayene servisinin kullanacağı damgada, yetkili muayene
servisi belge numarası, muayeneyi yapan personelin yetki belge numarası ve damgalama yılı
yer alır. Ayrıca, bir sonraki başvuru ve damgalama yılını gösteren, kendinden yapışma özelli-
ğine sahip etiket, kolaylıkla görünür şekilde tartı aletine iliştirilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) Muayene başvurusunda tartı aletinin bulunduğu il esastır. Yetkili muayene servisi
aşağıda belirtildiği şekilde muayene hizmeti verir.

a) Tartı aletinin bulunduğu ilde yetkili muayene servisi/servisleri bulunması durumunda,
kullanıcı sadece o ildeki istediği yetkili muayene servisine başvurabilir. Başvurulan yetkili
muayene servisi başvuruyu almak zorundadır.

b) Tartı aletinin bulunduğu ilde yetkili muayene servisi bulunmaması durumunda;
1) Sınır illerin sadece birinde yetkili muayene servisi/servisleri varsa, başvurulan yetkili

muayene servisi başvuruyu almak zorundadır.
2) Birden fazla sınır illerinde yetkili muayene servisi/servisleri varsa, kullanıcı istediği

sınır ildeki yetkili muayene servisine başvurabilir. Başvurulan yetkili muayene servisi başvu-
ruyu almak zorundadır.

3) Hiçbir sınır ilinde yetkili muayene servisi yoksa, başvuru tartı aletinin bulunduğu il
müdürlüğüne veya herhangi bir ildeki yetkili muayene servisine yapılabilir. Başvurunun kabulü
ise başvurulan yetkili muayene servisinin tasarrufundadır.”

“(14) Yetkili muayene servisi şubeleri, bu Yönetmelikte belirtilen şekilde belgelendi-
rilmek ve tüm gereklilikleri sağlamak zorundadır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(4) 8 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen tartı aletleri için; il sınırları içerisinde
ve sınır komşu illerin hiçbirinde yetkili muayene servisi olmaması durumunda, muayene il mü-
dürlüğü veya sınır komşusu olmayan illerde bulunan muayene başvurusunu kabul eden yetkili
muayene servisi tarafından yapılır. 8 inci maddenin üçüncü fıkrasındaki tartı aletlerinin bulun-
duğu belediyede ve belediyenin bağlı olduğu herhangi bir grup merkezi belediye ölçü ayar me-
murluğu bulunmaması durumunda muayene il müdürlüğü tarafından yapılır.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

4/9/2013 28755

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

22/5/2016 29719
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/2/2016 tarihli ve 29636 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürür-
lüğe giren Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci, ikinci, ye-
dinci ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(1) Ortak kullanım alanlarına ilişkin elektrik, su, ısınma, yenileme niteliğinde olmayan
bakım-onarım, güvenlik ve temizlik gibi belirli dönemlerde tekrarlanan ve alışveriş merkezinin
aynına ilişkin olmayan ortak giderler, alışveriş merkezindeki perakende işletmeler ile alışveriş
merkezi yönetimi tarafından oy birliğiyle bir gider paylaşım usulü belirlenmemiş olması du-
rumunda perakende işletmelerin satış alanlarının alışveriş merkezinin satış alanına oranı ölçü-
sünde paylaştırılır. Müştereken belirlenen gider paylaşım usulü en fazla beş yıl süreyle uygu-
lanır.”

“(2) Alışveriş merkezindeki perakende işletmelerden, birinci fıkradaki ortak giderler
dışında kalan pazarlama ve yönetim gibi ortak faydaya yönelik hizmetler için katılım payı talep
edilebilmesi, bu hususun, taraflar arasındaki sözleşmede belirtilmiş olmasına bağlıdır. Taraflar
arasındaki sözleşmede aksi belirtilmedikçe perakende işletmelerin bu giderlere katılım payı
birinci fıkraya göre hesaplanır.”

“(7) Alışveriş merkezi yönetimince her yıl mart ayı sonuna kadar, bir önceki yılın ortak
giderleri ile ortak kullanım alanı gelirlerine ilişkin rapor hazırlanarak alışveriş merkezindeki
perakende işletmelere gönderilir. Bu raporda; her bir perakende işletmeden tahsil edilmesi ge-
reken ve tahsil edilen ortak gider katılım paylarına, ortak kullanım alanlarından elde edilen ge-
lirlere ve ortak gider katılım payından yapılan ödemelere ilişkin bilgiler ile her bir gider türü
için ortak gider hesaplamalarına yer verilir. Perakende işletmelerce talep edilmesi halinde, ortak
kullanım alanlarından elde edilen gelirler ile ortak gider katılım paylarından yapılan ödemelere
ilişkin belgelerin birer örneği alışveriş merkezi yönetimince perakende işletmelere verilir.”

“(9) Alışveriş merkezi içindeki perakende işletmeden, bu maddeye göre tahsil edilmesi
gerekenden daha az ortak gider katılım payı tahsil edilmesi durumunda, tahsil edilmeyen kısım
işyeri malikince karşılanır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek
üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

“(3) Alışveriş merkezlerinde araçla giriş çıkış yapılan açık ve kapalı otopark gibi kont-
rollü alanların giriş ve çıkışlarına alışveriş merkezi yönetimi tarafından plaka tanıma sistemi
kurulması ve işletilmesi sağlanır. Bu sistemden elde edilen veriler kolluk birimleri ile anlık
olarak paylaşılır.

(4) İçişleri Bakanlığınca kamu güvenliği açısından gerekli görülen alışveriş merkezle-
rinde, araçla giriş çıkış yapılan açık ve kapalı otopark gibi kontrollü alanların girişlerine alış-
veriş merkezi yönetimi tarafından araç altı görüntüleme sistemi kurulması ve işletilmesi sağ-
lanır.

(5) Üçüncü ve dördüncü fıkralar uyarınca kurulacak sistemlere ilişkin teknik özellikler
ve veri paylaşımına ilişkin hususlar ile bu sistemlerin işletilmesine ilişkin diğer hususlar İçişleri
Bakanlığınca belirlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin geçici birinci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
“(5) Alışveriş merkezi yönetimi tarafından 2016 yılına ait ortak giderler için avans ola-

rak alınan bedellerin mahsubu 11 inci maddede belirtilen usul ve esaslara göre yapılır.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1 yürürlükten kaldırılmıştır. 
MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

30 Aralık 2016 – Sayı : 29934                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 17



İçişleri Bakanlığından:
YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ilgili mevzuata ve uluslararası standartlara

uygun olarak genel kabul görmüş bütçe ve muhasebe ilkeleri çerçevesinde Yatırım İzleme ve
Koordinasyon Başkanlıklarının bütçelerinin hazırlanması, malî kaynaklarının yönetilmesi ve
kontrolü, hesap ve kayıtların tutulması ve raporlanmasında kullanılacak muhasebe standartla-
rının ilgili kişilerin bilgi ve ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenlenmesi ve raporlanmasına
ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri; Başkanlıkların bütçelerinin hazırlanması,

uygulanması, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesi ve raporlanması ile mali kontrolünü
kapsar. 

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/2/1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 28/A maddesinin beşinci fıkrasına dayanılarak ha-
zırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,
b) Başkanlık: Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarını (YİKOB),
c) Bütçe: Belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına

ilişkin hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belgeyi,
ç) Bütçe geliri: Başkanlık bütçesinde ve diğer mevzuatla gelir olarak tanımlanan her

türlü işlemi,
d) Bütçe gideri: Başkanlık bütçesinde ve diğer mevzuatla gider olarak tanımlanan her

türlü işlemi,
e) Gelir: İlk defa hesaplara alınacak varlıklar dışında, öz kaynakta artışa neden olan her

türlü işlemi,
f) Gerçekleştirme görevlisi: Giderin yapılabilmesi için iş, mal ve hizmetin belirlenmiş

usul ve esaslara uygun olarak alındığını ve gerçekleştirildiğini onaylayan ve harcama yetkilisi
tarafından belirlenmiş görevliyi,

g) Gider: İlk defa hesaplara alınacak yükümlülükler dışında, öz kaynakta azalışa neden
olan her türlü işlemi,

ğ) Harcama birimi: Başkanlığın bütçesinde ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bu-
lunan birimi,

h) Harcama yetkilisi: Başkanlık bütçesi ile ödenek tahsis edilen her birimin en üst yö-
neticisini,

ı) Malî yıl: Takvim yılını,
i) Muhasebe Birimi: Gelir ve alacakların tahsili, gider ve borçların hak sahiplerine öden-

mesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere
verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanmasına
ilişkin muhasebe hizmetlerinin yapıldığı birimi,
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j) Muhasebe yetkilisi: Muhasebe biriminin yönetiminden ve yetkili mercilere hesap
vermekten sorumlu görevliyi, 

k) Ön mali kontrol yetkilisi: Strateji ve Koordinasyon Müdürlüğü Birim yöneticisini,
l) Ön ödeme: İlgili mevzuatında öngörülen hallerde avans veya kredi şeklinde yapılan

ödemeyi,
m) Üst yönetici: Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Bütçe, Gelir ve Gider İşlemleri

Bütçe
MADDE 5 – (1) Başkanlıkların bütçesi, mali yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini

gösteren ve bunlara ait uygulamanın yürütülmesine yetki veren belgedir. 
(2) Mali yıl bütçesi, izleyen iki yılın gelir ve gider tahminleri ile birlikte değerlendirilir. 
(3) Bütçe, Başkanlıkların plan ve programlarında yer alan politika, hedef ve önceliklere

uygun şekilde ve fayda-maliyet analizine göre hazırlanır, uygulanır ve kontrol edilir.
(4) Bütçe, bir metin ile eki cetvellerden oluşur. Bütçe metninde; gelir tahminleri ve

bunların hukuki dayanakları, gider tahminleri, harcama yetkisinin devrine ilişkin esaslar, parasal
limitler, ödenek kullanımına ilişkin esaslar ve bütçeye ilişkin diğer hususlara yer verilir.

(5) Bütçeye bağlı cetveller şunlardır:
a) (A) Cetveli: Harcamalar için öngörülen ödenekleri gösterir. 
b) (B) Cetveli: Gelir tahminlerini türleri itibarıyla gösterir.
c) (F) Cetveli: Nakit imkânları ile bu imkânlardan harcanması öngörülen tutarı gösterir.
(6) Bütçe, gider, gelir ve finansmanın sınıflandırmasından oluşur.
(7) Bütçenin hazırlanması ve uygulanmasında, bu Yönetmelikle düzenlenen hususlar

dışında merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri için belirlenen analitik bütçe sınıflan-
dırması esas alınır. 

(8) Giderin ve gelirin ekonomik sınıflandırmasının IV. düzeyi ile fonksiyonel sınıflan-
dırmanın IV. düzeyine ilişkin ihtiyaç duyulacak kodlar ve bu kodların açıklamaları, İçişleri Ba-
kanlığı ile mutabakat sağlanarak belirlenir.

Bütçe sınıflandırması
MADDE 6 – (1) Giderin sınıflandırması, kurumsal, fonksiyonel, finansman tipi ve eko-

nomik sınıflandırma olmak üzere dört bölümden oluşur. 
(2) Kurumsal sınıflandırma, Ek-1’de yer alan Kurumsal Sınıflandırma Anahtarı esas

alınarak aşağıdaki ilkeler çerçevesinde oluşturulur.
a) Birinci düzey; kurumun Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı olduğunu be-

lirten “49” kodunu içerir.
b) İkinci düzey; Başkanlığın bulunduğu ilin plaka kodunu ifade eder.
c) Üçüncü düzey; Başkanlıkların hizmet birimlerini gösterir. 
ç) Dördüncü düzey; destek birimlerini gösterir. 
(3) Fonksiyonel sınıflandırma, Başkanlıkların gördüğü hizmetler ve faaliyet türleri esas

alınarak oluşturulur. Başkanlıkların ana fonksiyonu “01-Genel Kamu Hizmetleri”dir. Bakan-
lıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarınca yaptırılacak iş karşılığı transfer edilen kaynaklar
ve yapılacak giderler (idari giderler dahil) idareler itibarıyla ayrı fonksiyonlarda (ilgili idare-
lerce kullanılan fonksiyonel kodlarda) izlenir.
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(4) Finansman tipi sınıflandırmada; Başkanlıkların öz gelirleri ve hazine yardımları ile
Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarınca yaptırılacak iş karşılığı transfer edilen kay-
naklardan sağlanıyorsa “2- Özel Bütçeli İdareler” kodu kullanılır.

(5) Gelirin ekonomik sınıflandırmasında bütçe gelir türleri esas alınır.  Başkanlık gi-
derlerinin finansmanı amacıyla Bakanlıktan alınan hazine yardımları ilgisine göre  “04.2.1.01”
veya “04.2.2.01” kodlarına gelir kaydedilir. Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarınca
yaptırılacak iş karşılığı transfer edilen kaynaklar ise “05.9.1.22” koduna gelir kaydedilir.

(6) Finansmanın (gelir-gider farkının) sınıflandırmasında, bütçe gelirleri ile giderleri
arasındaki açığın hangi kaynaklardan, hangi şartlarla finanse edildiği gösterilir. Başkanlıkların
borçlanma yetkisi olmadığından finansman cetvelinin (F) borçlanmaya ilişkin bölümleri kul-
lanılmayacak, bütçe denkliğinin nakit imkânlarla sağlanmasının öngörülmesi halinde söz ko-
nusu tutarlar, anılan cetvelin “5.0.0.0” ekonomik kodunda gösterilecektir.

(7) Bütçe, analitik bütçe sınıflandırmasının tüm düzeylerini içerecek şekilde hazırlanır.
Ancak bütçeler, sınıflandırmanın tüm düzeyleri ile giderin ekonomik sınıflandırmasının ilk iki
düzeyini içerecek şekilde onaylanır ve uygulanır.

Bütçe ilkeleri
MADDE 7 – (1) Bütçelerin hazırlanması, uygulanması ve kontrolünde aşağıdaki ilke-

lere uyulur. 
a) Başkanlıklara bütçeyle verilen harcama yetkisi, kanunlarla düzenlenen görev ve hiz-

metlerin yerine getirilmesi amacıyla kullanılır. 
b) Bütçeler kalkınma planı ve programlarda yer alan politika, hedef ve önceliklere uy-

gun şekilde, fayda-maliyet analizine göre hazırlanır, uygulanır ve kontrol edilir. 
c) Bütçeler, izleyen iki yılın bütçe tahminleriyle birlikte değerlendirilir. 
ç) Tüm gelir ve giderler gayri safi olarak bütçelerde gösterilir. 
d) Bütçelerde gelir ve gider denkliğinin sağlanması esastır. 
e) Bütçeler, Vali tarafından onaylanmadıkça uygulanamaz. 
f) Bütçe gelir ve gider tahminleri ile uygulama sonuçlarının raporlanmasında açıklık,

doğruluk ve malî saydamlık esas alınır.  
g) Başkanlıkların tüm gelir ve giderleri bütçelerinde gösterilir. 
ğ) Başkanlıklarca yürütülecek hizmetler, bütçelerinde yer alan ödeneklerle, mevzuatla

belirlenmiş yöntem, ilke ve amaçlara uygun olarak gerçekleştirilir. 
h) Bütçelerde, ödenekler belirli amaçları gerçekleştirmek üzere tahsis edilir.
Bütçenin hazırlanması
MADDE 8 – (1) Bütçenin hazırlanmasında; Başkanlığın hedef ve planları, birimlerin

ödenek talepleri, bir önceki yıl gelir gerçekleşmeleri çerçevesinde öngörülen gelirler ve dev-
redecek nakit imkânları dikkate alınır.

(2) Başkanlıklar hazine yardımı taleplerini de içeren bütçe taslaklarına ilişkin çalışma-
larını Mayıs ayının sonuna kadar tamamlar ve bütçe taslaklarını Valinin imzasıyla en geç
15 Haziran tarihine kadar İçişleri Bakanlığına iletir. Başkanlıkların bütçe taslaklarına ilişkin
İçişleri Bakanlığı ile Başkanlık yetkilileri arasında görüşmeler yapılabilir.   

(3) İçişleri Bakanlığınca uygun görülen hazine yardımı teklifleri gerekçelerini de içe-
recek şekilde Bakanlık bütçesi ile birlikte Maliye Bakanlığına, yılı yatırım teklifleri ise Kal-
kınma Bakanlığına iletilir. 
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(4) İçişleri Bakanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sunulan yılı Merkezi
Yönetim Bütçe Kanununda yer alan toplam hazine yardımı ödeneği çerçevesinde Başkanlıklar
itibarıyla hazine yardımı miktarlarını belirleyerek ilgili Başkanlıklara iletir. TBMM’deki bütçe
görüşmelerinde Başkanlıklara yapılacak hazine yardımı ödeneklerinde değişiklik yapılması
halinde İçişleri Bakanlığınca Başkanlıklar itibarıyla hazine yardımı miktarları yeniden belirle-
nerek Başkanlıklara bildirilir. Başkanlıklar bildirilen hazine yardımı miktarlarını dikkate alarak
bütçe tekliflerini hazırlar ve Valinin onayına sunar. Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun TBMM
Genel Kurulunda kabulünü müteakiben bütçeler Vali tarafından imzalanarak yürürlüğe konulur. 

(5) Başkanlıklar Vali tarafından imzalanarak yürürlüğe konulan bütçelerinin bir örneğini
en geç Ocak ayının 15’ine kadar İçişleri Bakanlığına gönderir.

(6) Herhangi bir nedenle yılı bütçesi kesinleşmemiş ise, bütçe kesinleşinceye kadar ge-
çen yıl bütçesinin uygulanmasına devam olunur. Bütçenin kabulüne kadar yapılan işlemler
yeni yıl bütçesine göre yapılmış sayılır ve kullanılan ödenekler yılı bütçesi ödeneklerinden dü-
şülür. Tahsil edilen gelirler de yeni yıl bütçesine mal edilir.

Bütçenin uygulanması
MADDE 9 – (1) İlgili mevzuatına göre tahsil edilen gelirler (B) cetveline gelir kayde-

dilir. Bir mali yıl içinde tahakkuk eden gelirler ve tahsilat o yıl bütçesinin gelirlerini oluşturur.
Ancak tahakkuk ettiği halde yılı içinde tahsil olunmayan miktarlar tahsil edildiği yıl bütçesine
gelir yazılır.

(2) Başkanlıkların harcamaları mevcut gelir ve nakit imkânları ile İçişleri Bakanlığınca
yapılacak hazine yardımları dikkate alınarak gerçekleştirilir.

(3) Bütçeyle verilen ödenekler, tahsis edildikleri amaçlar doğrultusunda yılı içinde yap-
tırılan iş, satın alınan mal ve hizmetler ile diğer giderlerin karşılanmasında kullanılır. Başkan-
lıklar, bütçelerinde yer alan ödeneklerin üzerinde harcama yapamaz. 

(4) Ait olduğu malî yılda ödenemeyen ve emanet hesabına alınamayan zamanaşımına
uğramamış geçen yıllar borçları ile ilama bağlı borçlar cari yıl bütçesinden ödenir.

(5) Bütçe tertipleri arasında ödenek aktarması üst yöneticinin onayı ile yapılır. Ancak
personel giderleri tertibinden, projeye bağlı sermaye ödeneklerine ilişkin tertiplerden ve ilgili
mevzuatında aktarma yapılmaması öngörülen tertiplerden diğer tertiplere aktarma yapılamaz. 

(6) Başkanlıkların (B) işaretli cetvelde belirtilen tahmini tutarlar üzerinde gerçekleşen
gelirleri ile (F) işaretli cetvellerinde belirtilen net finansman tutarlarını aşan finansman ger-
çekleşme karşılıklarını, bütçelerinin mevcut veya yeni açılacak tertiplerine ödenek olarak ek-
lemeye üst yönetici yetkilidir. Bu kapsamda “06-Sermaye Giderleri” ve “07-Sermaye Trans-
ferleri” ile ilgili tertiplere eklenecek ödenekler Kalkınma Bakanlığına bilgi verilmek kaydıyla
yatırım programında yer alan projelerle ilişkilendirilir.

(7) Cari yılda kullanılmayan ödenekler yıl sonunda iptal edilir.
(8) Yüklenmeye girişilmesi, ertesi yıla geçen yüklenme ve gelecek yıllara yaygın yük-

lenmelerde 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ilgili
hükümleri kıyasen uygulanır. İçişleri Bakanlığı tarafından hazine yardımı olarak gönderilen
ödeneklerden gelecek yıllara yaygın yüklenmeye girişilmesinde Bakanlığın uygun görüşünün
alınması zorunludur.

Bağış ve yardımlar
MADDE 10 – (1) Yapılan her türlü bağış ve yardımlar gelir kaydedilir. Nakdi olmayan

bağış ve yardımlar ilgili mevzuatına göre değerlendirmeye tabi tutulur ve kayıt altına alınır.
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(2) Yapılan şartlı bağış ve yardımlar, üst yöneticinin onayı ile (B) cetvelinin bağış ve
yardımlar bölümüne gelir kaydedilir ve şart kılındığı amaca uygun olarak harcanmak üzere
(A) cetveline “8- Şartlı Bağış ve Yardımlar” finans koduyla ödenek kaydedilir. Bu ödenekten
amaç dışında başka bir tertibe aktarma yapılamaz.

(3) Bu ödeneklerden malî yılsonuna kadar harcanmamış olan tutarlar, bağış ve yardımın
amacı gerçekleşinceye kadar ertesi yıl bütçesine devir olunarak ödenek kaydedilir. Ancak, bu
ödeneklerden tahsis amacı gerçekleştirilmiş olanlardan kalan tutarlara ilişkin ödenekleri iptal
etmeye üst yönetici yetkilidir.

(4) Bağış ve yardımlar, kullanılmadığı veya amaç dışı kullanıldığı için geri istenildiği
takdirde, bütçeye gider kaydıyla ilgilisine geri verilir. Şartlı bağış ve yardımın zamanında kul-
lanılmaması nedeniyle doğacak zararlar ile amaç dışı kullanım nedeniyle yapılan harcamalar
sorumluluğu tespit edilenlere ödettirilir.

Gelirlerin toplanması sorumluluğu
MADDE 11 – (1) Gelirlerin tarh, tahakkuk, tahsil iş ve işlemlerinden sorumlu olan gö-

revliler bu işlemlerin zamanında ve eksiksiz olarak yapılmasından sorumludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bütçe Kesin Hesabı

Bütçe kesin hesabının düzenlenmesi 
MADDE 12 – (1) Kesin hesap; Strateji ve Koordinasyon Müdürlüğü tarafından bütçe-

sine paralel olarak hazırlanarak mali yılın bitimini takip eden mart ayı içerisinde üst yöneticinin
incelemesine sunulur. Üst Yönetici kesin hesabı en geç nisan ayının sonuna kadar inceleyip
gerekli düzeltmelerin yapılmasını sağlar. 

(2) Strateji ve Koordinasyon Müdürlüğü tarafından imza edilerek üst yöneticiye sunulan
ve üst yönetici tarafından imzalanarak kabul edilen Kesin hesap 15 Hazirana kadar Vali tara-
fından onaylandıktan sonra kesinleşir. 

Kesin hesabı oluşturan cetveller
MADDE 13 – (1) Kesin hesabı oluşturan cetveller şunlardır:
a) Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli,
b) Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli ,
c) Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Kesin Hesap Cetveli,
ç) Genel Mizan,
d) Bilanço,
e) Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste,
f) Gerek duyulan diğer belgeler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Harcama, Muhasebe ve Raporlama İşlemleri

Harcama talimatı ve sorumluluk
MADDE 14 – (1) Bütçelerden harcama yapılabilmesi, harcama yetkilisinin harcama

talimatı vermesiyle mümkündür. Harcama talimatlarında hizmet gerekçesi, yapılacak işin ko-
nusu ve tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği, gerçekleştirme usulü ile gerçekleştirmeyle görevli
olanlara ilişkin bilgiler yer alır. 

(2) Harcama yetkilileri, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük
ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli
kullanılmasından ve Kanun çerçevesinde yapılması gereken diğer işlerden sorumludur. 
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Muhasebe ve raporlama işlemleri
MADDE 15 – (1) Başkanlıkların muhasebe ve raporlama işlemleri, 3/12/2014 tarihli

ve 2014/7052 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren Genel Yönetim Muhasebe Yö-
netmeliği ve 27/5/2016 tarihli ve 29724 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yü-
rürlüğe giren Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre ya-
pılır.

(2) Başkanlıklar, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde yer alan hesap
planı ve bu hesap planına göre oluşturulan detaylı hesap planını kullanırlar.

(3) Hesap planında yer almamakla birlikte Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Çer-
çeve Hesap Planında yer alan her hangi bir hesabın kullanılması gerekliliği ortaya çıkarsa yö-
netmelikteki hesap planına hesap eklemeye veya çıkarmaya, Maliye Bakanlığının uygun görüşü
üzerine Bakanlık yetkilidir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Kullanılacak harcama belgeleri
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olarak yapılacak harca-

malara ilişkin belge düzeni için 15/8/2007 tarihli ve 26614 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak
yürürlüğe giren Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Taşınır mal işlemleri
MADDE 17 – (1) Başkanlığın, taşınır mallarının kaydı, muhafazası ve kullanımı ile

yönetim hesabının verilmesi taşınır yönetim sorumlularıyla bunlar adına görev yapacak olan-
ların belirlenmesi ve taşınırların bedelsiz devri ile tahsisinde, 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545
sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 

Taşınmaz mal işlemleri
MADDE 18 – (1) Başkanlığın, mülkiyetinde, yönetiminde veya kullanımında bulunan

taşınmazların kaydında ve icmal cetvellerinin düzenlenmesinde, 13/9/2006 tarihli ve
2006/10970 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren Kamu İdarelerine Ait Taşınmaz-
ların Kaydına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır. 

Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlar
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 5018 sayılı Kamu

Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri kıyasen uygulanır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Başkanlıkların 2017 yılı bütçeleri, bu Yönetmeliğin Resmî

Gazete’de yayımını takip eden en geç 60 gün içerisinde hazırlanır ve Valinin onayı ile yürürlüğe
girer.

(2) Bu süre içerisinde 8 inci maddede yer alan hükümler 2017 yılı için uygulanmaz.
Taşınırların devri
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 674 sayılı Kanun Hükümde Kararnamenin yayım tarihi iti-

bariyle; Başkanlıkların kullanımında bulunan her türlü taşınır, taşıt, araç, gereç ve malzeme
ile borç ve alacaklar, hak ve yükümlülükler, yazı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıt ve do-
kümanların devir işlemleri ikinci bir işleme gerek kalmaksızın Taşınır Mal Yönetmeliği hü-
kümleri uyarınca YİKOB’lar tarafından yürütülür.

Yürürlük
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
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İçişleri Bakanlığından:

YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE
SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
İLİŞKİN YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 4/4/2014 tarihli ve 28692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırım İz-
leme ve Koordinasyon Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasla-
rına Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Başkanlık aşağıda belirtilen müdürlüklerden oluşur.
a) Yatırım İzleme Müdürlüğü.
b) Rehberlik ve Denetim Müdürlüğü.
c) Strateji ve Koordinasyon Müdürlüğü.
ç) 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü.
d) İdari ve Mali İşler Müdürlüğü.
e) Hukuk İşleri Müdürlüğü.
f) Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü.
(2) Başkanlık bünyesinde valinin onayıyla geçici birimler kurulabilir. Gerektiğinde va-

linin onayıyla Başkanlığın görevlerini yerine getirmek üzere ilçelerde de geçici birimler kuru-
labilir. Başkan geçici birimlerin sevk ve idaresini yürütmek üzere birim sorumlusu görevlen-
dirir.

(3) Başkanlığın personel ihtiyacı İçişleri Bakanlığı kadrolarında görev yapan personel-
den karşılanır. 

(4) Vali, bu maddede belirtilen müdürlüklerde ve geçici birimlerde görev yapmak üzere
uzman, sözleşmeli personel ve memurları kadro, yer ve unvanlarına bakılmaksızın Başkanlıkta
görevlendirmeye yetkilidir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya (ö) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş
ve mevcut (p) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“ğ) Maden veya jeotermal ve doğal mineralli su kaynaklarının bulunduğu yere en yakın
yerleşim yerlerinin altyapı ve mahalli müşterek ihtiyaçlarında kullanılmak üzere aktarılan öde-
nekleri kullanmak,”

“p) Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, taşınır ve taşınmaz malları almak, satmak, kira-
lamak veya kiraya vermek, takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.

r) Bağış ve yardım kabul etmek.
s) İlin ihtiyaçları çerçevesinde gerektiğinde her türlü yatırım ve hizmetleri yerine geti-

rebilmek amacıyla, kamu kurum ve kuruluşlarıyla, diğer tüzel kişilerle ve sivil toplum kuru-
luşlarıyla işbirliği yapmak ve ortak projeler yürütmek.

ş) Başkanın verdiği diğer görevleri yapmak.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.
“ç) Başkanlığın personel ihtiyacını İçişleri Bakanlığı kadrolarında görev yapan perso-

nelden karşılamak, gerektiğinde valinin onayıyla kadro, yer ve unvanlarına bakılmaksızın ih-
tiyaç durumuna göre uzman, sözleşmeli personel ve memurları görevlendirmek,”
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 7 – (1) Yatırım İzleme Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının Başkanlığa aktardığı kaynaklarla

illerde yapacakları her türlü yatırım, yapım, bakım, onarım ve yardım işlerini ve bunların ge-

rektirdiği tüm iş ve işlemleri yürütmek ve izlemek,

b) Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları ile ildeki diğer kamu kurum ve kuru-

luşlarının illerde yapacakları her türlü yatırım, yapım, bakım, onarım ve yardım ve bunların

gerektirdiği tüm iş ve işlemleri yürütmek ve izlemek,

c) Başkanlık, müdürlük ve birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda yapılacak ihalelere

ilişkin her türlü iş ve işlemleri yürütmek, 

ç) Merkezi idarece yapılan her türlü yardım ve desteği koordine etmek, izlemek ve acil

durumlarda bizzat yerine getirmek,

d) İldeki kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülmesi gereken yatırım ve hizmetlerin

aksadığının ve bu durumun halkın sağlığı, huzur ve esenliği ile kamu düzeni ve güvenliğini

olumsuz etkilediğinin vali veya ilgili bakanlıkça tespiti durumunda, uygun süre verilerek hizmet

ve yatırımın gerçekleştirilmesi istenmesine rağmen, yatırım ve hizmetlerin verilen sürede ger-

çekleşmemesi halinde söz konusu yatırım ve hizmetleri, valinin talimatı ile yerine getirmek,

e) Hükümet konaklarının, Başkanlığa tahsisli binaların, lojmanların, valilik ve kayma-

kamlık konutlarının yapım, bakım ve onarımını sağlamak, 

f) Emniyet hizmetlerinin gerektirdiği harcamalarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

g) Başkanın verdiği diğer görevleri yapmak.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasına (d) bendinden sonra

gelmek üzere aşağıdaki (e) bendi eklenmiş ve mevcut (e) bendi teselsül ettirilmiştir.

“e) İlin ihtiyaçları çerçevesinde gerektiğinde her türlü yatırım ve hizmetleri yerine ge-

tirebilmek amacıyla, kamu kurum ve kuruluşlarıyla, diğer tüzel kişilerle ve sivil toplum kuru-

luşlarıyla işbirliği yapmak ve ortak projeler yürütmek.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinden

sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş ve mevcut (h) bendi teselsül ettirilmiştir.

“h) Mali istatistikleri hazırlamak ve ilgili makamlara göndermek.

ı) Ön mali kontrol faaliyetlerini yürütmek.

i) Başkanlığın bütçesini yıllık hedeflere göre hazırlamak.

j) Bütçe, bilanço, finansman ve muhasebe işlemlerini yürütmek.

k) Gelir ve alacakların takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – (1) İdari ve Mali İşler Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Kamu kurum ve kuruluşlarının 237 sayılı Kanun kapsamındaki araçların alımı, işle-

tilmesi, bakım ve onarımı ile bürolarının her türlü ihtiyaçlarını Başkanın onayıyla karşılamak,

buna ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

b) Temsil ve ağırlama, tören, protokol ve ödüllendirme giderlerine ilişkin iş ve işlemleri

yürütmek,
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c) Kamu kurum ve kuruluşları ile Başkanlık birimlerinin ihtiyaç duyduğu taşınırların

alımı ile bunların bakım ve onarımını yapmak,

ç) Bakanlık Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak birimlerin faaliyetlerini

elektronik ortamda yürütebilmesi için gerekli çalışmaları yapmak, birimler arasında ağ, yapısal

kablolama ve internet ağını kurmak, internet sitesinin teknik altyapısını sağlamak,

d) Başkanlığın evrak kayıt, takip ve dağıtımı ile ilgili işlemlerini yürütmek,

e) Başkanlığın arşivini kurmak ve yönetmek, il özel idaresinin diğer birimleri ilgilen-

dirmeyen arşivini devralmak,

f) Başkanlığın taşınır ve taşınmaz mal kayıtlarını tutmak,

g) Başkanlıkta görevli personele ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

ğ) Belirlenen performans kriterleri uyarınca mevcut personelin performans takibini

yapmak,

h) Başkanlıkta görevli personelin hizmet içi eğitim faaliyetlerini planlamak ve yü-

rütmek,

ı) Kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülmesi gereken yatırım ve hizmetlerin gerektir-

diği araç, gereç, makine, bina ve tesisleri kiralamak,

i) Başkanlık adına taşınmaz malları almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, takas

etmek, işletmek,

j) 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ve ilgili mevzuatında belir-

tilen hizmetleri karşılamak,

k) Başkanlığın katılımcı kuruluş olarak organize sanayi bölgelerinde sahip olduğu tüm

hak ve yetkilere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

l) Hükümet konaklarının, Başkanlığa tahsisli binaların, lojmanların, valilik ve kayma-

kamlık konutlarının tefrişat ve işletmesini yapmak,

m) Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının Başkanlığa aktardığı kaynaklar

ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ilde yapacakları her türlü yardım işlerini ve bunların

gerektirdiği tüm iş ve işlemleri yürütmek ve izlemek,

n) 3/10/2016 tarihli ve 2016/9430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Şe-

hitlik Yönetmeliğinde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına verilen görevleri yü-

rütmek,

o) Muhtar maaş ödenekleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,

ö) Başkanın verdiği diğer görevleri yapmak.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğe 11 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde

eklenmiştir.

“Hukuk işleri müdürlüğü

MADDE 11/A – Hukuk işleri müdürü Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanına bağlı

olarak görev yapar ve görevleri şunlardır;

a) Başkanlık makamından sorulan hukuki konular hakkında görüş bildirmek, 

b) Başkanlık birimleri tarafından sorulan hukuki konular ile hukuki, mali, cezai sorum-

luluk veya sonuç doğuracak Başkanlık işlemleri hakkında hukuki görüş oluşturmak, 
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c) Başkanlığın görev alanına giren konularda, diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca is-

tenen hususlar hakkında görüş bildirmek, 

ç) Başkanlık birimleri tarafından düzenlenecek her türlü sözleşme ve şartname taslak-

larını, Başkanlık ile üçüncü kişiler arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin işleri ve Başkanlık

birimlerince sorulacak diğer işleri inceleyip hukuki görüş bildirmek, 

d) Başkanlığın hak ve menfaatlerini koruyucu, uyuşmazlık ve anlaşmazlıkları önleyici

hukuki tedbirleri süresinde almak, uyuşmazlıkların sulh yoluyla çözümü konusunda görüş ver-

mek, anlaşma, protokol, şartname ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına kat-

kıda bulunmak ve yardımcı olmak, 

e) Başkanlığın taraf olduğu adli ve idari davalarda, icra işlemlerinde ve yargıya intikal

eden diğer her türlü hukuki uyuşmazlıkları takip etmek, 

f) 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin adli uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli,

uzlaşma ve vazgeçme yetkileri hükümlerini uygulamak,

g) Başkanlık adına veya aleyhine açılan adli ve idari davaların; dava ve cevap dilekçe-

lerini hazırlamak, kanun yollarına başvurulmasına esas olmak üzere gerekli bilgi ve belgeleri

temin etmek, takip ve savunmasını yapmak,

ğ) Hukuk işleri müdürlüğünde kadrolu veya sözleşmeli avukatların ihtiyacı karşılaya-

maması durumunda, özel uzmanlık gerektirdiği vali onayı ile belirlenen hallerde 24/12/2012

tarihli ve 2012/4096 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren Serbest Avukatlardan

Hizmet Satın Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ser-

best avukatlardan veya avukatlık ortaklıklarından hizmet satın alınmasına ilişkin işlemleri yü-

rütmek,

h) Başkanlıkça hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilecek dava ve icra takipleri ile

tahkime ait işlemleri koordine etmek, izlemek ve denetlemek, 

ı) Başkanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun

çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamak, 

i) Adli ve idari davalar sonucu Başkanlık aleyhine oluşan kamu zararının, işlem ve ey-

lemleri ile bu zarara sebep olanlara rücu edilmesine ilişkin işleri yürütmek,

j) Başkanlığı ilgilendiren yargı kararları ve hukuki görüşlerin, bilgisayar ortamında ar-

şivlenmesi, güncellenmesi ve kullanıcıların istifadesine sunulması amacıyla gerekli iş ve iş-

lemleri yapmak, 

k) İlgili mevzuat gereğince kurul veya komisyonlara katılımı sağlamak,

l) Başkanın verdiği diğer görevleri yapmak.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 14 – (1) Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları, illerde yapacakları

her türlü yatırım, yapım, bakım, onarım ve yardım işlerini bu Başkanlık aracılığıyla yapabilirler.

Bu işler karşılığı yapılacak kaynak transferlerinin hangi aşamada ne surette avans veya tahak-

kuk suretiyle yapılacağı, ihaleye çıkılmasında kaynağın sağlanması yöntemi, avans karşılığı

ödeneğin saklı tutulması, ödenek devri, aranacak belgeler ile bu kapsamdaki iş ve işlemler

İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığınca belirlenen Esas ve Usullere göre yürütülür.”

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KAMU TAŞINMAZLARININ TURİZM YATIRIMLARINA TAHSİSİ HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/7/2006 tarihli ve 26235 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Ta-
şınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (o) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“o) Teminat: Mevduat veya katılım bankalarının verecekleri kesin ve süresiz teminat
mektuplarını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer
alan “başvuru hallerinde” ibaresi “başvuru olması halinde” şeklinde, üçüncü fıkrasında yer
alan “fark kadar teminatın” ibaresi “fark tutarına ilişkin teminatın” şeklinde, “otuz gün” ibaresi
“bir ay” şeklinde, beşinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “teminatın getirilmemesi” iba-
resi “teminatı getirmemesi” şeklinde değiştirilmiş, ikinci cümlesinde yer alan “Bakanlık” iba-
resi yürürlükten kaldırılmış, “otuz gün” ibaresi “bir ay” şeklinde ve altıncı fıkrasında yer alan
“otuz gün içerisinde yatırılması” ibaresi “bir ay içerisinde yatırması” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kamu
taşınmazları;” ibaresinden sonra gelmek üzere “Bakanlıktan belgeli” ibaresi ile aynı maddeye
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Birinci fıkra uyarınca özel mülkiyete ek alan tahsis edilmesi halinde ön izin döne-
minde 16 ncı maddeye göre teminat alınır. Özel mülkiyete ek alan tahsisinde ek alan üzerinde
tahsis amacına uygun olarak turizm amaçlı yapı yapılacak olması halinde kesin tahsis döne-
minde de 17 nci maddeye göre teminat alınır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bent-
leri ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve birinci fıkrasına aşağıdaki (ç) bendi ek-
lenmiş, aynı maddenin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer
fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

“b) Bakanlıkça belgelendirilmiş birden fazla turizm tesisi olması halinde bunların yatak
kapasiteleri oranında hissedar olarak kuracakları anonim şirketlere, eşit koşullarda yararlanmak
şartıyla,

c) Turizm yatırımı ve işletmeciliği ile görevlendirilmiş, turizm tesislerinin yatak kapasi-
teleri oranında hissedar olarak kurulacak altyapı birliklerine,”

“(2) Birinci fıkranın (a) bendi uyarınca tahsis yapılan alanda ileride Bakanlıkça belge-
lendirilmiş başka turizm tesislerinin olması halinde, yeni yapılacak mekanik tesis hattı ve zo-
runlu hallerde kayak pisti tahsisleri bölgede aynı fıkranın (b) veya (c) bentlerine göre kurulacak
anonim şirkete ya da birliğe yapılır.”

“ç) Kamu kurum ve kuruluşlarına,”
“(3) Birinci fıkranın (b) ve (c) bentleri uyarınca kurulan anonim şirket ya da altyapı

birliğine tahsis yapılan alanda ileride Bakanlıkça belgelendirilmiş başka turizm tesisi tahsisi
yapılması halinde, adına ön izin verilen yatırımcının ön izin dönemi içerisinde, bahsi geçen
anonim şirkete ya da altyapı birliğine ortak olması zorunludur.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Arazi
Tahsis Dairesi ile Yatırım Geliştirme ve Planlama Dairesinden sorumlu Genel Müdür Yardım-
cıları” ibaresi “Arazi Tahsis Dairesinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı” şeklinde ve üçüncü
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Gerekli görülen hallerde, görüşüne başvurmak üzere Arazi Tahsis Komisyonuna
Bakanlık 1. Hukuk Müşaviri veya konunun uzmanı çağrılabilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Arazi Tahsis Komisyonu, taşınmazlar hakkında girişimcilere ön izin verilmesine,
ön iznin kesin tahsise dönüştürülmesine, kesin tahsis, inşaatı tamamlama ve belge alma süre-
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lerinin uzatılmasına, ön izin, kesin tahsis ve belge alma sürelerinin dondurulmasına, dondurulan
sürelerin yeniden başlatılmasına, dondurma sebepleri ve bu sebeplerin ortaya çıktığı ve sona
erdiği tarihler dikkate alınarak dondurulan sürelerin başlangıç ve bitiş tarihlerini belirlemeye,
izin ve tahsisin iptaline, ihyasına, ek alan verilmesine, ana yatırımcı tarafından sunulan imar
uygulama iş programı veya yatırımı gerçekleştirme programının onayına, tür ve kapasite de-
ğişikliklerine, tahsis ve kullanma hakkı devrine ve hisse devirlerine, unvan değişikliğine, mü-
zakere usul ve esaslarının belirlenmesine, her yıl birim maliyetlerin ve sosyal ve teknik altya-
pıya katılım paylarının belirlenmesine, Kanunda ve bu Yönetmelikte belirtilen diğer konulara
ilişkin kararları alır. Arazi Tahsis Komisyonu kararları Bakanlık Onayı ile kesinleşir. Arazi Tah-
sis Komisyonu tüm üyelerin katılımıyla toplanır ve kararlarını üye tam sayısının salt çoğunluğu
ile alır. Karşıt oylar ayrıntılı gerekçelerle belirtilir. Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu
tarafın görüşü doğrultusunda karar verilmiş olur.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasındaki “turizm amaçlı”
ibaresi yürürlükten kaldırılmış, “altı ayı geçmemek üzere” ibaresinden sonra gelmek üzere
“fiili kullanım olmaksızın” ibaresi eklenmiş, ikinci fıkrasının (a) bendindeki “termal ve” ibaresi
yürürlükten kaldırılmış, ikinci fıkrasının son cümlesinde yer alan “altmış gün” ibaresi “iki ay”
şeklinde değiştirilmiş, beşinci fıkrasında yer alan “ise,” ibaresinden sonra gelmek üzere “fiili
kullanım olmaksızın” ibaresi eklenmiş, dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, on
dördüncü fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkrasının sonuna aşağıdaki
(f) bendi eklenmiş, on beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra
eklenmiştir.

“(9) Ancak kamudan kaynaklanan veya mücbir sebepler ile Bakanlıkça kabul edilebilir
idari ve hukuki uyuşmazlıklardan doğan sebeplerin varlığı halinde ön izin süresi, dondurma
sebepleri ve bu sebeplerin ortaya çıktığı tarihler dikkate alınarak sorun çözümleninceye kadar
ve toplamda beş yılı geçmemek üzere Arazi Tahsis Komisyon kararı ile dondurulur ve dondu-
rulan süre için ön izin bedeli alınmaz. Dondurulan sürenin başlatıldığı tarih itibarıyla yatırım-
cıdan, sürenin başlatıldığı tarihteki birim fiyatları esas alınarak teminatının güncellenmesi is-
tenir.”

“c) Anonim şirket kurar.”
“f) Tahsise konu bölgede altyapı ve uygulamaları için bölgedeki turizm yatırımcıları

tarafından kurulmuş ya da kurulacak olan bir altyapı birliğine ya da anonim şirkete kapasitesi
oranında hissedar olur.”

“(18) Termal amaçlı tahsislerde ilgili kamu kurum ve kuruluşundan termal tesis izin
yazısı alınması halinde teminat, toplam yatırım maliyetinin yüzde biri oranındaki teminat ile
değiştirilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesinde
yer alan “altmış gün” ibaresi “iki ay” şeklinde, üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi ile altıncı ve
yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“İnşaat ruhsatını veren idareden, tesis inşaatının yüzde elli seviyesinde gerçekleştirildiğine iliş-
kin alınan yazının Bakanlığa verilmesi ya da Bakanlık tarafından tesis için Kısmi Turizm İş-
letmesi Belgesi/Turizm İşletmesi Belgesi düzenlenmesi halinde kesin tahsiste istenilen teminat
iade edilir.”

“(6) Kesin tahsis yazısının tebliğinden itibaren yatırımın tamamlanabilmesi için üç yıla
kadar süre verilir. Bu süre günübirlik turizm tahsislerinde iki yıl olarak uygulanır.

a) Bu süre içerisinde yatırımın en az yüzde ellisinin tamamlanmaması halinde, kesin
tahsis iptal edilir ve teminat Hazineye irat kaydedilir. Yatırımcı, bunlar için herhangi bir hak
ve bedel talep edemez.

b) Ancak inşaatın en az yüzde ellisinin tamamlandığının belgelenmesi halinde, yatırımı
tamamlama için ilk verilen süreyi geçmemek kaydıyla ek süre verilebilir. Verilen ek süre içe-
risinde de yatırımın tamamlanmaması halinde tahsis iptal edilir. Yatırımcı, bu durumda herhangi
bir hak ve bedel talep edemez.
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c) Tahsis devri veya tür değişikliği talepleri olan ve bu talepleri uygun görülen tahsis-
lerde yatırımın tamamlanabilmesi için talebin uygun görüldüğüne ilişkin yazının yatırımcıya
tebliğ tarihinden itibaren ilave olarak üç yıla kadar süre verilebilir. Ancak bu konuda yatırımcıya
daha önce verilmiş olan sürenin arta kalanı bu süreye eklenmez. İkinci kez tahsis devri veya
tür değişikliklerinde ek süre verilmez.

ç) Yatırım aşamasında bulunan tahsislerin devri halinde devralan yatırımcıdan, devrin
uygun görüldüğüne ilişkin yazı tarihindeki toplam yatırım maliyeti esas alınarak yeni teminat
istenir. Ayrıca tesiste tür veya sınıf değişikliği veya kapasite artışı yapılması durumunda yatı-
rımcıdan; değişikliğin veya artışın uygun görüldüğüne ilişkin yazı tarihindeki toplam yatırım
maliyeti esas alınarak tür veya sınıf değişikliği için teminatın güncellenmesi, kapasite artışı
için ise ek teminatın verilmesi istenir.

(7) Mücbir veya kamudan kaynaklanan ve Bakanlıkça kabul edilebilir idari ve hukuki
uyuşmazlıklardan doğan sebeplerle yatırıma başlanılamaması veya yatırımın gerçekleştirile-
memesi durumunda kesin tahsis süresi, dondurma sebepleri ve bu sebeplerin ortaya çıktığı ta-
rihler dikkate alınarak sorun çözümleninceye kadar Arazi Tahsis Komisyonu kararı ile dondu-
rulur. Kesin tahsis süresinin dondurulduğu tarih ile bu sürenin yeniden başlatılacağı tarih ara-
sında geçen süre tahsis süresine eklenir ve bu süre için kullanım bedeli ödenmez. Tahsis süre-
sinin dondurulduğuna ilişkin yazının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde yatırımcıdan;
kesin tahsis süresinin başlatılacağı tarih itibarıyla hesaplanan toplam yatırım maliyetinin binde
beşi oranında belirlenecek yeni bedelin o yılki kullanım bedeli sayılmak üzere ödeneceğinin
kabul ve taahhüt edildiğine ilişkin noter onaylı taahhütnamenin veya noter onaylı şirket yönetim
kurulu kararının Bakanlığa iletilmesi istenir. Tahsis süresinin açıldığı tarih itibarıyla yatırım-
cıdan sürenin açıldığı tarihteki toplam yatırım maliyeti esas alınarak yeni teminat istenir.”

“(17) Kısmi Turizm İşletmesi Belgesi olan tesisler için mücbir veya kamudan kaynak-
lanan ve Bakanlıkça kabul edilebilir idari ve hukuki uyuşmazlıklardan doğan sebeplerle yatı-
rımdaki kısımların tamamlanamaması durumunda bu kısımların tamamlanarak işletmeye geç-
mesi için verilen belge alma süresi dondurma sebepleri ve bu sebeplerin ortaya çıktığı tarihler
dikkate alınarak sorun çözümleninceye kadar Arazi Tahsis Komisyonu kararı ile dondurulur.
Belge alma süresinin dondurulduğu tarih ile bu sürenin yeniden başlatılacağı tarih arasında ge-
çen süre yatırım süresine eklenir ve yatırımdaki kısımlar için bu süre zarfında kullanım bedeli
ödenmez.

(18) Tahsisli taşınmaz üzerinde yer alan turizm tesisinin yıkılarak yeni bir tesis yapıl-
ması veya işletme belgeli mevcut tesis için yatırım belgesi düzenlenmesi talebinin Arazi Tahsis
Komisyonunca uygun bulunması halinde, yıkılacak tesise ait cari yıl toplam yatırım maliye-
tinden tahsis yılından itibaren her yıl için yüzde iki yıpranma payı düşülmek suretiyle hesap-
lanan bedel tutarında teminat yatırımcıdan istenir. Bu fıkra kapsamında yatırımcıya, talebin
uygun görüldüğüne dair yazının tebliğ tarihinden itibaren üç yıla kadar süre verilebilir. Verilen
süre içerisinde, yatırımın tamamlanarak Turizm İşletmesi Belgesi alınmasını takiben teminat
yatırımcıya iade edilir, tamamlanamaması halinde ise kesin tahsis iptal edilir ve alınan teminat
Hazineye irat kaydedilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “gibi
kullanıma” ibaresi “kullanımına” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümle-
sinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Bu indirim, termal amaçlı tahsislerde ilgili kamu kurum ve kuruluşundan alınacak termal tesis
izin yazısının Bakanlığa teslimi tarihinden itibaren geçerli olur.”

“(2) Ön izin döneminde fiili kullanım olması halinde, fiili olarak kullanılan alana isabet
eden ön izin bedeli; 21 inci maddenin birinci fıkrasına göre hesaplanan kullanım bedelinin iki
katıdır. Fiili kullanımın tespit edildiği tarihten önceki dönem için ise ecrimisil takip ve tahsilatı
yapılır. Bu fıkra uyarınca bedel alınması ön iznin iptal edilmesine ve taşınmazın tahliye edil-
mesine engel teşkil etmez.”
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MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde
yer alan “Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Mü-
şavirlik Kanununa göre yetkili kılınan yeminli mali müşavirlere” ibaresi “Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yetkili kılınanlara” şeklinde, (c)
bendinde yer alan “31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman
Köylüleri Kalkınma Hizmetlerine İlişkin Esas ve Usullerin 5 inci maddesinde” ibaresi
“13/6/2012 tarihli ve 28322 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Köylülerinin Kalkın-
dırılmalarının Desteklenmesi Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelikte” şeklinde, beşinci fıkrasında
yer alan “otuz gün” ibaresi “bir ay” şeklinde, yedinci fıkrasında yer alan “otuz günlük” ibaresi
“bir aylık” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent
eklenmiş ve ikinci fıkrasının (b) bendinin birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Tahsis edilen taşınmazın üzerindeki yapıların yerinde korunmasının mümkün ol-
maması ve bu nedenle de yıkılmasının gerekmesi halinde, bu yapılar için tespit edilecek olan
enkaz bedelinin yıkım masrafından artan kısmı bir defaya mahsus olmak üzere tahsis yapıl-
madan önce yatırımcıdan tahsil edilerek yapının tüm yıkım işleri yatırımcı tarafından gerçek-
leştirilir. Bu durumda, kullanım bedelleri 21 inci maddeye göre tespit edilir.”
“Bu fıkranın (a) bendinde belirtilen kapasitelerin üzerinde kapasiteye sahip olan tesisler için,
tescilli yapılara ait ilk yıl kullanım bedeli, tescilli yapının restorasyonuna ilişkin yatırım mali-
yetinin tescilli yapıya ait toplam yatırım maliyetinden düşülmesi suretiyle bulunacak miktarın
yüzde beşi olarak hesaplanır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Belgenin iptal edilmesi halinde yatırımcıya; iptal edilen belge Turizm Yatırımı Belgesi ise
Turizm Yatırımı Belgesi ya da Kısmi Turizm İşletmesi Belgesi/Turizm İşletmesi Belgesi, Kısmi
Turizm İşletmesi Belgesi/Turizm İşletmesi Belgesi ise Kısmi Turizm İşletmesi Belgesi/Turizm
İşletmesi Belgesi alması için bir yıl süre verilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(2) Mücbir veya kamudan kaynaklanan ve Bakanlıkça kabul edilebilir idari ve hukuki

uyuşmazlıklardan doğan sebepler dışında yatırımcının yükümlülüklerini yerine getirmemesi
nedeniyle tahsisin iptal edilmesi halinde, yatırımcıdan cari yıl kullanım bedelinin yüzde yirmi
beşi kadar tazminat alınır.

(3) Tahsisleri ve bu tahsislere dayanılarak yapılan irtifak hakkı, kullanma izni ve kira-
lama işlemleri iptal edilen taşınmazların turizm belgeleri de iptal edilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümle-
sinde yer alan “tür değişikliği” ibaresinden sonra gelmek üzere “, tahsisin ve şirket hisselerinin
devri” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesindeki “Çevre ve Orman Bakanlığı”
ibaresi “Orman ve Su İşleri Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki madde eklenmiştir.
“Tahsis yetkisi ve diğer işlemler
MADDE 30/A – Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi, turizm merkezi içinde

yer alan ve onaylı planlarla turizm kullanımına ayrılan Hazinenin özel mülkiyetinde ve Devletin
hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazların turizm amaçlı tahsisi Bakanlık tarafından
yapılır. 9/8/1983 tarihli ve 2873 sayılı Milli Parklar Kanununa tabi korunan alanlarda ise turizm
yatırımı için arazi tahsisi Orman ve Su İşleri Bakanlığının uygun görüşü alındıktan sonra Ba-
kanlıkça yapılır. 2873 sayılı Milli Parklar Kanununa tabi korunan alanlardan elde edilecek her
türlü gelir Orman ve Su İşleri Bakanlığı döner sermaye bütçesine gelir kaydedilir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin geçici 4 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Sayfa : 32                               RESMÎ GAZETE                                30 Aralık 2016 – Sayı : 29934



MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Önceki ön izin ve kesin tahsisler
GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce adına ön izin

verilen veya kesin tahsis yapılan yatırımcılar tarafından;
a) Adlarına verilen ön izin, kesin tahsis ve varsa tesis edilen irtifak hakkı ve/veya verilen

kullanma izni işlemleri hakkında Bakanlık veya Maliye Bakanlığı aleyhine açılmış davalar var
ise açılan bu davalardan tüm yargılama giderleri üstlenilerek kayıtsız ve şartsız olarak feragat
edilmesi,

b) Ön izin veya kesin tahsis koşulları ile varsa irtifak hakkı tesisine ilişkin düzenlenen
resmî senetlerden ve/veya kullanma iznine ilişkin sözleşmelerden doğan her türlü mali ve diğer
yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

c) Termal amaçlı tahsislerde ilgili kamu kurum ve kuruluşundan alınacak termal tesis
izin yazısının Bakanlığa ibraz edilmesi,

ç) Yeniden belirlenecek olan ön izin veya kesin tahsis koşullarının bildirildiği Bakanlık
yazılarının kabul ve taahhüt edildiğine dair noter onaylı taahhütnamenin Bakanlığa ibraz edilmesi,

d) Bakanlık ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek olan yeni kullanım bedeli üze-
rinden ve yeni koşullarla düzenlenecek olan sözleşmenin imzalanacağının kabul ve taahhüt
edildiğine dair noter onaylı taahhütnamenin Bakanlığa ibraz edilmesi,

kaydıyla; bu yatırımcıların ön izin veya kesin tahsis koşullarından ön izin/kullanım be-
deli ile hasılat payına ilişkin hükümleri, ilgisine göre 20, 21 veya 22 nci maddelere uyarlanır.
Ancak termal ve kış turizmi amaçlı tahsisler ile tescilli taşınmaz kültür varlıkları ve korunma
alanlarının tahsisleri ve 29/1/2004 tarihli ve 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 2 nci maddesi kapsamında kalan
illerde yapılacak yatırımlar hariç olmak üzere uyarlama sırasında tespit edilecek olan kullanım
bedelleri, mevcut sözleşmelerinde yer alan yıllık artışlara ilişkin hükümlere göre hesaplanacak
bedellerden az olamaz.

(2) Uyarlanan hükümler; Bakanlık tarafından ön izin veya kesin tahsis yazılarının ya-
tırımcıya tebliğ edildiği, irtifak hakkı tesis edilen ve/veya kullanma izni verilenler için ise Ma-
liye Bakanlığınca resmî senet ve/veya sözleşmelerinde değişiklik yapıldığı tarihten itibaren
geçerli olur.

(3) Uyarlamanın yapıldığı tarihten önceki dönemlere ait ön izin bedelleri, kullanım be-
delleri ve hasılat paylarında ise herhangi bir indirim yapılmaz ve bunlardan tahsil edilenler
iade edilmez.

(4) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce adına ön izin verilen veya kesin tahsis
yapılan yatırımcılar tarafından, birinci fıkrada belirtilen koşullar yerine getirilmek suretiyle ta-
lepte bulunulması halinde, bu yatırımcılardan daha önce alınan teminatlar, 16 veya 17 nci mad-
deler uyarınca yeniden tespit edilecek olan tutardaki teminatlarla değiştirilir.”

MADDE 20 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 21 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

21/7/2006 26235
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
1- 16/3/2007 26464
2- 14/2/2009 27141
3- 7/1/2010 27455
4- 25/6/2011 27975
5- 23/5/2012 28301
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/10/2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli
Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına
aşağıdaki bentler ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“dd) Tamamlanmış araç: İlgili mevzuata uygun olarak çok aşamalı tip onayı veya
26/10/2016 tarihli ve 29869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araçların İmal, Tadil ve Mon-
tajı Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre uygunluk belgesi alınarak imal edilen aracı,

ee) Relay tankeri: Karayolu yol inşaatı için bitüm taşımacılığında kullanılan ve tank
içindeki bitümün ısıtılmasını sağlamak veya belirli sıcaklığın altına düşmesini engellemek için
brülörlerle donatılmış olan tankeri,

ff) U-Net Otomasyon sistemi: Bakanlığın elektronik ortamdaki bilgi kayıt sistemini,”
“(2) Bu Yönetmelikte yer alan ancak birinci fıkrada tanımlanmayan ifadeler için

ADR’de belirtilen tanımlar esas alınır.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(4) ADR gerekliliklerini karşılamayan 2014 ve öncesi model yılına sahip ve Taşıt Du-

rum Tespit Belgesi/Taşıt Uygunluk Belgesi almış tamamlanmış araçların (römork/yarı römork
hariç) üst yapıları, Bakanlıkça yayımlanan usul ve esaslarda belirtilen teknik kriterleri karşıla-
maları şartıyla, ADR’ ye uygun üretilmiş 2015 ve sonrası model yılına sahip araçlara aktarıla-
bilir. Bu durumda ilgili araçlara model yıllarına bakılmaksızın Taşıt Uygunluk Belgesi düzen-
lenir.

(5) Karayolu yol inşaatları için bitüm taşımacılığında kullanılan ve yükün belirli sıcak-
lığın altına düşmesini engellemek için brülörle donatılmış, 2014 model ve önceki yıllarda üre-
tilmiş relay tankerlerine Bakanlıkça belirlenen teknik kriterleri karşılamaları halinde, 2015 mo-
del ve sonraki yıllarda üretilmiş relay tankerlerine ise ADR`de belirtilen yanmalı ısıtıcılar dı-
şında kalan diğer şartları sağlamaları şartıyla Taşıt Uygunluk Belgesi düzenlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer
alan “, Sınıf 6” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“a)Tehlikeli maddeleri taşıyan taşıtların Türk boğazları bölgesindeki köprüleri ve tüp
geçitleri kullanımıyla ilgili usul ve esaslar, Bakanlığın ve ilgili valiliklerin görüşü alınmak
kaydı ile Karayolları Genel Müdürlüğünce belirlenir. Bu usul ve esaslara uyulması zorunludur.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin madde başlığı “Yol kenarı ve iş-
letme denetimi” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Bakanlık, görev ve yetkileri kapsamında, bu Yönetmeliğe göre faaliyet gösteren
işletmelerin yerinde denetimini yapar. İşletmelerin yerinde denetimine ilişkin usul ve esaslar,
Bakanlık tarafından belirlenir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (ğ) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra ek-
lenmiştir.

“ğ) 33 üncü maddeye aykırı hareket ederek tehlikeli madde güvenlik danışmanını is-
tihdam etmeyen veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet almayan işletmelere üç-
bin Türk Lirası,”

“k) 21 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendine aykırı hareket eden taşımacıya, bin-
beşyüz Türk Lirası, sürücüye beşyüz Türk Lirası,”

“(6) Bu Yönetmeliğin 28 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (ğ) bendine göre idari
para cezası karar tutanağı düzenlenen işletmeye, ihlali düzeltmesi için 30 (otuz) gün süre verilir.
Bu sürenin sonunda Bakanlığa ait U-Net Otomasyon sistemi üzerinden yapılacak denetimlerde,
ihlal giderilinceye kadar aynı işletmeye her ay tekrar idari para cezası uygulanır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Tehlikeli maddelerin karayoluyla taşınması için gerekli olan eğitimler, Bakanlıkça
belirlenen mevzuat kapsamında gerçekleştirilir.”
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MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Bakanlık, taşımacılık yetki belgesi/tehlikeli madde faaliyet belgesi sahibi işletme-
cilerden, faaliyet konularına ilişkin yıllık faaliyet raporu isteyebilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“Diğer düzenlemeler
EK MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanması amacıyla, Bakanlıkça

alt düzenleyici işlemler yapılabilir.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril-

miştir.
“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Tehlikeli maddelerin yurt içindeki taşınmasında kullanılan

ve bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte trafik siciline tescilli ve Taşıt Uygunluk
Belgesi/ADR Uygunluk Belgesi bulunmayan ancak, Bakanlığın yetkilendirdiği kurum/kuru-
luşlara başvuruda bulunarak araçlarına Taşıt Durum Tespit Belgesi almış taşıt sahipleri;

a) 2014 model taşıtlar için 1/7/2017 tarihine kadar,
b) 2013 model taşıtlar için 31/12/2017 tarihine kadar,
c) 2012 model taşıtlar için 1/7/2018 tarihine kadar,
ç) 2009-2011 model taşıtlar için 31/12/2018’e kadar,
d) 2005-2008 model taşıtlar için 1/7/2019’a kadar,
e) 2004 ve öncesi model taşıtlar için 31/12/2019’a kadar,
Bakanlığın belirleyeceği usul ve esaslara göre Bakanlıktan veya Bakanlığın yetkilendir-

diği kurum/kuruluştan Taşıt Uygunluk Belgesi/ADR Uygunluk Belgesini almak zorundadırlar.
(2) Bakanlığın yetkilendirdiği kurum/kuruluşa başvuruda bulunarak Taşıt Durum Tespit

Belgesi almayan taşıtlara 28 inci maddenin dördüncü fıkrasının (e) bendine göre idari para ce-
zası uygulanır. Araçlara düzenlenen Taşıt Durum Tespit Belgesi, Taşıt Uygunluk Belgesi/ADR
Uygunluk Belgesi yerine geçmez.

(3) Birinci fıkrada belirtilen takvime uygun olarak Taşıt Uygunluk Belgesi/ADR Uy-
gunluk Belgesi almayan taşıtlara 28 inci maddenin dördüncü fıkrasının (e) bendine göre idari
para cezası uygulanır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi ile geçici 3 üncü, 4 üncü, 6 ncı ve 7 nci
maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin EK-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

24/10/2013 28801

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 27/8/2014 29101
2- 2/4/2015 29314
3- 31/12/2015 29579
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Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan:
YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/6/2014 tarihli ve 29036 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek
Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav
ve Atama Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sınav Komisyonu Bakan tarafından, Bakanlık ve Genel Müdürlük personeli ara-
sından görevlendirilecek başkan dahil beş asıl, üç yedek üyeden oluşur. Asıl üyelerin herhangi
bir nedenle Sınav Komisyonuna katılamamaları halinde yedek üyeler tespit sırasına göre Sınav
Komisyonuna katılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen “Giriş Sı-
navı ilanında yer alacak hususların tespit edilmesi,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “on gün
önce” ibaresi “en az on gün önce” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “otuz
gün” ibaresi “on beş gün” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Genel Müdür yürütür.

—— • ——
Spor Genel Müdürlüğünden:

SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRİ VE AVUKATLIK GİRİŞ
SINAVI VE ATAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/10/2013 tarihli ve 28786 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Spor Genel
Müdürlüğü Hukuk Müşaviri ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliğinin 4 üncü mad-
desinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sınav komisyonu, Bakan tarafından Bakanlık ve Genel Müdürlük personeli ara-
sından görevlendirilecek beş asıl ve iki yedek üyeden oluşur.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinde geçen “giriş sınavı ilanında yer ala-
cak hususların tespit edilmesi,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında geçen “Türkiye
genelinde yayımlanan tirajı en yüksek ilk beş gazeteden birinde” ibaresi “Devlet Personel Baş-
kanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “otuz
gün” ibaresi “on beş gün” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Spor Genel Müdürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

20/6/2014 29036

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

5/10/2013 28786
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Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/2/2012 tarihli ve 28212 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım İş-

letmeleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci

fıkrasının (f) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(2) Adayların sınav sorularının hazırlanması, mesleki bilgilerinin değerlendirilmesi

için gerektiğinde fakülte ve yüksekokulların anılan branşlarla ilgili öğretim üyelerinden yarar-

lanılabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent

eklenmiştir.

“g) Sınav tarihi itibariyle geçerliliği devam eden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sı-

navı veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından denkliği kabul edilen

ve uluslararası geçerliliği bulunan bir sınavdan sınav ilanında Başkanlıkça belirtilen puanı al-

mak,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldı-

rılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 45 – (1) Yeterlik sınavını kazanamayanlara bir yıl içerisinde yeniden sınav

yapılır. Bu sınavda da başarılı olamayanlar, mazeretsiz olarak sınavlara girmeyenler ve yetişme

notu 70’ten aşağı olanlar kurumda 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde du-

rumlarına uygun görevlere atanırlar.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Yeterlik sınavında başarılı olan ve yetişme notu 70’ten aşağı olmayan müfettiş yar-

dımcıları Başkanın yazılı görüşü, Genel Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile mü-

fettişliğe atanır.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Genel Müdür yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

22/2/2012 28212
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Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonundan:
ESNAF VE SANATKÂRLARIN ÖDEYECEKLERİ KAYIT ÜCRETİ VE 

YILLIK AİDAT HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/2/2008  tarihli ve 26787 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Esnaf ve
Sanatkârların Ödeyecekleri Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Hakkında Yönetmeliğe aşağıdaki geçici
madde eklenmiştir.

“2017 yılı için belirlenen kayıt ücreti ve yıllık aidat tarifesi
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 7 nci madde gereğince 2016 yılı için uygulanan kayıt ücreti

ve yıllık aidat tarifesi,  31 Aralık 2017 tarihine kadar uygulanmaya devam edilir. Ancak, asgari
ücretin %10’u oranında kayıt ücreti ve yıllık aidat uygulanan il,  ilçe ve meslek gruplarında,
2017 yılı için belirlenen asgari ücretin brüt tutarının %10’u oranında kayıt ücreti ve yıllık aidat
tahsil edilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederas-

yonu Genel Başkanı yürütür.

—— • ——
TEBLİĞLER

Adalet Bakanlığından:
2017 YILI TANIKLIK ÜCRET TARİFESİ

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

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

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

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

15,00 ilâ 37,25 Türk Lirasına kadar ücret ödenir.
Giderler
MADDE 5 – (1) Tanık hazır olabilmek için seyahat etmek zorunda kalmışsa yol gider-

leriyle tanıklığa çağrıldığı yerdeki ikamet ve beslenme giderleri de karşılanır.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

14/2/2008 26787
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
1- 21/3/2008 26823
2- 17/5/2009 27231
3- 6/1/2016 29585
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Muafiyet
MADDE 6 – (1) Tanığa ödenmesi gereken tazminat ve giderler hiçbir vergi, resim ve

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

Ceza Muhakemesi Kanununun 324 üncü maddesi uyarınca yargılama giderlerinden sayılır.
Yürürlük
MADDE 8 – (1) Bu tarife 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

—— • ——
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: 
AĞIR HİZMET ARAÇLARINDAN ÇIKAN EMİSYONLAR (EURO VI) 
BAKIMINDAN VE ARAÇ TAMİR VE BAKIM BİLGİLERİNE ERİŞİM

KONUSUNDA MOTORLU ARAÇLARIN TİP ONAYI İLE İLGİLİ
UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: SGM-2013/5)’DE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

(TEBLİĞ NO: SGM-2016/39)

MADDE 1 – 10/1/2014 tarihli ve 28878 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ağır Hiz-
met Araçlarından Çıkan Emisyonlar (Euro VI) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine
Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayı ile İlgili Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin
Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2013/5)’in Ek I’inin İlave 9’undaki Tablo 1’de yer alan “A” ve “B”
satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

10/1/2014 28878

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 14/8/2014 29088
2- 22/10/2016 29865
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
KALİBRA INTERNATIONAL METROLOJİ LTD. ŞTİ.’NİN ÖLÇÜ ALETLERİ

YÖNETMELİĞİ (2014/32/AB) KAPSAMINDA ONAYLANMIŞ KURULUŞ
OLARAK  GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MSG-2016/17)’DE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MSG-2016/23)

MADDE 1 – 16/10/2016 tarihli ve 29859 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kalibra
International Metroloji Ltd. Şti.’nin Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2014/32/AB) Kapsamında
Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: MSG-2016/17)’in
1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 2418 kimlik kayıt numarası tahsis
edilmiş olan Kalibra International Metroloji Ltd. Şti. (Adresi: İkitelli OSB Esenler San. Sit.
24 Blok No:10 Başakşehir/İSTANBUL), 29/6/2016 tarihli ve 29757 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2014/32/AB)’nin EK-VIII Otomatik Tartı Aletleri (MI-006)
ekinde yer alan Otomatik Kütle Belirleme Terazileri, Otomatik Kontrol Terazileri, Otomatik
Gravimetrik Dolum Terazileri, Kesintili Toplayıcı ve Kesintisiz Toplayıcı ürünlerine ilişkin
EK-II Modül F:Ürün Doğrulamasını Esas Alan Tipe Uygunluk Beyanı, EK-VII Su Dışındaki
Sıvıların Miktarlarının Sürekli ve Dinamik Ölçümü İçin Ölçme Sistemleri (MI-005) ekinde
yer alan ürünlere ilişkin EK-II Modül F:Ürün Doğrulamasını Esas Alan Tipe Uygunluk Beyanı
ile EK-X Malzeme Ölçerler (MI-008) ekinde yer alan Malzeme Uzunluk Ölçerlere ilişkin EK-II
Modül F1:Ürün Doğrulamasını Esas Alan Uygunluk Beyanı yöntemleri kapsamlarında Onay-
lanmış Kuruluş olarak görevlendirilmiştir.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

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

KALİBRA INTERNATIONAL METROLOJİ LTD. ŞTİ.’NİN OTOMATİK
OLMAYAN TARTI ALETLERİ YÖNETMELİĞİ (2014/31/AB)

KAPSAMINDA ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK
GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ

(MSG: 2016/11)’DE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MSG-2016/24)

MADDE 1 – 28/9/2016 tarihli ve 29841 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kalibra
International Metroloji Ltd. Şti.’nin Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği
(2014/31/AB) Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ
(MSG: 2016/11)’in 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 2418 kimlik kayıt numarası tahsis
edilmiş olan Kalibra International Metroloji Ltd. Şti. (Adresi: İkitelli OSB Esenler San. Sit.
24 Blok No:10 Başakşehir/İSTANBUL), 2/7/2016 tarihli ve 29760 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği (2014/31/AB)’nin EK-II’sinde yer alan
Modül F – Ürün Doğrulamasını Esas Alan Tipe Uygunluk Beyanı ile Modül F1 – Ürün Doğ-
rulamasını Esas Alan Uygunluk Beyanı yöntemleri kapsamında onaylanmış kuruluş olarak gö-
revlendirilmiştir.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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—— • ——
Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

2017 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ
MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

Konu
MADDE 1 – (1) 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Mü-

şavirlik Kanununun 46 ncı maddesi ile 2/1/1990 tarihli ve 20390 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir
Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca hazırlanan ve 2017 yılında
meslek mensuplarınca uygulanacak olan asgari ücret tarifesi ekte yer almaktadır.

Yürürlük
MADDE 2 – (1) Bu Tarife 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.
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Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından:
MARKA TESCİL BAŞVURULARINA AİT MAL VE HİZMETLERİN

SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(TPE: 2016/2)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 12/7/1995 tarihli ve 95/7094 sayılı Bakanlar Ku-

rulu Kararı ile taraf olunan Markaların Tescili Amacıyla Mal ve Hizmetlerin Uluslararası Sı-
nıflandırmasına İlişkin Nis Anlaşması hükümlerine göre düzenlenen Nis Sınıflandırmasına uy-
gun olarak, Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı (Enstitü)’na yapılan marka tescil başvurularında
esas alınacak Mal ve Hizmet Sınıflandırma Listesini oluşturmak ve bu listeye ilişkin esasları
düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 12/7/1995 tarihli ve 95/7094 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

ile taraf olunan Markaların Tescili Amacıyla Mal ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırmasına
İlişkin Nis Anlaşmasına ve 24/6/1995 tarihli ve 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır.

Mal ve hizmet sınıflandırma listesinin kapsamı ve uygulama
MADDE 3 – (1) Ek-1’de yer alan Mal ve Hizmet Sınıflandırma Listesinde, mallar 34,

hizmetler 11 sınıfta toplanmıştır.
(2) Bu listede yer alan bazı gruplar genel başlıklar halinde düzenlenmiştir. Bu gruplara

ilişkin genel başlıkların, tanımlama kapsamına giren ve ilgili Nis sınıfında bulunan malların
veya hizmetlerin tamamını kapsadığı kabul edilir.

(3) Bu liste, tüm malları ve hizmetleri kapsamaz. Herhangi bir genel başlık kapsamına
girmeyen ve listede belirtilmemiş mallara veya hizmetlere marka tescil başvurusunda yer ve-
rilmesi durumunda; söz konusu mallar veya hizmetler, listede yer alan, aynı Nis sınıfında bu-
lunan ve benzer nitelik, fonksiyon veya amaca sahip olan mallarla veya hizmetlerle aynı kap-
samda değerlendirilebilir.

(4) 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen aynı tür malın veya hizmetin tespitinde,
bu Tebliğ ekindeki listede yer alan gruplar esas alınır. Ancak, Enstitü marka tescil başvurula-
rının veya itirazların incelenmesi aşamalarında bu grupları, aynı tür malın veya hizmetin tes-
pitinde daha dar veya farklı mal veya hizmet gruplarını da içerecek şekilde daha geniş kap-
samda değerlendirebilir.

(5) Enstitüye yapılan marka tescil başvurularında, Ek-1’deki listenin 35 inci sınıfında
yer alan ve “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görüp satın alabilmeleri için malların*
bir araya getirilmesi hizmetleri (belirtilen hizmetler perakende, toptan satış mağazaları, elektronik
ortamlar, katalog ve benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir.)” şeklinde ifade edilen hizmetlerin
yer alması durumunda “*” ile belirtilen alana mal veya mal grupları yazılır. Bu alana hizmet
ya da hizmet grupları yazılmaz.

(6) Enstitüye yapılan marka tescil başvurularında, mal ve hizmet listesi olarak bu Teb-
liğin ve yürürlükten kaldırılan tebliğin ekindeki listelerin aynı anda ve bir arada yazıldığı du-
rumlarda, mal ve hizmet listesi bu Tebliğin ekindeki liste esas alınarak düzenlenir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 4 – (1) 8/12/2014 tarihli ve 29199 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Marka

Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (TPE: 2014/2)
yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Türk Patent Enstitüsü Başkanı yürütür.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 29/12/2016

Karar No : 2016/ÖİB-K-67

Konu : Taşınmaz Satışı 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;

Bilecik ili, Merkez ilçesi, İsmetpaşa Mahallesi, 735 ada, 1 parseldeki 664,00 m2, 2 par-

seldeki 671,00 m2, 3 parseldeki 702,00 m2, 5 parseldeki 610,00 m2, ve 736 ada, 11 parseldeki

544,00 m2 yüzölçümlü taşınmazların (Taşınmaz) “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygu-

lanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen gerçekleştirilen ihale sonucu İhale Komisyonunca;

“Taşınmaz’ın 1.230.000,00 (birmilyonikiyüzotuzbin) Türk Lirası bedelle en yüksek

teklifi veren Osmangazi İnşaat Taahhüt Konaklama Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne

İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Osmangazi İnşaat Taahhüt Konaklama Gıda Sanayi

ve Ticaret Limited Şirketi’nin Satış Sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yü-

kümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının irat kaydedilmesine ve

1.225.000,00 (birmilyonikiyüzyirmibeşbin) Türk Lirası bedelle ikinci yüksek teklifi veren

Ahmet Zeki YILAN’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Ahmet Zeki YILAN’ın Satış

Sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlüleri yerine getirmemesi halinde,

geçici teminatının irat kaydedilerek, ihalenin iptaline” dair verilen nihai kararın onaylanmasına

karar verilmiştir.

—— • ——
KURUL KARARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No : 6799-1 Karar Tarihi : 22/12/2016

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/12/2016 tarihli toplantısında; 6446 sayılı

Elektrik Piyasası Kanunu’nun Geçici 7 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki lisans sahibi

bir tüzel kişinin bir takvim yılı içerisinde lisansına kayıtlı olan yıllık elektrik enerjisi üretim

miktarının piyasada satabileceği oranının 2017 yılı için %40 olarak uygulanmasına,

karar verilmiştir.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

Rize 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
HÜKÜM ÖZETĠ 

ESAS NO : 2013/479 
KARAR NO : 2015/61 
SANIK : UCHA LOMIDZE, OMEI ve MZIA oğlu, 1980 

KOBULETĠ doğumlu 
SUÇ : Kaçakçılık 
SUÇ TARĠHĠ : 23/09/2013 
UYGULANAN KANUN MAD. : Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/10 
HÜKÜM : Müsadere 
EK KARAR TARĠHĠ : 14/11/2016 
Yukarıda kimliği yazılı sanığa ait bilinen ve tespit edilen tüm adreslerine tebligat 

çıkarılmasına rağmen tebligat yapmanın mümkün olmadığı tespit edilmiĢ olduğundan, 7201 Sayılı 
Tebligat Kanununun 28-31. Maddeleri gereğince bu hüküm özetinin sanığa gazetede ilan 
tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağı ve tebliğden 7 gün sonra kararın 
kesinleĢmiĢ sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 10562 

—— • —— 
Kemer 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
ESAS NO : 2016/205 
KARAR NO : 2016/342 
DAVACI : K.H. 
KATILAN : ELĠF ALTINTAġ, Bekir ve Fatma kızı, 04/10/1992 Rize doğ, 

Trabzon, Sürmene, Dirlik mah/köy n.kyt. Yeni Mah. Akdeniz Cad. 
Ömeroğulları Apt. No: 96 D: l Kemer/Antalya adresi, TC No: 
54556582404 

SUÇ : Tehdit 
SUÇ TARĠHĠ  : 02/08/2013 
SUÇ YERĠ : Kemer 
KARAR TARĠHĠ : 30/09/2016 
Katılana karĢı sanık Mesut Atmaca hakkında tehdit suçundan daha önce mahkememizin 

2014/450 Esas 2014/1011 karar sayılı ilamı ile hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar 
verildiği, mahkememize yapılan ihbar ile mahkememize açılan kamu davasının yapılan yargılama 
sonucunda; Kemer 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 2016/205 Esas 2016/342 Karar sayılı kararı ile 
5237 sayılı TCK'nın 106/1-1. (cümle) maddesi gereğince sanık Mesut Atmaca hakkında 2 ay 15 
gün hapis cezasına hükmedilerek daha önce verilen hükmün açıklandığı, katılan 
bulunamadığından 7201 Sayılı Yasanın 28. ve devamı maddeleri gereğince hükmün katılana ilan 
suretiyle tebliğine, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kanun yoluna baĢvurulamadığı 
takdirde kesinleĢmiĢ sayılacağı ilan olunur. 10563 

—— • —— 
Edirne 4. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
ESAS NO : 2015/518 
KARAR NO : 2016/337 
Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar 

numarası yazılı 10/06/2016 tarihli ilamı ile 292/1 maddesi gereğince 6 AY HAPĠS cezası ile 
cezalandırılan Hemmatalı ve Ombolbenin oğlu, 03/01/1970 TAHRAN doğumlu SEYED JAFAR 
GHOZATI tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ, gerekçeli karar tebliğ edilememiĢtir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 
GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına, 
tebliğ tarihinden itibaren mahkememize verilecek bir dilekçe ile Yargıtay'a temyiz yoluna 
gidilebileceğine dair karar verilmiĢ olup, ilan olunur. 10564 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

AÇIK ĠHALE (3/G) USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN ARAÇ BAKIM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 

ANKARA DEMĠRYOL FABRĠKASI MÜDÜRLÜĞÜNE ―DĠZEL LOKOMOTĠF VE ANA 

AKSAMLARININ 8 ĠġÇĠ ĠLE 10 AY SÜRELĠ KOMPLE TEMĠZLĠK ĠġĠ‖ 

(YERLĠ ĠSTEKLĠLER ĠÇĠN HĠZMET ALIMI) 

Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2016/597300 

1 - Ġdarenin: 

• Adresi : TCDD TaĢımacılık A.ġ. Ankara Demiryol Fabrikası 

Müdürlüğü Ġstanbul Yolu 8. Km (TMO Arkası) 

Behiçbey Yenimahalle / ANKARA 

• Telefon ve Faks Numarası : (0 312) 211 10 41 - (0 312) 211 06 96 

• Ġlgili : Alparslan YILDIZ Malzeme Grup Md. (312) 211 10 41 

Dahili 8450 

Ġhale konusu iĢin adı ve miktarı : ―Dizel Lokomotif ve ana aksamlarının 8 iĢçi ile 10 ay 

süreli komple temizlik iĢi, (Diğer hususlar ihale 

dokümanı ve eki Teknik ġartnamede belirtilmiĢtir.) 

2 - Yukarıda belirtilen alım Yerli Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle 3/g Açık Ġhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢtır. 

3 - Teklif verecek isteklilerin ihale konusu iĢ veya benzer iĢ olarak tanımlanmıĢ olan 

―Tren, Metro Vagonları ve Hafif Raylı Sistemler, Vagon, Lokomotif, Jeneratör Vagonu ile her 

türlü demiryolu araçlarının temizliği‖ konularında son beĢ yıl içinde bedel içeren bir sözleĢme 

kapsamında kabul iĢlemleri tamamlanmıĢ ve teklif edilen bedelin %25 oranından az olmamak 

üzere iĢ deneyimini gösteren belge sunmaları gerekmektedir. Ġhaleye katılabilmek için istenen 

diğer belgeler ihale dokümanında belirtilmiĢtir. 

4 - Ġhale konusu iĢin yeri TCDD TaĢımacılık A.ġ. Ankara Demiryol Fabrikası 

Müdürlüğü’dür. (Diğer hususlar ihale dokümanı ve eki Teknik ġartnamede belirtilmiĢ olup ilgili 

Ģartname uyarınca iĢin yerinde görülmesi gerekmektedir.) 

5 - Ġhale 23.01.2017 Pazartesi günü saat 14.00’da TCDD TaĢımacılık A.ġ. Ankara 

Demiryol Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Toplantı salonunda yapılacaktır. 

6 - Tekliflerin TCDD TaĢımacılık A.ġ. Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğü Mal ve 

Hizmet Alım Komisyonu BaĢkanlığına 23.01.2017 Pazartesi günü saat 14.00’a kadar verilmiĢ 

veya ulaĢtırılmıĢ olması Ģarttır. 

7 - Ġhale dokümanı TCDD TaĢımacılık A.ġ. Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğü Mal 

ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 

satın almaları zorunlu olup Ziraat Bankası Ankara Kamu GiriĢimcileri ġubesi 

TR500001002533032083215004 No’lu hesaba yatırılacak KDV Dahil 150,00 TL doküman 

bedeline ait makbuz karĢılığından Fabrika Mali ĠĢler Müdürlüğü’nden ilgili doküman temin 

edilebilir. 

8 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

9 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 11444/1-1 
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HASTANE BĠNASININ ĠġLETĠMĠ ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Darıca Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Darıca Belediyesine (Darıca-KOCAELĠ) ait olan Bayramoğlu Mahallesi, Fatih 

Sultan Mehmet caddesi, 30K-3A pafta, 2125 ada, 3 nolu parsel üzerinde bulunan Hastane 

Binasının iĢletimi iĢi, Darıca Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 10.01.2017 Salı günü, saat 

10:45’de, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca ―Kapalı Teklif Usulü‖ ve 

açık artırma suretiyle ihale edilecektir. 

 

YERĠ VE 

MEVKĠSĠ CĠNSĠ 

KĠRA 

SÜRESĠ 

MUAMMEN 

KĠRA BEDELĠ 

(AYLIK) 

GEÇĠCĠ 

TEMĠNAT 

BEDELĠ ġARTNAME 

Bayramoğlu 

Mah. 

Hastane 

Binası 
10 yıl 

29.500,00 TL 

+KDV 
106.200,00 TL 150,00 TL 

 

ĠHALEYE KATILACAK OLANLARDA AġAĞIDAKĠ ġARTLAR ARANIR; 

Ġhale 10.01.2017 Salı günü saat 10:45’de Belediye Hizmet binasında bulunan Encümen 

Odasında yapılacaktır. Teklifler ve istenilen belgeler ihale saatinde Ġhale Komisyon BaĢkanlığına 

verilecektir.  

Ġhaleye girebilme Ģartları: (Ġstenilen Belgeler)  

a) Kanuni ikametgah belgesi 

b) Nüfus cüzdan fotokopisi 

c) Türkiye de Tebligat adres beyanı 

d) Tüzel kiĢi olması halinde Ticaret veya sanayi odasına kayıtlı olduğuna dair belge (2017 

yılına ait)  

e) Noter tasdikli yetki belgesi ve Ġmza sirküleri 

f) Vekaleten katılıyor ise Noter tasdikli vekaletname  

g) Ortak giriĢim olması halinde Noter Tasdikli Ortak giriĢim Beyannamesi ve ayrıca 

Ortaklardan her birine ait yukarıdaki maddelerden sayılan belgeler. 

h) Geçici teminatın yatırıldığına dair belge veya makbuz 

i) Ġdareden satın alınarak okunup her sayfası imzalanmıĢ ihale Ģartnamesi 

j) Darıca Belediyesinden alınmıĢ Borcu yoktur Belgesi 

k) Darıca Ġlçesi dıĢında Hastane iĢletmeciliği faaliyetinde bulunulmuĢ ise o Belediyeden 

alınan borcu yoktur belgesi 

l) Katılımcıların En az 10 (On) yıl süre ile Özel Hastane ĠĢletmeciliği yaptığına dair Ġl 

Sağlık Müdürlüğünden alınmıĢ resmi yazı veya belge  

m) Bu hususta hazırlanan Ģartname ve ekleri Emlak Ġstimlak Müdürlüğünden mesai 

saatleri içerisinde bedelsiz görülebilir, 150 TL bedelle isteyenlere verilir. 

n) Ġdare Ġhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Posta yoluyla yapılan müracaatlarda 

gecikme olması halinde müracaat dikkate alınmayacaktır. 11414/1-1 
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ARSA SATIġI KARġILIĞI ĠNġAAT YAPTIRILMASI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Ankara Orman Bölge Müdürlüğünden: 

―Ankara Orman Bölge Müdürlüğü Arsa SatıĢı KarĢılığı ĠnĢaat Yaptırılması ĠĢi‖ 2886 

Sayılı Devlet Ġhale Kanunun 35’inci maddesinin (a) fıkrası uyarınca ve Orman Genel Müdürlüğü 

TaĢınmazlarının Ġdaresi Hakkında Yönetmelik gereği ―Kapalı Teklif ‖ usulü ile ihale edilecektir. 

1 - Ġdarenin  

a) Adresi : Oğuzlar Mahallesi Ceyhun Atuf Kansu Caddesi No: 61 

Balgat/Çankaya/Ankara 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0312 296 45 00 - Faks: 0312 296 47 05 

2 - Ġhale konusu iĢin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Mülkiyeti Orman Genel Müdürlüğüne ait Ankara Ġli 

Etimesgut Ġlçesi Yapracık Mahallesi 49692 Ada 2 Parsel 

ve Keçiören Ġlçesi Ovacık Mahallesi 91837 Ada 4 

Parselin (Eski 90991 Ada 4 Parsel) verilmesine karĢılık, 

uygulama projeleri ve mahal listeleri dokümanda 

verilmiĢ olan Ankara Ġli, Çankaya Ġlçesi, Mühye 

mahallesi 80016 ada 1 parsel (Eski 3229, 3230 parsel) 

Devlet Ormanı (6831 sayılı Orman Kanunu 17. Mad.) 

üzerinde yaklaĢık; 10.000 m2 kapalı alanlı Ankara 

Orman Bölge Müdürlüğü Ġdare binası, 2.000 m2 kapalı 

alanlı Ankara Orman ĠĢletme Müdürlüğü Ġdare Binası, 

12.000 m2 kapalı alanlı Yangın Acil Durum Üniteleri, 

5.800 m2 kapalı alanlı Eğitim ve Toplantı Üniteleri, 

Elektrik ve Mekanik altyapı iĢleri yaptırılacaktır. 

b) TaĢınmaz mal  

     muhammen bedeli : 46.086.700,00 TL. 

c) ĠnĢaat bedeli : 45.540.836,95 TL.  

ç) ĠĢe baĢlama tarihi : SözleĢmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 (on) gün 

içinde yer teslimi yapılarak iĢe baĢlanacaktır. 

d) ĠĢin süresi : Yer tesliminden itibaren 630 (Altı Yüz Otuz) takvim 

günüdür 

3 - Ġhalenin  

a) Yapılacağı yer : Ankara Orman Bölge Müdürlüğü Oğuzlar Mahallesi 

Ceyhun Atuf Kansu Caddesi No: 61 Balgat/Çankaya/ 

Ankara 2. Kat Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 11/01/2017 ÇarĢamba günü Saat: 11:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Kanuni ikametgâh sahibi olmak, 

4.1.2. Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

elektronik posta adresi. 

4.1.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkâr 

odası veya ilgili meslek odası belgesi; 

4.1.3.1. Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
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4.1.3.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

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

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge. 

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

4.1.4.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,  

4.1.4.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

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

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

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri.  

4.1.5. Bu iĢe ait Ġdari ġartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu. 

4.1.6. Bu iĢe ait Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminata iliĢkin geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki nakdi teminatın Ankara Orman ĠĢletme 

Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığı Ziraat Bankası Kurumsal ġube TR75 0001 0025 3306 

2881 7150 12 nolu hesabına yatırıldığını gösterir belge. 

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

iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

4.1.8. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, bu iĢe ait Ġdari ġartname ekinde yer alan 

standart forma uygun iĢ ortaklığı beyannamesi. 

4.1.9. Ġhaleye iĢ ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

4.1.9.1. ĠĢ ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.3. maddesinin (4.1.3.1) ve (4.1.3.2) 

bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.  

4.1.10. Doküman alındı belgesi. 

4.1.11. Teknik personel taahhütnamesi. 

4.1.12. Ġhale DıĢı Bırakılacak ve Ġhaleye Katılamayacak Olanlar Kapsamında Olmadığına 

ĠliĢkin Taahhütname. 

4.1.13. ĠĢ Ortaklığı Beyannamesi. 

4.1.14. Banka Referans Mektubu. 

5 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

6 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

6.1. Ġhale dokümanı, Ankara Orman Bölge Müdürlüğü Oğuzlar Mahallesi Ceyhun Atuf 

Kansu Caddesi No: 61 Balgat/Çankaya/Ankara adresinde görülebilir ve KDV Dahil 5.000,00 

(BeĢbin) Türk Lirasının Ġhale adı belirtilmek sureti ile Ankara Orman ĠĢletme Müdürlüğü Döner 

Sermaye Saymanlığı Ziraat Bankası Kurumsal ġube TR75 0001 0025 3306 2881 7150 12 nolu 

hesabına yatırıldığını gösterir belgenin ibraz edilmesi sureti ile Ankara Orman Bölge Müdürlüğü 

Oğuzlar Mahallesi Ceyhun Atuf Kansu Caddesi No: 61 Balgat/Çankaya/Ankara adresinden satın 

alınabilir.  

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

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ankara Orman Bölge Müdürlüğü Oğuzlar 

Mahallesi Ceyhun Atuf Kansu Caddesi No: 61 Balgat/Çankaya/Ankara 2. Kat Toplantı Salonu 

adresinde Ġhale Komisyonu BaĢkanlığı’na verilebileceği gibi, Ankara Orman Bölge Müdürlüğü 

Oğuzlar Mahallesi Ceyhun Atuf Kansu Caddesi No: 61 Balgat/Çankaya/Ankara adresine iadeli 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - Ġstekliler tekliflerini, Uygulama projesi ve mahal listesi ihale Ģartnamesi ekindeki 

dokümanda verilmiĢ olan Ankara Orman Bölge Müdürlüğü Ġdare binası, Ankara Orman ĠĢletme 

Müdürlüğü Ġdare Binası, Yangın Acil Durum Üniteleri ve Eğitim ve Toplantı Ünitelerini yapmayı 

ve satıĢa konu arsalar ile yapılacak inĢaat maliyetleri arasındaki fark olan: 545.863,05 TL 
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(BeĢyüzkırkbeĢbinSekizyüzaltmıĢüç TL BeĢ KrĢ) ilave bedeli ödemeyi taahhüt eder. Ġhale bunlara 

ilave olarak kapalı teklif usulü ile pey sürerek artırmak suretiyle yapılacaktır. Bu ihalede uygun 

bedel; teklif edilecek bedellerin en yükseğidir. Tekliflerin rakam ve yazı ile açık olarak yazılması 

zorunludur. Ġlave bedel üzerine teklif edilen ek bedel ile birlikte toplam bedel üzerinden idare 

tarafından projeleri ve mahal listeleri hazırlanmıĢ olan Ankara Orman Bölge Müdürlüğü sınırları 

içerisinde kalan T.C. BaĢbakanlıktan izin alınan inĢaatların birinde ek inĢaat yaptırılacaktır. 

Yapılacak ek inĢaat imalatı için sözleĢme aĢamasında hangi projenin ne miktarda yapılacağı 

sözleĢmede açık bir Ģekilde yazılacak, ana sözleĢme ile birlikte imzalanacaktır.  Asıl ve ek iĢ için 

anahtar teslimi sözleĢme düzenlenecektir. 

9 - Bu ihalede, iĢin tamamı için teklif verilecektir. Kısmi teklif verilemez. 

10 - Ġhaleye konu taĢınmazların bedeli ile yapılacak inĢaatların maliyetleri 2016 yılı rayiç 

ve birim fiyatlarına göre hesaplandığından, sözleĢmenin 2017 tarihinde imzalanacak olması 

nedeniyle taraflar iĢ bu ilan ve Ģartnamedeki 2016 yılı fiyatlarını peĢinen kabul eder, 2017 ve 

sonraki yıllarda oluĢacak rayiç ve birim fiyatlarını öne sürerek herhangi bir değer ve imalat farkı 

istemeyeceklerdir. 

11 - Ġstekliler 1.382.601,00 TL’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda 

geçici teminat vereceklerdir. 

12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

13 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

14 - Ġdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 11488/1-1 

—— • —— 

SONDAJ BORUSU VE DÜZ TAKIM (TĠJ) ALINACAKTIR 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 

Sondaj Borusu ve Düz Takım (Tij) Alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ―Esaslar‖ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile 

ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır: 

Ġhale kayıt numarası : 2016/598437 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : MTA Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mah. 

Dumlupınar Bulvarı No: 139   06800 Çankaya/ 

Ankara 

b) Telefon ve faks numarası : 0312 201 20 41 - 0312 285 58 14 

c) Elektronik posta adresi  : 

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal Alımı, Sondaj Borusu ve Düz Takım (Tij) 

Alımı 

  1. Kısım: 500 Adet 3 1/2‖Sondaj Boruları (Drill 

Pipe) 

  2. Kısım: 2.200 Adet 4 1/2‖ Sondaj Boruları (Drill 

Pipe) 

  3. Kısım: 1.000 Adet 2 7/8‖ Düz Takım (Tij) 

b) Teslim yeri/yerleri : a) Yerli Ġstekliler için; Ankara MTA Genel 

Müdürlüğü Etimesgut Sondaj Ambarları 

  b) Yabancı istekliler için; CFR herhangi bir 

Türkiye Deniz Limanı, 
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c) Teslim tarihi/tarihleri : SözleĢmenin imzalanmasına müteakip iĢe baĢlama 

talimatının (yabancı istekliler için akreditifin 

açıldığı tarihinin tebliğinden itibaren) tebliğinden 

itibaren; 

  1. Kısım: 150 (yüzelli) takvim günü, 

  2. Kısım: 150 (yüzelli) takvim günü, 

  3. Kısım: 150 (yüzelli) takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları 

b) Tarihi ve saati : 24/01/2017 - 10:30 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

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

belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

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

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

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

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

4.1.2.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

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

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

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari ġartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif 

mektubu, 

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminata iliĢkin standart forma 

uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki teminatların ilgili Mali 

Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

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

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

kriterler: 

Ġdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin kriter öngörülmemiĢtir. 

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

kriterler: 

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler 

Ġstekliler alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını 

belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aĢağıdaki bentlerden yer alan belgelerden kendi 

durumuna uygun olan belge veya belgeleri teklif eklerinde sunacaklardır. 

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

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

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 



Sayfa : 112 RESMÎ GAZETE 30 Aralık 2016 – Sayı : 29934 

 

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

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

ĠĢ ortaklığında teklif edilen mala iliĢkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından 

sunulması yeterlidir. 

Ġstekli imalatçı ise aĢağıdaki belgelerden yalnızca birini sunabilir; 

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenen Kapasite Raporu, 

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenen Ġmalat Yeterlik Belgesi, 

ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenmiĢ ve teklif ettiği mala iliĢkin Yerli Malı Belgesi, 

d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine iliĢkin olarak ilgili mevzuat 

uyarınca yetkili kurum veya kuruluĢlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı 

olduğunu gösteren belgeler. 

ĠĢ ortaklığında teklif edilen mala iliĢkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından 

sunulması yeterlidir. 

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

cevapları ve açıklamaları içeren doküman 

Ġstekliler, Geçerli API SPEC 5DP sertifikasının bir kopyasını teklifle birlikte verecektir. 

Üretici firma adı API Composit listesinde yer alacak, teklif ve teslim sırasında aktif durumda 

olacaktır. 

ĠĢ ortaklığında teklif edilen mala iliĢkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından 

sunulması yeterlidir. 

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

6 - Ġhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu Ġhale Kurumu tarafından 

belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini - kalemlerini teklif 

eden yerli istekliler lehine % 15 (yüzdeonbeĢ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100, Türk Lirası karĢılığı aynı 

adresten (MTA Genel Müdürlüğü Makine Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı Alım Satım ġube Müdürlüğü 

(213 nolu oda) Çankaya/ANKARA) satın alınabilir. 

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel HaberleĢme ġube 

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

da gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ġhale 

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif 

edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme 

imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Ġhale konusu iĢ ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 11425/1-1 
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TEKNĠK ALTYAPI ALANINDA (TAY) KALAN TAġINMAZLAR 30 (OTUZ) YIL SÜRE ĠLE 

ĠHALE YOLUYLA KĠRAYA VERĠLECEKTĠR 

Bağcılar Belediye Başkanlığından: 

1 - Bağcılar Ġlçesi, Mahmutbey Mahallesi, 2226 ada 2 ve 10 parsel sayılı 15.09.2008 

onanlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında Teknik Altyapı Alanında (TAY) kalan 

taĢınmazlarda 59 araçlık yer altı katlı otoparkı, üzeri pazar alanı ve Pazar alanı üstü 2 kat spor 

salonu yapılması ve bunun için yapılacak yatırım bedelinin aylık kira bedeline mahsup edilmek 

üzere 30 (Otuz) yıl süre ile ihale yoluyla kiraya verilecektir. 

2 - Söz konusu tesisler haftada iki gün Bağcılar Belediyesi tarafından ücretsiz kullanılacaktır. 

3 - Tespit edilen yatırım bedeli 10.129.475,88 TL'dir. 

4 - Aylık Muhammen kira bedeli 45.000,00 TL + KDV'dir. 

5 - Geçici teminat bedeli 486.000,00 TL + KDV'dir. 

6 - Ġhale ĠĢtirak Teminatı 250.000,00 TL + KDV'dir. 

7 - ġartname 250,00 TL + KDV bedel karĢılığında Plan Proje Müdürlüğünden temin 

edilebilir. 

8 - Ġsteklilerden istenen belgeler 2886 sayılı D.Ġ. Kanununda istenen belgelerin yanında 

Ģartnamede belirtilen belgelerdir. 

9 - Ġhale 10.01.2017 tarihinde saat; 09:30'da Belediye Encümen salonunda 2886 sayılı 

Devlet Ġhale Kanununun 36. Maddesine göre kapalı teklif usulü ile yapılacaktır. 

10 - Ġhaleye iĢtirak etmek isteyenlerin ihale ilgili dosyalarını 10.01.2017 tarihinde saat; 

09:00’a kadar Yazı ĠĢleri ve Kararlar Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. 

 11373/1-1 

—— • —— 

3 YILLIK 84000 TON SU BUHARI SATIN ALINACAKTIR 

Muratlı Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

 Borçka/ARTVİN 

1 - Müdürlüğümüzce 2017, 2018, 2019 yılları için ihtiyaç duyulan toplam 84000 ton su 

buharı %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9'uncu maddesi 

kapsamında, Açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler 150,00 TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında Muratlı Çay Fabrikası 

Müdürlüğü Bezenti Mevkii KarĢıköy Borçka/ARTVĠN adresinden temin edilebilir. 

3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dahilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 17/01/2017 günü saat 14:00'e kadar Muratlı Çay 

Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu adresinde bulunacak Ģekilde elden vermeleri veya posta ile 

göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00'de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 

edilmez. 

5 - Ġhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün 

olmalıdır. 

7 - Ġstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin %3'ünden az olmamak üzere geçici 

teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılan sözleĢme bedeli üzerinden %6 

oranında alınır. 

8 - Ġhale Muratlı Çay Fabrikası Müdürlüğü Bezenti Mevkii KarĢıköy Borçka/ARTVĠN 

adresinde yapılacaktır. 

9 - Ġhale kısmi teklife kapalıdır. 

10 - TeĢekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu ihale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma 

ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta 

serbesttir. 11472/1-1 



Sayfa : 114 RESMÎ GAZETE 30 Aralık 2016 – Sayı : 29934 

 

100 GR. KAMELYA KUTU ĠSKELETĠ SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

 RİZE 

ĠKN: 2016/575809 

1 - TeĢekkülümüze ait Rize 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğünün ihtiyacı 

2.000.000 adet 100 gramlık kamelya kutu iskeleti %20 artar-azalır toleranslı olarak Satın alma ve 

Ġhale Yönetmeliğimizin 9. maddesi gereğince açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, aĢağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında 

temin edilebilir. 

- Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü - Satın alma Dairesi BaĢkanlığı-RĠZE 

3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 17.01.2017 günü saat 14.00'e kadar Çay ĠĢletmeleri 

Genel Müdürlüğü, HaberleĢme ve Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak Ģekilde elden 

vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir Teklif mektupları aynı gün saat 14:00'de 

açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks'la yapılacak müracaatlar 

kabul edilmez. 

5 - Ġhale alternatif teklife kapalıdır. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün 

olmalıdır. 

7 - Teklif edilen KDV hariç toplam bedel Üzerinden en az %3 geçici teminat, yapılacak 

sözleĢme bedelinin KDV hariç %6'sı oranında kesin teminat alınır. 

8 - Ġhale Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü - Satın alma Dairesi BaĢkanlığında yapılacaktır. 

9 - Ġhale kısmi teklife kapalıdır. 

10 - TeĢekkülümüz bu ihalede ceza ve yasaklama hükümleri hariç, 4734 sayılı Kamu 

Ġhale Kanununa tabi olmayıp. Satın alma ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi kısmen 

veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir. 11156/1-1 

—— • —— 
3 YILLIK 81.000 TON SU BUHARI SATIN ALINACAKTIR 

Salarha Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

 Salarha/RİZE 

Ġhale Tarihi: 11/01/2017 

1 - Müdürlüğümüzce 2017, 2018, 2019 yılları için ihtiyaç duyulan toplam 81.000 ton su 

buharı %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9'uncu maddesi 

kapsamında, Açık Ġhale usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, 150,00 TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında Salarha Çay Fabrikası 

Müdürlüğü Salarha/RĠZE adresinden temin edilebilir. 

3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dahilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 11/01/2017 günü saat 14:00'e kadar Salarha Çay 

Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu adresinde bulunacak Ģekilde elden vermeleri veya posta ile 

göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00'de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 

edilmez. 

5 - Ġhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün 

olmalıdır. 

7 - Ġstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin %3'ünden az olmamak üzere geçici 

teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılan sözleĢme bedeli üzerinden %6 

oranında alınır. 

8 - Ġhale Salarha Çay Fabrikası Müdürlüğü Salarha/RĠZE adresinde yapılacaktır. 

9 - Ġhale kısmi teklife kapalıdır. 

10 - TeĢekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma 

ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta 

serbesttir. 11040/1-1 
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TOZ TOPLAMA SĠSTEMĠ SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

 RİZE 

1 - TeĢekkülümüz ihtiyacı olan 1 Adet Toz Toplama Sistemi Satınalma ve Ġhale 

Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık Ġhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığı 

/RĠZE adresinden 100,00 TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında temin edilebilir. 

3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 10.01.2017 günü saat 14.30’a kadar Çay ĠĢletmeleri 

Genel Müdürlüğü, HaberleĢme ve ArĢiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 

bulunacak Ģekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 

aynı gün saat 14.30’da açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 

edilmez. 

5 - Ġhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün 

olmalıdır. 

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleĢme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 

8 - Ġhale Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığında yapılacaktır. 

9 - Ġhale kısmi teklife kapalıdır. 

10 - TeĢekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 11289/1-1 

—— • —— 

3 YILLIK 90.000 TON SU BUHARI SATIN ALINACAKTIR 

Fındıklı Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

 RİZE 

1 - Müdürlüğümüzce 2017, 2018, 2019 yılları için ihtiyaç duyulan toplam 90.000 ton su 

buharı %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi 

kapsamında, Açık Ġhale usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler 150,00 TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında Fındıklı Çay Fabrikası 

Müdürlüğü Sahil Mahallesi Muzaffer Birben Caddesi No: 169   53700 Fındıklı-RĠZE adresinden 

temin edilebilir. 

3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dahilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 10/01/2017 günü saat 14:00’e kadar Fındıklı Çay 

Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu adresinde bulunacak Ģekilde elden vermeleri veya posta ile 

göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır. 
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4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 

edilmez. 

5 - Ġhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün 

olmalıdır. 

7 - Ġstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici 

teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılan sözleĢme bedeli üzerinden % 6 

oranında alınır. 

8 - Ġhale Fındıklı Çay Fabrikası Müdürlüğü Sahil Mahallesi Muzaffer Birben Caddesi No: 169 

53700 Fındıklı/RĠZE adresinde yapılacaktır. 

9 - Ġhale kısmi teklife kapalıdır. 

10 - TeĢekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma 

ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta 

serbesttir. 11134/1-1 

—— • —— 

3 YILLIK 66000 TON SU BUHARI SATIN ALINACAKTIR 

Çaykur Ambarlık Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

 RİZE 

1 - Müdürlüğümüzce 2017, 2018, 2019 yılları için ihtiyaç duyulan 66000 Ton Su Buharı 

%20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi 

kapsamında Açık Ġhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, 150,00 TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığın ÇAYKUR Ambarlık 

Çay Fabrikası Müdürlüğü/RĠZE adresinden temin edilebilir. 

3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 12/01/2017 günü saat 14.00’e kadar ÇAYKUR 

Ambarlık Çay Fabrikası Müdürlüğü/RĠZE adresinde bulunacak Ģekilde elden vermeleri veya 

posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 

edilmez. 

5 - Ġhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün 

olmalıdır. 

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleĢme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 

8 - Ġhale ÇAYKUR Ambarlık Çay Fabrikası Müdürlüğü’nde yapılacaktır. 

9 - Ġhale kısmi teklife kapalıdır. 

10 - TeĢekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma 

ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta 

serbesttir. 11389/1-1 
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LOKOMOTĠF MUHTELĠF DÖKÜM MALZEMESĠ SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt Numarası : 2016/589689 

1 - Ġdarenin  

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKĠġEHĠR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72 

2 - Ġhale konusu iĢin niteliği,  

     türü ve miktarı : 3 Kalem (60 Adet Susta tiji, 1200 Adet Susta-DıĢ,1200 

Adet Susta-Ġç) teknik Ģartname ve resimlere göre imal 

ettirilmek suretiyle satın alınacaktır. 

3 - Ġhalenin  

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 13.01.2017 - Saat 15:00 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Açık Ġhale Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye 

katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına 

13/01/2017 günü saat 15:00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında 

görülebilir. Ġhaleye 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. 11305/1-1 

————— 

TÜLOMSAġ (TÜRKĠYE LOKOMOTĠF VE MOTOR SANAYĠ A.ġ.) TARAFINDAN 

EANOSS TĠPĠ VAGONLARDA KULLANILMAK ÜZERE 9 KALEM  

VAGON MALZEMESĠ SATIN ALINACAKTIR 

Ġhale Kayıt Numarası : 2016/600162 

1 - Ġdarenin; 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKĠġEHĠR/ 

TÜRKĠYE 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0 (222) 225 99 56 

c) Elektronik Posta Adresi : tulomsas@tulomsas.com.tr 

2 - Ġhale konusu malın adı ve miktarı : 9 KALEM VAGON MALZEMESĠ 

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 

Ġhale Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 

dokümanında belirtilmiĢtir. 

3 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi BaĢkanlığı, Ġthalat 

Müdürlüğüne 25.01.2017 günü ve saat 14.00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

4 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi BaĢkanlığı, Ġthalat 

Müdürlüğünde görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunlu olup TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi BaĢkanlığı, Ġthalat 

Müdürlüğünden (KDV Dâhil) 150,- TL bedelle temin edilebilir. 

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 11517/1-1 
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SEKSĠYONER ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

ĠĢin Adı: Seksiyoner 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz 

yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası  : 2016/585315 

Dosya No : 1621101 

1 - Ġdarenin :  

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

67090-ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası : Tel: 0.372 252 40 00 (70 Hat)   Faks: 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi :  

2 - Ġhale Konusu Malın :  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Seksiyoner (120 adet) 

b) Teslim yeri : TTK Makine ve Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı Muayene ve 

Tesellüm ĠĢleri ġube Müdürlüğü ambarlarıdır. 

c) Teslim tarihi : ĠĢe baĢlanmasını müteakip 90 takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin :  

a) Yapılacağı yer : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

  Satınalma Dairesi BaĢkanlığı 

  Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 16.01.2017 Pazartesi günü saat: 15:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, 

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

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

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

kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

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

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

isteklilerin ihale dıĢı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, Ġhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmıĢ belgeler ile buna iliĢkin yazılı taahhütname, 
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e) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) ġartnamede belirtilen geçici teminat, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

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

giriĢim beyannamesi, 

ı) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde 

(b), (c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

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

gereken kriterler; 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif genel toplamda en düĢük fiyat esasına göre 

belirlenecektir. 

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

7 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

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

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

görülebilir ve Ģartnameler 30.00 TL. karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 16.01.2017 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar Türkiye TaĢkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, her iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleĢme düzenlenecektir.  

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

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

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

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

maddeler uygulanır; 

13.1.1. Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2. SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım ĠĢleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 

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

Ġlan olunur. 11392/1-1 
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ANKARA-NĠĞDE OTOYOLU PROJESĠ YAP-ĠġLET-DEVRET MODELĠ  

KAPSAMINDA TÜM ĠSTEKLĠLER ARASINDA KAPALI TEKLĠF  

ALMA USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

 

ĠHALE KONUSU 

ĠHALE DOSYASI 

SATIġ BEDELĠ 

(KDV DAHĠL) 

GEÇĠCĠ 

TEMĠNAT 

TUTARI 

ĠHALE 

TARĠH/ 

SAATĠ 

Ankara-Niğde Otoyolu Projesi Yap-

ĠĢlet - Devret (YĠD) Modeli 

Kapsamında Tüm Ġstekliler Arasında 

Kapalı Teklif Alma Usulü ile 

Yaptırılacaktır. 

75.000 TL 

(YetmiĢbeĢbin 

Türk Lirası) 

75.000.000 TL 

(YetmiĢbeĢmilyon 

Türk Lirası) 

14/04/2017  

10:30 

 

1 - Ankara-Niğde Otoyolu Projesi’nin ġartnamesine ekli proje ve teknik Ģartnamelere 

göre 3996 sayılı Kanun ve 2011/1807 Sayılı Bakanlar Kurulu kararında belirtilen usul ve esaslar 

çerçevesinde yapım, iĢletim ve devri iĢine ait ihalesi; 14/04/2017 günü saat 10:30’da UlaĢtırma, 

Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Yücetepe/ANKARA A-Blok 

GiriĢ Katı Küçük Toplantı Salonunda, Görevlendirme Komisyonu huzurunda tüm istekliler 

arasında kapalı teklif alma usulüne göre yapılacaktır.  

2 - ĠHALENĠN KONUSU: Ankara-Niğde Otoyolu Projesi’nin 3996 sayılı Kanun ve bu 

Kanunun Uygulama Usul ve Esaslarına iliĢkin 2011/1807 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında 

belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, finansmanı, projelendirilmesi, yapımı, iĢletilmesi, iĢletme 

süresi boyunca her türlü bakımı, onarımı ve sözleĢme süresi sonunda Otoyolun her türlü borç ve 

taahhütlerden ari, bakımlı, çalıĢır, kullanılabilir durumda ve bedelsiz olarak Ġdare’ye 

devredilmesidir. 

3 - Ġstekliler; Ġhale dosyasını 16/01/2017 tarihinden itibaren Karayolları Genel Müdürlüğü 

ĠĢletmeler Dairesi BaĢkanlığı B-Blok Kat:3’te ücretsiz olarak görebilirler. Ġhaleye iliĢkin ihale 

dosyası satıĢ bedeli (KDV Dahil) 75.000 TL (YetmiĢbeĢbin Türk Lirası)’dir. Ġhaleye iĢtirak etmek 

isteyen istekliler, dosya bedelini Karayolları Genel Müdürlüğü Muhasebe, Kesin Hesap ve 

Raporlama ġubesi Müdürlüğü’ne yatırmalarını müteakip, aldıkları makbuz karĢılığında 

Karayolları Genel Müdürlüğü ĠĢletmeler Dairesi BaĢkanlığı’na müracaat ederek ihale dosyasını 

alabileceklerdir.  

4 - Söz konusu iĢe ait Geçici Teminat Tutarı 75.000.000 TL (YetmiĢbeĢmilyon Türk 

Lirası)’dir. Teminat olarak kabul edilecek değerler, Ġdari ġartnamenin 6. Maddesinde 

belirtilmiĢtir.   

5 - Teklifler, en erken ihale tarihinden 7 (yedi) gün öncesinden baĢlamak üzere ihale 

tarihinde saat 10:00’e kadar Karayolları Genel Müdürlüğü ĠĢletmeler Dairesi BaĢkanlığı B-Blok 

Kat:3 Görevlendirme Komisyonu BaĢkanlığı’na elden veya posta ile teslim edilecektir. Belirtilen 

gün ve saatten sonra verilen teklifler ile postada meydana gelecek gecikmeler kabul 

edilmeyecektir. Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) Kurumu’nun saat ayarı 

esastır. 

6 - Ġhaleye katılacaklarda aranılacak Ģartlar, iĢe ait Ġdari ġartnamede belirtilmiĢtir.  

7 - Anılan iĢ 3996 sayılı Kanun ve 2011/1807 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen 

Usul ve Esaslar dâhilinde yürütülecektir. 

8 - Ġdare Görevlendirmeyi yapıp yapmamakta tamamen serbest olup Ġdare’nin bu 

serbestliğinden dolayı istekliler herhangi bir nam altında Ġdare’den talepte bulunamazlar. 

Ġlgilenenlere duyurulur. 11502/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

ĠZMĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ULAġIM ENTEGRASYON MERKEZĠ VE YAKIN 

ÇEVRESĠNĠN DÜZENLENMESĠ ULUSAL MĠMARĠ PROJE YARIġMASI 

ÖDÜL LĠSTESĠ 

1. ÖDÜL (83651 Rumuzlu Proje) 

Oknur ÇalıĢkan - Y.Mimar (Ekip BaĢı) 

Mehmet Zeyat Hattapoğlu - Peyzaj Mimarı (DanıĢman) 

Özgür ġentürk - ĠnĢaat Müh. (DanıĢman) 

Mustafa Soyer -  Makine Müh. (DanıĢman) 

Haydar Aydın - Elektrik Müh. (DanıĢman) 

 

2. ÖDÜL (10630 Rumuzlu Proje) 

Evren BaĢbuğ - Y. Mimar (Ekip BaĢı) 

Can Özcan -Y. Mimar 

Oğuzhan Zeytinoğlu - Mimar 

Cemal ÇoĢak - ĠnĢaat Müh. (DanıĢman) 

Necdet Tunalı - Makine Müh. (DanıĢman) 

A. Levent Ünal - Elektrik Müh. (DanıĢman) 

Özlem Arvas - Mimar (DanıĢman) 

DilĢad Kurtoğlu - Y. Mimar (DanıĢman) 

Özcan Kaygısız - Mimar (DanıĢman) 

Tunahan Çağlayan Ekici (Yardımcı) 

Melisa IĢık (Yardımcı) 

Duygu Kısacık (Yardımcı) 

Hatice Deneri (Yardımcı) 

Ġhsan Özkömeç (Yardımcı) 

 

3. ÖDÜL (28701 Rumuzlu Proje) 

Ebru Yılmaz - Y. Mimar (Ekip BaĢı) 

Seçkin Kutucu - Y. Mimar 

Yonca Kutucu - Mimar 

Aslı GümüĢçekiĢ OdabaĢı - Y. ĠnĢaat Müh. (DanıĢman) 

Burcu Karaman - Makine Müh. (DanıĢman) 

Namık OnmuĢ - Elektrik Müh. (DanıĢman) 

Beyza Beydilli - Mimar (Yardımcı) 

Pelin Aykutlar - Y. Mimar (Yardımcı) 
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IĢılay Tiarnagh Sheridan - Y. Mimar (Yardımcı) 

Ömer BaĢar (Öğrenci) 

Oğuz Bodur (Öğrenci) 

Gizem Begüm Boylu (Öğrenci) 

Eġ DEĞER MANSĠYON (75368 Rumuzlu Proje) 

Mehmet Mustafa Demir - Mimar (Ekip BaĢı) 

Kaan Zontul - Mimar 

Deniz Kemaldar - Mimar 

Nurselcen Karaaslan - Mimar 

Okan DemirtaĢ - ĠnĢaat Teknikeri (Yardımcı) 

Hamdi Atay - ĠnĢaat Mühendisi 

 

Eġ DEĞER MANSĠYON (71537 Rumuzlu Proje) 

Kerem Piker - Mimar (Ekip BaĢı) 

Burçak Sönmez - Mimar (Yardımcı) 

Edibe Bikem Kılınçaslan - Mimar (Yardımcı) 

Duygu Bingül - Mimar (Yardımcı) 

Mahmut Ünal - Mimar (Yardımcı) 

Yiğit Öztürk - Mimar (Yardımcı) 

Beyza Derbentoğulları - Mimar (Yardımcı) 

Çiğdem Erdoğan - Mimar (Yardımcı) 

Mustafa Ġspir Gürbüz - ĠnĢaat Mühendisi (DanıĢman) 

M. Yavuz Gündüz - Makine Müh. (DanıĢman) 

Yılmaz Oğralı - Elektrik Müh. (DanıĢman) 

 

Eġ DEĞER MANSĠYON (46983 Rumuzlu Proje) 

Deniz Yazıcı - Mimar (Ekip BaĢı) 

Doğan Türkkan - Mimar 

Onur Akın - Mimar 

Özgür ġentürk - ĠnĢaat Mühendisi 

Hande Gül Türkkan - Mimar (Yardımcı) 

Müge KuzubaĢıoğlu - Mimar (Yardımcı) 

Nail Ünal - Makine Müh. (DanıĢman) 

Tuna TaĢlık - Elektrik Müh. (DanıĢman)  

 

Eġ DEĞER MANSĠYON (58369 Rumuzlu Proje) 

Mehmet Metin Polat - Mimar (Ekip BaĢı) 

Bilge Altuğ - Mimar 

Ceyda Cihangir - Mimar 

Erman Uçaroğlu - Mimar 
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Gizem Özer - Y. Mimar (DanıĢman) 

Onur ErtaĢ - ĠnĢaat Mühendisi (DanıĢman) 

Ömer Cenk Tiftikçigil - Makine Müh. (DanıĢman) 

Belgin Pekcak - Elektrik Müh. (DanıĢman) 

Ecem Özden - Restoratör (Yardımcı) 

Eġ DEĞER MANSĠYON (23167 Rumuzlu Proje) 

Ġnanç Eray - Y. Mimar (Ekip BaĢı) 

Uğur Ġmamoğlu - Y. Mimar 

Mehmet Zafer Kınacı - ĠnĢaat Müh. 

Orhan Murat Gürson - Makine Müh. 

BaĢak Bozkurt - Elektrik Müh. 

Hüseyin Gülsoy - Elektrik Müh. 

Gonzalo Carbajo - Y. Mimar (DanıĢman) 

Pınar Güvenç Eray - Endüstri Müh. (DanıĢman) 

Marco Mattia Cristofori - Y. Mimar (Yardımcı) 

Anıl Sakaryalı - Y. Mimar (Yardımcı) 

Elif Hazar Karahan - Y. Mimar (Yardımcı) 

Ġris ġenel - Mimar (Yardımcı) 

Öykü Arda - ġehir Plancısı (Yardımcı) 

Ahlam Hamed - Mimar (Yardımcı) 

Egemen Onur Kaya - Öğrenci (Yardımcı) 11420/1-1 

—— • —— 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi 

Başkanlığından:  

Yeni Mamak Kentsel DönüĢüm Projesi kapsamında kalan yapıların 3194 sayılı kanunun 

39. Maddesine istinaden alandan kaldırılması Ankara BüyükĢehir Belediye Encümenince 

onaylanmıĢtır. 30.12.2016 tarihinde mesai baĢlangıcında ilanına çıkarılmıĢtır. 

Ġlgililere ilanen duyurulur. 

 

Yapılar: 

No Bina Sahibi Bina Adresi 

Ankara BüyükĢehir 

Belediyesi Encümen Karar 

Tarih ve Sayı 

1 Temel PALA vrs 
Köstence Mahallesi 25. Sokak 

No: 31-31/A-31/B Mamak 
22.12.2016 2998/6386 

2 Ġbrahim OLGUN 
Köstence Mahallesi 25. Sokak 

No: 23 Mamak 
22.12.2016 2998/6386 

3 Hatice ADIYAMAN 
Köstence Mahallesi 25. Sokak 

No: 21 Mamak 
22.12.2016 2998/6386 

4 Ġsmet KARASU 
Köstence Mahallesi 25. Sokak 

No: 17 Mamak 
22.12.2016 2998/6386 

5 Dursun AY-Elmas AY 
Köstence Mahallesi 25. Sokak 

No: 15 Mamak 
22.12.2016 2998/6386 

 11527/1-1 
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Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 

Kurumundan:  

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 11529/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 11518/1/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 11518/2/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 11518/3/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 11518/4/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 11518/5/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 11518/6/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 11518/7/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 11518/8/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 11518/9/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 11518/10/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 11518/11/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 11518/12/1-1 



30 Aralık 2016 – Sayı : 29934 RESMÎ GAZETE Sayfa : 141 

 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 11518/13/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 11518/14/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 11518/15/1-1 
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Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2015/100261 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Genel Müdürlüğü 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 

Uludağ Üniversitesi Sağlık 

Uygulama ve AraĢtırma Merkezi 

Müdürlüğü 

Ġl/Ġlçe Bursa/Nilüfer 

Adresi 

Uludağ Üniversitesi Döner Sermaye 

ĠĢletme Müdürlüğü 16059 Görükle 

Nilüfer/BURSA 

Tel-Faks 0 224 295 41 98 - 0 224 295 41 99 

Posta Kodu 16059 E-Mail dsim@uludag.edu.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı EDS MEDĠKAL - EREN TARHAN  

Adresi 
Kükürtlü Cad. Tan ĠĢ Merkezi No: 67/B-3 

Osmangazi BURSA 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
8240224341  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
76143/Bursa/Merkez  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 11522/1-1 
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Dışişleri Bakanlığından: 

DÜZELTME ĠLANI 

22.12.2016 tarih ve 29926 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan T.C. DıĢiĢleri Bakanlığı 

Aday Meslek Memurluğu GiriĢ Sınavı Duyurusu'nun I/(3). maddesinde yer alan sınav tarihi      

11-12 ġubat 2017, III/I. maddesinde yer alan son baĢvuru tarihi ise 25 Ocak 2017 ÇarĢamba 

olarak değiĢtirilmiĢtir. 11531/1-1 

————— 

DIġĠġLERĠ BAKANLIĞI ADAY KONSOLOSLUK VE ĠHTĠSAS MEMURLUĞU 

GĠRĠġ SINAVLARI DUYURUSU 

I. GENEL BĠLGĠLER: 

1 - Konsolosluk ve Ġhtisas Memurları, DıĢiĢleri Bakanlığının 6004 sayılı TeĢkilat Kanunu 

uyarınca, dıĢ iliĢkilerin yürütülmesi kapsamında görev, yetki ve sorumluluk üstlenen ve 

yurtdıĢında temsil görevi icra eden diplomatik kariyer memurlarıdır. Konsolosluk ve Ġhtisas 

Memurları hakkında ayrıntılı bilgiye Bakanlığımızın http://www.mfa.gov.tr adresli internet 

sayfasından eriĢmek mümkündür. 

2 - Bu ilana göre açılacak giriĢ sınavları ile Bakanlığa alınacak Konsolosluk ve Ġhtisas 

Memurlarının, genel görev tanımları çerçevesinde, merkez ve yurtdıĢı teĢkilatında konsolosluk, 

kamu diplomasisi, ekonomik ve kültürel iĢler, protokol, kançılarya idaresi ve ulusal mevzuatla 

bağlantılı hukuki, idari ve mali iĢler alanlarında görev yapmaları öngörülmektedir. 

3 - Konsolosluk ve Ġhtisas Memurluğu unvanıyla atama yapılabilecek azami kadro sayısı 

60’tır. GiriĢ sınavlarını kazananların atamaları, varsa müktesep maaĢ dereceleri de göz önünde 

bulundurularak, genel idare hizmetleri sınıfından 7 ilâ 9 uncu derece kadrolara yapılabilecektir. 

4 - GiriĢ sınavı yazılı ve sözlü aĢamalarından oluĢmaktadır. Sınavın yazılı aĢaması 4-5 

Mart 2017 tarihlerinde Ankara’da yapılacaktır. 

5 - GiriĢ sınavına iliĢkin olarak bu ilanda yer verilmemiĢ düzenlemeler, DıĢiĢleri 

Bakanlığı Sınav Yönetmeliğinde yer almaktadır. 

6 - Sınava katılmaya hak kazandığı halde katılmayanlar, aynı unvan kadroları için 

yapılacak müteakip sınava kabul edilmezler. 

II. SINAVA BAġVURU ġARTLARI 

1 - Sınavlara baĢvurabilmek için; 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde sayılan genel Ģartları taĢımak ve 

b) 01.01.2017 tarihi itibarıyla 35 yaĢını doldurmamıĢ olmak (01.01.1982 ve daha sonra 

doğmuĢ olanlar) gerekmektedir. 

Konsolosluk ve Ġhtisas Memurluğu sınavına dört farklı kategoriden birinden 

baĢvurulabilecek olup, sözkonusu kategorilerin isimleri, sınavların yapılacağı yabancı diller, 

2015, 2016 veya 2017 yıllarında sınava girilecek yabancı dilde alınmıĢ olan asgari YDS/e-YDS 

puanları, atama yapılabilecek azami kadro sayıları ile yazılı sınava kabul edilecek aday sayıları 

aĢağıdaki tabloda belirtilmiĢtir. EĢdeğerliği Ölçme, Seçme ve YerleĢtirme Merkezi (ÖSYM) 

tarafından saptanmıĢ uluslararası dil sınavlarından 2015, 2016 veya 2017 yıllarında alınan 

puanların, bahsekonu uluslararası dil sınavına iliĢkin sonuç belgesinin alındığı sınav dönemi 

itibarıyla ÖSYM tarafından belirlenen YDS’deki karĢılıkları da değerlendirmeye alınacaktır. 
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Kategori 

Adı Yabancı Dil Mezuniyet 

Asgari 

YDS 

Puanı Kontenjan 

Yazılı Sınava 

Kabul 

Edilecek Aday 

Sayısı 

Genel-1 Ġngilizce 
En az lisans düzeyinde 

üniversite mezunu 
85 20 200 

Genel-2 
Almanca 

Fransızca  

En az lisans düzeyinde 

üniversite mezunu 
80 15 150 

Genel-3 

Arapça 

Çince 

Ġspanyolca 

Ġtalyanca 

Rusça 

En az lisans düzeyinde 

üniversite mezunu 
70 15 150 

BiliĢim ve 

Bilgi 

Teknolojileri 

Ġngilizce 

Bilgisayar mühendisliği, 

elektrik-elektronik 

mühendisliği, matematik veya 

matematik mühendisliği, 

elektronik ve/veya haberleĢme 

mühendisliği, biliĢim/iletiĢim 

sistemleri mühendisliği, 

makine mühendisliği, yazılım 

mühendisliği, bilgisayar ve 

öğretim teknolojileri 

öğretmenliği veya istatistik 

bölümlerinden mezun 

75 10 100 

TOPLAM 60 600 
 

2 - Sözlü sınavı sonucunda kategorilerden birinde yeterli sayıda adayın baĢarılı olamaması 

halinde, diğer kategorilerin yedeklerinde bulunan adaylardan puanı en yüksek olan adaylar baĢarı 

sırasıyla değerlendirilir. 

3 - Yazılı sınava kabul edilecek adaylar, her bir kategori için ayrı bir liste halinde YDS 

puanlarına göre yapılacak sıralamayla belirlenecek olup, asgari YDS puanına sahip olmak sınava 

katılma hakkını garanti etmemektedir. 

4 - Aday adayları, farklı kategorilerde gerçekleĢtirilecek olan Aday Konsolosluk ve Ġhtisas 

Memurluğu giriĢ sınavlarından yalnızca birine baĢvurabileceklerdir. 

5 - Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, Bakanlığın http://www.mfa.gov.tr 

adresli internet sitesi üzerinden ilan edilecektir. 

6 - Sınava katılabilecek adaylara iliĢkin yapılacak duyuruda, sınav programına ve sınavın 

yapılacağı adres bilgilerine de yer verilecektir. 

III. GĠRĠġ SINAVI BAġVURULARININ YAPILMASI 

1 - GiriĢ sınavı baĢvuruları 30 Ocak 2017 Pazartesi günü baĢlayacak ve 20 ġubat 2017 

Pazartesi günü saat 18:00’de sona erecektir. BaĢvurular, Bakanlığın https://sinav.mfa.gov.tr 

adresli internet sitesi üzerinden elektronik ortamda ve adaylarca temin edilecek olan e-devlet 

Ģifresi ile yapılacaktır. BaĢvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge 

örnekleri Ģunlardır: 
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a) T.C. kimlik numarası, 

b) YDS/e-YDS veya eĢdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmıĢ uluslararası dil 

sınavlarından alınan sonuç belgesi, 

c) Diploma veya mezuniyet belgesi (Yabancı üniversitelerden alınmıĢ olması halinde, 

YÖK onaylı denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir), 

d) Mevcut görünümü yansıtan vesikalık fotoğraf (erkekler için sakalsız ve kravatlı), 

e) Varsa lisansüstü eğitim diploması (Yabancı üniversitelerden alınmıĢ olması halinde, 

YÖK onaylı denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir). 

2 - Sınava girilecek yabancı dil haricinde, ikinci veya üçüncü bir dilden 2015, 2016 veya 

2017 yıllarında alınmıĢ en az 80 düzeyinde YDS/e-YDS puanı olanların, yazılı sınavda ilave puan 

almaya hak kazanabilmeleri için, anılan sınavlara iliĢkin sonuç belgelerini de diğer baĢvuru 

evrakıyla birlikte iletmeleri gerekmektedir. 

IV. SINAVIN AġAMALARI: 

1 - Yazılı Sınav: 

a) Yazılı sınav aĢağıdaki bölümlerden oluĢacaktır. 

- Türkçe Kompozisyon 

- Yabancı Dilde Kompozisyon 

- Yabancı Dilden Türkçeye Çeviri 

- Türkçeden Yabancı Dile Çeviri 

Yazılı sınavda geçer not her bir bölüm için 100 üzerinden 70’tir. 

b) Adaylar, aĢağıdaki esaslara göre yazılı sınavda ilave puan elde edebileceklerdir: 

- Yazılı sınava gireceği yabancı dil haricinde, adayın herhangi bir diğer dilde 2015, 2016 

veya 2017 yılında almıĢ olduğu YDS/e-YDS puanının veya eĢdeğerliği ÖSYM tarafından 

saptanmıĢ herhangi bir diğer uluslararası dil sınavından aldığı puanın 80’in üzerinde kalan kısmı, 

yazılı sınavda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına eklenecektir. 

- Üçüncü bir yabancı dili daha bilen adayın, bu dilde 2015, 2016 veya 2017 yılında 

YDS/e-YDS’den veya eĢdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmıĢ herhangi bir diğer uluslararası dil 

sınavından aldığı puanın 80’in üzerinde kalan kısmının yarısı da yazılı sınavda aritmetik 

ortalaması alınacak puan toplamına eklenecektir. 

c) Yazılı sınav aĢamasının sonuçları Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir. Bu 

aĢamaya katılanlara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

2 - Sözlü Sınav: 

a) Yazılı sınavda baĢarılı olan adaylar sözlü sınav aĢamasına geçmeye hak kazanacaktır.  

Sözlü sınavda adaylar, muhakeme, kavrayıĢ, temsil görevine iliĢkin nitelikleri ve yeterliliği, genel 

kültür düzeyi, Türkçe ve yabancı dilde ifade yeteneği ile genel davranıĢ ve tepkilerinin meslek 

gereklerine uygunluğu açısından öncelikle değerlendirilecektir. Ankara’da yapılacak sözlü sınavın 

tarihi, yazılı sınav sonucuyla birlikte ilan edilecektir. 

b) Sözlü sınavda geçer not 100 üzerinden 70’tir. 

c) Sözlü sınav aĢamasının sonuçları Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir. 

d) Ġlave bilgi talepleri için aĢağıdaki adres, e-posta ve telefon numaraları üzerinden 

Bakanlıkla temasa geçilmesi mümkündür: 

T.C. DıĢiĢleri Bakanlığı/Ġnsan Kaynakları Dairesi BaĢkanlığı (C Blok 4. Kat) Balgat/ 

Ankara 

E-posta: sinav@mfa.gov.tr 

Tel: (312) 292 1000 11530/1-1 
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Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim 

Personel Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine 

göre profesör, doçent ve yardımcı doçent alınacaktır. 

Adayların kamu hizmetine girmede aranan genel Ģartlara sahip olması gerekir. 

Adaylar, özgeçmiĢ ve yayın listeleri ile birlikte bilimsel çalıĢmalarını (makale, tez, kitap 

vb.) kapsayan profesörler 6 takım; doçentler ve yardımcı doçentler 4 takım dosyayı ilanın Resmi 

Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde aĢağıda belirtilen belgeler ile birlikte 

baĢvuru adresine teslim etmeleri gerekmektedir. 

Profesör ve doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacaktır. 

Yardımcı doçent adaylarının, 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendinde 

belirtilen yabancı dil sınavında baĢarılı olmaları Ģarttır. 

Ġlanımıza http://www.asbu.edu.tr adresinden ulaĢılabilir. 

BaĢvuru için gerekli belgeler: 

1 - Dilekçe 

2 - ÖzgeçmiĢ ve yayın listesi ile bilimsel çalıĢma ve yayınlarından profesörler 6 takım; 

doçent ve yardımcı doçent baĢvuruları için 4 takım dosya 

3 - Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi; doçent ve profesörler için doçentlik belgesi (onaylı) 

4 - Yabancı dil belgesi (onaylı) 

5 - 1 adet fotoğraf 

6 - Nüfus cüzdanı fotokopisi 

7 - Halen çalıĢanlar ve daha önce kamu hizmeti bulunanlar için hizmet belgesi 

* Doktora ve doçent unvanı yurtdıĢından alınmıĢ ise denkliğinin Üniversitelerarası Kurul 

tarafından onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir. 

NOT: ġahsen baĢvurularda istenen belgelerin aslı görülmesi halinde ―aslı gibidir‖ onayı 

Kurumumuzca yapılabilecektir. Süresi içinde yapılmayan veya eksik belgeli baĢvurular ile postada 

oluĢabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

BaĢvuru için gerekli iletiĢim adresi aĢağıdadır. 

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü 

Hükümet Meydanı 

Ulus - ANKARA 

Tel: (312) 596 47 00 - 596 44 53 
 

Birimi Unvanı Sayı Derece Aranan Nitelikler 

Sosyal ve BeĢeri Bilimler Fak.  

Antropoloji Bölümü 

Sosyal Antropoloji 

Anabilim Dalı 

Yrd. 

Doç. 
1 3 

Etnik ve Dini Gruplarla ilgili Etnografik 

çalıĢmaları bulunmak. 

Dini Ġlimler Fak.  

Temel Ġslam 

Bilimleri Bölümü 

Tefsir Anabilim Dalı 

Doçent 1 2 
Osmanlı Dönemindeki Tefsir Faaliyetleri 

alanında çalıĢmaları bulunmak. 

Hukuk Fakültesi  

Özel Hukuk Bölümü 

Ticaret Hukuku 

Anabilim Dalı 

Profesör 1 1 

Ticari ĠĢletme Hukuku, ġirketler 

Hukuku ve Sigorta Hukuku alanlarında 

çalıĢmaları bulunmak. 

Özel Hukuk Bölümü 

ĠĢ ve Sosyal Güvenlik 

Hukuku Anabilim Dalı 

Yrd. 

Doç. 
1 4 

Avrupa Birliği ĠĢ Hukuku alanında 

çalıĢmaları bulunmak. 

Kamu Hukuku Bölümü 

Anayasa Hukuku 

Anabilim Dalı 

Yrd. 

Doç. 
1 4 

Çok Hukuk alanında çalıĢmaları 

bulunmak. 

 11515/1-1 
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Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. 

Adayların Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına BaĢvuru ve Atanma/Yeniden 

Atanma Kriterlerini (http://personel.balikesir.edu.tr/mevzuat.html adresinden ulaĢılabilir) sağlamaları, 

657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel Ģartları taĢımaları gerekmektedir. Yabancı Ülkelerden 

alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmıĢ olması Ģarttır. 

A - PROFESÖR; BAġVURU ġARTLARI 

- Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların baĢvurdukları anabilim dallarını belirtir 

dilekçelerine ekleyecekleri Doçentlik BaĢarı Belgesinin tasdikli örneği, özgeçmiĢ, 2 adet fotoğraf, 

hizmet cetveli, yayın listesi, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ile istenen diğer 

belgelerin birer örneği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır) ile bilimsel çalıĢma ve yayınlarını 

kapsayan dosyalarını 6 takım halinde Personel Daire BaĢkanlığına Ģahsen teslim etmeleri 

gerekmektedir. 

- Adaylar dilekçelerinde yayınlarından birini BaĢlıca AraĢtırma Eseri olarak göstereceklerdir. 

B ‐ DOÇENT; BAġVURU ġARTLARI 

- Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların baĢvurdukları anabilim dallarını belirtir 

dilekçelerine ekleyecekleri Doçentlik BaĢarı Belgesinin tasdikli örneği, özgeçmiĢ, 2 adet fotoğraf, 

hizmet cetveli, yayın listesi, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ile istenen diğer 

belgelerin birer örneği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır) ile bilimsel çalıĢma ve yayınlarını 

kapsayan dosyalarını 4 takım halinde Personel Daire BaĢkanlığına Ģahsen teslim etmeleri 

gerekmektedir. 

Adayların baĢvuru dilekçelerinde T.C. Kimlik Numarası, yazıĢma adresi ile telefon 

numaralarını bildirmeleri gereklidir. Ġlan Ģartlarına uygun olmadığı sonradan anlaĢılan baĢvurular 

geçersiz sayılacaktır. Son baĢvuru tarihi ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Posta ile 

yapılan baĢvurular kabul edilmeyecektir. 
 

Birimi Bölüm/Anabilim Dalı Unvan Kad.Der. Adet Açıklama 

Tıp 

Fakültesi 

Cerrahi Tıp 

Bil.Böl./Plastik, 

Rekonstrüktif ve Est. 

Cer. ABD 

Profesör 1 1 
Yüz nakli ve Mikrocerrahi 

konularında çalıĢmaları olmak. 

Cerrahi Tıp Bil.Böl./ 

Göz Hast. ABD 
Doçent 1 1 

Hava Vitrektomi ve Optik 

Nero - Patile konularında 

çalıĢmaları olmak. 

Ġlahiyat 

Fakültesi 

Felsefe ve Din Bil. Böl./ 

Din Bilimleri ABD 
Profesör 1 1 

Din Sosyolojisi alanında 

çalıĢmaları olmak 

 

Not: 28.12.2016 tarih ve 29932 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ilanımız geçersizdir. 
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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununun 48. maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır. 

BaĢvurular ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihinden itibaren 15 (onbeĢ) gündür. 

Öğretim Üyesi kadrosuna baĢvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 

5772 sayılı Kanunla değiĢtirilen 23. maddesi ile ―NevĢehir Hacı BektaĢ Veli Üniversitesi Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi’nde öngörülen puanları sağlamıĢ olmaları 

Ģartıyla; 

YARDIMCI DOÇENT kadrosuna baĢvuracak adayların; baĢvurdukları bölüm ve anabilim 

dalı ile yabancı dilini belirten dilekçelerine, özgeçmiĢ, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, 

yayın listesi, baĢvurdukları anabilim dalında yapmıĢ oldukları doktora belgesi (yurtdıĢından 

alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmıĢ olması) ve yabancı dil 

baĢarı belgesini, bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ekleyerek ilgili 

Fakülte Dekanlığına, Ģahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. 

Herhangi bir kamu kurumunda çalıĢanlar (daha önce çalıĢıp ayrılsalar dahi) çalıĢtığı 

kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz 

edeceklerdir. 

Yardımcı Doçent kadrosuna; Profesör ve Doçentler müracaat edemezler. 

Duyurulur. 
 

Birimi Bölümü 

Anabilim 

Dalı Unvan Derece Adet Açıklama 

Eğitim 

Fakültesi 

Sosyal 

Bilimler ve 

Türkçe 

Eğitimi 

Türkçe 

Eğitimi 

Yardımcı 

Doçent 
5 1 

Doktorasını Yabancı Dil 

Olarak Türkçe Öğretimi 

alanında yapmıĢ olmak. 

Fen 

Edebiyat 

Fakültesi 

Fars Dili ve 

Edebiyatı 
 

Yardımcı 

Doçent 
5 1  

 11445/1-1 

—— • —— 

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aĢağıda yazılı birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili 

maddeleri gereğince Profesör ve Doçent alınacaktır. BaĢvuracak olan adayların ilanın yayım 

tarihinden itibaren 15 (onbeĢ) gün içerisinde Rektörlüğe baĢvurmaları gerekmektedir. 

Adayların Üniversitemiz web sitesinde yayınlanan Akademik Personel Yükseltilme/ 

Atanma BaĢvuru ve Değerlendirme KoĢullarını sağlıyor olmaları gerekmektedir. 

BaĢvuruda Ġstenilen Belgeler: 

Profesör kadrosu için; Dilekçe, özgeçmiĢ ve 6 takım bilimsel yayın dosyası. 

Doçent kadrosu için; Dilekçe, özgeçmiĢ ve 4 takım bilimsel yayın dosyası. 
 

BĠRĠMĠ ANABĠLĠM DALI ÜNVANI ADET 

Edebiyat Fakültesi Paleoantropoloji Profesör 1 

Edebiyat Fakültesi 
Türk Dünyası ve Ortaçağ 

Kültürleri Arkeoloji 
Profesör 1 

Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Profesör 1 

Veteriner Fakültesi 
Veterinerlik Gıda Hijyeni ve 

Teknolojisi 
Profesör 1 

Turizm ĠĢletmeciliği ve Otelcilik Y.O. Turizm Rehberliği Profesör 1 

DiĢ Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Doçent 1 

Eğitim Fakültesi  Türkçe Eğitimi Doçent 1 

Teknoloji Fakültesi Optik Mühendisliği Doçent 1 

 11511/1-1 
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Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz Tıp Fakültesinde açık bulunan aĢağıda anabilim dalı ile unvan ve koĢulu 

belirtilen kadroya 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi 

alınacaktır. 

Adayların, baĢvurularını 30 Aralık 2016 – 16 Ocak 2017 tarihleri arasında aĢağıdaki 

açıklamalar doğrultusunda yapmaları gerekmekte olup, baĢvurular Rektörlüğümüze (Yazı ĠĢleri 

Müdürlüğüne) yapılacaktır. 

Profesör kadrosuna DEVAMLI STATÜ’ye göre atama yapılacaktır. 

Ataması yapılanlar, 5 (beĢ) yıl süre ile (kurum dıĢında eğitim-öğretim ve araĢtırma 

etkinlikleri hariç) gelir getirici herhangi bir mesleki etkinlikte bulunmayacaklarını kabul etmiĢ 

olurlar.  

Adayların, Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiĢ ve Yükseköğretim 

Kurulunca onaylanmıĢ kriterlere (http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama-kriterleri) 

uymaları gerekmektedir.  

Bu kriterlere uymayan adayların baĢvuruları iĢleme konulmayacaktır.  

Hacettepe Üniversitesi Atama Kriterlerini karĢılamıĢ olmak, kadro ilanına baĢvurmak için 

asgari koĢul olup, kadroya atanma hakkı sağlamaz. 

Adayların, kadroya atanmayı engelleyici herhangi bir ceza almamıĢ olmaları gerekir. 

Ġlan edilen kadroya baĢvuran adayların; Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği’nin 17. maddesinde istenilen koĢullar ile birlikte, yayın dosyalarına nüfus cüzdanı 

fotokopisi, diplomalar, doktora ve doçentlik belgeleri, kriterleri sağladığına dair belge, yabancı dil 

belgesi, varsa Eğiticilerin Eğitimi Belgesi (Üniversitemiz Rektörlüğünce ilan edilen öğretim üyesi 

kadrosuna baĢvuracak adayların; Üniversitemiz veya diğer Üniversiteler tarafından verilen 

―Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası‖na sahip olmaları gerekir. Üniversite dıĢı kurumlardan alınan 

Eğiticilerin Eğitimi Sertifikaları, Rektörlüğümüze bağlı YaĢam Boyu Öğrenme Merkezi 

tarafından onaylanması halinde geçerli olarak kabul edilecektir. Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası 

olmayan adaylar ilan tarihini takiben baĢvuru sürecinde Üniversitemiz tarafından düzenlenecek 

olan Eğiticilerin Eğitimi Programına devam ederek bu belgeyi alabilirler), özgeçmiĢ formu, 

akademik etkinlik puan formu ve kontrol çizelgesini eklemeleri gerekmektedir. ÖzgeçmiĢ formu 

Akademik Etkinlik puan formu ve kontrol çizelgesi http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama-

kriterleri web adresinden temin edilebilir.  

Adayların, Profesör kadrosuna baĢvuru için 6 kopya olarak hazırlayacakları yayın 

dosyalarını bu amaca uygun bir kutu içerisinde dilekçe ekinde teslim etmeleri gerekmektedir.  

Adaylar ilaveten, baĢvuru dosyası oluĢturmak üzere, yukarıda belirtilen belgelerin ek birer 

kopyası ile birlikte 2 adet vesikalık fotoğraf ve yayın dosyalarını USB belleğe yükleyerek teslim 

edeceklerdir. 

Posta ile baĢvurular iĢleme alınmayacaktır. 

Ġlan olunur. 
 

FAKÜLTE / ANABĠLĠM DALI KADRO UNVANI KADRO SAYISI 

TIP FAKÜLTESĠ 

Üroloji Profesör (Ġngilizce) (1) (2) 1 
 
AÇIKLAMALAR 

1 - Üniversitemizde yabancı dilde eğitim yapan birimin Profesörlük kadrosuna baĢvuran 

adayların ilgili birime atanması için Yabancı Dil Jürileri tarafından yapılacak olan yabancı dilde 

ders verme sınavını baĢarmıĢ olmaları Ģarttır. Bu sınav, ilanı takiben Rektörlüğümüz tarafından 

organize edilecektir. 

2 - Üroonkoloji alanında deneyimli olmak. 11498/1-1 
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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aĢağıda belirtilen birimlerine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 

değiĢik 48. maddesinde ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre çalıĢtırılmak üzere öğretim üyesi alınacaktır. BaĢvuru 

süresi ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gündür. 

Profesör ve Doçent kadrosuna baĢvurular Personel Daire BaĢkanlığına yapılacaktır. Posta 

ile yapılacak baĢvurular ve eksik belge ile yapılacak baĢvurular kabul edilmeyecektir. Yabancı 

ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanması 

gerekmektedir. 

Devlet hizmet yükümlüsü adaylar baĢvurularında yükümlülük süresini belgelendirecek 

olup, bu adayların baĢvuruları devlet hizmet yükümlülüğü süresi bakımından, 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununun 62 ve 63. maddesi hükümleri dahilinde değerlendirilerek kabul veya 

reddedilecektir 

Öğretim üyesi atamalarında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanacaktır. 

Adaylardan istenilen belgeler; Bölüm, Anabilim Dalını ve sabıka kaydının bulunup 

bulunmadığını belirten http://www.ksu.edu.tr adresinden temin edilecek baĢvuru formu ekinde bir 

adet fotoğraf, lisans diploması fotokopisi, doktora / uzmanlık diploması fotokopisi, nüfus cüzdanı 

fotokopisi, özgeçmiĢ, bilimsel çalıĢma ve yayın listesi, yabancı dil belgesi ile birlikte; profesör 

kadrosuna baĢvuracaklar, doçentlik belgesi ile bilimsel çalıĢma ve yayınlarını 6 takım, Doçent 

kadrosuna baĢvuracaklar doçentlik belgesi ile bilimsel çalıĢma ve yayınlarını 4 takım olarak 

sunacaklardır.  
BĠRĠM UNVAN K/D ADET NĠTELĠĞĠ 

TIP FAKÜLTESĠ 

Genel Cerrahi Profesör 1  1  
Karaciğer transplantasyonunda en az on yıllık 
deneyime sahip olmak 

Tıbbi Patoloji Doçent 1  1  Kutanöz Leishmaniasis konusunda çalıĢmıĢ olmak 
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aĢağıda belirtilen birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili 

maddeleri gereğince Doçent alınacaktır. Adayların ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün 

içerisinde Doçentlerin Üniversitemiz Personel Daire BaĢkanlığına baĢvurmaları, adayların 

http://www.bilecik.edu.tr/Dosya/Arsiv/Yonergeler/Ogretim_Uyeligine_Atanma_ve_Yukseltilme_

Yonergesi.pdf web adresinde mevcut baĢvuru koĢullarını sağlıyor olmaları gerekmektedir. 

ĠSTENEN BELGELER: 

Öğretim Üyesi kadrolarına baĢvuracak adayların, www.bilecik.edu.tr adresinde bulunan 

müracaat formu, baĢvurdukları birim ve ana bilim dalını belirten dilekçe, özgeçmiĢ, 2 (iki) adet 

fotoğraf, öğrenim belgeleri ile yayın listesi ve yayınları, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, 

yönettiği doktora çalıĢmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan belgeleri 4 (dört) takım dosya. 

Ġlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bilecik.edu.tr adresinden ulaĢılabilir. 

Not: Müracaatlar Ģahsen yapılacak olup, posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul 

edilmeyecektir.  

Ġlgili Birim 

Doçent 

Aranan Özel ġartlar Derece Adet 

SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK 

YÜKSEKOKULU 
    Organik kirleticilerin funguslarla 

biyobirikimine surfaktan etkisi 

konularında çalıĢmaları olmak. 
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü     

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı 2 1 
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Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden: 

 HATAY 

Üniversitemiz Birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri 

uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır. 

Duyurulur. 

Rektörlük: 0 326 221 33 17 - 18 
 

BĠRĠMĠ/BÖLÜMÜ/ 

ANABĠLĠM DALI UNVANI DRC. ADET NĠTELĠKLERĠ 

FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ 

COĞRAFYA BÖLÜMÜ  

BeĢeri ve Ġktisadi 

Coğrafya 
Doçent 1 1 

ġehir ve kültürel coğrafya alanında 

çalıĢmıĢ olmak. 

KĠMYA BÖLÜMÜ 

Biyokimya  Profesör 1 1 
Ko-immobilizasyon halofiik enzimler 

ve biyosensör alanında çalıĢmıĢ olmak. 

TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESĠ 

CERRAHĠ TIP BĠLĠMLERĠ BÖLÜMÜ 

Plastik, Rekonstrüktif ve 

Estetik Cerrahi 
Doçent 1 1 

Yanıklı hastalarda, kan eser element 

düzeyleri hakkında çalıĢmıĢ olmak. 

VETERĠNER FAKÜLTESĠ 

GIDA HĠJYENĠ VE TEKNOLOJĠSĠ BÖLÜMÜ 

Veterinerlik Gıda Hijyeni 

ve Teknolojisi 
Profesör 1 1 

Allium vineale ve chaerophylium 

macropodum bitkilerinde antibakteriyel 

ve antioksidan çalıĢmıĢ olmak. 

VETERĠNER HEKĠMLĠĞĠ TEMEL BĠLĠMLER BÖLÜMÜ 

Veterinerlik Fizyolojisi Doçent 1 1 

Safkan Arap Atlarında enzim sistemleri 

üzerine elektroforetik olarak çalıĢmıĢ 

olmak. 

ZOOTEKNĠ VE HAYVAN BESLEME BÖLÜMÜ 

Hayvan Besleme ve 

Beslenme Hastalıkları 
Profesör 1 1 

Koyunlarda presekal ve postileal N-

sindirimi üzerinde çalıĢmıĢ olmak. 

Hayvan Besleme ve 

Beslenme Hastalıkları 
Profesör 1 1 

Koyunlarda bitkisel protein kaynaklarının 

by-passlanması ve rumen parametrelerine 

etkisi üzerine çalıĢmıĢ olmak. 
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Munzur Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Ġlan Tarihi : 30.12.2016 

Son BaĢvuru Tarihi : 13.01.2017 

Üniversitemizin ilgili birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanununun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve 

Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri uyarınca öğretim üyesi 

alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel Ģartlara haiz 

olmaları gerekmektedir. 

Yardımcı Doçent Kadroları Ġçin Gerekli Belgeler 

1 - BaĢvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe, özgeçmiĢ, yayın listesi, 2 adet 

fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, askerlik durum belgesi (erkek adaylar için), resmi kurumlarca 

onaylanmıĢ diplomalar (Lisans, Yüksek lisans, Doktora, yurtdıĢından alınan diplomaların 

Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmıĢ olması), çalıĢanların (daha önceden çalıĢıp ayrılmıĢ 

olanlar dahil) onaylı hizmet belgesi dökümü, Bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya 

ile ilgili birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir. 

Notlar 

1 - Belirtilen Ģartları taĢımayan ve süresi içerisinde baĢvurmayan adayların baĢvuruları 

dikkate alınmayacaktır. 

2 - Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınavlarının yapılacağı yer ve saat daha sonra 

www.munzur.edu.tr adresinden duyurulacaktır. 

BaĢvuru Adresi ve iletiĢim: 

Munzur Üniversitesi 

Aktuluk Mahallesi Üniversite YerleĢkesi Merkez/TUNCELĠ 

Tel: 0 428 213 1794 
 

Birimi/Bölümü 

Anabilim 

Dalı/Program Unvan Adet Drc Ġlan ġartı 

Mühendislik 

Fakültesi/Çevre 

Mühendisliği 

Çevre 

Teknolojisi 

A.B.D 

Yrd. Doç. 1 2 

Çevre Mühendisliği Bölümü 

mezunu olmak ve Çevre 

Teknolojisi alanında Doktora 

yapmıĢ olup, Su bitkileri ile 

atıksuda kirleticilerin giderimi 

konusunda çalıĢmalar yapmıĢ 

olmak. 

Edebiyat 

Fakültesi/Tarih 

Bölümü 

Yeni Çağ 

Tarihi A.B.D 
Yrd. Doç. 1 4 

Yeni Çağ Tarihi Anabilim 

Dalında Doktora yapmıĢ 

olmak, Osmanlı Hukuk Tarihi, 

Osmanlı Paleografyası ve 

Osmanlı Diplomatikası 

alanlarında çalıĢmalar yapmıĢ 

olmak. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 09.12.2016 - 141 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 09.12.2016 - 2467 ERZURUM 

Bayburt Ġli, Merkez, Çerçi Köyü, 178 parselde kayıtlı bulunan, özel mülkiyete ait 

SoydaĢlar Konağının tescil talebinin değerlendirilmesine iliĢkin Bayburt Valiliği Ġl Kültür ve 

Turizm Müdürlüğü'nün 18.07.2016 tarih ve 778 sayılı yazısı, 2016/618 sayılı rapor okundu, dosya 

incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda;  

Bayburt Ġli, Merkez, Çerçi Köyü, 178 parselde kayıtlı bulunan taĢınmazın 2863 sayılı 

Kanun kapsamında korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle 

korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, koruma grubunun ''II'' olarak 

belirlenmesine karar verildi. 
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————— 

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 26.10.2016 - 135 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 26.10.2016 - 2379 ERZURUM 

Erzurum ili, Tortum ilçesi, Kazandere Mahallesi, 161 ada, 1 parselde kayıtlı bulunan, özel 

mülkiyete ait taĢınmazın tescil talebinin değerlendirilmesine iliĢkin Ġsmail Hakkı TORUN'un 

19.08.2016 tarihli dilekçesi, 2016/544 sayılı rapor okundu, dosya incelendi, yapılan görüĢmeler 

sonucunda; 

Erzurum ili. Tortum ilçesi, Kazandere Mahallesi, 161 ada, 1 parselde kayıtlı bulunan 

taĢınmazın 2863 sayılı Kanun kapsamında korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği 

göstermesi nedeniyle tescil edilmesine, koruma grubunun "II" olarak belirlenmesine karar verildi. 

 11353/1-1 

————— 

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 07.12.2016 - 139 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 07.12.2016 - 2425 ERZURUM 

Erzincan Ġli, Kemaliye Ġlçesi, ĠshakpaĢa Mahallesi, 79 ada, 43 parselde kayıtlı bulunan, 

Kurulumuzun 25.11.2005 gün ve 234 sayılı kararıyla sınırlarını belirlediği Kentsel Sit Alanı 

içinde kalan konutun, korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesi talebini 

içeren ilgilisinin bila tarihli dilekçesi ve ekleri, 2016/625 sayılı rapor okundu. Dosyası ve ekleri 

incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda;  

Erzincan Ġli, Kemaliye Ġlçesi, ĠshakpaĢa Mahallesi, 79 ada, 43 parselde kayıtlı bulunan 

taĢınmazın, korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle 2863 sayılı 

Kanun kapsamında tescil edilmesine, koruma grubunun II olarak belirlenmesine karar verildi.   
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 08.12.2016 - 140 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 08.12.2016 - 2453 ERZURUM 

Erzurum Ġli, Yakutiye Ġlçesi, Abdurrahmanağa Mahallesi, 54 ada, 4 ve 5 parsellerde 

bulunan, özel mülkiyette kayıtlı taĢınmazların tescilinin değerlendirilmesi talebine iliĢkin, 

Erzurum BüyükĢehir Belediyesi Ġmar ve ġehircilik Daire BaĢkanlığı’nın 19.10.2016 gün ve 612 

sayılı yazısı, 2016/637 sayılı rapor okundu, dosyası ve ekleri incelendi. Yapılan görüĢmeler 

sonucunda; 

Erzurum Ġli, Yakutiye Ġlçesi, Abdurrahmanağa Mahallesi, 54 ada, 4 ve 5 parsellerde 

bulunan taĢınmazların kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle 2863 sayılı Kanun kapsamında 

taĢınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, yapı grubunun ''II. Grup'' olarak belirlenmesine 

karar verildi. 
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VAN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  04.07-18 

Toplantı Tarihi ve No : 20/12/2016 - 101 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 20/12/2016 - 1447 VAN 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   70 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2016/9597 Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyeliklerine Seçim Yapılması Hakkında Karar
2016/9608 3/8/2016 tarihli ve 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun 7 nci Maddesinde Yer

Alan Sürelerin Uzatılması Hakkında Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Başbakan Yardımcısı Numan KURTULMUŞ’a, Kalkınma Bakanı Lütfi ELVAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
–– Ekonomi Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet ÖZHASEKİ’nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
–– Milli Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı Süleyman SOYLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
— Ağır Hizmet Araçlarından Çıkan Emisyonlar (EURO 6) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda

Motorlu Araçların Tip Onayına İlişkin Yönetmelik ((AT) 595/2009)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların ve Dört Tekerlekli Motosikletlerin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi

Hakkında Yönetmelik (AB/168/2013)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
–– Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte

Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
–– Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 
–– Spor Genel Müdürlüğü Hukuk Müşaviri ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik 
–– Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Esnaf ve Sanatkârların Ödeyecekleri Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik

TEBLİĞLER
–– 2017 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi
–– Ağır Hizmet Araçlarından Çıkan Emisyonlar (EURO VI) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda

Motorlu Araçların Tip Onayı ile İlgili Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2013/5)’de Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ (No: SGM-2016/39)

–– Kalibra International Metroloji Ltd. Şti.’nin Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2014/32/AB) Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Olarak
Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: MSG-2016/17)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: MSG-2016/23)

–– Kalibra International Metroloji Ltd. Şti.’nin Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği (2014/31/AB) Kapsamında
Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MSG: 2016/11)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
(No: MSG-2016/24)

–– Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı
–– 2017 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi
–– Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (TPE: 2016/2)
–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 29/12/2016 Tarihli ve 2016/ÖİB-K-67 Sayılı Kararı

KURUL KARARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/12/2016 Tarihli ve 6799-1 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
— Anayasa Mahkemesinin 1/12/2016 Tarihli ve 2014/7002 Başvuru Numaralı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 1/12/2016 Tarihli ve 2014/7152 Başvuru Numaralı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 1/12/2016 Tarihli ve 2014/8804 Başvuru Numaralı Kararı

YARGITAY KARARI
–– Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun 22/12/2016 Tarihli ve 398 Sayılı Kararı

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


