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YÖNETMELİKLER
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
HIZ İHLAL TESPİT DONANIMLARI MUAYENE YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, trafikte hız ihlâllerinin tespitinde kullanılan
donanımların muayene işlemleri ve bu işlemleri yapanlar ile bu donanımları kullananların görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, trafikte hız ihlâllerinin tespitinde kullanılan donanımların muayeneleri ile bu hizmeti verecek servisin yetkilendirilmesi ile ilgili usul ve esasları
kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu ile 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve
Uygulanmasına Dair Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
b) Damga: Servis tarafından muayene sonucu uygun olduğu anlaşılan HİTD’lerin, ayarlarına müdahale edilebilecek tüm noktalarına uygulanan, muayene işlemleri tamamlandıktan
sonra geri dönüşümsüz olarak bir kez kullanılabilen, çıkartıldığında tahrip olan ve üzerinde bu
Yönetmelik hükümlerinin gerektirdiği bilgileri taşıyan mühürleme sistemini,
c) Doppler radar tabanlı HİTD: Karayollarında uygun yerlere sabit veya taşınabilir olarak yerleştirilerek, yola uygun açılarda elektromanyetik dalga demeti yayabilen ve yaydığı dalgaların, hareketli taşıtlardan yansımasıyla taşıtların hızlarını tespit edebilen HİTD’leri,
ç) HİTD: Karayollarında sürüş güvenliğini sağlamak amacıyla araçların hız ölçümlerini
yapabilen ve gerekli durumlarda görüntüleme teknolojilerine sahip yardımcı donanımların kullanılmasıyla taşıt kimliğini belirleyebilen, uygun yazılımlar kullanarak hız ihlali ile ilgili verileri
kaydedebilen ve otomatik olarak veya operatör aracılığıyla ulusal/yerel merkeze aktarabilen
doppler radar tabanlı, yeni nesil doppler radar tabanlı ve lazer radar tabanlı hız ihlal tespit donanımlarının her birini,
d) İl müdürlüğü: Bilim, Sanayi ve Teknoloji il müdürlüklerini,
e) Kanun: Ölçüler ve Ayar Kanununu,
f) Kullanıcı: HİTD'lerin mülkiyetini haiz yetkili kurum veya kuruluşu,
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g) Lazer radar tabanlı HİTD: Karayollarında uygun yerlere yerleştirilebilen, yola uygun
açılarda lazer ışını yayabilen ve yaydığı ışınların, hareketli taşıtlardan yansımasıyla taşıtların
hızlarını, mesafelerini ve yönlerini tespit edebilen HİTD’leri,
ğ) Metrolojik muayene belgesi: Muayene işlemi sonunda uygun bulunan HİTD’ler için
servis tarafından düzenlenen, HİTD’lere ait muayene ile diğer bilgileri içeren ve elektronik ortamdan çıktısı alınan belgeyi,
h) MİH: Maksimum izin verilebilir hata değerlerini,
ı) Muayene: HİTD’lerin bu Yönetmelik hükümlerine göre kontrolü ve damgalanması
işlemlerinin tamamını,
i) Saha muayenesi: Karayollarında sabit bir noktada kurulmuş olarak veya bir araç üzerine monte edilmiş durumda kullanılan HİTD’lerin kullanıldığı noktaya servis tarafından gidilerek bulunduğu yerden sökülmeksizin yapılan muayeneyi,
j) Saha harici muayene: Karayollarında sabit bir noktada kurulu olarak veya bir araç
üzerine monte edilmiş durumda kullanılan HİTD’lerin kullanıcısı tarafından bulunduğu yerden
sökülüp, çevre ve iklim şartları gibi dış etkenlerden etkilenmeyecek kapalı mekânlarda yapılan
muayeneyi,
k) Servis: HİTD’lerin muayene işlemlerini gerçekleştirmek üzere Bakanlık tarafından
yetkilendirilen Türk Standardları Enstitüsünü,
l) Servis hizmetleri onay belgesi: Bakanlık tarafından servis için düzenlenen yetki belgesini,
m) Servis yetkilisi: Servisin bu Yönetmelik kapsamındaki tüm faaliyetlerinden Bakanlığa karşı müteselsilen sorumlu ve imza yetkisine sahip personeli,
n) Tamir ve ayar servisi: 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Tamir ve Ayarını Yapacak Kişilere Verilecek Yetki Belgesi Hakkında
Yönetmelik hükümlerine göre il müdürlükleri tarafından HİTD’ler için belgelendirilen işyerlerini,
o) Tip onayı: HİTD’lerin piyasaya arzında, 17/10/2008 tarihli ve 27027 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Ölçü ve Ölçü Aletleri Tip Onay Yönetmeliği kapsamında düzenlenen
ulusal tip onay belgesini,
ö) Üretici: HİTD’leri üreten, imal eden, ıslah eden veya HİTD’lere adını, ticarî markasını veya ayırt edici işaretini koymak suretiyle kendini üretici olarak tanıtan gerçek veya tüzel
kişiyi; üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilciyi
ve/veya ithalatçıyı; ayrıca, ürünün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri ürünün güvenliğine
ilişkin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kişiyi,
p) Yeni nesil doppler radar tabanlı HİTD: Karayollarında uygun yerlere sabit veya taşınabilir olarak yerleştirilerek, yola uygun açılarda elektromanyetik dalga demeti yayabilen ve
yaydığı dalgaların hareketli taşıtlardan yansımasıyla taşıtların hızlarını, mesafelerini ve yönlerini tespit edebilen sayısal tabanlı HİTD’leri,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Muayene, Damga, Kontrol ve Denetim
Muayene için temel gerekler ve sorumluluklar
MADDE 5 – (1) HİTD’ler; tip onayı alınmış, ilk muayene işlemleri, muayene işaretleri
ve damgalama işlemleri yapılmış olarak piyasaya arz edilir. Aksi durumda olan HİTD’lerin
muayeneleri yapılmaz.
(2) HİTD’lerin piyasaya arzından sonraki muayene işlemlerinin yaptırılmasından kullanıcı sorumlu olup, saha harici muayene yapılması durumunda da HİTD’leri servise teslim
etmekle yükümlüdür.
(3) HİTD’lerin, muayeneleri sonucunda ayarının bozuk olduğu tespit edilenlerin tamir
ve/veya ayarları, tamir ve ayar servislerine yaptırılır. Kullanıcı tarafından tamir ve ayarları yapıldığına dair belge ile muayene işlemleri yapılmak üzere servise başvurulur. Muayene işlemleri
tamamlanıncaya kadar HİTD’ler kullanılmaz.
(4) Tamiri yapılan HİTD’lerin, tip onayına esas teşkil eden parçalarının dışında kullanılan farklı ekipmanlarının, metrolojik özellikleri etkileyebilecek nitelikte olması durumunda,
bu HİTD’ler için tip onayı alınan kuruluşlardan yeniden tip onay belgesi alınır ve ilk muayenesi
yeniden yaptırılır.
(5) Servis tarafından muayenesi yapılarak uygun bulunan HİTD’ler, 11 inci maddeye
göre damgalanır.
(6) Servis tarafından muayenesi yapılan ve uygun bulunan her bir HİTD için iki nüsha
metrolojik muayene belgesi düzenlenir. Seri numaralı olarak düzenlenecek bu belge, asgari
olarak HİTD’in; seri numarası, marka/modeli, muayene tarihi, damga bilgileri ve kullanıcı bilgilerini içerir. Düzenlenen bu belge, muayeneyi yapan personel tarafından imzalanarak, bir
nüshası kullanıcıda diğer nüshası da istenildiğinde gösterilmek üzere serviste muhafaza edilir.
(7) Muayene süreleri, metrolojik muayene belgesi ile damga üzerinde bulunan gün, ay
ve yılı belirten tarihler esas alınarak takip edilir.
(8) Üretici, kullanıcı ve servis tarafından bu Yönetmelik gereklerinin ihlal edilmesi halinde ilgili mevzuat hükümlerine göre gerekli yasal işlem uygulanır.
(9) Muayene işlemlerine başlamadan önce 7 nci maddenin ikinci fıkrasına göre yapılan
ön inceleme sonucu uygun olmayan durumların tespit edilmesi halinde, HİTD’lerin muayenesi
yapılmaz. Bu durumda servis, üç nüsha uygunsuzluk tutanağı düzenler. Bu tutanağın bir nüshasını muayenenin yapıldığı ilin il müdürlüğüne, bir nüshasını kullanıcıya tutanağın düzenlendiği tarihi takip eden beş iş günü içinde posta yoluyla iadeli taahhütlü olarak gönderir veya
elden verir ve bir nüshasını da serviste muhafaza eder. HİTD’in kullanımı mevzuata uygunsa
gerekli muayene ve damgalama işlemlerinin yaptırılmasını müteakip kullanımına izin verilir.
(10) İl müdürlüğü, uygunsuzluklarla ilgili servis tarafından düzenlenerek gönderilen
uygunsuzluk tutanağına göre yapılacak değerlendirme neticesinde gerekli yasal işlemi yapar.
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(11) HİTD’ler Kanunda belirtilen ilk, periyodik, ani, şikâyet ve stok muayenelerine tabi
tutulur.
(12) Serviste bu Yönetmelik hükümlerine göre en az bir servis yetkilisi ve yeterli sayıda
muayene personeli çalışır.
İlk muayene
MADDE 6 – (1) İlk muayene; yeni yapılan veya parçaların birleştirilmesi suretiyle
meydana getirilen HİTD’lerin satışa veya kullanılmaya başlanmalarından önce veya ithal edilen
HİTD’lerin yurda sokulmaları sırasında veya periyodik, ani, şikâyet ve stok muayeneleri sonunda damgaları iptal olunan HİTD’lerin, tamir ve ayarlanmalarından sonra yapılan muayenedir. Buna göre;
a) HİTD’lerin piyasaya arzında;
1) Bakanlıktan ulusal tip onay belgesi alınan HİTD’lerin ilk muayenesi servis tarafından
7 nci maddede belirtilen periyodik muayene hükümlerine göre gerçekleştirilir.
2) Avrupa Birliği üyesi ülkelerden alınan ulusal tip onay belgesine istinaden Bakanlıkça
ulusal tip onay belgesi verilen HİTD’lerin, üretildikleri ülkelerdeki mevzuata göre muayene
işlemleri ve muayene işareti ve/veya damgalama işlemlerinin tamamlanmış olması halinde ilk
muayene işlemleri yeniden yapılmaz.
b) İlk, periyodik, ani, şikâyet ve stok muayeneleri sonunda damgaları iptal olunan
HİTD’lerin tip onayı değişikliğine sebep vermeyecek tamir ve ayar işlemlerinden sonra ilk
muayenesi, kullanıcı tarafından servise yaptırılır. Bu muayene, 7 nci maddede belirtilen periyodik muayene hükümlerine göre; damgalama işlemleri ise tip onayına esas damga planında
belirtilen şekilde, servis tarafından gerçekleştirilir. Kullanıcı, tamir ve ayar servisine yaptırdığı
işlemlere ilişkin tamir ve ayar servisi tarafından imzalanan, kaşelenen ve işlem tarihini içeren
belgeyi talep edildiğinde ilgililere ibraz etmekle yükümlüdür.
(2) HİTD'lerin, piyasaya arz edilmeden önce ilk muayenesinin yaptırılmasından üretici,
tamirinden sonra ilk muayenesinin yaptırılmasından kullanıcı sorumludur.
(3) İlk muayenenin geçerlilik süresi bir yıldır. İkinci fıkraya göre yapılan ilk muayenenin yapıldığı yılı takip eden bir yıl içerisinde periyodik muayenenin yaptırılması zorunludur.
Periyodik muayene
MADDE 7 – (1) Periyodik muayene, HİTD’ler için yapılan genel muayene olup geçerlilik süresi bir yıldır. Bu süre son muayenenin yapıldığı tarihten itibaren başlar. HİTD’lerin
periyodik muayenesinin, 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen ilk muayene veya bir önceki periyodik muayene geçerlilik süresi dolmadan servise yaptırılması gerekir ve bu muayenenin yaptırılmasından kullanıcı sorumludur.
(2) Servis, periyodik muayeneye başlamadan önce HİTD’lerin aşağıda belirtilen ön inceleme gereklilikleri açısından;
a) Tip onayında belirtilen ve üzerinde yer alan etiket ve işaretlemeleri,
b) Üzerindeki damgaları ve geçerlilik sürelerini,

Sayfa : 6

RESMÎ GAZETE

7 Mart 2017 – Sayı : 30000

c) Bir önceki metrolojik muayene belgesindeki bilgilerle uyumluluğunu,
ç) Üzerinde tip onayına esas olmayan aparatların kullanılıp kullanılmadığını,
d) Fonksiyonlarının doğru çalışıp çalışmadığını,
e) İlgili mevzuatında bahsedilen ve gerekli görülen diğer gereklilikleri,
kontrol eder.
(3) İkinci fıkradaki kontroller sonucu uygun bulunan HİTD’ler saha muayenesine tabi
tutulur. Ancak saha muayenesinin yapılmasının mümkün olmadığı durumlarda servis tarafından
gerekçesi metrolojik muayene belgesinde belirtilerek saha harici muayene yapılabilir.
(4) Saha muayenesinde HİTD’lerin MİH değerleri;
a) 100 km/h’in altındaki hızlar için ± 3 km/h,
b) 100 km/h’in üstündeki hızlar için ± %3 km/h,
olarak uygulanır.
(5) Saha harici muayenede HİTD’lerin MİH değerleri;
a) 100 km/h’in altındaki hızlar için ± 2 km/h,
b) 100 km/h’in üstündeki hızlar için ± % 2 km/h,
olarak uygulanır.
(6) Dördüncü ve beşinci fıkralarda belirtilen gereklilikleri karşılayan HİTD’ler, damga
planına göre damgalanır ve 5 inci maddenin altıncı fıkrasında belirtildiği şekilde metrolojik
muayene belgesi düzenlenir.
(7) Periyodik muayene sonucunda dördüncü veya beşinci fıkrada belirtilen MİH değerlerine göre doğru çalışmadığı tespit edilen HİTD’lere herhangi bir cezai işlem uygulanmaz,
periyodik muayene yapılmaz, metrolojik muayene belgesi düzenlenmez ve HİTD’ler kullanımdan men edilir. Servis tarafından tamir ve ayar servisine gönderilmek üzere iki nüsha tutanak düzenlenir. Tutanakların bir nüshası tamir ve ayar servisinde bir nüshası da serviste muhafaza edilir.
(8) Periyodik muayene sonucunda dördüncü veya beşinci fıkrada belirtilen MİH değerlerine göre doğru çalışmadığı tespit edilen ve kullanımdan men edilen HİTD’lerin periyodik
muayene geçerlilik süresi hesaplanırken tamir ve ayar servisinde geçirdiği süre göz önüne alınmaz. Tamir ve ayar servisindeki işlemleri tamamlanan HİTD’lere 6 ncı madde hükümlerine
göre ilk muayene işlemi uygulanır.
Ani muayene
MADDE 8 – (1) Ani muayene, Bakanlık ve il müdürlüklerinin görecekleri lüzum veya
ihbar üzerine, HİTD’lerin bulundukları yerlerde habersizce yapılan muayenesidir.
(2) Ani muayene, serviste 7 nci maddede belirtilen periyodik muayene hükümlerine
göre yapılır.
(3) Muayene sonucu uygun bulunmayan HİTD’ler için il müdürlüğünce ilgili mevzuat
çerçevesinde gerekli yasal işlem tesis edilir.
(4) Bakanlık ve il müdürlükleri ani muayenelerde servisi kullanır. Bu hizmetler için
servis tarafından Bakanlık veya il müdürlüğü ve kullanıcıdan ücret talep edilemez.
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Şikâyet muayenesi
MADDE 9 – (1) Şikâyet muayenesi, HİTD’lerin doğru çalışıp çalışmadığını tespit etmek üzere, kullanıcının veya diğer bir kimsenin yazılı müracaatı üzerine yapılan muayenedir.
(2) Kullanıcı tarafından yapılan şikâyette, başvuru servise yapılır ve muayenesi, 7 nci
maddede belirtilen periyodik muayene hükümlerine göre gerçekleştirilir. Muayene ücreti, şikâyette bulunan kullanıcı tarafından karşılanır.
(3) Kullanıcısı dışında gerçek veya tüzel kişilerce yapılacak şikâyette, başvuru ve muayene işlemleri aşağıdaki şekilde yapılır:
a) Başvurular; başvuruyu yapanın adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, adres bilgileri ve
ceza tutanağı ile birlikte şikâyete konu HİTD’lerin kullanıldığı yeri ve şikâyet tarihini içeren
bir dilekçe ile İçişleri Bakanlığına yapılır.
b) İçişleri Bakanlığınca, muayene ücreti ve bu ücretin, (d) bendine göre kimler tarafından karşılanacağı konusunda başvuru sahibine bilgi verilir; başvuru sahibi tarafından kabul
edilirse muayene gerçekleştirilir.
c) Şikâyete konu HİTD’lerin muayenesi, Servis tarafından İçişleri Bakanlığı personeli
gözetiminde, 7 nci maddede belirtilen periyodik muayene hükümlerine göre yapılır. Muayene
sonucunda servis tarafından 3 nüsha şikâyetli muayene formu düzenlenir. Bu form İçişleri Bakanlığı personeli ve muayeneyi yapan servis personeli tarafından imzalanır. Formun bir nüshası
İçişleri Bakanlığı tarafından başvuru sahibine iletilir, bir nüshası serviste ve bir nüshası da
İçişleri Bakanlığında muhafaza edilir.
ç) Muayene sonucu uygun bulunmayan HİTD’ler için ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli yasal işlem yapılmak üzere servis tarafından uygunsuzluk formu düzenlenerek HİTD’lerin
muayenesinin yapıldığı il müdürlüğüne gönderilir.
d) Muayene sonucunun olumlu olması durumunda muayene ücreti müracaat sahibi tarafından; olumsuz olması durumunda ise kullanıcı tarafından karşılanır.
Stok muayenesi
MADDE 10 – (1) Stok muayenesi, ilk muayene damgasını taşıdıkları halde satılmayıp
depo, atölye, imal ve satış yerlerinde veya kullanılmasına ihtiyaç duyulmayarak stok halinde
bulundurulan HİTD’lerin periyodik muayene süreleri içinde tekrar tabi tutuldukları bir muayene
şeklidir.
(2) HİTD’lerin stok muayenesinin yaptırılmasından kullanıcı sorumludur.
(3) HİTD’lerin stok muayenesi, 7 nci maddede belirtilen periyodik muayene hükümlerine göre serviste gerçekleştirilir.
Damgalama
MADDE 11 – (1) Muayene sonucunda servis tarafından kullanılacak damga; üzerinde
yer alan seri numarası ve muayene tarihi bilgilerinin zamanla silinmeyeceği bir yapıda olur.
(2) Damgalama, HİTD'lerin parça ve bağlantılarına, güvenlik mühürlerine zarar vermeyecek ve dışarıdan müdahaleyi önleyecek şekilde yapılır.
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(3) Damga, tip onayına esas damga planında belirtilen ve ayarlarına müdahale edilebilecek noktalara uygulanır.
(4) Damgalamada Ek- 1’de belirtilen damga kullanılır ve bu damganın HİTD’lerin tüm
marka ve modellerine uygulanabilir olması sağlanır.
Muayene ücreti
MADDE 12 – (1) İlk, periyodik ve stok muayene ücreti, HİTD’in kullanıcısı tarafından,
şikâyet muayenesi ücreti ise 9 uncu maddede belirtilen hükümlere göre ilgili taraflarca ödenir.
(2) Muayene işlemlerinden alınacak ücretler, 8/2/1989 tarihli ve 20074 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliği ile Bakanlıkça her yıl 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri
uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranlarında arttırılarak yeniden belirlenir.
Servis, bu ücretten farklı bir ücret talep edemez.
(3) Muayene sonrasında kullanıcıdan muayene ücreti haricinde ilave bir ücret alınamaz.
Kontrol ve denetim
MADDE 13 – (1) Bakanlık, bu Yönetmelik hükümlerinin yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek için servisin faaliyetleri ile servise ait evrak ve kayıtları, kontrol ve denetime
yetkilidir.
(2) Servis, denetimle ilgili bilgi ve belgeleri, istenildiğinde denetimde bulunan kişilere
göstermek, incelenmesine yardımcı olmak, istenilen bilgileri gerçeğe uygun, eksiksiz olarak
vermek ve doğru beyanda bulunmakla yükümlüdür. Elektronik ortamda tutulan bu bilgilere
erişim yetkisi Bakanlığa da verilecektir.
(3) Yapılan denetimlerde, bu Yönetmelik hükümlerine veya yürürlükteki mevzuata aykırı bir durumun tespit edilmesi halinde, ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.
(4) Bakanlık; servisin, bu Yönetmelik kapsamındaki işlemlerinde suç şüphesi bulunması
halinde bu durumu ilgili makamlara bildirir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Servisin Kriterleri, Sorumlulukları ve Yetkilendirilmesi
Servis kriterleri
MADDE 14 – (1) Servisin, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından HİTD’lerin muayene
konularını içerecek şekilde TS EN ISO/IEC 17020 “Uygunluk Değerlendirmesi - Çeşitli Tiplerdeki Muayene Kuruluşlarının İşletimi İçin Şartlar” kapsamında A tipi muayene kuruluşu
olarak akredite edilmiş olması gerekir.
(2) Serviste sertifikalı referans ölçü aleti kullanılması ve bunların %100 izlenebilir olması gerekir.
Servisin sorumlulukları
MADDE 15 – (1) Servis, HİTD’lerin muayenelerini bu Yönetmelik hükümlerine göre
gerçekleştirmekle yükümlü olup muayenelere ilişkin bilgi ve belgeleri en az beş yıl muhafaza
eder. Bu bilgiler, Bakanlık ve il müdürlüklerinin de erişebileceği elektronik ortamda kayıt altına
alınır.
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(2) Verilen servis hizmetleri onay belgesi ile ilgili bilgi ve belgelerde değişiklik olması
halinde durum en geç bir ay içerisinde servis tarafından Bakanlığa bildirilir.
(3) Servis, piyasada kullanımda olan tüm marka ve model HİTD’ler için hizmet vermek
zorundadır.
(4) Servis, belgelendirilmesine esas olan akreditasyon belgelerini geçerlilik süreleri
dolmadan yenilemek zorundadır.
Yetkilendirme
MADDE 16 – (1) Servis, servis hizmetleri onay belgesi için ikinci fıkrada yer alan
bilgi ve belgeleri Bakanlığa ibraz etmek zorundadır.
(2) İbraz edilecek bilgi ve belgeler şunlardır:
a) Servisin Türk Akreditasyon Kurumu tarafından HİTD’lerin muayene konularını içerecek şekilde TS EN ISO/IEC 17020 “Uygunluk Değerlendirmesi - Çeşitli Tiplerdeki Muayene
Kuruluşlarının İşletimi İçin Şartlar” kapsamında A tipi muayene kuruluşu olarak akredite olduğuna dair belgeler.
b) Servis yetkilisi ile muayene hizmetlerinde çalışacak muayene personeline ilişkin bilgiler.
c) Muayene hizmeti verilecek laboratuvar, ekipman ve hizmet yerlerine ilişkin bilgiler.
(3) Yetkilendirme, bilgi ve belgelerin eksiksiz olması halinde gerçekleştirilir.
(4) Servis hizmetleri onay belgesinin geçerliliği, servis belgelendirilmesine esas olan
akreditasyon belgesi geçerli olduğu sürece devam eder.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Mücbir sebepler
MADDE 17 – (1) HİTD’lerin periyodik ve stok muayenelerinin yapılmasını engelleyecek yangın, deprem, sel gibi mücbir sebeplerin ortaya çıkması durumunda, mücbir sebebin
gerçekleştiği andan son bulduğu ana kadar geçen sürede bu işlemler ertelenebilir. Mücbir sebebin ortadan kalkması halinde belirlenecek bir süre sonunda muayene işlemlerinin yapılmasına
devam edilir.
Piyasada kullanımda olan HİTD’ler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu maddenin yürürlük tarihinden önce piyasada kullanımda
olan HİTD’lerin muayenelerinde tip onay şartı aranmaz. Ancak söz konusu HİTD’ler için kullanıcısı tarafından hazırlanacak damga planları Bakanlığa onaylattırılır. Bu işlemlerin, Yönetmeliğin tüm maddelerinin yürürlüğe gireceği 1/7/2018 tarihine kadar tamamlanmış olması gerekir. Damga planları onaylanan HİTD’ler için, servise müracaat edilerek muayene işlemlerinin
yaptırılması zorunludur. Bu HİTD’lerin muayenelerinin 31/12/2018 tarihine kadar yaptırılması
gerekir. Ayrıca söz konusu HİTD’ler, 7 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen muayeneye
tabidir.
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Lazer radar tabanlı HİTD’lerin muayenesi
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra lazer radar
tabanlı HİTD’lerin kullanılmaya başlanılması halinde, servisin 14 üncü maddede belirtilen şekilde akredite edilmiş olması gerekir.
Muayene ücretleri
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden, 31/12/2018 tarihine
kadar HİTD’lerin muayene ücreti KDV hariç, saha muayenesi için 700 Türk Lirası ve saha harici muayene için 400 Türk Lirasıdır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmeliğin;
a) 14 üncü, 16 ncı ve geçici 1 inci maddeleri 1/1/2018 tarihinde,
b) Diğer hükümleri 1/7/2018 tarihinde,
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
TÜRK GIDA KODEKSİ GIDALARA VİTAMİNLER, MİNERALLER VE BELİRLİ
DİĞER ÖĞELERİN EKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tüketicilerin en üst düzeyde korunmasını sağlamak amacıyla vitaminler, mineraller ve belirli diğer öğelerin gıdalara eklenmesine ilişkin
usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, gıdalara eklenebilecek vitaminler, mineraller ve belirli
diğer öğeleri kapsar.
(2) Bu Yönetmelik hükümleri;
a) 16/8/2013 tarihli ve 28737 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi
Takviye Edici Gıdalar Tebliği (Tebliğ No: 2013/49) kapsamındaki gıdalar için sadece vitamin
ve mineraller açısından uygulanmaz.
b) Aşağıdaki konulara ilişkin mevzuatta belirlenen özel hükümler saklı kalmak koşuluyla uygulanır.
1) Özel beslenme amaçlı gıdalar ve özel hükümlerin bulunmadığı durumlarda, bu ürünleri tüketmesi amaçlanan kişilerin özel beslenme ihtiyaçlarına uygun hale getirilen bu tür ürünlerin bileşimi ile ilgili gereklilikler,
2) 30/6/2013 tarihli ve 28693 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi
Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği kapsamındaki gıda katkı maddeleri ve 29/12/2011 tarihli
ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliğinde yer alan aroma verici
maddeler,
3) İzin verilen önolojik uygulamalar ve işlemler.
c) Bu Tebliğ, belirli bir gıda veya gıda grubuna yönelik olarak yayımlanmış olan dikey
gıda kodeksi hükümleri saklı kalmak kaydıyla uygulanır.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri,
Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 21, 22, 23, 24, 27 ve 34 üncü maddelerine dayanılarak
hazırlanmıştır.
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Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 26/1/2017 tarihli ve 29960 mükerrer sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme
Yönetmeliğinin 4 üncü maddesindeki tanımlara ve 26/1/2017 tarihli ve 29960 mükerrer sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesindeki tanımlara ilave olarak;
a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
b) Başvuru dosyası: Başvuru sahibi tarafından, 5 inci maddenin üçüncü fıkrasına veya
11 inci maddenin beşinci fıkrasına istinaden sunulan dosyayı,
c) Başvuru sahibi: Başvuru dosyasını, 5 inci maddenin üçüncü fıkrasına veya 11 inci
maddenin beşinci fıkrasına istinaden değerlendirilmek üzere Genel Müdürlüğe sunan gıda işletmecisini veya diğer ilgili tarafları,
ç) Bilimsel görüş: Bu Yönetmelik kapsamındaki konular ile ilgili olarak Bilimsel Komisyon tarafından hazırlanan ayrıntılı bilimsel dokümanı,
d) Bilimsel Komisyon: Bu Yönetmelik kapsamına giren konularda bilimsel değerlendirmeyi yapacak olan ve 24/12/2011 tarihli ve 28152 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Risk
Değerlendirme Komite ve Komisyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
çerçevesinde Bakanlık tarafından oluşturulan bilimsel komisyonu,
e) Diğer öğe: Besleyici veya fizyolojik etkiye sahip, gıdalara eklenebilecek vitamin
veya mineral dışındaki öğeyi,
f) Genel Müdürlük: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,
g) İşlenmemiş gıda: Bölmenin, parçalamanın, derisini yüzmenin, kemiğinden ayırmanın, soymanın, temizlemenin, ayıklamanın, öğütmenin, ezmenin, kesmenin, kıymanın, inceltmenin, dondurmanın, derin dondurmanın, soğutmanın, kavuzunu ayırmanın, ambalajlamanın
veya ambalajından çıkarma uygulamalarının gıdanın doğal yapısında önemli bir değişikliğe
neden olmayacak işlemler olduğu kabul edilerek; doğal yapısında önemli bir değişikliğe sebep
olacak herhangi bir işlem uygulanmamış gıdayı,
ğ) Liste: Bakanlık tarafından oluşturulacak Kullanımı Yasaklanmış Diğer Öğeler, Kullanımı Kısıtlanmış Diğer Öğeler, İnceleme Altına Alınmış Diğer Öğeler bölümlerinden oluşan
Gıdalarda Kullanımı Yasaklanmış, Kısıtlanmış veya İnceleme Altına Alınmış Diğer Öğeler listesini,
h) Piyasaya arz: 5996 sayılı Kanun kapsamındaki her türlü ürünün, bedelli veya bedelsiz
piyasaya sunulmasını,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Vitaminler ve Minerallerin Gıdalara Eklenmesi
Vitaminler ve minerallerin eklenmesine ilişkin gereklilikler
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olmak şartıyla sadece bu Yönetmeliğin EK-1’inde listelenen vitaminler ve/veya mineraller, EK-2’sinde listelenen formlarda
gıdalara eklenebilir.
(2) İnsan vücudu tarafından biyolojik olarak kullanılabilen formlardaki vitaminler ve
mineraller, genellikle gıdanın yapısında doğal olarak bulunup bulunmadığına bakılmaksızın,
aşağıda belirtilen hususlardan en az biri göz önünde bulundurularak gıdalara eklenebilir:
a) Eksikliğin klinik veya subklinik kanıt ile ispatlanabildiği veya besin öğelerinin alım
düzeyinin düşük olduğunun tahminen gösterilebildiği nüfusta veya nüfusun belirli gruplarında
görülen bir veya daha fazla vitamin ve/veya mineral yetersizliği,
b) Nüfusun veya nüfusun belirli gruplarının beslenme açısından durumunu iyileştirmek
ve/veya beslenme alışkanlıklarındaki değişikliklerden dolayı vitaminlerin ve minerallerin beslenme yolu ile alınmasındaki muhtemel eksikliklerini düzeltme imkânı,
c) Vitaminlerin ve minerallerin beslenmedeki rolüne ve sağlık üzerindeki nihai etkilerine ilişkin genel kabul görmüş bilimsel bilgilerdeki değişim.
(3) 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Türk Gıda Kodeksi Hazırlama Yönetmeliğine göre, Genel Müdürlüğün kendi inisiyatifi ile
veya bir başvuru sahibi tarafından yapılan başvuru üzerine Yönetmelik değişikliği yapılması
karara bağlanır. Bu kapsamdaki değişiklikler için, ihtiyaç duyulması halinde Bilimsel Komisyonun görüşüne başvurulabilir. Bilimsel Komisyonun görüşüne ihtiyaç duyulması halinde, 7 nci
maddede belirlenen kurallar uygulanır. Başvuru sahibi tarafından yapılan başvuru ile ilgili olarak Bilimsel Komisyon tarafından yapılacak bilimsel değerlendirmeler için başvuru dosyası
hazırlanırken, Genel Müdürlük tarafından yayımlanan ilgili kılavuzlar dikkate alınır.
(4) Bakanlık acil durumlarda, bir vitamini veya minerali EK-1 ve EK-2’de yer alan listelerden çıkarmak için gerekli tedbirleri alır.
(5) Genel Müdürlük, üçüncü ve dördüncü fıkrada belirtilen değişikliklerin yapılmasından önce, özellikle gıda işletmecileri, tüketici grupları ve diğer ilgili taraflarla istişarede bulunur.
Vitaminlerin ve minerallerin eklenmesine ilişkin kısıtlamalar
MADDE 6 – (1) Vitaminler ve mineraller aşağıda belirtilen gıdalara eklenemez:
a) Özel mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla meyveler, sebzeler, kırmızı et, kanatlı
eti ve balık dâhil işlenmemiş gıdalar;
b) Sağlık veya beslenme beyanı yapılmamak koşulu ile hacmen alkol miktarı %1,2’den
fazla olan içecekler.
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(2) Genel Müdürlük, birinci fıkrada belirtilen uygulamaya ek olarak, bilimsel kanıtlar
ışığında ve bu gıdaların besinsel değerlerini dikkate alarak, belirli vitaminler ve minerallerin
eklenmesine izin verilmeyecek ilave gıdalar veya gıda grupları belirleyebilir. Bu amaçla yapılacak düzenlemeler için, ihtiyaç duyulması halinde Bilimsel Komisyonun görüşüne başvurulabilir ve bu durumda 7 nci maddede belirlenen kurallar uygulanır.
Vitaminlerin ve minerallerin gıdalara eklenmesine ilişkin bilimsel değerlendirmeler
ve Bilimsel Komisyonun görüşü
MADDE 7 – (1) Genel Müdürlük, 5 inci maddenin üçüncü fıkrası veya 6 ncı maddenin
ikinci fıkrası kapsamındaki değerlendirme süreçlerinde Bilimsel Komisyonun görüşüne ihtiyaç
duyarsa bilimsel görüş talebini ve mevcut ise başvuru dosyası veya ilgili bilimsel verileri Bilimsel Komisyona iletir.
(2) Bilimsel görüş talebi, 5 inci maddenin üçüncü fıkrası kapsamında sunulan bir başvuru dosyası ile ilgili ise, aşağıdaki süreç takip edilir:
a) Genel Müdürlük başvuru dosyasının, ilgili kılavuzlar açısından geçerli olup olmadığını, dosyanın teslim alındığı tarihten itibaren otuz gün içinde değerlendirir. Başvuru dosyasının
geçerli olarak kabul edilmemesi durumunda, dosya başvuru sahibine iade edilir ve başvuru sahibi gerekçeleri ile birlikte bu konuda bilgilendirilir.
b) Bilimsel Komisyon, başvuru dosyasına ilişkin bilimsel görüşünü, geçerli bir dosyayı
teslim aldığı tarihten itibaren dokuz ay içinde oluşturur.
c) Bilimsel Komisyon, başvuru sahibinden Genel Müdürlük aracılığı ile belirlenen süre
içinde sunulmak üzere ilave veri veya bilgi talep edebilir. Bilimsel Komisyon başvuru sahibinden ilave bilgi istediğinde, (b) bendinde belirtilen dokuz aylık süre bir defaya mahsus olmak
üzere 3 aya kadar uzatılabilir. Başvuru sahibi talep edilen bilgiyi, Bilimsel Komisyonun talebini
teslim aldığı günden itibaren 15 gün içinde sunar.
ç) Bilimsel Komisyon tarafından oluşturulan bilimsel görüş taslağı, sonuçlandırılmadan
önce Genel Müdürlük vasıtası ile kamuoyunun görüşüne açılır. İlgili taraflar, Bilimsel Komisyonun bilimsel görüşüne ilişkin görüşlerini otuz gün içinde bildirir. Bilimsel Komisyon, gelen
görüşleri değerlendirir. Bilimsel Komisyon tarafından son şekli verilen bilimsel görüş Genel
Müdürlüğe iletilir.
(3) Birinci fıkrada bahsedilen bilimsel görüş talebi, 5 inci maddenin üçüncü fıkrası veya
6 ncı maddenin ikinci fıkrası kapsamında Genel Müdürlüğün kendi inisiyatifi ile başlattığı bir
değerlendirme ile ilgili ise, aşağıdaki süreç takip edilir:
a) Bilimsel Komisyon, birinci fıkrada belirtilen talebin kendisine iletildiği tarihten itibaren dokuz ay içinde görüşünü oluşturur.
b) İkinci fıkranın (ç) bendine göre sürece devam edilir.
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Saflık kriterleri
MADDE 8 – (1) Özel mevzuat hükümleri ile bu Yönetmelik kapsamından farklı amaçlarla kullanımları için belirlenen saflık kriterleri, EK-2’de listelenen vitamin formülasyonları
ve mineral maddelerin saflık kriterleri için uygulanır.
(2) EK-2’de listelenen ve özel mevzuat hükümleri ile saflık kriterleri belirlenmemiş
olan vitamin formülasyonları ve mineral maddeler için, bu kriterler belirleninceye kadar, uluslararası kurumlar tarafından önerilen genel olarak kabul görmüş saflık kriterleri uygulanır.
Vitaminler ve minerallerin eklenmesine ilişkin koşullar
MADDE 9 – (1) Her ne amaçla olursa olsun gıdaya bir vitamin veya mineral eklendiğinde, gıdanın satışa sunulduğu haliyle içerdiği toplam vitamin ve mineral miktarı, maksimum
miktarları aşamaz. Konsantre ve kurutulmuş ürünler için belirlenen maksimum miktarlar, üretici talimatlarına göre tüketime hazırlanmış olan gıdadaki mevcut miktarlar olmalıdır.
(2) Belirli bir vitamin veya mineralin bir gıdaya veya gıda grubuna ilave edilmesinin
kısıtlanması veya yasaklanmasına ilişkin koşullar Bakanlıkça belirlenir.
(3) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen maksimum miktarlar ve ikinci fıkrasında
belirtilen koşullar, aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurularak belirlenir.
a) Gerektiğinde farklı tüketici gruplarının değişen hassasiyet dereceleri de dikkate alınarak genel kabul görmüş bilimsel verilere dayanan bilimsel risk değerlendirme vasıtasıyla
belirlenen, vitaminlerin ve minerallerin güvenli üst limitleri;
b) Vitaminlerin ve minerallerin diğer beslenme kaynaklarından alımı.
(4) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen maksimum miktarlar ve ikinci fıkrada belirtilen koşullar belirlenirken, vitaminler ve minerallerin nüfusa yönelik referans alım miktarları
da dikkate alınır.
(5) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen maksimum miktarlar ve ikinci fıkrasında
belirtilen koşullar belirlenirken, nüfusa yönelik referans alım miktarları güvenli üst limitlerine
yakın olan vitaminler ve mineraller için, gerekli olduğunda, aşağıdaki hususlar dikkate alınır.
a) Her bir ürünün, genel nüfusun veya nüfusun belirli gruplarının toplam diyetine katkısı;
b) 26/1/2017 tarihli ve 29960 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda
Kodeksi Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında belirlenen besin öğesi profili.
(6) Bir gıdaya vitamin veya mineral eklendiğinde, o vitamin veya mineral gıdada en az
26/1/2017 tarihli ve 29960 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi
Gıda Etiketleme ve Tüketiciyi Bilgilendirme Yönetmeliği EK-9, Bölüm 1’de tanımlanan be-
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lirgin miktarda bulunmalıdır. Belirli gıdalar veya gıda grupları için, yukarıda bahsedilen belirgin
miktara istisnai olarak daha düşük miktarların belirlenmesi de dâhil olmak üzere, en az (asgari)
miktarlara ilişkin hususlar Bakanlıkça belirlenir.
Etiketleme, tanıtım ve reklam
MADDE 10 – (1) Vitaminlerin ve minerallerin eklendiği gıdaların etiketi, tanıtımı ve
reklamı, dengeli ve çeşitli bir beslenmenin gerekli besin öğelerini yeterli miktarlarda sağlayamadığını belirten veya ima eden herhangi bir ifade içeremez.
(2) Vitaminlerin ve minerallerin eklendiği gıdaların etiketi, tanıtımı ve reklamı, bir gıdanın besin değerinin eklenen bu besin öğelerinden kaynaklanabileceği konusunda tüketiciyi
yanıltıcı veya aldatıcı şekilde olamaz.
(3) Vitaminler ve minerallerin eklendiği bu Yönetmelik kapsamındaki ürünlerin beslenme yönünden etiketlenmesi zorunludur. Verilen bilgiler Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme
ve Tüketiciyi Bilgilendirme Yönetmeliğinin 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b)
bentlerinde yer alan enerji değeri ve besin öğeleri miktarları ile vitaminlerin ve minerallerin
gıdaya eklendiğindeki toplam mevcut miktarlarını içermelidir.
(4) Vitaminlerin ve minerallerin eklendiği ürünlerin etiketi, yapılan eklemenin Türk
Gıda Kodeksi Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliğinde belirtilen koşullara göre yapıldığını belirten bir ifade içerebilir.
(5) Bu madde, Türk Gıda Kodeksinin belirli gıda gruplarına uygulanabilen diğer hükümleri saklı kalmak koşuluyla uygulanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Belirli Diğer Öğelerin Gıdalara Eklenmesi
Yasaklı, kısıtlı veya inceleme altındaki diğer öğeler
MADDE 11 – (1) Vitaminler veya mineraller dışında bir diğer öğenin ya da vitaminler
veya mineraller dışında bir diğer öğeyi içeren bir bileşenin gıdalara eklenmesi veya gıdaların
üretiminde kullanılması; söz konusu diğer öğe veya bileşenin alım miktarının, dengeli ve çeşitli
bir beslenme ile normal tüketim koşullarında beklenen makul alım miktarlarını aşmasına neden
oluyorsa ve/veya tüketiciler için potansiyel bir risk oluşturuyorsa bu bölümde belirlenen süreç
takip edilir.
(2) Genel Müdürlük, gerekli hallerde, bir diğer öğeyi veya bu diğer öğeyi içeren bileşeni
Listeye dâhil edebilir. Bu kapsamda yapılacak bir değerlendirme sırasında, ihtiyaç duyulması
halinde Bilimsel Komisyonun görüşüne başvurulabilir.
(3) İkinci fıkra kapsamında yapılan bir değerlendirme sonucunda;
a) Sağlık üzerinde zararlı bir etkisi bulunduğunun tespit edilmesi durumunda, söz konusu diğer öğe ve/veya bu diğer öğeyi içeren bileşen;
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1) Listenin Kullanımı Yasaklanmış Diğer Öğeler bölümüne dâhil edilir ve gıdalara eklenmesi veya gıdaların üretiminde kullanılması yasaklanır veya
2) Listenin Kullanımı Kısıtlanmış Diğer Öğeler bölümüne dâhil edilir ve gıdalara eklenmesine veya gıdaların üretiminde kullanılmasına sadece Kullanımı Kısıtlanmış Diğer Öğeler
bölümünde belirtilen koşullar altında izin verilir.
b) Sağlık üzerinde zararlı bir etkisinin bulunma ihtimalinin olduğu, ancak bu konudaki
bilimsel belirsizliklerin devam ettiğinin tespit edilmesi durumunda, söz konusu diğer öğe Listenin İnceleme Altına Alınmış Diğer Öğeler bölümüne dâhil edilir.
c) Bakanlık acil durumlarda, bir diğer öğeyi ve/veya bu diğer öğeyi içeren bir bileşeni
Listenin Kullanımı Yasaklanmış Diğer Öğeler bölümüne veya Listenin Kullanımı Kısıtlanmış
Diğer Öğeler bölümüne dâhil etmek için gerekli tedbirleri alır.
(4) Belirli gıdalar için bazı diğer öğelerin kullanımı hakkında bu Yönetmelikte belirlenenlere ilave olarak kendi özel mevzuatında kısıtlamalar veya yasaklamalar getirilebilir.
(5) Bir başvuru sahibi, Listenin İnceleme Altına Alınmış Diğer Öğeler bölümünde yer
alan bir diğer öğenin bir gıdada veya gıda grubunda belirli koşullarda kullanılması durumunda
güvenilir olduğunu gösteren ve bu kullanımın amacını açıklayan bilimsel verileri içeren bir
başvuru dosyasını değerlendirilmek üzere Genel Müdürlüğe sunabilir. Başvuru dosyasının Genel Müdürlük tarafından geçerli dosya olarak dikkate alınması için, ilgili diğer öğenin Listenin
İnceleme Altına Alınmış Diğer Öğeler bölümüne dâhil edilmesine ilişkin olarak ikinci ve üçüncü fıkra uyarınca alınan kararın yürürlüğe girmesinden itibaren on sekiz ay içinde sunulmuş
olması gerekir. Sunulan başvuru dosyasının değerlendirilmesi aşamasında, ihtiyaç duyulması
halinde Bilimsel Komisyonun görüşüne başvurulabilir.
(6) Genel Müdürlük, bir diğer öğenin Listenin İnceleme Altına Alınmış Diğer Öğeler
bölümüne eklenmesinden itibaren dört yıl içinde, bu diğer öğenin kullanımına izin vermek için
veya gerektiğinde bu diğer öğeyi Listenin Kullanımı Yasaklanmış Diğer Öğeler bölümüne veya
Listenin Kullanımı Kısıtlanmış Diğer Öğeler bölümüne dâhil etmek için karar alabilir. Genel
Müdürlük bu kararı alırken, mevcut ise beşinci fıkrada belirtildiği şekilde değerlendirilmek
üzere sunulan herhangi bir başvuru dosyasına ilişkin Bilimsel Komisyonun görüşünü de dikkate
alır. Bakanlık, acil durumlarda, bir diğer öğe ve/veya bu diğer öğeyi içeren bir bileşeni atıf yapılan listeden çıkarmak için gerekli tedbirleri alır.
(7) Birinci, ikinci ve üçüncü fıkra kapsamındaki konulara ilişkin değerlendirmeler için
12 nci ve 13 üncü maddede belirlenen kurallar uygulanır.
(8) Beşinci fıkrada belirtildiği şekilde Bilimsel Komisyonun görüşüne ihtiyaç duyulması
halinde 14 üncü maddede belirlenen kurallar uygulanır.
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Diğer öğelerin Listeye dâhil edilmesi için gerekli koşulların oluşması
MADDE 12 – (1) Genel Müdürlük, 11 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen koşullarda gıdalara eklenen veya gıdaların üretiminde kullanılan bir diğer öğenin değerlendirilmesinde, söz konusu diğer öğenin eklendiği gıda ürünlerinin piyasaya arz durumunu dikkate
alır.
(2) Birinci fıkrada bahsedilen değerlendirmenin, aşağıdaki koşullardan en az birinin
oluştuğunu göstermesi durumunda, söz konusu diğer öğenin Listeye dâhil edilmesine ilişkin
bir değerlendirme süreci başlatılabilir:
a) Söz konusu diğer öğenin gıdaya eklenmesi veya gıdanın üretiminde kullanılması nedeniyle, bu öğenin alım miktarı, dengeli ve çeşitli bir beslenme ile normal koşullarda tüketimden beklenen makul miktarları fazlasıyla aşmış ve buna bağlı olarak tüketicilere yönelik potansiyel bir risk ortaya çıkmış ise,
b) Söz konusu diğer öğenin genel yetişkin nüfus veya potansiyel bir risk belirlenmiş
olan bir nüfus grubu tarafından tüketilmesine bağlı olarak tüketicilere yönelik potansiyel bir
risk ortaya çıkmış ise.
(3) Bu Yönetmeliğin amaçları açısından, söz konusu diğer öğenin, dengeli ve çeşitli
bir beslenme ile normal koşullarda tüketimden beklenen makul miktarı fazlasıyla aşacak miktarlarda alımı ile sonuçlanacak koşullar, fiili olarak ortaya çıkmalıdır. Ayrıca bu fiili koşullar,
ilgili diğer öğenin genel yetişkin nüfus veya sağlık endişesi gündeme gelmiş olan belirli nüfus
grupları tarafından ortalama alımı ile karşılaştırılarak değerlendirilir.
Diğer öğelerin Listeye dâhil edilmesine ilişkin bilimsel değerlendirme ve Bilimsel
Komisyonun görüşü
MADDE 13 – (1) Genel Müdürlük, 12 nci madde kapsamındaki değerlendirme sürecinde, ihtiyaç duyulması halinde Bilimsel Komisyonun görüşünü talep edebilir. Bu durumda
söz konusu talep, ilgili diğer öğenin piyasaya arz durumuna ilişkin bilgiler ve mevcut ise ilgili
bilimsel verilerle birlikte Bilimsel Komisyona iletilir.
(2) Bilimsel Komisyonun bir diğer öğenin Listeye dâhil edilmesine ilişkin bilimsel görüşü, 11 inci maddenin birinci fıkrasında ve 12 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilmiş olan
koşulların oluştuğunu gösterecek şekilde olmalı ve genel olarak kabul görmüş mevcut ve ilgili
bilimsel kanıtlar ile birlikte aşağıdakileri içermelidir:
a) Söz konusu diğer öğenin gıdaya eklendiğini veya gıdanın üretiminde kullanıldığını
gösteren kanıtlar. (Bu kanıtlar, 12 nci maddenin birinci fıkrasında belirtildiği üzere, söz konusu
diğer öğeyi içeren gıda ürünlerinin hâlihazırda piyasaya arz edilmiş olduğuna ilişkin bilgileri
içerir.)
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b) 12 nci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen durumlarda, aynı maddenin
üçüncü fıkrasına uygun olarak değerlendirilmek üzere, söz konusu diğer öğenin alımının, dengeli ve çeşitli bir beslenme ile normal koşullarda tüketildiğindeki alımını fazlasıyla aştığını
gösteren kanıtlar. (Bu kanıtlar, mevcut en güncel beslenme veya gıda tüketim araştırmalarından
elde edilen ve söz konusu diğer öğenin beslenme yoluyla gerçek alım miktarını gösteren bilimsel verileri içermelidir. Değerlendirmeye dâhil edilmek üzere, söz konusu diğer öğenin eklendiği gıdalar ve/veya bu diğer öğeyi içeren takviye edici gıdalar dikkate alınabilir. Bilimsel
görüş içerisinde, ‘dengeli ve çeşitli bir beslenme ile normal koşullarda tüketim’ ile ilgili değerlendirmenin dayanağı hakkında da bilgi verilmelidir.)
c) Söz konusu diğer öğenin tüketiminden kaynaklanan tüketicilere yönelik potansiyel
bir risk bulunduğunu gösteren kanıtlar. (Bu kanıtlar, yayımlanmamış fakat geçerliliği kabul
gören raporlar, ulusal ve uluslararası risk değerlendirme kurumlarının bilimsel görüşleri veya
akademik incelemeden geçmiş ve bağımsız makaleler gibi ilgili bilimsel verilerden oluşmalıdır.
Bilimsel veriler özetlenmeli ve bilimsel verilerin kaynak listesine yer verilmelidir.)
(3) Bilimsel Komisyon, birinci fıkrada belirtilen talebin kendisine iletildiği tarihten itibaren dokuz ay içinde bilimsel görüşünü oluşturur.
(4) Bilimsel Komisyon tarafından oluşturulan bilimsel görüş taslağı, sonuçlandırılmadan önce Genel Müdürlük vasıtasıyla kamuoyunun görüşüne açılır. İlgili taraflar, Bilimsel Komisyonun bilimsel görüşüne ilişkin görüşlerini otuz gün içinde bildirir. Bilimsel Komisyon,
gelen görüşleri değerlendirir. Bilimsel Komisyon tarafından son şekli verilen bilimsel görüş
Genel Müdürlüğe iletilir.
İnceleme altındaki diğer öğelere ilişkin başvurular için bilimsel değerlendirme ve
Bilimsel Komisyonun görüşü
MADDE 14 – (1) Genel Müdürlük, 11 inci maddenin beşinci fıkrası kapsamında sunulan geçerli bir başvuru dosyasının değerlendirilmesi sürecinde Bilimsel Komisyonun görüşüne ihtiyaç duyar ise, ilgili başvuru dosyası Bilimsel Komisyona iletilir.
(2) Bir başvuru sahibi tarafından Listenin İnceleme Altına Alınmış Diğer Öğeler bölümünde yer alan bir diğer öğe için 11 inci maddenin beşinci fıkrasına istinaden sunulan bir başvuru dosyasının, Bilimsel Komisyon tarafından yapılacak güvenilirlik değerlendirmesi açısından geçerli kabul edilmesi için, bu başvuru dosyası hazırlanırken Genel Müdürlük tarafından
yayımlanan ilgili kılavuzlar esas alınır.
(3) Başvuru dosyasının ikinci fıkrada belirtilen hususlar açısından geçerliliği, dosyanın
teslim alındığı tarihten itibaren otuz gün içinde Genel Müdürlük tarafından değerlendirilir. Başvuru dosyasının geçerli olarak kabul edilmemesi durumunda, dosya başvuru sahibine iade edilir
ve başvuru sahibi gerekçeleri ile birlikte bu konuda bilgilendirilir.

Sayfa : 20

RESMÎ GAZETE

7 Mart 2017 – Sayı : 30000

(4) Bilimsel Komisyon, başvuru dosyasına ilişkin bilimsel görüşünü, geçerli bir dosyayı
teslim aldığı tarihten itibaren dokuz ay içinde verir.
(5) Bilimsel Komisyon, başvuru sahibinden, Genel Müdürlük aracılığı ile belirlenen
süre içinde sunulmak üzere ilave veri veya bilgi talep edebilir. Bilimsel Komisyon başvuru sahibinden ilave bilgi istediğinde, dördüncü fıkrada belirtilen dokuz aylık süre bir defaya mahsus
olmak üzere 3 aya kadar uzatılabilir. Başvuru sahibi talep edilen bilgiyi, Bilimsel Komisyonun
talebini teslim aldığı günden itibaren 15 gün içinde sunar.
(6) Bilimsel Komisyon tarafından oluşturulan bilimsel görüş taslağı, Genel Müdürlük
vasıtasıyla kamuoyunun görüşüne açılır. İlgili taraflar, Bilimsel Komisyonun bilimsel görüşüne
ilişkin görüşlerini otuz gün içinde bildirir. Bilimsel Komisyon, gelen görüşleri değerlendirir.
Bilimsel Komisyon tarafından son şekli verilen bilimsel görüş Genel Müdürlüğe iletilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Genel ve Son Hükümler
Avrupa Birliği mevzuatına uyum
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik; 20/12/2006 tarihli ve (AT) 1925/2006 sayılı Gıdalara
Vitaminler, Mineraller ve Belirli Diğer Öğelerin Eklenmesi hakkında Parlamento ve Konsey
Tüzüğü ile bu Tüzük kapsamında yayımlanan 11/4/2012 tarihli ve (AB) 307/2012 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.
İdari yaptırım
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlar hakkında 11/6/2010
tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun ilgili maddelerine göre idari yaptırım uygulanır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren gıda işletmecileri, 31/12/2019 tarihine kadar bu Yönetmelik hükümlerine uymak zorundadır.
(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri, Yönetmelikte belirtilen geçiş süreleri içinde 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği ile 26/1/2017 tarihli
ve 29960 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme
ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği hükümlerine uyarlar.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
yürütür.
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
TÜRK GIDA KODEKSİ HAYVANSAL GIDALARDA BULUNABİLECEK
FARMAKOLOJİK AKTİF MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI
VE MAKSİMUM KALINTI LİMİTLERİ YÖNETMELİĞİ
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; gıda güvenilirliğinin sağlanması amacıyla
hayvansal gıdalarda bulunabilecek veteriner ilaçlarına ait bilimsel ve teknik olarak tespit edilmesi mümkün olan farmakolojik aktif maddelerin sınıflandırılması ve maksimum kalıntı limitlerini belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, hayvansal gıdalarda bulunabilecek veteriner ilaçlarına
ait farmakolojik aktif maddelerin sınıflandırılması ve maksimum kalıntı limitlerini kapsar.
(2) Bu Yönetmelik;
a) Aktif veya pasif bağışıklığı oluşturmak veya bağışıklık durumunun tespiti için immunolojik veteriner tıbbi ürünlerde kullanılan biyolojik kökenli aktif maddeler ile teşhis kitlerini,
b) 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği kapsamında bulunan maddeleri,
kapsamaz.
(3) Bu Yönetmelik; gıda değeri olan hayvanlara uygulanması yasaklanan ve belli şartlara bağlanan hormon ve benzeri maddelere ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalacak şekilde
uygulanır.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri,
Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 23 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) 5996 sayılı Kanunun 3 üncü maddesindeki tanımlara ilave olarak ikinci fıkrada yer alan tanımlar da geçerlidir.
(2) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Belirleyici kalıntı: Bu Yönetmelik kapsamına giren ürünlerdeki veteriner ilaç kalıntısı
hakkında bilgi veren ve organizmada farmakodinamiği bilinen, toplam kalıntıya paralel olarak
azalan farmakolojik aktif madde ve/veya bu maddelerin metabolitlerini,
b) Farmakolojik aktif madde: Hazır bir ilaç preparatında bulunan ve organizmada farmakolojik etki oluşturabilecek maddeyi,
c) Farmakolojik aktif madde kalıntısı: Hayvansal gıdalarda bulunan aktif madde, yardımcı madde veya bozulma ürünleri ile bunların metabolitlerinin canlı ağırlık bazında mg/kg
veya µg/kg olarak ifade edilen tüm farmakolojik aktif maddeleri,
ç) Gıda elde edilen hayvan: Gıda üretimi amacıyla yetiştirilen, tutulan, kesilen veya
avlanan hayvanları,
d) Hedef doku: Söz konusu farmakolojik aktif maddenin veya belirleyici kalıntının aranacağı doku veya organı,
e) Kas: Doğal oranda bağ doku, tendon, sinir, lenf yumrusu, kemik, intersitisyal veya
intramuskular yağ ihtiva eden karkasın iskelet dokusu veya doku parçalarını,
f) Maksimum kalıntı limiti: Hayvansal gıdalarda bulunmasına izin verilen farmakolojik
aktif madde kalıntısının maksimum konsantrasyonunu,
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g) Veteriner ilaçları: Hayvanları tedavi, koruma ve teşhis amacıyla veya hayvanın
davranış ya da fizyolojik fonksiyonlarını değiştirmek amacıyla uygulanan farmakolojik maddeleri,
ğ) Yağ: Karkasın intersitisyal ve intramuskular yağını ve süt yağını ihtiva etmeyen, hayvan karkasında bulunan veya karkastan kesilerek elde edilen lipit bazlı dokuyu,
ifade eder.
Farmakolojik aktif maddeler
MADDE 5 – (1) Hayvansal gıdalarda bulunabilecek veteriner ilaçlarına ait farmakolojik aktif maddelerin sınıflandırılması ve maksimum kalıntı limitleri Ek-1’de yer almaktadır.
(2) Ek-1’de yer alan;
a) Bölüm-1’de gıda elde edilen hayvanlarda kullanımına izin verilen farmakolojik aktif
maddeler ve bu maddelerin maksimum kalıntı limitleri,
b) Bölüm-2’de hangi seviyede olursa olsun insan sağlığı açısından tehlikeli olması nedeniyle gıda elde edilen hayvanlarda kullanımı yasaklanan ve gıdalarda hiçbir seviyede bulunmaması gereken farmakolojik aktif maddeler,
gösterilmiştir.
Atıflar
MADDE 6 – (1) Mevzuatta, bu Yönetmeliğin yayımından önce yürürlükte olan hayvansal gıdalarda bulunabilecek veteriner ilaçlarına ait farmakolojik aktif maddelerin sınıflandırılması ve maksimum kalıntı limitlerine ilişkin gıda kodeksine yapılan atıflar bu Yönetmeliğin
ilgili hükümlerine yapılmış sayılır.
İdari yaptırım
MADDE 7 ‒ (1) Bu Yönetmeliğe aykırı davrananlar hakkında 5996 sayılı Kanunun ilgili maddelerine göre yaptırımlar uygulanır.
Avrupa Birliği mevzuatına uyum
MADDE 8 ‒ (1) Bu Yönetmelik, 6/5/2009 tarihli ve (AT) 470/2009 sayılı Hayvansal
Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılmasına ilişkin Avrupa
Birliği Parlamentosu ve Konsey Tüzüğünün ilgili hükümleri ile 22/12/2009 tarihli ve (AB)
37/2010 sayılı Hayvansal Gıdalardaki Maksimum Kalıntı Limitlerine İlişkin Komisyon Tüzüğüne uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 9 ‒ (1) Bu Yönetmelik ile 4/5/2012 tarihli ve 28282 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Uyum zorunluluğu
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren
gıda işletmecileri, 1/6/2017 tarihine kadar bu Yönetmelik hükümlerine uyum sağlamak zorundadır.
(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri; bu
Yönetmelik hükümlerine uyum sağlayıncaya kadar 9 uncu madde ile yürürlükten kaldırılan
Yönetmelik hükümlerini uygulamak zorundadır.
Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
yürütür.
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Millî Eğitim Bakanlığından:
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSU
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 29/5/2013 tarihli ve 28661 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (i), (j), (o) ve (ö) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“i) Eğitim ve sınav aracı (“A1” sınıfı sertifika için): Gücü 11 kilovatı ve gücünün ağırlığına oranı 0,1’i geçmeyen, iki tekerlekli motosikleti,
j) Eğitim ve sınav aracı (“A2” sınıfı sertifika için): Gücü 11-35 kilovat arasında olan
ve gücünün ağırlığına oranı 0,2’yi geçmeyen, iki tekerlekli motosikleti,”
“o) Eğitim ve sınav aracı (Römork): Motorlu araçla çekilen, yüklü ağırlığı “BE” sertifika sınıfı için 750 kilogramın üzerinde 3.500 kilogramı geçmeyen, “C1E” ve “D1E” sertifika
sınıfları için 3.500 kilogramın üzerinde 7.500 kilogramı geçmeyen, “CE” ve “DE” sertifika sınıfları için 12.000 kilogramdan fazla olan insan veya yük taşımak için imal edilmiş motorsuz
taşıtı,
ö) Eğitim ve sınav aracı (Yarı Römork): Yüklü ağırlığı “BE” sertifika sınıfı için 750
kilogramın üzerinde 3.500 kilogramı geçmeyen, “C1E” ve “D1E” sertifika sınıfları için 3.500
kilogramın üzerinde 7.500 kilogramı geçmeyen, “CE” ve “DE” sertifika sınıfları için 12.000
kilogramdan fazla olan insan veya yük taşımak için imal edilmiş, bir kısmı motorlu taşıt veya
araç üzerine oturan, taşıdığı yükün ve kendi ağırlığının bir kısmı motorlu araç tarafından taşınan
motorsuz taşıtı,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “müdürlüklerince” ibaresinden sonra gelmek üzere “akan trafikte direksiyon eğitimi dersinin başladığı
tarihten itibaren” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin yedinci fıkrasının son iki cümlesi
yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(8) Direksiyon eğitimi dersi sınavında Özel MTSK Modülü üzerinden il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince yapılan değerlendirme sonucunda, kursun bir dönemde “B” sertifika sınıfında sınava giren kursiyerlerinden Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav Değerlendirme Formunda
(EK-4) kırmızı renkli kutu ile gösterilen davranışlardan başarısız olanların oranının %55 ve
üstünde olması durumunda ilgili kurs hakkında Kanunun 7 nci maddesi çerçevesinde işlem yapılır. Ancak kursun değerlendirmeye alınan kursiyer sayısı 10’un altında ise işlem yapılmaz.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 8 – (1) Özel motorlu taşıt sürücüleri kursuna, 5580 sayılı Kanun ve 20/3/2012
tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda iller ve ilçelerin nüfusu da dikkate alınarak Bakanlıkça kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenir. “G” sınıfı sertifika
hariç biri “B” sınıfı sertifika olmak şartıyla en az üç sertifika sınıfı öğretim programı uygulamak
üzere kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenir.
(2) Merkez ilçe ve ilçelerin nüfusuna göre merkez ilçe ve ilçede açılacak kurum sayısı
belirlenirken Türkiye İstatistik Kurumunun her yıl belirlediği sayılar esas alınır. Nüfusu;
a) 10.000-20.000 arası olan ilçelerde bir,
b) 20.001-30.000 arası olan ilçelerde iki,
c) 30.001-50.000 arası olan ilçelerde üç,
ç) 50.000’den sonraki her 50.000 nüfus için ise üç,
kurum açılmasına izin verilir. Toplam nüfusu 10.000’in altında olan ilçelerde ise kurs
açılamaz.
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(3) Nüfusu azalan ilçelerde, mevcut kurslar faaliyetlerine devam eder. Ancak bu ilçelerdeki kursların herhangi bir nedenle kapatılması halinde yeni kurs açılması, ikinci fıkra hükümlerine göre belirlenir.
(4) Türkiye İstatistik Kurumu tarafından her yıl ilan edilen il ve ilçelerin nüfusuna göre
kurs açılacak il ve ilçeler, Genel Müdürlüğün internet sitesinde Bakanlıkça Şubat ayı içerisinde
ilan edilir. Kurs açılacak il ve ilçeler için kurucular tarafından başvuruların hangi tarih ve saatte
başlayacağı başvuru tarihinden en az bir ay önce Genel Müdürlüğün internet sayfasında ilan
edilir. Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde belirtilen kurucu veya kurucu temsilcisine ait şartları taşıyanlardan kurs açmak isteyenler, başvuru
tarihinden itibaren bir ay içerisinde; kurs açmak istediği il ve ilçeyi, kurucu veya kurucu temsilcisinin kimlik, adres, iletişim ve öğrenim durumu bilgilerini, Genel Müdürlüğün internet
sayfasında yer alan başvuru ekranından girerek müracaat eder.
(5) Her il ve ilçe için müracaat eden kurucu veya kurucu temsilcisine ait kimlik bilgileri,
öğrenim durumu ve adli sicil sorgulaması başvuru önceliğine göre Genel Müdürlükçe yapılır.
Sorgulama sonucunda kurs açmasında sakınca görülmeyen müracaat sahiplerinin, Millî Eğitim
Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen belgeleri üç ay içerisinde tamamlayıp il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne vermesi gerektiği
Genel Müdürlükçe ilgili valiliğe, valilikçe de müracat sahibine yazı ile bildirilir. Kurs açmak
üzere müracaat eden kurucu veya kurucu temsilcisi, verilen süre sonuna kadar belgelerini eksiksiz
olarak teslim etmezse veya il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce yapılan inceleme sonucunda belgelerinin ilgili mevzuata uygun olmadığı tespit edilirse bu durum yazı ile müracaat sahibine
bildirilir ve yazı ekinde belgeler iade edilir. Ayrıca konu hakkında Genel Müdürlüğe bilgi verilir.
Bu kurucu veya kurucu temsilcisine iki yıl süre ile kurs açmak için Genel Müdürlüğün internet
sayfasında yer alan başvuru ekranı girişine izin verilmez.
(6) Genel Müdürlüğün internet sayfasında yer alan başvuru ekranına aynı il veya ilçe
sınırları içinde birden fazla kurs açma müracaatı olması durumunda, müracaat eden farklı kişiler
ilk müracaattan itibaren sıralanarak farklı kişiler tarafından açılacak kurs sayısı kadar müracaat
edilmesi halinde tümüne, farklı kişiler tarafından açılacak kurs sayısından fazla müracaat edilmiş olması halinde ise başvuru sırasına göre beşinci fıkra hükümleri doğrultusunda işlem başlatılır. Müracaat edenlerin belgelerinin iade edilmesi durumunda sırasıyla sonraki müracaat
edenler için aynı işlem uygulanır.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında geçen “maarif
müfettişleri” ibaresi “Bakanlık maarif müfettişleri/Bakanlık maarif müfettiş yardımcıları/il
millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürleri veya il millî eğitim müdürlüğünce görevlendirilen başka personel tarafından” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (6)
numaralı alt bendinde yer alan “deneyim şartı aranmayan sertifika sınıflarında sürücü sertifikasının fotokopisi.” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, birinci fıkrasının (a) bendinin (7) numaralı
mülga alt bendi ile (b) bendinin (6) numaralı mülga alt bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş, birinci fıkrasının (b) bendine aşağıdaki (7) numaralı alt bent eklenmiş ve birinci fıkrasının (b) bendinin sonunda yer alan “istenir.” ibaresinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiştir.
“7) 18 yaşını doldurmamış kursiyerler için veli/vasi muvafakatnamesi,”
“6) 18 yaşını doldurmamış kursiyerler için veli/vasi muvafakatnamesi,
7) Sürücü belgesi almasına engel teşkil edecek bir sabıkasının olmadığına dair emniyet
müdürlüklerinden alacağı belge,”
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“Kayıt için istenen belgeler kurs tarafından kayıt esnasında Özel MTSK Modülüne tarattırılır,
il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince belgelerin kontrolü yapılarak uygun görülenler Özel MTSK
Modülü üzerinden onaylanır. Tarama ve onaylama işleminde eksik ve hata olması durumunda
ilgililer hakkında gerekli işlem yapılır.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “direksiyon eğitimi dersi ile her teorik ders için ayrı ayrı olmak üzere” ibaresi “Teorik derslerin toplam” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasındaki ikinci cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiş, aynı maddeye birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki ikinci fıkra eklenerek diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiş, aynı maddenin teselsül ettirilen dördüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı maddeye
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Kurs tarafından, başarısız olan kursiyerler için 45 gün içerisinde üç defa daha ön sınav yapılır.
Dört sınav sonucunda da başarısız olan kursiyerler, yeniden 45 gün içerisinde akan trafikte yapılan direksiyon eğitimi dersinin tamamını alarak tekrar ön sınava aynı usulle girerler.”
“(2) Teorik sınava elektronik sınav (e-Sınav)’la girmek isteyen kursiyerler sınavda başarısız olmaları durumunda bir sonraki sınav için en erken 15 gün, en geç 45 gün içinde randevu
alarak sınava girmek zorundadırlar. Belirtilen süreler içerisinde sınava girmeyen kursiyer bir
sınav hakkını kullanmış sayılır.”
“İkinci dört sınav hakkını kullanacak kursiyerler için de birinci fıkradaki ön sınav ile ilgili uygulamalar yapılır.”
“(6) İlk dört sınav hakkını manuel vitesli sertifika sınıfı aracında kullanan kursiyer, istemesi halinde aynı sınıfın otomatik şanzımanlı sertifikasını almak üzere direksiyon eğitiminde
ve ikinci dört sınav hakkında otomatik şanzımanlı araç kullanabilir.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin yedinci fıkrasının ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“(2) Üniversite ve yüksekokullar ile lise ve dengi okullarda zorunlu trafik ve çevre, ilk
yardım ve araç tekniği derslerinden başarılı olduklarını belgeleyenler, belgelendirdikleri derslerden; 22/5/2002 tarihli ve 24762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İlk Yardım Yönetmeliği
gereğince ilk yardımcı sertifikasına sahip kişiler ilk yardım dersinden istemeleri hâlinde eğitime
tabi tutulmazlar, sadece sınavlara girerler.
(3) 2918 sayılı Kanunun 118 inci maddesi gereğince sürücü belgelerinin iki ay süre ile
geri alınması sonucu eğitime alınacak sürücüler, bu iki aylık süre içinde özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarında teorik derslerin tamamına devam ederler. Bu kursa devam edenlere kurs
müdürlüğünce belirtilen eğitimi aldıklarına dair belge verilir.”
“Ayın onuncu günü hafta sonu veya resmî tatil olması durumunda takip eden ilk iş günü mesai
bitimine kadar grup açılmasına izin verilir.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, ikinci fıkrasının (ç) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde ve aynı fıkranın (d) bendinde
yer alan “10” ve “20” ibareleri “12” ve “22” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki
fıkra eklenmiştir.
“(1) Kursta kullanılacak direksiyon eğitimi ve sınav araçlarının kursun kurucusu adına
kayıtlı olması, eğitim ve sınavda her an kullanılmaya hazır bulundurulması gerekir.”
“ç) Direksiyon eğitim ve sınav aracının üst kısmına, mavi zemin üstüne beyaz yazı ile
ön ve arkasında eğitim esnasında sadece “Sürücü Adayı Eğitim Aracı” sınav esnasında ise sadece “Sürücü Adayı Sınav Aracı” ifadesi bulunan ve görülebilir net alanının yüksekliği 15 cm,
eni 60 cm ebadında fosforlu veya ışıklı levha konulur.”

Sayfa : 66

RESMÎ GAZETE

7 Mart 2017 – Sayı : 30000

“e) Sınavda kullanılmak üzere Sınav Yürütme Komisyonuna bildirilen aracın sınav günü arıza yapması veya millî eğitim müdürlüğünce geçerli sayılabilecek bir nedenle sınavda
kullanılamaması hâlinde şartları haiz o ilçede kursa ait başka bir araçla; kursun başka aracı bulunmaması hâlinde bir başka kursa ait araçla o günkü sınav yapılabilir. Sınava başlamadan
veya sınav anında aracın arıza yapması hâlinde kursiyerin sınav hakkı saklı kalır. Bu kursiyerlerin bir sonraki sınav ücreti kurs tarafından karşılanır.”
“(4) Kurslarda uygulanan sertifika sınıfı programına göre;
a) “B” sertifika sınıfı için en az dört direksiyon eğitim ve sınav aracı (en az bir tanesi
manuel şanzımanlı olmak üzere, manuel veya otomatik şanzımanlı),
b) “M”, “A1”, “A2”, “A” ve “B1” sertifika sınıfları için en az birer direksiyon eğitim
ve sınav aracı (en az bir tanesi manuel şanzımanlı olmak üzere manuel veya otomatik şanzımanlı),
c) “F”, “C”, “C1”, “CE”, “D1” ve “D” sertifika sınıfları için en az birer direksiyon eğitim ve sınav aracı,
bulunması zorunludur.”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiş, aynı maddenin altıncı fıkrasında yer alan “zorunludur.” ibaresinden
sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiş ve aynı fıkrada yer alan “Bu fıkra hükümlerine
aykırı olarak kursiyere araç kullandırdığı tespit edilen usta öğreticilere yapılan inceleme ve soruşturma sonucuna göre kurslarda bir yıl süreyle görev verilmez.” cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.
“Belgenin başlama tarihi, kursiyerin akan trafikte eğitime başladığı tarih; bitiş tarihi ise altı ay
sonraki tarihtir. İlk dört hakkını tamamlayan veya belgesinin geçerlilik süresi tamamlanan kursiyerler için akan trafikte eğitime/sınava başlamadan önce belge yeniden düzenlenir.”
“Bu fıkra hükümlerine aykırı olarak kursiyere araç kullandırdığı tespit edilen usta öğreticilere,
yapılan inceleme ve soruşturma sonucuna göre millî eğitim müdürlüğünce yapılacak, kursun
katıldığı ilk beş sınavda görev verilmez. Aynı işlemin ikinci kez tekrarlanması halinde bu kişilere, on sınavda; üçüncü kez tekrarlanması halinde ise bir yıl görev verilmez. Ayrıca bu kişiler
hakkında gerekli işlem yapılır. Görev verilmeme işlemi, inceleme ve soruşturma sonucuna göre
alınacak onay tarihinden itibaren ilk uygulama sınavında uygulanır.”
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “araç
tekniği dersi ile” ibaresinden sonra gelmek üzere “trafikte sorumluluk bilincinin oluşması, yardımlaşma, sabır ve öfke yönetimi gibi konuları içeren” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(2) Kursta yüz ceza puanının doldurulması, uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisinde
araç kullanılması, alkollü olarak araç kullanılması veya hız sınırının aşılması gibi kural ihlalleri
nedeniyle sürücü belgesi geri alınanlara eğitim personeli olarak beş yıl süreyle görev verilmez,
görevli iken sürücü belgesi geri alınanların da görevine son verilir.”
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) Direksiyon eğitimi dersi için en az dört eğitim personeli olmak üzere yeterli sayıda
eğitim personeli,”
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) İlk yardım dersi için İlk Yardım Yönetmeliği kapsamında alınmış ilk yardım eğitmeni sertifikası veya ilk yardım kurs bitirme belgesi ile birlikte eğiticilerin eğitimi kurs bitirme
belgesi sahibi olmak,”
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MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci, yedinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Direksiyon eğitimi dersi sınavlarında (EK-3) veya (EK-4) formu kullanılır. “M”,
“A1”, “A2”, “A” ve “B1” sınıfı sertifikanın sınavına, EK-7’de yer alan krokide belirtilen şekilde düzenlenmiş alanda başlanır. “B1” sınıfı sertifikanın sınavında kursiyer Sarı Çizgi üzerinden geçirilmez. Bu alanda başarılı olan kursiyerlerin sınavına akan trafikte devam edilir.
Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu, akan trafikte kursiyerle
cep telefonu haricinde uygun iletişim aracı ile iletişim kurar. Diğer sertifika sınıflarının sınavının tamamı akan trafikte yapılır. Sınavlarda başarı gösterenlere Özel Motorlu Taşıt Sürücüsü
Sertifikası (EK-6) verilir.”
“(7) Direksiyon eğitimi dersinin sınav süresi 35 dakikadan az olamaz. 35 dakikalık sürenin ilk beş dakikasında kursiyere aracı tanıma ile ilgili (EK-3) veya (EK-4) formlarında yer
alan sorular sorulur. Ancak kursiyerin araç tanıma ve kullanmada yetersiz olması ve sürücü
olamayacağına kanaat getirilmesi hâlinde sınava son verilir. Akan trafikte kursiyerin başarısız
olması halinde aracı, kursun usta öğreticisi sınavın başlama yerine getirir. Her kursiyerin direksiyon eğitimi dersi sınavından sonra 5 dakika ara verilir.
(8) Sınavlarda komisyonların veya diğer görevlilerin çalışmasını tehdit, hakaret veya
zor kullanarak engelleyen ya da engellettiren, başkasının yerine sınava giren veya başkasını
kendi yerine sınava sokanlar direksiyon eğitimi dersi uygulama ve değerlendirme komisyonu
tarafından tutanakla tespit edilir. Bunlar hakkında 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim
Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 5 inci maddesi çerçevesinde işlem yapılır. Ayrıca bu durum il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce sınav tarihinden sonraki ilk iş gününden itibaren Özel MTSK modülüne girilerek söz konusu kursiyerin
sınav tarihi itibarıyla iki yıl süre ile kayıtları dondurulur. Tespit tarihinden itibaren iki yıl geçmedikçe bu kişilerin kurslara tekrar kaydı yapılmaz.”
MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci, beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) İl millî eğitim müdürü, direksiyon eğitimi dersi uygulama ve değerlendirme sınavında il sınav sorumlusu olarak görev yapar. İl sınav sorumlusu, kursların iş ve işlemlerini yürütmekle görevli il millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürünü il sınav sorumlusu yardımcısı
olarak görevlendirir. İl millî eğitim müdürü, il sınav sorumlusu olarak il sınav sorumlusu yardımcısı ile direksiyon eğitimi dersi uygulama ve değerlendirme sınavında sınav yürütme komisyonlarını denetleyerek iş ve işlemlerin ilgili mevzuata uygun yapılmasını sağlar. Direksiyon
eğitimi dersi uygulama ve değerlendirme sınavında il sınav sorumlusu ve yardımcısının görevleri Genel Müdürlükçe belirlenir. Merkez ve diğer ilçelerde, Genel Müdürlükçe belirlenen
usul ve esaslar çerçevesinde sınav sürecini kontrol etmek ve denetlemek üzere il millî eğitim
müdür yardımcısı/şube müdürü/maarif müfettişi/maarif müfettiş yardımcısı görevlendirilir.”
“(5) İl sınav sorumlusu yardımcısı, sınav yürütme komisyonu başkanı ve sınav sürecini
kontrol edecek ve denetleyeceklerden görevine gelmeyen, geç gelen veya sınavda ilgili mevzuatta belirtilen görevleri yapmayan veya mevzuata aykırı hareket edenlere gerekli inceleme
ve soruşturma sonucuna göre il sınav sorumlusu tarafından tespit tarihinden itibaren yapılacak
üç sınavda görev verilmez. Bu kişilere; ikinci kez tekrarlanması halinde altı sınavda, üçüncü
kez tekrarlanması halinde ise bir yıl görev verilmez. Ayrıca bu kişiler hakkında gerekli yasal
işlem yapılır. Görev verilmeme işlemi, inceleme ve soruşturma sonucuna göre alınacak onay
tarihinden itibaren ilk uygulama sınavında uygulanır.
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(6) Sınav yürütme komisyonu üyeleri, direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu başkan ve üyeleri, sınavda görevli diğer personel ve direksiyon usta
öğreticilerinden görevine gelmeyen, geç gelen veya sınavda ilgili mevzuatta belirtilen görevleri
yapmayan veya aykırı hareket edildiği gerekli inceleme ve soruşturma sonucunda tespit edilenlere sınav yürütme komisyonu başkanı tarafından tespit tarihinden itibaren yapılacak üç sınavda görev verilmez. Bu kişilere; ikinci kez tekrarlanması halinde altı sınavda, üçüncü kez
tekrarlanması halinde ise bir yıl görev verilmez. Ayrıca bu kişiler hakkında gerekli işlem yapılır.
Görev verilmeme işlemi, inceleme ve soruşturma sonucuna göre alınacak onay tarihinden itibaren ilk uygulama sınavında uygulanır.”
MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde
yer alan “240,” ibaresi “250,” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan
“EK-3 veya EK-4’te yer alan form” ibaresi “(EK-3) veya (EK-4) formu” olarak değiştirilmiş
ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(3) Sınavda bir günde kursun bütün kursiyerlerinin sınava alınması ve aynı günde alınan kursiyer sayısı dikkate alınarak kurstaki araçların görevlendirilmesi yapılır. Aynı kursun
kursiyerlerinin sınavının ikinci günde de yapılması durumunda, ilk günde görevlendirilmeyen
araçlar ve usta öğreticiler görevlendirilir. Araçların yetmemesi durumunda ilk gün görevlendirilen araçlara da görev verilir.”
MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve
diğer personel” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve ikinci fıkrasında yer alan “gereği bir yıl süre
ile görev verilmeyen direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu
başkan ve üyesine, bir yıl sonunda” ibaresi “doğrultusunda bahsedilen davranışları üçüncü kez
yaptığı tespit edilen ve bir yıl süreyle görev verilmeyen direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu başkan ve üyesine,” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki
cümle eklenmiş ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(EK-3) veya (EK-4) formu elektronik ortamda düzenlenmiş ise elektronik ortamda değerlendirerek onaylar.”
“(3) Başkan ve üye tarafından ayrı ayrı düzenlenen ve imzalanan (EK-3) veya (EK-4)
formunda kursiyerin başarılı görülmesi hâlinde kursiyer sınavda başarılı sayılır. Kursiyeri, başkan veya üyeden birisinin başarılı diğerinin ise başarısız olarak değerlendirmesi durumunda
başkanın değerlendirmesi esas alınır. Başarılı veya başarısız her kursiyer için ayrı bir (EK-3)
veya (EK-4) formu doldurulup başkan ve üye tarafından imzalanır. Başarısız olan kursiyerin
başarısız olma nedeni formların ilgili bölümüne yazılır. Bu formlar sınav yürütme komisyonuna
teslim edilir.”
MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “telsiz
ve benzeri” ibaresi “cep telefonu hariç uygun” şeklinde ve dördüncü fıkrasında yer alan “aday”
ibaresi “kursiyer” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(2) Sınavda kursiyer;
a) Araç bilgisini ölçmeye yönelik sorulara cevap verir.
b) Aracı çalıştırır ve hareket ettirir.
c) Sınavın yapıldığı güzergâhta aracın cinsi ve yol için belirlenen azami hız sınırına
ulaşır.
ç) Konilerin veya araçların arasına yola paralel olacak şekilde geri geri giderek park
eder.
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d) Çıkış eğimli yolda aracı durdurup yeniden ileri doğru hareket ettirir.
e) Uygun yolda aracı asgari 25 metre geri viteste kullanır.
f) Sinyalize edilmiş dönel/akıllı kavşakta sağa veya sola dönüşler yapar.
g) Gerektiğinde aracın silecek, ışık ve havalandırma gibi kumanda düğmelerini kullanır.
ğ) Dönel/akıllı/üç veya daha fazla kollu kontrollü ve kontrolsüz kavşaklara kuralına
uygun olarak yaklaşır, kavşağı geçer veya dönüş yapar.
h) Sınav güzergâhının uygun alanında 30 km hıza ulaştıktan sonra ani fren yapar.
ı) Geri geri giderken şeridini koruyarak köşeden sağa ya da sola 90 derecelik açı ile
dönüş yapar.
i) Trafik kurallarına uyar ve sürüş esnasında aynaları kontrol eder.
j) EK-4 formda belirtilen davranışlara ilişkin diğer uygulamaları yapar.”
MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “mesafelere” ibaresi “ölçülere” şeklinde ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı
maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(2) Krokide belirtilen alanda kursiyer;
a) Araç bilgisini ölçmeye yönelik sorulara cevap verir.
b) Krokide belirtilen alanda motoru çalıştırır ve hareket ettirir.
c) Sağdan başlayarak dokuz koni arasında slalom yapar.
ç) Konilerin bitiminde yedi metre çapındaki iki çember içerisinde sekiz çizer.
d) 20 metre uzunluğunda 20 cm genişliğindeki sarı çizgi üzerinde düzlemesine denge
sağlama hareketi yapar (“B1” sertifika sınıfı hariç).
e) “M” sertifika sınıfı araçlar için azami 30 km, “A1”, “A2”, “A” ve “B1” sertifika
sınıfı araçlar için azami 50 km hıza ulaşır.
f) Fren yapar ve durur.
g) 20 km hıza ulaştıktan sonra önüne konulan 1 metre genişliğindeki engele 2 metre
kala sağdan veya soldan kaçar. Engeli 2 metre geçtikten sonra tekrar yoluna girer. Engelden
50 cm’den daha fazla açıktan gidemez.
ğ) 20 km hıza ulaştıktan sonra ani fren yapar.
h) (EK-3) formunda belirtilen davranışlara ilişkin diğer uygulamaları yapar.”
“(4) (EK-7)’deki krokide belirlenen alanda yapılan değerlendirmeler tek seferde tamamlanır.
(5) Sınavın akan trafikte yapılan bölümü (EK-3) formuna göre yapılarak değerlendirilir.
Bu aşamada:
a) Sınavın yapıldığı güzergâhta aracın cinsi ve yol için belirlenen azami hız sınırına
ulaşır.
b) Sinyalize edilmiş dönel/akıllı kavşakta sağa veya sola dönüşler yapar.
c) Dönel/akıllı/üç veya daha fazla kollu kontrollü ve kontrolsüz kavşaklara kuralına
uygun olarak yaklaşır, kavşağı geçer veya dönüş yapar.
ç) Trafik kurallarına uyar ve ayna kontrollerini yapar.
d) (EK-3) formunda belirtilen davranışlara ilişkin diğer uygulamaları yapar.”
MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(1) Karayolları Trafik Yönetmeliğinin geçici 10 uncu maddesi kapsamına giren sürücü
belgesi sahibi olup farklı bir sınıfın motorlu taşıt sürücü sertifikası almak isteyenler Tablo 2’de,
bunların dışındaki sürücü belgesi sahiplerinden farklı bir sınıfın motorlu taşıt sürücü sertifikası
almak isteyenler ise Tablo 1’de istedikleri sertifika sınıfının şartlarını taşımak kaydıyla aşağıdaki tablolarda belirtilen ders saati sayısı kadar direksiyon eğitimi dersini alırlar:
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“(5) Farklı bir sınıf sertifika alacakların direksiyon eğitimi dersleri, direksiyon eğitim
alanında veya simülatör üzerinde yapılmayıp tamamı akan trafikte yapılabilir.”
MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Aralık” ibaresi “Kasım” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş ve
aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Komisyon tarafından tespit edilen ders saati ücretinden az olmamak üzere kurslar tarafından
belirlenen ders saati ücreti Ocak ayı sonuna kadar Özel Öğretim Kurumları Modülüne girilir.”
“(4) İkinci fıkradaki hükme aykırı hareket eden kurslara, Kanunun 7 nci maddesi çerçevesinde işlem yapılır.”
MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Sürenin son günü hafta sonu veya resmî tatil olması durumunda bu süre ilk iş günü mesai bitimine kadar uzatılır.”
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MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin birinci fıkrasında geçen “maarif
müfettişlerince” ibaresi “Bakanlık maarif müfettişleri/Bakanlık maarif müfettiş yardımcıları/
müdür yardımcısı/şube müdürleri veya il millî eğitim müdürlüğünce görevlendirilen başka personel tarafından” şeklinde ve beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(5) Büyükşehir statüsündeki illerde; ilçe millî eğitim müdürlüklerince, büyükşehir statüsünde olmayan illerde; merkez ilçede il millî eğitim müdürlüklerince, diğer ilçelerde ise ilçe
millî eğitim müdürlüklerince, kurslarda verilen teorik ve direksiyon eğitimlerini, kursiyerin
eğitime gelip gelmediğini, her dönem bu Yönetmelikte belirlenen standartlara uygun olarak
verilip verilmediğini inceleyerek kontrol eder. Genel Müdürlükçe bu eğitimler ile kursiyerin
eğitime gelip gelmediğini inceleyip kontrol etmek amacıyla Bakanlık görevlisi görevlendirilebilir. Devam-devamsızlık kontrolü ile ilgili görevlendirmelere ilişkin usul ve esaslar Genel
Müdürlükçe belirlenir.”
MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.
“Mevcut ve başvurusu bulunan kursların ilçe nüfusuna göre durumu ile 2017 yılı
kurs sayısı ilanı
GEÇİCİ MADDE 8 – (1) Bu maddenin yayımı tarihinden önce, kurum açma izni ile
iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alan kurslar ile kurs açmak için millî eğitim müdürlüklerine bu
Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce müracaat edenler için 8 inci maddenin ikinci,
üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralarındaki hükümler uygulanmaz.
(2) 2017 yılında kurs açılacak il ve ilçelerin ilanı bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren iki ay içinde yapılır.
Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu üyelerinin
durumu
GEÇİCİ MADDE 9 – (1) Bu maddenin yayımı tarihinden önce 31 inci maddenin ikinci
fıkrasında belirtilen eğitimi almayan veya eğitim sonucunda yapılan sınavda başarısız olanlara
altı ay içerisinde yapılacak hizmet içi eğitime katılıp yapılan sınavda başarılı olmaları halinde
direksiyon eğitimi dersi sınavlarında görev verilebilir.
Direksiyon eğitim ve sınav araçlarının levhası
GEÇİCİ MADDE 10 – (1) Bu maddenin yayımı tarihinden önce kurum açma izni ile
iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alan kurslar, direksiyon eğitim ve sınav araçlarını üç ay içerisinde 17 nci maddenin ikinci fıkrasının (ç) bendine uygun hale getirirler.”
MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin EK-3, EK-4, EK-6 ve EK-7’si ekteki şekilde değiştirilmiş ve EK-8’de yer alan “rica” ibaresi “arz” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 30 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 31 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
29/5/2013
28661
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
123456-

Tarihi

Sayısı

20/6/2013
4/3/2014
18/6/2014
27/8/2014
28/5/2015
5/12/2015

28683
28931
29034
29101
29369
29553
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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:
SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN VERİLECEK İDARİ
PARA CEZALARI HAKKINDA YÖNETMELİK (SHY-İPC)’TE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 29/1/2013 tarihli ve 28543 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sivil
Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından Verilecek İdari Para Cezaları Hakkında Yönetmelik
(SHY-İPC)’in 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AIM memuru: Hava seyrüsefer hizmet sağlayıcı tarafından verilen temel Havacılık
Bilgi Yönetimi kursunu ve devamındaki işbaşı eğitimini başarı ile tamamlayarak almış olduğu
lisansın ve derece/derecelerin kendisine verdiği yetkiye istinaden Havacılık Bilgi Yönetimi
hizmeti sağlamak üzere ilgili Havacılık Bilgi Yönetimi biriminde görev yapan lisanslı, dereceli
“Havacılık Bilgi Yönetimi” personelini,
b) AIP: Ülkelerin havacılıkla ilgili detaylı ülke bilgilerini içeren ve düzenli aralıklarla
yayımlanan “Havacılık Bilgi Yayınını”,
c) ATC: “Hava Trafik Kontrol” hizmetini,
ç) ATM: Hava aracının, operasyonunun her aşamasında emniyetli ve verimli hareketini
sağlamak üzere gerekli olan hava trafik hizmetleri, hava sahası yönetimi ve hava trafik akış
yönetimi gibi yer temelli ve hava kaynaklı işlevlerden oluşan “Hava Trafik Yönetimini”,
d) ATSEP Lisansı: CNS/ATM teknik hizmet sağlayıcı kuruluşun temel eğitim ve yeterlik eğitimini başarıyla tamamlayarak 24/2/2010 tarihli ve 27503 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hava Trafik Emniyeti Elektronik Personeli Sertifika ve Lisans Yönetmeliği (SHY-5)
çerçevesinde yapılacak yeterlik sınavı sonucunda başarılı olan asistan “Hava Trafik Emniyeti
Elektronik Personeli” sertifikalı personele Genel Müdürlük tarafından verilen yetki belgesini,
e) Bakım eğitim kuruluşu: Hava aracı bakım eğitimi vermek ve bu kapsamda sınav
yapmak üzere Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilmiş gerçek ve tüzel kişilerini,
f) Bakım kuruluşu: 17/7/2007 tarihli ve 26585 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Onaylı Bakım Kuruluşları Yönetmeliği (SHY 145-01)’ne göre bakım yapmak üzere yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere ait işletmeleri,
g) Bakım kuruluşu el kitabı/BKEK: Onay kapsamını oluşturan ve kuruluşun faaliyet
alanını belirleyen esasları içeren ve kuruluşun SHY-145 Yönetmeliğine nasıl uyacağını gösteren
dokümanlarını,
ğ) Bakım personeli: Hava aracının veya hava aracına ait her tür motor, pervane, parça
veya cihazın muayenesini, revizyonunu, parça değiştirmesini, onarımını, arıza veya hasar giderimini yapan personeli,
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h) Balon işletmesi: Balon ile her türlü ticari hava taşımacılığı yapan işletmelerini,
ı) Balon pilotu: Uçuş süresi boyunca balonun sevk ve idaresinden sorumlu personelini,
i) Bulgu: İlgili sivil havacılık düzenlemelerine aykırı olan, emniyet ve güvenlik standardını düşüren, uçuş ve yer emniyeti ve güvenliğini etkileyebilecek bir yetersizlik, kusur veya
uygunsuzluğu,
j) CNS hizmet sağlayıcı: “Haberleşme Seyrüsefer Gözetim” hizmetini sağlayan kurum
veya kuruluşu,
k) Dil yeterliliği ve hizmet sağlayıcısı: Dil yeterliliği sınav hizmeti vermek üzere Genel
Müdürlük tarafından yetkilendirilen kurum veya kuruluşu,
l) FDM: “Uçuş Verileri İzleme” programını,
m) FTO: Pilot lisansı alınmasına esas teşkil eden teorik bilgi ve uçuş eğitimi veren Genel Müdürlük tarafından onaylı “Uçuş Eğitim Organizasyonunu”,
n) Gayrisıhhi işyeri: 5/4/2008 tarihli ve 26838 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sivil
Hava Ulaşımına Açık Havaalanlarında Yer Alan Gayrisıhhi İşyerleri İçin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik (SHY-33A) kapsamında faaliyeti sırasında çevresinde
bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya
vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek işyerlerini,
o) Genel Müdür: Sivil Havacılık Genel Müdürünü,
ö) Genel Müdürlük: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü,
p) Güvenlik eğitim kuruluşu: Özel güvenlik görevlileri ve yönetici adaylarına özel güvenlik eğitimi vermek üzere kurulan eğitim kurumlarını,
r) Havaalanı: Karada ve su üzerinde, içerisindeki bina, tesis, donanımlar dahil hava
araçlarının kalkması, inmesi ve yer manevraları için hazırlanmış, hava araçlarının bakım ve
diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına, yük ve yolcu indirilip, bindirilmesine elverişli tesisleri bulunan yerleri,
s) Havaalanı işletmecisi: Havaalanı işletiminden sorumlu kamu kurum ve kuruluşları
ile gerçek ve özel tüzel kişileri,
ş) Hava aracı: Havalanabilen ve havada seyredebilme kabiliyetlerine sahip her türlü
aracı,
t) Hava aracı sahibi: 2920 sayılı Kanuna göre Türk sivil hava aracı sayılan her türlü
aracın mülkiyetini elinde bulunduran kişiyi,
u) Havacılık işletmesi: Türk tescilli hava araçlarıyla faaliyette bulunan tüm işletmeleri,
ü) Hava seyrüsefer hizmet sağlayıcısı: Hava seyrüsefer hizmetlerini sağlamaktan sorumlu kuruluşlarını,
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v) Hava trafik kontrolörü: Hava trafik kontrolör lisansına haiz ve bu lisansa hizmet sağlayıcı kuruluş tarafından işlenmiş derece veya derecelerin verdiği yetkiler dahilinde doğrudan
hava trafik kontrol hizmeti veren kişiyi,
y) Heliport işletmecisi: Heliport işletiminden sorumlu ve heliport işletme ruhsatına sahip kamu kurum ve kuruluşları ile özel tüzel kişilerini,
z) Kargo: Bagaj ve posta dışında taşınabilecek her türlü fiziksel nesneyi,
aa) Kargo acentası: Havaalanı veya havacılık işletmesi ile iş yapan ve kargo, kurye ve
ekspres koliler konusunda ilgili makam tarafından kabul edilen veya istenen güvenlik kontrollerini sağlayan acenta, nakliyeci veya diğer bir kuruluşu,
bb) Kategori 3 bulgu: 14/5/2010 tarihli ve 27581 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Yerli ve Yabancı Hava Araçlarına Yapılan Emniyet Değerlendirmelerine Dair Yönetmelik
(SHY-SAFA) kapsamında yapılan denetimlerde tespit edilen uçuş emniyetini direkt etkileyebilecek ciddi bulguyu,
cc) Kök sebep: Uygunsuzluğun veya bulgunun oluşmasına neden olan, ortadan kaldırılması halinde aynı uygunsuzluğun veya bulgunun tekrar oluşmasını engelleyecek gerçek durum ya da olayı,
çç) Kural tanımaz yolcu: Uçağa binişten, uçak indikten sonra kapı açılmasına kadar
olan sürede yolcu veya personelin düzenini veya güvenliğini tehlikeye atacak hareketlerde bulunan, uçaktaki malzemelere zarar veren, tehdit eden veya sivil havacılık alanında uygulanan
mevzuat kurallarına ve mürettebatın uyarılarına uymayan kişiyi,
dd) NOTAM: Uçuş personeline uçuş ve uçuş emniyeti ile ilgili herhangi bir havacılık,
hizmet, kolaylık, yöntem veya tehlikenin varlığını, koşullarını ya da değişikliğine özgü bilgileri
zamanında bildirmek amacıyla yapılan duyuruyu,
ee) Pilot: Uçuş süresi boyunca hava aracının sevk ve idaresinden sorumlu personelini,
ff) SAFA: Yabancı hava araçlarına yapılan emniyet denetlemesini,
gg) SYK/CAMO: Sürekli uçuşa elverişlilik yönetimi kuruluşunu,
ğğ) Sağlık kuruluşu: Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilmiş havacılık tıp merkezini,
hh) Sıhhi işyeri: Sivil hava ulaşımına açık havaalanlarında bulunan ve Sivil Hava Ulaşımına Açık Havaalanlarında Yer Alan Gayrisıhhi İşyerleri İçin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik (SHY-33A) kapsamı dışında kalan işyerlerini,
ıı) SMS: “Emniyet Yönetim Sistemini”,
ii) Terminal işletmecisi: Sivil hava ulaşımına açık havaalanlarında havaalanı işletmecisi
dışında yap-işlet-devret modeli, kiralama ve benzeri şekillerde terminal işletmeciliği yapan işletmeyi,
jj) TRTO: “Tip İntibak Eğitim Organizasyonunu”,
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kk) Uçuş personeli: Havacılık işletmeleri tarafından belirlenen, hava aracının sevk ve
idaresiyle görevli pilotlar, uçuş mühendisleri ile sertifikalı kabin içi emniyet ve diğer hizmetlerin yürütülmesiyle görevli kabin ekibini ve yükleme görevlilerini, uçak tipine göre uçuş mühendisi kapsamında gerektiğinde seyrüsefer ve radyo operatörleri ile uçuş uçak bakım teknisyenlerini,
ll) Uçuş eğitmeni: Genel Müdürlük tarafından uçuş eğitmeni olarak görev yapmak üzere
yetkilendirilmiş, havacılık personeline eğitim veren kişiyi,
mm) Uçuş tabibi: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilen, havacılık
tıbbı konusunda gerekli eğitimi almış, Hava Sağlık Biriminin kendi görev sahasını ilgilendiren
konularda sorumluluğu olan hekimi,
nn) Üretim kuruluşu: Üretim yapmak üzere Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilmiş
kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere ait işletmeleri,
oo) VFR: Açık hava koşullarında, bir hava aracının yeri görerek seyrüseferine devam
etmesine izin verilen kuralları,
öö) Yer hizmetleri kuruluşu: 23/08/2016 tarihli ve 29810 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Havalimanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği (SHY-22) hükümlerine uygun olarak havaalanlarında yer hizmetleri yapmak üzere çalışma ruhsatı alan özel hukuk tüzel kişiliği statüsündeki kuruluşları,
pp) Yolcu: Havayolu ile seyahat eden kişileri,
ifade eder.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 4 – (1) 2920 sayılı Kanunun 143 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde geçen fiillerden;
a) Zorunlu kurtarmaya yardım işlemleri ile can ve mal güvenliğini korumaya yönelik
tedbirler dışında, araştırma ve soruşturmanın selametle yürütülmesini engelleyecek işler yapılması ve delillerin muhafazasının sağlanmaması ile bu konuda mahalli mülki amirler tarafından alınan tedbirlerin uygulanmaması halinde 10.000 TL idari para cezası,
b) Gerçek ve tüzelkişilerin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından ön izin
almadan ticari amaçla hava araçlarıyla yolcu veya yük taşıma faaliyetlerinde bulunmaları halinde 10.000 TL idari para cezası,
c) İşletme ruhsatı olmaksızın hava araçlarıyla ticari faaliyette bulunanlara 10.000 TL
idari para cezası,
ç) Tarifeli olarak hava ulaştırma hizmeti yapmak için ruhsat almış bulunan işletmelerde;
talep edildiğinde tarife içerisinde yapılan her uçuşta, ücret karşılığında posta taşıma yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere 10.000 TL idari para cezası,
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d) Denetim için istenilen bütün teknik ve ekonomik bilgileri verme yükümlülüğünü yerine getirmediği takdirde ruhsat sahiplerine 10.000 TL idari para cezası,
e) Taşımayı ilgilendiren genel şartlar ve tarifelerde izin verilmesinden sonra yapılacak
değişiklikleri, ilgilinin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına tasdik ettirmemesi
halinde 10.000 TL idari para cezası,
f) Türk sivil uçak siciline tescil edilen hava aracının, evvelce kayıtlı bulunduğu sicilden
sildirilmemesi halinde 6.000 TL idari para cezası,
g) 2920 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinde belirtilen belgelerinin hava aracında bulundurulmaması halinde 6.000 TL idari para cezası,
ğ) Belirlenmiş bulunan gümrüklü havaalanlarından başka bir yere zorunluluk nedeniyle
iniş yapıldığı takdirde, hava aracı sorumlu pilotu, durumu derhal varsa havaalanı yöneticisine,
yoksa en yakın mülki amire veya zabıta yetkilisine duyurmak ve yetkili makamlar el koyuncaya
kadar hava aracını, yolcuları ve yükü ile birlikte güvence altına alma yükümlülüğünü yerine
getirmediği takdirde 6.000 TL idari para cezası,
h) Pilotlar ile hava aracının sevk ve idaresi bakımından gerekli personelin, faaliyette
bulunabilmeleri için, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından yeterlik belgesi almadıkları veya bu belgeleri belirli süreler içinde yenilemedikleri takdirde 10.000 TL idari para
cezası,
ı) Kaptan pilot hava aracında işlenen suç ve kabahatlerle ilgili olarak gereken kanuni
tedbirlerin alınmasını sağlamak amacı ile durumu en kısa zamanda yetkili makamlara intikal
ettirmek ve yurt dışında ise, Türk konsolosluğuna bildirmek veya bildirilmesini sağlamak yükümlülüğü ile her iki halde de, ayrıntılı bir rapor verme yükümlülüğünü yerine getirmediğinde
3.500 TL idari para cezası,
verilir.
(2) 2920 sayılı Kanunun 143 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde geçen fiillerden;
a) Ruhsat sahibinin, ruhsatın örneklerini, işletmesinde müşteri ve iş çevrelerinin kolaylıkla görüp okuyabilecekleri yerlere asmaması halinde 1.500 TL idari para cezası,
b) Ruhsat sahibinin, işletme faaliyetlerini ruhsatın şartlarına aynen uyarak yürütmemesi
halinde 6.000 TL idari para cezası,
c) Ruhsat sahibinin, belirlediği uçuş tarifelerini Genel Müdürlük tarafından onaylanmadan veya onaylanmasının üzerinden yedi gün geçmeden veya yürürlüğe koymadan en az
üç gün öncesine kadar üçüncü kişilere duyurmadan yürürlüğe koyması halinde 1.500 TL idari
para cezası,
verilir.
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(3) Ek-1’de yer alan bulgulara belirtilen miktarda idari para cezası verilir.
(4) Yukarıdaki fıkralarda belirtilenler dışında kalıp da Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün sivil havacılığı düzenlemek maksadıyla alacağı önlemlere uymayanlara 2920 sayılı Kanunun 143 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına göre işlem yapılır.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“İstisna
MADDE 8 – (1) 4 üncü maddenin birinci ve ikinci fıkraları ile Ek-1'de yer alan ihlallere, aşağıdaki şartlara uygun olarak gönüllü raporlama yapılması halinde idari para cezası uygulanmaz:
a) İhlalin Genel Müdürlük tarafından yapılan plansız denetimden önce bildirilmesi veya
planlanan denetim tarihinden en geç 1 ay önce bildirilmesi.
b) Yapılan ihlalin ilgili kurum, kuruluş ve gerçek kişi tarafından maddi bir kazanç temin
etmek amacıyla yapılmamış olması.
c) Bu bildirimden en geç 10 iş günü içerisinde ihlalin tekrarlanmaması için kök sebeplerini içerecek şekilde önleyici, düzeltici önlemlerin ne olduğunu açıklayan ve Genel Müdürlük
tarafından kabul edilen detaylı bir bildirim raporunun Genel Müdürlüğe sunulmuş olması.
ç) Düzeltici önlemlerin verilen süre içerisinde yapılmış olması.
(2) İdari para cezası uygulanmayan ihlalin, bir takvim yılı içinde tekrarlanması durumunda uygulanmayan idari para cezası ile birlikte aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi kapsamına giren idari para cezası verilir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Bu Yönetmelikte belirlenen idari para cezaları 5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasına uygun şekilde yeniden değerleme oranında arttırılarak uygulanır. Yeniden değerleme yapılarak belirlenen idari para cezası sınırlarına ilişkin Tebliğ her yıl Resmî
Gazete’de yayımlanır ve Genel Müdürlüğün internet sayfasında duyurulur.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Yetki
MADDE 12 – (1) Bu madde hükümlerine göre idarî para cezasına karar vermeye Sivil
Havacılık Genel Müdürü yetkilidir. Genel Müdürün onayının alınmasını müteakip, idari para
cezası 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre ilgili kişiye tebliğ edilir.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
29/1/2013

28543
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Bahçeşehir Üniversitesinden:
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Uygulama
ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının
görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Dekan: Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,
c) İdari Direktör: Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İdari
Direktörünü,
ç) Merkez: Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,
d) Müdür: Merkezin Müdürünü,
e) Müdür yardımcıları: Merkezin müdür yardımcılarını,
f) Mütevelli Heyeti: Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
g) Rektör: Bahçeşehir Üniversitesi Rektörünü,
ğ) Tıp Fakültesi: Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesini,
h) Üniversite: Bahçeşehir Üniversitesini,
ı) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Öncelikli olarak toplumun sağlığını ilgilendiren konularda ileri tanı ve tedavi yöntemlerini sunmak amacıyla bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak.
b) Çağın gereklilikleri doğrultusunda ihtiyaç ve beklentilere uygun, hasta haklarına saygılı, kaliteli ve modern bir teşhis ve tedavi hizmeti sunmak.
c) Üniversitenin sağlık bilimleri arasında ön lisans, lisans, lisansüstü eğitim-öğretime
devam eden öğrencilerin eğitim ve uygulamalarına akademik olarak katkıda bulunmak.
ç) Her düzeyde tıp ve sağlık personeli yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla Üniversite bünyesindeki fakülte, enstitü, yüksekokul, uygulama ve araştırma merkezleri ile ulusal
ve uluslararası kurumlarla işbirliği yaparak eğitim ve sağlık hizmetlerinin verimliliğini arttırmasını sağlamak.
Faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Toplum sağlığı ile ilgili alanlarda, 5 inci maddede belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli uygulama ve araştırmaları yapmak ve bunlarla ilgili programlar düzenlemek.
b) Toplumun sağlığı için teşhis ve tedavi hizmeti vermek, toplum sağlığı konusunda
bireylerin bilinçlendirilmesine yönelik projeler geliştirmek ve sağlık politikalarına katkıda bulunmak.
c) Toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi için ilgili kamu kurum ve kuruluşları
ile özel sektörle işbirliği yapmak, bu kurum ve kuruluşlara bilimsel destek sağlamak.
ç) Sağlık alanında ulusal ve uluslararası kurumların işbirliğinde hizmet içi kurslar, eğitim programları, paneller, seminerler ve benzeri faaliyetler düzenlemek, bilimsel görüşler sunmak.
d) Sağlık hizmetleri alanında yapılan araştırma, eğitim ve uygulamalara destek olmak
üzere Merkez bünyesinde uygulama birimleri kurmak ve işletmek.
e) Merkeze bağlı olarak çalışan, kapsamlı sağlık hizmeti vermek üzere Merkez ve poliklinik birimleri kurmak ve işletmek, bu tesisleri satın almak, bağış veya sair suretlerde devir
almak ve işletmek, toplum sağlığı ile ilgili çeşitli sosyal hizmet birimlerinin ve benzeri işletmelerin kurulmasını ve işletilmesini desteklemek, gerekirse işletmek ya da bu konuda hizmet
satın almak.
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f) Üniversite öğrencilerinin; sağlıklı yaşam bilinci kazanmalarını ve Merkez projelerinde etkin görev almalarını sağlamak ve bu amaçla özendirici eğitici faaliyetlerde bulunmak.
g) Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren tıp ve sağlık personeli yetiştiren fakülte ve
diğer eğitim ve öğretim birimleri öncelikli olmak üzere sağlık uygulama ve araştırma faaliyetlerine ilişkin altyapıyı hazırlamak, ulusal ve uluslararası bilimsel kongre, çalıştay, kurs ve seminerler düzenlemek.
ğ) Toplumun sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla, kitap,
dergi, broşür ve benzeri süreli ve süresiz yayınlar yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında
programlar düzenlemek, bilimsel görüş sunmak.
h) Mütevelli Heyeti, Rektör ve Merkez yönetim organlarının kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu,
ç) İdari Direktör.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyeti Başkanı tarafından,
Tıp Fakültesi öğretim elemanı veya idari kadrosundan olmak üzere, iki yıllık bir süre için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür aynı zamanda sağlıkla ilgili diğer birimlerin de yöneticisidir. Müdür, gerektiğinde Rektörün teklifi ve Mütevelli
Heyetinin onayı ile iki yıllık süre dolmadan da görevinden alınabilir. Müdür, görevi başında
olmadığı zaman müdür yardımcıları kendisine vekâlet eder.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmek ve Yönetim
Kurulu tarafından alınan kararların uygulanmasını sağlamak.
b) Merkezin stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda gelişmesi için gerekli tedbirleri
almak, gerekli düzenleme ve çalışmaları yapmak, belirli periyotlarda Merkezin tüm hizmetlerini
denetlemek veya denetlettirmek.
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c) Merkezin insan kaynakları ihtiyacını belirlemek, temin etmek ve gerekirse araştırma
ve proje çalışma ekiplerini kurmak.
ç) İdari Direktörün görevlendirilmesi için Rektöre teklifte bulunmak.
d) Hastaların ve sağlık personelinin ihtiyaç ve beklentilerine göre mevcut hizmetlerin
geliştirilmesini sağlamak ve bu amaçla sağlık teknolojisi alanındaki değişen dinamiklerin Merkeze taşınmasına öncülük etmek.
e) Merkezi temsil etmek, hekimlerin mesleki sorunlarını ve çalışma koşullarını iyileştirmek üzere projeler hazırlamak.
f) Merkezin araştırma, sağlık, idari, teknik destek hizmet birimleri ile bağlı alt birimlerinin amaç ve hedefleri doğrultusunda düzenli, uyumlu, etkili, sürekli ve verimli biçimde çalışmasını sağlamak.
g) Merkezin faaliyetleri ile ilgili yıllık raporları Yönetim Kuruluna sunmak.
ğ) Merkez ve bağlı birimlerinde oluşturulan proje grubu, birim, komite ve komisyonların işleyişini denetlemek.
h) Hekimlerin ve sağlık personelinin rapor ve izin gibi sebeplerle geçici olarak görev
yapamadığı hallerde hizmetlerin aksamaması için gerekli planlamaları yapmak.
ı) Öğrencilerin eğitim ve pratiklerini geliştirmek, Merkezdeki hizmetlere katkılarını
arttırmak üzere Dekanlık ve anabilim dalı başkanları ile ortak programlar düzenlemek.
i) Tıbbi kayıt ve raporların bilimsel esaslara uygun olarak düzenlenmesini denetlemek.
j) Merkez ile ilgili kendisine tevdi edilen diğer görevleri yapmak.
Müdür yardımcıları
MADDE 10 – (1) Müdür yardımcıları; Tıp Fakültesi öğretim elemanları arasından, en
fazla iki kişi olarak, Rektörün ve Müdürün önerisi üzerine Mütevelli Heyeti Başkanı tarafından
iki yıllık bir süre için görevlendirilir. Görev süresi biten müdür yardımcısı yeniden görevlendirilebilir. Müdür yardımcıları, gerektiğinde Rektörün ve Müdürün teklifi üzerine, Mütevelli
Heyetinin onayı ile iki yıllık süre dolmadan da görevinden alınabilir. Müdür yardımcıları, görevleri başında olmadığı zaman Merkez bünyesinde kendisinin belirleyeceği bir hekim vekalet
eder.
Müdür yardımcılarının görevleri
MADDE 11 – (1) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:
a) Tıbbi hizmetlerin politika, prosedür ve standartlarının oluşturulmasına ve uygulamaya geçirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
b) Tıbbi hizmetlerin hedef ve stratejilerini oluşturmak ve gerekli planlama, koordinasyon ve bilgilendirmeyi gerçekleştirmek.
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c) Bilimsel veriler, klinik rehberler ve Merkezin amaçları doğrultusunda sunulan tıbbi
hizmetlerin performansını izleyerek yönlendirmek.
ç) Sunulan sağlık hizmetlerinin altyapısının oluşturulmasına ve teknolojik ihtiyaçlarının
karşılanmasına katkı sağlamak.
d) Merkez bünyesinde ve Merkeze bağlı birimlerde tıbbi hizmetlerin kalitesinin sürekli
geliştirilmesine katkı sağlamak.
e) Hizmetin gerekleri doğrultusunda sağlık personelinin sevk ve idaresini sağlamak.
f) Merkez ile ilgili kendisine tevdi edilen diğer görevleri yapmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ile Üniversitede konusunda uzman olan öğretim üyelerinden Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyeti Başkanının onayı
üzerine iki yıllığına görevlendirilen üç kişi olmak üzere toplam altı kişiden oluşur. Görev süresi
sona eren üyeler tekrar görevlendirilebilir.
(2) Yönetim Kurulunun başkanı Müdürdür. Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında
yılda dört kez, önceden belirlenen gündem ile toplanır. Müdürün olmadığı zaman müdür yardımcılarından birisi Müdüre vekalet eder. Müdür, Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır, üyeler çekimser oy kullanamazlar. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış
sayılır. Kurulun raportörlüğünü, alınan kararların uygulama ve takibini müdür yardımcıları yapar.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkez faaliyetlerinin verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
b) Yönetim organlarına bağlı birimlerce veya çalışma grubu ve komitelerce hazırlanan
raporları, teklifleri ve projeleri görüşerek karara bağlamak.
c) Yıllık akademik faaliyet raporu, plan ve programları karara bağlamak.
ç) Merkez bünyesinde kurulacak proje grubu, birim, komite veya komisyonların çalışma
usul ve esaslarını belirlemek.
d) Kuruluş amacına uygun çalışma alanlarında kararlar almak.
e) Sağlık hizmetleri alanında yeni birimlerin kurulması konusunda Mütevelli Heyetinin
onayına sunmak üzere teklif hazırlamak.
f) Merkezin yıllık bütçesini, kadro ve personel ihtiyaçlarını ve yıllık faaliyet raporunu
hazırlayarak Rektöre ve Mütevelli Heyetine sunmak.
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Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 14 – (1) Danışma Kurulu; Müdür, Rektör tarafından görevlendirilen bir rektör
yardımcısı, Müdür tarafından görevlendirilen bir müdür yardımcısı, Dekan, Dahili, Cerrahi ve
Temel Tıp Bilimleri bölümlerinden Dekan tarafından görevlendirilen profesör unvanına sahip
birer öğretim üyesi ve laboratuvarın sorumlu uzmanlarından iki kişi olmak üzere toplam dokuz
kişiden oluşur.
(2) Danışma Kurulu, rektör yardımcısının başkanlığında yılda en az bir kez olağan toplantısını yapar. Ancak Rektör, Dekan veya Müdür tarafından Danışma Kurulunun görüşüne ihtiyaç duyulması halinde rektör yardımcısı tarafından gündemli olarak olağanüstü toplantıya
çağrılabilir.
(3) Danışma Kurulunun görevi, Merkezin çalışmaları ile ilgili konularda tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerde bulunmaktır.
İdari Direktör
MADDE 15 – (1) İdari Direktör; sağlık sektöründe deneyimli kişiler arasından Rektörün ve Müdürün önerisi üzerine Mütevelli Heyeti Başkanı tarafından iki yıllık bir süre için görevlendirilir. Görev süresi biten İdari Direktör yeniden görevlendirilebilir. İdari Direktör, gerektiğinde Rektörün ve Müdürün teklifi üzerine, Mütevelli Heyetinin onayı ile iki yıllık süre
dolmadan da görevinden alınabilir. İdari Direktör görevi başında olmadığı zaman Merkez bünyesinde kendisinin belirleyeceği bir idari personel vekalet eder.
İdari Direktörün görevleri
MADDE 16 – (1) İdari Direktörün görevleri şunlardır:
a) Merkezin ve Merkeze bağlı birimlerin altyapısının kurulmasına, işletilmesine, ihtiyaçların giderilmesine, kısa, orta ve uzun vadeli amaçların gerçekleştirilmesine yönelik çalışmaları yürütmek.
b) Personel sevk ve idaresinde, yönetim ve denetimlerde, yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.
c) Merkezin ödenek, kadro ihtiyaçları ve bütçe ile ilgili önerilerini gerekçeleri ile birlikte
hazırlamak.
ç) Merkezin klinik, ameliyathane, hasta kabul ve taburcu, tıbbi dokümantasyon ve arşiv,
teşhis, tedavi, bakım ve diğer sağlık, idari, teknik destek hizmetleri birimlerinin, Merkezin
amaç ve hedefleri doğrultusunda düzenli, uyumlu, etkin, sürekli ve verimli biçimde çalışmasını
sağlamak ve bunun için gerekli fiziki şartların oluşturulması, personel ihtiyacının tespiti ve giderilmesi için gerekli planlama, koordinasyon ve denetimi sağlamak ve hizmet içi eğitim alt
yapı imkanlarını oluşturmak.
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d) Merkeze bağlı idari, sağlık ve teknik olmak üzere tüm Merkez personelinin yönetimi,
koordinasyon, denetim ve genel gözetimini yapmak.
e) Merkezin mesai sonrası çalışma, nöbet ve yönetim hizmetleri ile ilgili düzenlemeleri
belirlemek ve uygulanmasını sağlamak.
f) Merkez hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli her türlü cari mal ve hizmet alımı ile
cihaz, diğer demirbaş ve sarf malzeme temin ve bakım-onarım ihtiyacı ile bina bakım-onarım
ihtiyacının tespiti, zamanında temin edilmesi ve yapılması için gerekli tedbirleri almak, koordinasyonu sağlamak ve girişimde bulunmak.
g) Merkeze alınacak her türlü cari mal ve demirbaş malzemenin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde giriş ve çıkış, yılsonu devir ve düşüm işlemlerinin yapılması ile kurulacak
muayene kabul komisyonlarının görev ve işlemlerini izlemek.
ğ) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak mal ve hizmet satın alınmasını, hizmet
satın alma yolu ile yapılan sözleşmeleri hazırlamak, uygulanmasını ve denetimini sağlamak.
h) Merkez ile ilgili kendisine tevdi edilen diğer görevleri yapmak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Merkez birimlerinin çalışma usul ve esasları
MADDE 17 – (1) Merkezde ve bağlı birimlerde bulunan ameliyathane, servis, poliklinik
veya laboratuvar hizmetleri ile Merkezin idari işlerinde görevli olanlar, yürüttükleri hizmetler
açısından Müdür, müdür yardımcıları ve İdari Direktöre karşı sorumludurlar.
(2) Merkezde verimlilik ve hizmet kalitesinin arttırılması, hizmet kontrolünün sağlanması ve değerlendirilmesi amacıyla proje grubu, kurul, komisyon ve komite ya da bağlı birimler
oluşturulabilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat
hükümleri ile Bahçeşehir Üniversitesi Senatosu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Bitlis Eren Üniversitesinden:
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ NÜFUS VE GÖÇ UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bitlis Eren Üniversitesine bağlı olarak kurulan Bitlis Eren Üniversitesi Nüfus ve Göç Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına,
faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline
ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bitlis Eren Üniversitesi Nüfus ve Göç Uygulama ve
Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ve 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin danışma kurulunu,
b) Merkez: Bitlis Eren Üniversitesi Nüfus ve Göç Uygulama ve Araştırma Merkezini
(NÜGAM),
c) Müdür: Merkezin müdürünü,
ç) Rektör: Bitlis Eren Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Bitlis Eren Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin yönetim kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Türkiye ve yurt dışında nüfus, nüfus yapısı, nüfus
hareketleri, nüfus değişimi, göç, göçmenler, mülteciler, diğer hareketli gruplar ve bunlarla bağlantılı tüm bilimsel alanlara yönelik araştırmalar, incelemeler, değerlendirmeler, eğitim programları ve ilgili diğer çalışmaları yapmaktır.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Türkiye’de ve dünyada nüfus ve göç konularında araştırma, inceleme yapmak ve ilgili kurum ve kuruluşların faydasına sunmak.
b) Türkiye’den yurt dışına, başka ülkelerden Türkiye’ye göç etmiş veya Türkiye içinde
göç etmiş nüfuslar ile ilgili gerek yurt içinde gerekse yurt dışında çalışmalar yapmak.
c) Göçmenlerin köken, ülke ve hedef ülke ile ilişkileri ve bunların sosyal, ekonomik,
politik ve göçün mekânsal etkileri alanlarında çalışmalar yapmak.
ç) Karşılaştırmalı çalışmalar ile göçmenlerin yoğun olarak yaşadıkları yerlerin ekonomik, siyasi, kültürel ve sosyal yapılarına ilişkin değerlendirmeler ve bu yerlerde meydana gelen
değişmeleri ortaya koymak.
d) Projeler hazırlayarak, bu projelerin uygulanmasında gerekli olduğu durum ve hallerde diğer ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak.
e) Araştırmalarda adı geçen yerlerin küresel ve bölgesel alanda oynadıkları rolleri değerlendirmek, ortaya konacak araştırma sonuçları ile de gelecekteki durumlarla ilgili öngörülerde bulunmak.
f) Ulusal ve uluslararası alanda nüfus ve göç konularında çalışan bilim adamları ile işbirliği yapmak.
g) Başka ülkelerdeki üniversite ve göç araştırma merkezleri ile işbirliği olanaklarını
araştırmak, işbirliği yapmak ve koordinasyon kurmak.
ğ) Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının nitelikleri, profilleri, ihtiyaçları, beklentileri, sorunları, değerleri ve benzeri konularda düzenli ve sürekli olarak akademik temelli ve
evrensel düzeyde kabul gören araştırmalar yapmak.
h) Nüfus ve göç konuları ile ilgili olarak bilişim, yönetim, hukuk, sağlık, sosyal hizmetler, eğitim, istihdam, barınma gibi uygulama alanına dönük konularda altyapı, sistem, düzenleme hizmetleri konularında çalışmalar yapmak, danışmanlık hizmetleri vermek.
ı) Kültürel uyum konularında çalışmalar yapmak, kamu kurum ve kuruluşlarına destek
olmak.
i) Merkezin amaçlarında belirtilen konularda Türkiye’de ve/veya göçmenlerin yoğun
olarak yaşadığı ülkelerdeki üniversite, nüfus ve göç araştırma merkezleri ile ortak sempozyum,
kongre ve benzeri faaliyetler düzenlemek.
j) Araştırma faaliyetleri başlığı altında yer alan konularda, kamu kurum ve kuruluşları
ile her derecedeki eğitim ve öğretim kurumlarına, yabancı ülke kurum ve kuruluşlarına danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermek.
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k) Nüfus ve göç konularında ulusal ve uluslararası sertifika programları düzenlemek.
l) Merkezin amaçlarında belirtilen konularda teori, metot ve uygulama alanları temelinde yayın yolu ile tanıtım yapmak.
m) Uluslararası nitelikli bir akademik dergi yayınlamak.
n) Faaliyet alanları ile ilgili rapor, bülten gibi yayınlar yapmak.
o) Sağlanabilecek imkanlar doğrultusunda nüfus ve göç ulusal ve uluslararası veri bankası oluşturmak.
ö) Faaliyet alanları ile ilgili kaynakları toplayarak bunları erişilebilir bir hale getirmek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri
Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim kurulu.
c) Danışma kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri
arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten müdür, yeniden görevlendirilebilir.
(2) Müdürün önerisi ile müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından en çok iki kişi Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak
görevlendirilir. Müdürün görevi başında bulunamadığı hallerde müdür yardımcılarından biri,
müdüre vekâlet eder. Vekâlet süresi altı ayı aşamaz. Müdürün görevi sona erdiğinde, müdür
yardımcılarının da görevleri sona erer.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdür; merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir
şekilde yürütülmesinden, merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur.
(2) Müdür, merkezi temsil eder ve yönetim kuruluna başkanlık eder.
(3) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapar.
(4) Her öğretim yılı sonunda merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu
yönetim kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunar.
Yönetim kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim kurulu; müdürün başkanlığında, iki müdür yardımcısı ile
merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim üyeleri arasından üniversite yönetim kurulunca öne-
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rilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen iki üye olmak üzere toplam beş üyeden
oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan
üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle bir üye görevlendirilir.
(2) Yönetim kurulu yılda en az iki kez ve gerektiğinde müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.
(3) Yönetim kurulu akademik bir organ olup; merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetlerini ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır.
Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim kurulu aşağıdaki görevleri yapar:
a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını
sağlamak.
b) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak.
c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayın konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.
ç) Gerekli hallerde merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve
bunların görevlerini düzenlemek.
d) Yerel çerçevede, yurt içi ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.
e) Müdürün, merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.
f) Merkezin amaçları çerçevesinde faaliyet alanlarını belirlemek.
Danışma kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma kurulu; merkez projelerine özel uzmanlık alanlarında katkı
sağlamak ve merkez faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirme ve tavsiyelerde bulunmak üzere
oluşturulan bir kuruldur.
(2) Danışma kurulu, konuyla ilgili ve merkezin çalışma alanlarına katkıda bulunabilecek
Üniversite öğretim üyeleri ile istekleri halinde, diğer üniversitelerden öğretim üyeleri ile yerli
ve yabancı akademik kuruluşlar, araştırma kuruluşları, resmi veya özel kurum ve kuruluşların
temsilcileri ile bu konuda değerli hizmetler vermiş olan kişiler arasından, müdürün önerisi üzerine, Rektör tarafından üç yıl için uygun görülen uzman kişilerden oluşur. Danışma kurulunun
üye sayısı en fazla yirmi olabilir. Süresi dolmadan görevlerinden ayrılan üyelerin yerine, kalan
süreyi doldurmak için aynı yöntemle yeni üyeler seçilir. Süresi biten üye tekrar seçilebilir.
(3) Danışma kurulu, müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez toplanır. Danışma kuruluna müdür başkanlık eder.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 14 – (1) Merkezin ihtiyacı olan alet, donanım ve demirbaşlar Rektörlükçe
karşılanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden:
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim yapan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları
ile enstitülerde, güz ve bahar yarıyılları dışında kalan yaz aylarında yapılacak olan yaz öğretimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci, 14 üncü ve ek 26 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bölüm Kurulu: Eskişehir Osmangazi Üniversitesine bağlı fakültelerde bölümlerdeki,
bölüm başkanı, bölüm başkanı yardımcıları ile anabilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,
b) Rektör: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörünü,
c) Senato: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Senatosunu,
ç) Üniversite: Eskişehir Osmangazi Üniversitesini,
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d) Yaz Okulu: Öğretim yılının güz ve bahar yarıyılı dışında kalan ve yaz tatili ayları
içinde uygulanabilecek bir öğretim programını,
e) Yerel kredi: Haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık laboratuvar ve uygulama
saatinin yarısının toplamını,
f) Yönetim Kurulu: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Yaz Okulunun Amaçları, Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar
Yaz okulunun amaçları
MADDE 4 – (1) Yaz okulunun amaçları şunlardır:
a) Üniversitenin öğretim olanaklarının yaz aylarında da değerlendirilmesi,
b) Öğrencinin güz ve bahar yarıyılında aldığı ancak başarısız olduğu ders veya dersleri
yaz okulunda da açarak güz ve bahar yarıyılında derslerde meydana gelebilecek öğrenci yığılmasının azaltılması ve öğretim veriminin arttırılması,
c) Öğrencinin not yükseltmek amacıyla ders almasının sağlanması,
ç) Öğrencinin güz veya bahar yarıyılında kayıt olamadığı dersleri alma olanağı verilmesi,
d) Öğrenciye kendi programı dışındaki bir programdan ders alabilme fırsatının verilmesi.
Yaz okulu tarihleri ve ders saatleri
MADDE 5 – (1) Yaz okulunun başlangıç tarihi, bahar yarıyılı sonundaki yarıyıl sonu
sınavlarının tamamlanmasından en az iki hafta sonra başlamak üzere Senato tarafından belirlenir. Yaz okulu öğretim süresi 35 öğretim gününden az olmamak üzere en az yedi haftadır.
Yaz okulu sonu sınavları bu sürenin dışındadır. Yaz okulunda açılan her ders, haftada, bir yarıyıldaki haftalık ders saatinin iki katı olacak şekilde yapılır.
(2) Yaz okulu ders programları bölümlerce hazırlanır ve ilgili yönetim kurulu tarafından
onaylanır.
Yaz okulunda açılacak derslerin belirlenmesi ve kayıt
MADDE 6 – (1) Yaz okulunda, güz ve bahar yarıyılı programlarında yer alan zorunlu
ve seçmeli dersler açılabilir.
(2) Yaz okulunda bir dersin açılabilmesi için, öğretim elemanının veya elemanlarının
yaz okulunda ders açma isteklerini belirten dilekçe ile ilgili bölüm başkanına başvurması gerekir. İlgili öğretim yılında o dersi veren öğretim elemanının veya elemanlarının yaz okulunda
ders açmak istememeleri halinde, bölüm başkanı veya fakülte dekanı/meslek yüksekokulu mü-
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dürü o dersi açabilecek öğretim elemanlarını teklif edebilir. Fakültelerde bölüm kurulunun
meslek yüksekokullarında bölüm başkanının önerisi ile açılması öngörülen dersler bölüm başkanınca yaz okulu haftalık ders programı ve dersler için bölümde ayrılan dersliklerin listesi ile
birlikte ilgili fakülte dekanlığına/meslek yüksekokulu müdürlüğüne sunulur. Yeterli sayıda
derslik bulunmadığında öncelikli dersler fakültelerde bölüm kurulunca/meslek yüksekokullarında bölüm başkanınca tespit edilir.
(3) Yaz okuluna kayıt öğrencinin isteğine bağlıdır. Derslere kayıtta, 8/8/2016 tarihli ve
29795 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin başarısızlık ve ders tekrarı ile ilgili hükümleri uygulanmaz.
(4) Yaz okulunda toplam en çok 12 yerel kredi değerindeki derslere kayıt yaptırılabilir.
Ancak genel not ortalaması 3,00 ve üstünde olan öğrenciler 15 yerel kredi değere kadar derse
kayıt yaptırabilir.
(5) Yaz okulu başlamasından önceki hafta öğrenci kaydından düşürülen dersler yerine,
açılması kesinleşen derslere toplam kredi sınırları içinde kalmak kaydıyla ders ekleyebilir. Ancak, öğrenci ders bırakamaz.
(6) Yaz okulu programlarında yer alan bir dersin açılabilmesi için, gerekli en az öğrenci
sayısını ilgili yönetim kurulu belirler. Bir derse kayıtlı öğrenci sayısının 40’ı aşması halinde
yeni bir sınıf açılabilir.
Başarı değerlendirilmesi
MADDE 7 – (1) Yaz okulunda alınan dersler için, öğrencilerin dersi daha önce alıp devam zorunluluğunu yerine getirip getirmediklerine ve başarılı olup olmadıklarına bakılmaksızın
teorik ders çalışmalarının % 70’ine laboratuvar ve uygulama çalışmalarının % 80’ine devam
zorunluluğu aranır.
(2) Yaz okulundan ders alan öğrencinin başarı durumu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre belirlenir ve yaz okulundan
alınan ders, başarı belgesinde yaz okulu başlığı altında açılacak bir bölümde gösterilir. Yaz
okulunda alınan notlar öğrencinin genel not ortalaması hesabında kullanılır. Program dışı derslerden alınacak notlar genel not ortalamasına katılmaz. Program dışı derslerden başarısız olunması ders tekrarını gerektirmez ve mezuniyete engel oluşturmaz.
Öğrenim ücreti
MADDE 8 – (1) Yaz okulu öğrenim ücreti, ilgili kanunlar ve eki talimatlarda belirtilen
esaslar doğrultusunda Yönetim Kurulunca tespit edilir. Yaz okuluna kayıt yaptıracak misafir
öğrenciler için alınacak öğrenim ücreti Yönetim Kurulunca belirlenir.
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Ders ücreti
MADDE 9 – (1) Yaz okulunda ders veren öğretim elemanlarına ilgili kanun hükümleri
uygulanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 10 – (1) 9/7/1997 tarihli ve 23044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Uluslararası Antalya Üniversitesinden:
ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ
SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uluslararası Antalya Üniversitesi tarafından
yurtiçinden ve yurtdışından temin edilecek her türlü mal ve hizmet satın alma, kiralama ve yapım işleri ile bunlara ilişkin yetki, sorumluluk ve usullere ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Uluslararası Antalya Üniversitesi ve Üniversiteye
bağlı birimlerin ihtiyaç duyduğu her türlü menkul veya gayrimenkul mallar ile hak ve hizmetlerin alımı, satımı, onarımı, yapımı, kiralanması, kiraya verilmesi, taşıma ve benzeri işlerin yapılması ve yaptırılmasına ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa ve 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek
132 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bilimsel araştırma projesi: Üniversite tarafından veya her türlü kamu ve özel kurum
ve kuruluşlardan veya üçüncü şahıslardan sağlanan desteklerle yapılacak araştırma projelerini,
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b) Birim yöneticisi: Rektörlüğe bağlı akademik ve idari birimlerin yöneticilerini,
c) Demirbaş: Her türlü ofis mobilyaları, oturma grubu, elektronik cihazlar ve ofis teçhizatı, makine ve teçhizat gibi malzemeleri,
ç) Hizmet alımı: Mal alımları ve yapım işleri dışındaki her türlü periyodik bakım anlaşmaları, tamirat ve tadilat işleri, dışarıdan alınan her türlü hizmet satın alımları ile fuar ve
organizasyonlardaki stant kurma gibi her türlü satın alma işlemlerini,
d) İhale: Bu Yönetmelikteki usul ve şartlarla işin istekliler arasından seçilecek birisi
üzerine bırakıldığını ve yetkili mercilerin onayı ile tamamlanan sözleşmeden önceki işlemleri,
e) Kiralama: Yapılacak her türlü kiralama işlerini,
f) Mütevelli Heyet: Uluslararası Antalya Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
g) Proje yöneticisi: Bilimsel araştırma proje sorumlusunu,
ğ) Rektör: Uluslararası Antalya Üniversitesi Rektörünü,
h) Rektörlük: Uluslararası Antalya Üniversitesi Rektörlüğünü,
ı) Sarf: Kimyasal malzeme, laboratuvar sarf ve kitleri, gıda, temizlik ve akaryakıt ürünleri ile kırtasiye malzemeleri gibi dönem içerisinde tüketilen malzemeleri,
i) Satın alma komisyonu: Uluslararası Antalya Üniversitesi Satın Alma ve İhale Komisyonunu,
j) Satın alma müdürü: Uluslararası Antalya Üniversitesi Satın Alma Müdürünü,
k) Satın Alma Müdürlüğü: Uluslararası Antalya Üniversitesi Satın Alma Müdürlüğünü,
l) Sözleşme: Üniversite yönetimi ile mal ve hizmet tedarikçisi kişi/kişiler arasında yapılan yazılı anlaşmayı,
m) Şartname: Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idari esas ve usullerini gösteren
ve Uluslararası Antalya Üniversitesi tarafından hazırlanan belgeleri,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Satın Alma Komisyonu ve Kabul
Satın Alma Komisyonu
MADDE 5 – (1) Satın Alma Komisyonu; Rektör veya onun görevlendireceği temsilcisi,
genel sekreter, genel sekreter yardımcısı, satın alma müdürü ve talebi yapan birimin yazılı olarak bildireceği temsilciden oluşur.
Kabul
MADDE 6 – (1) Satın alması gerçekleştirilen malın/işin teslim alınması depo sorumlusu ve talebi yapan birimden bir görevli tarafından birlikte yapılır. Mütevelli Heyeti gerekli
gördüğü alım ve işlerde süreli veya sürekli üç kişiden oluşan Kabul Komisyonu da kurabilir.
Bu komisyonda Satın Alma Komisyonunda görevli olanları da görevlendirebilir. Kabul Komisyonu şartnamelere ve sözleşmeye uygun olmadığını düşündüğü malı/hizmeti teslim almaz.
Bu komisyon uygunluk içeren kararı imzalayıp onayladıktan sonra ödeme yapılır. Kabul edilmeyen işler yeniletilir veya iade edilir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Genel Esaslar, Talebin Yapılması, Taleplerin Değerlendirilmesi, Teklif Alma,
Bilimsel Araştırma Projeleri Alımları, Satın Alma Usulleri
Genel esaslar
MADDE 7 – (1) Alınacak mal ve hizmetlerin o yılın bütçesinde olması gerekir. Ancak
Mütevelli Heyet kararı ile bütçede olmayan taleplerin alımı gerçekleştirilebilir.
(2) Gayrimenkul alım, satım ve kiralanması Mütevelli Heyet kararı ile yapılır.
(3) Alımların toplu şekilde yapılması esastır.
(4) Satın almalarda yalnızca en düşük fiyat değil, istenilen kaliteyi verme yeteneği, en
uygun fiyat ve ödeme koşulu, istenilen zamanda teslim ve bakım şartlarını taşıyan en uygun
teklifte bulunma gibi koşullar tercihte göz önünde tutulur. Bu kriterlerden herhangi birisinin
istenilen şartlara uymaması durumunda bile fiyat göz ardı edilerek alım yapılabilir.
(5) Sürekli tüketimi olan her türlü sarf malzemesi, gıda maddeleri, temizlik malzemeleri,
kırtasiye, bilişim ve teknik malzemeler gibi alımlar gerektiğinde haftalık, aylık veya yıllık olarak toplu satın alma kararlarına bağlanabilir, belirtilen süre içerisinde aynı koşullarda yapılan
her alım için satın alma kararı alınmaz, kalite ve koşullarda bir değişiklik yoksa aynı tedarikçiden alım devam edebilir.
Talebin yapılması
MADDE 8 – (1) Mal ve hizmet alımı talepleri birim yöneticileri tarafından talep formunun doldurulması suretiyle yapılır.
(2) Hizmet alımları talepleri gerçekleşmesi istenilen tarihten otuz iş günü öncesinde
yapılır.
Taleplerin değerlendirilmesi
MADDE 9 – (1) Satın Alma Komisyonunun değerlendirmesi gereken talepler; stok durumu, bütçe, nakit akışı, ihtiyaç, maliyet ve piyasa şartları kriterlerine göre değerlendirilir.
Alımı uygun görülen talepler için teklif alma süreci başlatılır.
(2) Satın alma Müdürlüğü tarafından istenmesi durumunda talep eden birim tarafından
mal ve hizmetin detaylı tanımının yapıldığı teknik şartname hazırlanır ve satın alma müdürlüğüne iletilir.
Teklif alma
MADDE 10 – (1) Talep edilen alım/iş için gerekirse birden fazla tedarikçiden teklif
alınır ancak istenen alanda piyasadaki tedarikçi sayısının kısıtlı olduğu veya özellik arz eden
alımlarda birden fazla teklif alınmasına gerek yoktur.
(2) Mal ve hizmetinin kalitesi yeterli olmayan veya olmayacağı düşünülen tedarikçinin
teklifi değerlendirmeye alınmayabilir.
(3) Satın Alma Müdürü tarafından teklifler alınarak hazırlanan dosya satın alma komisyonunda görüşülerek karara bağlanır.
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Bilimsel araştırma projeleri alımları
MADDE 11 – (1) İlgili Proje Yöneticisi tarafından hazırlanmış ve Rektörlük tarafından
onaylanmış proje formu, Satın Alma Müdürlüğüne gönderilir. Proje Yöneticisi tarafından onaylanmış listedeki malzemeler talep edilir. Ödeneği varsa alım sürecine başlanır. Talep edilen
malzeme ile ilgili olarak gerekiyorsa alternatif fiyat araştırması yapılır.
Satın alma usulleri
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri kapsamındaki alımlarda aşağıdaki satın
alma usulleri uygulanır:
a) Doğrudan temin usulü: Doğrudan temin bir ihale usulü olmayıp bir alım yöntemidir.
Rektör veya onun görevlendireceği temsilcisi, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı ve
Satın Alma Müdürü satın alma işlemini gerçekleştirir ve bu satın alma işlemlerinde satın alma
usulleri aranmaz. Bu alım işlemi 10.000 TL ile sınırlıdır. En az iki yetkilinin imzasının olması
gerekir. Aşağıdaki işlerde doğrudan temin usulü uygulanır:
1) Önceden alımı yapılan mal, demirbaş, teknoloji ve hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için ilk alım yapılan kişi veya kurumdan yapılan alımlar.
2) Mal ve hizmet sağlayıcının tek bir kişi olması durumunda alımın yapılması.
3) Ani veya olağanüstü durumlar nedeniyle yapılacak acil alımlar.
4) Üniversitenin temsil, ağırlama, konaklama ve seyahatlere ilişkin alımları.
5) Tüketim malzemeleri alımı; toplu alımlar dışında acil ihtiyaç duyulan kâğıt-kırtasiye,
toner, kartuş ve benzeri her türlü sarf malzemeleri, bilgisayar ve yazıcı yedek parça ve malzemeleri, küçük donanım ve yazılım, temizlik malzemesi, yakıt, gıda ve benzeri alımlar.
6) Fikri ve sınai mülkiyet haklarının alımı, alanında uzmanlaşmış sanatçı, bilim insanı,
kişi ve kuruluşlara yaptırılan sanatsal, bilimsel ve teknik özelliklere sahip işlere ilişkin mal ve
hizmet alımları.
7) Her türlü alanda danışmanlık, müşavirlik, avukatlık, etüt, planlama, projelendirme
hizmetleri alımları ve tercümanlık işleri.
b) Pazarlık usulü: Bu satın alma usulünde belirlenen işlerin niteliklerine, özelliklerine
ve gereklerine göre belirlenen en az üç istekliden yazılı teklif alınır. Aranan koşulları taşıyan
isteklilerle alım, satım veya kiralama şartları ve bedel üzerinde pazarlık yapılır. Rektör veya
onun görevlendireceği temsilcisi, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı ve Satın Alma
Müdürü satın alma işlemini gerçekleştirir. En az üç yetkilinin imzasının olması gerekir.
c) Açık teklif usulü: Bu Yönetmelik hükümlerine göre doğrudan temin veya pazarlık
usulü ile yapılması mümkün olmayan veya bu usullerin uygulanmasının uygun görülmediği
hallerde Satın Alma Komisyonu tarafından uygulanan usuldür. Açık teklif usulünün uygulandığı
hallerde şartname hazırlanır.
ç) Kapalı Teklif Usulü: Kapalı ihale usulü teklifler yazılı olarak hazırlanır. Teklif bir
zarfa konulup kapatıldıktan sonra, zarf üzerine isteklinin adı soyadı ve tebligata esas açık adresi
yazılır. Bu zarf, geçici teminat ve istenen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak
kapatıldıktan sonra üzerine isteklinin adı soyadı, açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu ya-
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zılır. Teklifler ilânda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına teslim edilir. İadeli taahhütlü
olarak da gönderilebilir. Yapılan teklifler isteklilerin önünde açılır. İhale sonucu karara bağlanırken; eksiltmelerde tahmin edilen bedeli geçmemek kaydıyla isteklilerce teklif edilen bedelin
en düşüğüne ihale yapılarak alınan kararlar satın alma komisyonu üyeleri tarafından imzalanır
ve durum hazır bulunanlara bildirilir.
(2) Doğrudan temin usulü ile yapılacak alımlar haricindeki alım işlemlerinde tercih edilecek satın alma usulüne Satın Alma Komisyonu karar verir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Şartnameler, Geçici ve Kesin Teminat, İhalenin Kesinleşmesi,
İhaleye Katılamayacak Olanlar
Şartnameler
MADDE 13 – (1) Satın Alma Komisyonunun gerekli gördüğü durumlarda yapılacak
olan alımlara ilişkin idari veya teknik şartname düzenlenir.
(2) İdari şartname: İsteklilere duyurulması amacıyla mali işlerden sorumlu birim müdürlüğü tarafından hazırlanır. İşin niteliğine göre aşağıdaki hususların tamamı veya bir kısmı
ya da diğer ek şartlar idari şartnamede yer alır:
a) Yaptırılacak işin veya alınacak malın mahiyet cins ve miktarı ile işin konusu ve tanımı.
b) Teklifin şekli ve son gönderme tarihi.
c) Teminat alınıp alınmayacağı, alınacaksa miktarı.
ç) Opsiyon müddeti.
d) İşin süresi.
e) Ödeme şartları ve yeri.
f) Teslim şekli, teslim tarihi ve usuller.
g) Vergi, harçlar ve diğer masraflarla ilgili giderlerin kim tarafından ne şekilde ödeneceği.
ğ) Gümrük işleri.
h) İhaleye katılma şartları ve katılamayacak olanlar.
ı) Üniversitenin alımı yapıp yapmamakta ve işi dilediğine vermekte serbest olduğu, işin
ve siparişin durdurulması veya iptali.
i) Uyuşmazlıkların çözümü.
j) Satın alma işleminin hangi usulle yapılacağı.
k) Gecikme ve diğer hususlarla ilgili cezai müeyyideler.
l) İsteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri.
m) Gerekirse tahmini bedel.
(3) Teknik şartname: İşin ihtiyaca uygun olarak gerçekleştirilmesi için gerekli teknik
açıklamaları, şartları içerir ve talepte bulunan birim ile Mali İşler Müdürlüğü tarafından birlikte
hazırlanır. İşin niteliğine göre aşağıdaki hususların tamamı veya bir kısmı ya da diğer ek şartlar
teknik şartnamede yer alır.
a) İşin konusu, niteliği ve yöntemi.
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b) Garanti süresi.
c) Teslim süresi, yeri ve şekli.
ç) Bakım, servis, montaj süresi ve ücretleri.
d) Hizmetin/malın niteliği gerektiriyorsa yedek parça fiyat listesi.
(4) Şartnamelerde aksine bir hüküm bulunmadıkça fiyat ve nitelik açısından en uygun
teklifi veren firma ile pazarlık yapılabilir. Mutabakata varılması halinde Satın Alma Komisyonunca kararın onaylanmasını takiben on beş gün içinde sonuç ilgili firmaya bildirilir ve firma
sözleşmeyi imzalamaya ve sözleşmede öngörülmüş ise kesin teminatı yatırmaya davet edilir.
(5) Süreklilik arz eden hizmet alımlarında, sözleşme süresi tamamlandığı halde işe aynı
yüklenici ile devam edilmek istendiği takdirde sözleşmede belirtilen fiyat veya devresel fiyat
artışları dışında bir fiyat artışı yapılmamış olması kaydıyla istenirse yeni bir satın alma isteği
yapılmasına gerek duyulmadan sözleşme Satın Alma Komisyonunun onayıyla yenilenebilir.
Ancak mevcut sözleşme koşulları aynı kalmak kaydıyla ek hizmet istekleri için yeni bir satın
alma talep formunun doldurulması gerekir.
Geçici ve kesin teminat
MADDE 14 – (1) Teklif vereceklerden işin niteliğine göre ve işin tahmini bedeli üzerinden Satın Alma Komisyonu tarafından belirlenecek oranda geçici veya kesin teminat alınabilir.
(2) Sözleşme imzalanacaklardan veya satın alma yapılacaklardan işin niteliğine göre
ve işin tahmini bedeli üzerinden Satın Alma Komisyonu tarafından belirlenecek oranda geçici
veya kesin teminat alınabilir.
(3) Şartnamede geçici teminatın Üniversiteye irat kaydedilmesinin öngörüldüğü hallerde yüklenicinin sözleşme imzalamayarak Üniversiteye verdiği zarar, geçici teminat miktarından az olsa dahi geçici teminat iade edilmez.
(4) Taahhüdünü şartname veya sözleşmeye uygun şekilde yerine getirmeyen yüklenicinin teminatları irat kaydedilir. Yüklenici firmanın Üniversiteye maddi zarar vermesi durumunda bu zarar, kesin teminat miktarından az olsa da kesin teminat iade edilmez.
İhalenin kesinleşmesi
MADDE 15 – (1) İhaleler teklif alma süreci bitiminden itibaren en geç on beş iş günü
içerisinde kesinleşir. Bu durum en geç üç iş günü içinde yüklenici firmaya tebliğ edilerek sözleşme yapmaya ve kesin teminat vermeye davet edilir. Kendisine ihale yapılmayan isteklilerin
varsa geçici teminatları iade edilir.
İhaleye katılamayacak olanlar
MADDE 16 – (1) Aşağıda belirtilen kimseler, gerek doğrudan veya dolaylı ya da alt
yüklenici olarak kendileri veya başkaları adına ihale işlemlerine katılamazlar:
a) İlgili mevzuat hükümlerine göre geçici veya devamlı olarak 10/12/2003 tarihli ve
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ve hususi kanunlarla kurulmuş olan bankalar ile iktisadi devlet teşekküllerinin ihalelerine girmekten men edilmiş olanlar.
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b) Üniversiteden yevmiye alanlar dahil, aylık veya ücret alan kurum mensupları.
c) 2547 sayılı Kanunda belirtilen vakıf başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, mütevelli
heyet başkan ve üyeleri, Üniversite yöneticileri ve Satın Alma Komisyonu üyeleri, üyelerinin
eşleri ve üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece
dahil) kayın hısımları, evlatlıkları ve evlat edinenler ile ortakları.
(2) Birinci fıkrada belirtilen yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa teminatı gelir
kaydedilerek ihale iptal edilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Kalite Kontrol, Ödemelerin Yapılması
Kalite kontrol
MADDE 17 – (1) Satın Alma Müdürlüğü, depo sorumlusu ve malzemeyi talep eden
birimden bir görevli depoya gelen sarf malzemelerinin istenilen özelliklerde olup olmadığını,
diğer özelliklerini ve gerekli evrakın uygun hazırlanıp hazırlanmadığını kontrol eder. Laboratuvar için alınan kimyasal maddeler, cam malzemeler ve laboratuvar cihazları talep sahibi ilgili
birim tarafından kontrol edilerek kabul edilir.
(2) İnşaat işlerinde işin istenilen özellikte olup olmadığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü
veya kurum dışından uzman bilirkişi marifetiyle yapılır. Talep edilen mal veya hizmetlerin kabulü için gerekli görülmesi durumunda Rektörlük tarafından daimi ve geçici kabul komisyonları
oluşturulabilir.
Ödemelerin yapılması
MADDE 18 – (1) Satın almaya konu olan malzemelerin depolara girişi yapıldıktan
sonra, depo sorumlusu tarafından imzalanan fatura ve irsaliyeler Satın Alma Müdürlüğüne iletilir. Satın Alma Müdürlüğü, fatura ve irsaliyeleri kendilerindeki ilgili satın alma talep formunun
nüshasıyla karşılaştırıp mutabık olduklarını gördükten sonra faturayı imzalar. Daha sonra Mali
İşler Müdürlüğüne intikal eden faturalar ödeme planına alınır.
ALTINCI BÖLÜM
Son Hükümler
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Mütevelli Heyet kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Uluslararası Antalya Üniversitesi Rektörü
yürütür.
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TEBLİĞLER
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
PGM PROJE GÖZETİM MÜHENDİSLİK VE KALİTE KONTROL
HİZMETLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’NİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK
GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ (MHG/2015-16)’DE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (MHG/2017-04)
MADDE 1 – 9/8/2015 tarihli ve 29440 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan PGM Proje
Gözetim Mühendislik ve Kalite Kontrol Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.’nin Onaylanmış Kuruluş
Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/2015-16)’in 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 2543 kimlik kayıt numarası tahsis edilen ve Cevizli Mahallesi, Tınaztepe Sokak, Altınöz Apt. No:16 D.1-2-3-4-6 Maltepe İstanbul
adresinde bulunan PGM Proje Gözetim Mühendislik ve Kalite Kontrol Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi, 10/7/2013 tarihli ve 28703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) çerçevesinde Ek-1’de yer alan kapsamda performansın
değişmezliğinin değerlendirmesi ve doğrulaması faaliyetini yürütmek üzere Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı tarafından onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmiştir.”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
9/8/2015

29440

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜNÜN ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK
GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ (MHG/2014-04)’DE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (MHG/2017-06)
MADDE 1 – 24/1/2014 tarihli ve 28892 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk
Standardları Enstitüsünün Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ
(MHG/2014-04)’in Ek-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı

123-

24/1/2014
28892
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
15/3/2014
28942
22/5/2016
29719
30/9/2016
29843
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
CPC BELGELENDİRME MUAYENE VE DENEY HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.’NİN
ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ
(MHG/2014-11)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR
TEBLİĞ (MHG/2017-07)
MADDE 1 – 12/3/2014 tarihli ve 28939 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan CPC Belgelendirme Muayene ve Deney Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/2014-11)’in Ek-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi

Sayısı

12/3/2014

28939

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi

Sayısı

1-

5/3/2015

29286

2-

22/5/2016

29719
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
EUROGAP BELGELENDİRME VE ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ SAN. TİC. LTD.
ŞTİ.’NİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR
TEBLİĞ (MHG/2015-18)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR
TEBLİĞ (MHG/2017-08)
MADDE 1 – 20/10/2015 tarihli ve 29508 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eurogap
Belgelendirme ve Özel Eğitim Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak
Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/2015-18)’in 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Avrupa Komisyonu tarafından 2610 kimlik kayıt numarası tahsis edilen ve Bağcılar
Mah. Urfa Yolu Bulvarı Şirinevler 3 Sitesi A Blok Altı No: 237/B Bağlar/Diyarbakır adresinde
bulunan Eurogap Belgelendirme ve Özel Eğitim Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. 10/7/2013 tarihli ve
28703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) çerçevesinde Ek-1’de yer alan kapsamda performansın değişmezliğinin değerlendirmesi ve doğrulaması faaliyetini yürütmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmiştir.”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
20/10/2015

29508

—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

YAPI MALZEMELERİNİN TABİ OLACAĞI KRİTERLER HAKKINDA
YÖNETMELİK KAPSAMINDA EUROGAP BELGELENDİRME VE ÖZEL EĞİTİM
HİZMETLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’NİN UYGUNLUK DEĞERLENDİRME
KURULUŞU OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: MHG/2013-1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR TEBLİĞ (MHG/2017-09)
MADDE 1 – 22/3/2013 tarihli ve 28595 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Eurogap Belgelendirme
ve Özel Eğitim Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.’nin Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Olarak
Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: MHG/2013-1)’in 2 nci maddesinin birinci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Bu Tebliğ, Bağcılar Mah. Urfa Yolu Bulvarı Şirinevler 3 Sitesi A Blok Altı
No:237/B Bağlar/Diyarbakır adresinde yerleşik Eurogap Belgelendirme ve Özel Eğitim Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.’nin Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik
çerçevesinde yapacağı görevleri kapsar.”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
22/3/2013

28595

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
14/3/2016

29653
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Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2017/1)
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 12/5/2016 tarihli ve 29710 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan “İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/17)” ile
Amerika Birleşik Devletleri menşeli 4804.11.11.10.00, 4804.11.15.10.00 ve 4804.11.90.10.00
gümrük tarife istatistik pozisyonunda sınıflandırılan “beyazlatılmamış kraftlayner kağıtlar”ın
ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemin ihraç fiyatlarının düşürülmesi suretiyle
etkisiz kılındığının tespiti gerekçesi ile yeniden açılan ve T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel
Müdürlüğü tarafından yürütülen damping soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan
kararın yürürlüğe konulmasıdır.
(2) “İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli”ne ilişkin 30/12/2016
tarihli ve 29934 sayılı (2. Mükerrer) Resmî Gazete’de yayımlanan 2016/9645 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı uyarınca, 4804.11.90.10.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu 4804.11.90.10.11,
4804.11.90.10.12 ve 4804.11.90.10.13 gümrük tarife istatistik pozisyonu olarak değişmiştir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin
Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli
ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında
Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Genel Müdürlük: T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünü,
b) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,
c) Kanun: 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunu,
ç) Kurul: İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunu,
d) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,
ifade eder.
Karar
MADDE 4 – (1) Yürütülen soruşturma sonucunda, dampinge karşı mevcut önlemin
ihraç fiyatlarının düşürülmesi suretiyle etkisiz kılındığı ve ayrıca dampinge karşı önlemin metrekare ağırlığı 175 gramın altındaki beyazlatılmamış kraftlayner kağıtlara uygulanması gerektiği tespit edilmiştir. Soruşturma kapsamındaki bilgi, bulgu ve tespitleri içeren ve bu Tebliğin
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hukuken bir parçası olan “Bilgilendirme Raporu”na “www.tpsa.gov.tr” internet adresinden
“Damping ve Sübvansiyon-Bilgilendirme Raporları” bağlantıları seçilerek ulaşılması mümkündür.
(2) Bu çerçevede, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurul’un kararı ve Ekonomi Bakanı’nın onayı ile 14/7/2015 tarihli ve 29416 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/28) uyarınca
yürürlüğe konmuş olan dampinge karşı önlem oranının ve önlem kapsamının aşağıdaki tabloda
gösterildiği şekilde değiştirilmesine karar verilmiştir.

Uygulama
MADDE 5 – (1) Gümrük idareleri, bu Tebliğin 4 üncü maddesinde GTİP, eşya tanımı
ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest
dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında karşısında gösterilen oranlarda dampinge karşı
kesin önlemi tahsil ederler.
(2) Bilgilendirme raporunda soruşturma konusu ürün ve benzer ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup uygulamaya esas olan yürürlükteki TGTC’de yer alan GTİP ve 4 üncü
maddede yer alan tablodaki eşya tanımıdır.
(3) Önleme tabi ürünün yürürlükteki TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda yapılacak
değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.
Yürürlük
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Sermaye Piyasası Kurulundan:
GAYRİMENKUL SERTİFİKALARI TEBLİĞİ (VII-128.2)’NDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (VII-128.2b)
MADDE 1 – 5/7/2013 tarihli ve 28698 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gayrimenkul Sertifikaları Tebliği (VII-128.2)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (m) ve (u) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya (y) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (z)
bendi eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiş, teselsül ettirilen (dd) ve (ee) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.
“m) Hak sahibi: 6306 sayılı Kanun, 2985 sayılı Kanun ve 775 sayılı Kanun kapsamında
kentsel dönüşüm amaçlı proje yürütülen alanlarda, taşınmazlar üzerinde hak sahibi olduğu ilgili
kurumlarca tespit edilen ve uzlaşma sağlanan kişileri,”
“u) Tali edim: Tali edim ifa süresi içerisinde izahname veya ihraç belgesinde belirlenen
esaslar çerçevesinde ihraççı tarafından tali edime konu gayrimenkul sertifikalarına karşılık gelen bağımsız bölümlerin satılması ve elde edilen satış tutarının gayrimenkul sertifikası sahiplerine, sahip oldukları gayrimenkul sertifikaları oranında dağıtılmasını,”
“z) Yapı denetim kuruluşu: 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında
Kanunda tanımlanan Bakanlıktan aldığı izin belgesi ile münhasıran yapı denetimi görevini yapan, ortaklarının tamamı mimar ve mühendislerden oluşan tüzel kişiyi,”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 4 – (1) Gayrimenkul sertifikaları, bir veya birden fazla gayrimenkul projesinin belirli bağımsız bölümlerini veya bağımsız bölümlere ilişkin belirli bir alan birimini temsilen aşağıdaki esaslar çerçevesinde ihraç edilebilir.
a) Gayrimenkul projesinin belirli bağımsız bölümlerini temsilen gerçekleştirilen ihraçlarda, her bir bağımsız bölüme karşılık gelen gayrimenkul sertifikası adedinin ihraç öncesinde
belirlenmesi zorunludur.
b) Gayrimenkul projesinin bağımsız bölümlerine ilişkin belirli bir alan birimini temsilen
gerçekleştirilecek ihraçlarda ise, ihraççı tarafından asli edimin yerine getirilmesi sırasında aynı
alan birimine sahip bağımsız bölümler arasında blok, kat, cephe ve malzeme farklılıkları gibi
nedenlerle şerefiye talep edilebilir. Şerefiye talep edilmesi durumunda, asli edim sırasında yatırımcılardan talep edilecek şerefiye tutarlarının veya ihraç anında belirlenmiş şerefiyenin asli
edim yerine getirilirken hangi esaslara göre düzeltilerek uygulanacağının, bağımsız bölümlerle
ilişkilendirilerek izahname veya ihraç belgesinde açıklanması zorunludur.
c) Gayrimenkul sertifikası ihracına konu edilen bağımsız bölümler üzerinde edimlerin
yerine getirilmesini engelleyecek nitelikte ayni veya şahsi bir hak, haciz kaydı ile gayrimenkul
projesinin esaslı unsurlarına yönelik herhangi bir ihtilafın bulunmaması gerekmektedir.
ç) Bir bina veya blok gibi ancak bütünü tamamlandığında kullanılabilecek yapılarda
yer alan bağımsız bölümlerin bir kısmı ihraca konu edilemez, bunların tamamının gayrimenkul
sertifikası ihracına konu edilmesi zorunludur. 5 inci maddenin üçüncü ve dördüncü fıkraları
kapsamında yapılan ihraçlarda bu şart aranmaz.
(2) Gayrimenkul sertifikası ihraç tutarı, ihraca konu bağımsız bölümler için Tebliğin 6 ncı
maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde hazırlanan değerleme raporunda takdir edilen değer
referans alınmak suretiyle ihraççı tarafından belirlenir. Belirlenen ihraç tutarı dahilinde izah-
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namede belirtilmesi kaydıyla ek satış yapılabilir. Ancak, izahnamede ihraç edilecek gayrimenkul sertifikalarının ek satış dahil toplam tutarının belirtilmesi zorunludur.
(3) Gayrimenkul sertifikası ihracına konu bağımsız bölümlerin izahname veya ihraç
belgesinde belirtilen proje bitiş tarihinden önce tamamlanması ve bu durumun proje bitiş tarihinden en az 15 gün önce kamuya açıklanması halinde, kamuya açıklanan yeni tarih, proje
bitiş tarihi olarak esas alınır. Bu durumda Kurulun kamuyu aydınlatma düzenlemelerine uygun
olarak yatırımcılara gerekli duyuruların yapılması şartıyla izahname veya ihraç belgesi değişikliği gerekmez. Kanunun 8 inci maddesi hükümleri saklıdır.
(4) Gayrimenkul sertifikaları yurt içinde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin
nitelikli yatırımcıya satış suretiyle veya yurt dışında ihraç edilebilir.
(5) İhraç edilecek gayrimenkul sertifikalarının borsada işlem görmesi ve ihraççıların
Kurula yapılacak onay başvurusunun yanı sıra eş zamanlı olarak bu amaçla borsaya başvurmaları zorunludur.
(6) Gayrimenkul sertifikaları ihraççı tarafından asli veya tali edimin yerine getirilmesi
ve cezai şartın ödenmesini gerektiren hallerde cezai şartın da ödenmesi suretiyle itfa edilir.
Projenin gerçekleşmemesi sebebiyle edimlerin yerine getirilememesi durumunda ise gayrimenkul sertifikalarının itfa bedeli ve oluşabilecek cezai şartın ödenmesi suretiyle itfa edilmesi
esastır. Bu maddenin sekizinci fıkrası ile Tebliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri
saklıdır.
(7) İhraççılar tarafından gayrimenkul sertifikalarının ihracının ve itfasının Kanunun 37 nci
maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen yatırım hizmet ve faaliyetinde bulunabilecek bankalar ile portföy aracılığı, genel saklama hizmeti veya aracılık yüklenimi faaliyetinden
herhangi birini yürütecek olan aracı kurumlar vasıtasıyla yerine getirilmesi zorunludur.
(8) İhraççı tarafından öngörülmesi halinde gayrimenkul sertifikaları, talep eden yatırımcılardan, proje bitiş tarihinden önce, izahname veya ihraç belgesinde belirtilen esaslar çerçevesinde ihraççının belirleyeceği tutar veya borsada oluşan fiyat üzerinden, piyasada yeniden
satılmamak şartıyla geri alınabilir.
(9) Edimlerin Tebliğ ve izahname veya ihraç belgesinde belirtilen esaslara uygun olarak
gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin kontrolü amacıyla ihraççı ile edim sorumlusu arasında
Kurula başvuru öncesinde sözleşme imzalanmış olması zorunludur. Edim sorumlusu tarafından;
a) Edimlerin izahname veya ihraç belgesinde belirtilen esaslara uygun olarak gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği,
b) Tali edimin ifası amacıyla yapılan satışlarda satış fiyatlarının Tebliğde yer alan esaslara, değerleme raporlarına ve piyasa koşullarına uygun olup olmadığı,
c) Tali edimlerde yatırımcılara aktarılan tutarların satış bedeline uygun olup olmadığı,
hakkında halka arz yoluyla yapılan ihraçlarda proje bitiş tarihini takip eden üçer aylık,
halka arz edilmeksizin yapılan ihraçlarda ise altışar aylık periyotlar halinde Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Kurulu tarafından yayımlanan 4400 numaralı Finansal Bilgilerle
İlgili Üzerinde Mutabık Kalınan Prosedürlere İlişkin Uluslararası Hizmet Standardına uygun
güvence raporu hazırlanarak ihraççıya iletilir ve aynı gün ihraççı tarafından KAP’ta ilan edilir.
Edim sorumlusu, güvence raporunun hazırlanması amacıyla ihraççıdan belirli aralıklarla satışa
konu bölümlere ilişkin değerleme raporu hazırlanmasını ve ihraca konu edilmeyen bölümlerin
satış fiyatlarına ilişkin bilgilerin kendisine verilmesini talep eder. Bu hususlara edim sorumlusu
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ve ihraççı arasında imzalanacak sözleşmede yer verilir. Edim sorumlusu raporunda, bu fıkranın
(a), (b) ve (c) bentleri uyarınca yapılan incelemeler sonucunda yatırımcılar aleyhine durumların
tespit edilmesi durumunda, yatırımcıların zararının ihraççı tarafından nasıl tazmin edileceği ve
yatırımcıların haklarına ilişkin esaslara izahname veya ihraç belgesinde yer verilir.
(10) Edimlerin izahname veya ihraç belgesinde belirtilen esaslar çerçevesinde yerine
getirilmemesi durumunda, yatırımcılara ihraç aşamasında belirlenen ve izahname veya ihraç
belgesinde yer verilen cezai şartın ödenmesi zorunludur.
(11) Gayrimenkul projesinin tamamlanması amacıyla diğer finansman imkanlarının
kullanılması durumunda, yalnızca gayrimenkul sertifikası ihracına konu edilmeyen bağımsız
bölümler teminat verilebilir. Gayrimenkul sertifikası ihracına konu bağımsız bölümler, ihraççının yönetiminin veya denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi hâlinde dahi amacı dışında
tasarruf edilemez, rehnedilemez, teminat gösterilemez, kamu alacaklarının tahsili amacı da dâhil olmak üzere haczedilemez, iflas masasına dâhil edilemez, ayrıca bunlar hakkında ihtiyati
tedbir kararı verilemez.
(12) Kurul itfa bedelinin ve oluşabilecek cezai şartın yatırımcılara ödenmesinin bir banka tarafından garanti altına alınmasını, yurt içinde satışın yalnızca nitelikli yatırımcılara yönelik
olarak yapılmasını veya gayrimenkul sertifikalarının derecelendirilmesini talep edebilir.
(13) Gayrimenkul projesinin tamamlanması için sigorta yaptırılması mümkündür. Bu
durumda, Kurulca bu maddenin 12 nci fıkrasında belirtilen ek yükümlülükler aranmaz.
(14) Edimleri yerine getirilen veya itfa bedeli yatırımcıya ödenen veya yatırımcılardan
talep halinde piyasada yeniden satılmamak şartıyla geri alınan gayrimenkul sertifikalarının iptali talebiyle yetkili kuruluş tarafından derhal MKK’ya başvurulur.”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki beşinci fıkra eklenmiştir.
“(3) TOKİ, İller Bankası Anonim Şirketi veya bunların bağlı ortaklıkları ve iştiraklerinin
ihraççı olması durumunda;
a) Birinci fıkranın (a), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlar aranmaz.
b) Yatırımcıların, aynı projeden doğrudan konut edinen kişiler ile eşit haklara sahip olacağına ilişkin gerekli sözleşme veya düzenlemelerin yapılması veya Kurulca kabul edilebilecek
diğer tedbirlerin alınması zorunludur.
c) Talep edilmesi halinde Kurulca Tebliğde aranan diğer şartlardan muafiyet verilebilir.
(4) TOKİ, İller Bankası Anonim Şirketi ve bunların bağlı ortaklıkları ve iştiraklerinin
ihraççı olmadığı ancak tamamen veya kısmen sahip olduğu arsa ve arazilerin gayrimenkul projesine konu edildiği ihraçlarda;
a) Birinci fıkranın (b) bendindeki şart aranmaz.
b) TOKİ, İller Bankası Anonim Şirketi veya bunların bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile
ihraççı arasında yapılacak sözleşmelerde, yatırımcıların, aynı projeden doğrudan konut edinen
kişiler ile eşit haklara sahip olacağına ilişkin hükümlere yer verilmesi veya Kurulca kabul edilebilecek diğer tedbirlerin alınması zorunludur.
c) İhraççının gayrimenkul projesinin ihraca konu edilen bağımsız bölümlerini tamamlayamaması durumunda bu bölümler TOKİ, İller Bankası Anonim Şirketi veya bunların bağlı
ortaklıkları ve iştiraklerinin projenin tamamlanması için imzaladıkları sözleşmedeki esaslara
göre tamamlanır.”
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“(5) Sermayelerinin % 51 veya daha fazlası doğrudan veya dolaylı olarak kamuya ait
olan ihraççılarca gerçekleştirilecek gayrimenkul sertifikası ihraçları için Kurulca Tebliğde aranan şartlar, istenilen bilgi ve belgeler ile Kurulun diğer düzenlemelerinde aranan şartlardan
talep üzerine muafiyet verilebilir.”
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki beşinci fıkra eklenmiştir.
“(2) Edimlerin ilgili ifa süreleri içerisinde yerine getirilemeyeceğinin anlaşılması durumunda veya Kurulca uygun görülecek diğer aşamalarda, yapı denetim kuruluşları tarafından
projeye ilişkin olarak bir fizibilite raporu hazırlanır. Bu raporda asgari olarak, projenin mevcut
tamamlanma düzeyi ile bitirilmesi için gerekli olan süre ve tahmini maliyet hakkında bilgi verilir.
(3) İhraçtan elde edilen fonların inşaat ilerleme esasına göre ihraççıya aktarılabilmesini
teminen yapı denetim kuruluşları tarafından inşaat ilerleme raporları düzenlenir.
(4) Tebliğin 5 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları kapsamında yapılan ihraçlarda, bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında sayılan raporlar yapı denetim kuruluşları yerine başka kurumlarca hazırlanabilir.”
“(5) Yapı denetim kuruluşları, ikinci ve üçüncü fıkralar kapsamında hazırlamış oldukları
fizibilite ve inşaat ilerleme raporlarında yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden bu Tebliğ
ve Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde sorumludur.”
MADDE 5 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile üçüncü fıkrasının (c)
ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Asli edim kullanım sürelerinin bitimini takiben asli edim talebiyle başvurmayan
veya başvurmasına rağmen izahname veya ihraç belgesinde asli edimin yerine getirilmesi için
öngörülen şartları yerine getirmeyen yatırımcıların, tali edimi talep ettikleri kabul edilir. Tali
edime konu gayrimenkul sertifikalarına karşılık gelen bağımsız bölümler ihraççı tarafından,
edimlere ilişkin taleplerin alındığı tarihten vadeye kadar olan sürede satılabilir.”
“c) Tali edime konu bağımsız bölümlerin satışından elde edilen satış tutarı, tali edim
ifa süresi boyunca tali edime konu bağımsız bölümlerin tamamı satılıncaya kadar vekilin özen
borcu çerçevesinde yetkili kuruluş tarafından devlet tahvili, hazine bonosu, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen kira sertifikaları, mevduat veya katılma hesabı olarak veya Kurulca uygun
görülecek diğer sermaye piyasası araçlarına yatırılmak suretiyle yatırımcılar adına değerlendirilir ve bağımsız bölümlerin tümünün satışının tamamlanmasını takip eden 2 iş günü içerisinde yatırımcıların hesaplarına sahip oldukları gayrimenkul sertifikası oranında aktarılır. Tebliğin 5 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları kapsamında yapılan ihraçlarda, satış tutarı
TOKİ, İller Bankası Anonim Şirketi veya bunların bağlı ortaklıkları ve iştirakleri tarafından
yatırımcılar adına değerlendirilebilir.”
“e) Tali edim ifa süresi bitiş tarihi itibarıyla satılamayan bağımsız bölümlerin olması
durumunda, bu bağımsız bölümlere karşılık gelen gayrimenkul sertifikalarının itfasına ilişkin
olarak ihraççı tarafından yatırımcılara yapılacak ödemelerde, gayrimenkul sertifikalarının vade
tarihinden önceki üç aylık dönemde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması esas
alınır. Bu fiyatların hesaplanamaması veya hesaplanan fiyatların sağlıklı oluşmadığının Borsa
veya Kurulca tespiti halinde söz konusu bağımsız bölümlerin değerinin tespiti için bir değerleme raporu hazırlanır ve yatırımcılara yapılacak ödemelerde bu değerleme raporunda tespit
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edilen değer esas alınır. Ayrıca söz konusu bağımsız bölümler, hazırlanacak değerleme raporunda tespit edilen değerden aşağı olmamak şartıyla ihraççının ilişkili taraflarına satılabilir. Bu
bent kapsamında yatırımcılara yapılacak ödemeler, tali edim ifa süresinin bitimini takip eden
10 iş günü içerisinde gerçekleştirilir.”
MADDE 6 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.
“(2) Verilen bu ek süre sonunda veya ek süre talebinde bulunulmaması halinde vade
sonunda edimlerin yerine getirilememesi veya getirilemeyeceğinin anlaşılması projenin gerçekleşmemesi durumudur. Bu durumda ihraççı, gayrimenkul sertifikalarının itfa bedelini ve
cezai şartı yatırımcılara ödemekle yükümlüdür.”
“(3) İhraççının ikinci fıkra kapsamındaki yükümlülüğünü yerine getirememesi durumunda;
a) İlk iş günü Kurula bilgi verilir ve konu hakkında KAP’ta özel durum açıklaması yapılır.
b) 6 ncı madde uyarınca hazırlanan güncel fizibilite raporu ile gayrimenkul sertifikası
sahipleri toplantısının yeri ve tarihi en geç 30 gün içerisinde yetkili kuruluş tarafından KAP’ta
ilan edilir. Bu bentte geçen fizibilite raporunun hazırlanması ve gayrimenkul sertifikası sahipleri
toplantısının düzenlenmesine ilişkin işlemler yetkili kuruluş tarafından yerine getirilir ve bu
işlemlerden doğan masraflar yetkili kuruluş nezdinde bloke edilen fondan karşılanır.
c) (b) bendindeki açıklama tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde, projenin tamamlatılması veya yetkili kuruluş nezdinde bloke edilen fonun ve gayrimenkul projesinde ihraca konu olan ancak tamamlanmayan kısmın satılarak bedelinin sahip olunan gayrimenkul
sertifikaları nispetinde yatırımcılara iadesi hususunun görüşülerek karara bağlanacağı gayrimenkul sertifikası sahipleri toplantısı yapılır. Gayrimenkul sertifikası sahipleri toplantısına mahiyetine uygun düştüğü ölçüde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin genel
kurul toplantılarına ilişkin hükümleri uygulanır. Gayrimenkul sertifikası sahipleri toplantısında
toplantı nisabı aranmaksızın toplantıya katılanların çoğunluğunun alacağı karara göre hareket
edilir.
ç) Gayrimenkul sertifikası sahipleri toplantısında başka yönde bir karar alınmadıkça;
1) Projenin tamamlatılması yönünde karar çıkması halinde, yatırımcılar tarafından anlaşma sağlanacak üçüncü kişilerce proje tamamlatılarak edimler bu kişi tarafından yerine getirilir.
2) Yetkili kuruluş nezdinde bloke edilen fonun ve gayrimenkul projesinde ihraca konu
olan ancak tamamlanmayan kısmın satılarak bedelinin sahip olunan gayrimenkul sertifikaları
nispetinde yatırımcılara iadesi yönünde karar çıkması halinde, kalan fon ile tamamlanmayan
kısmın satışından elde edilen tutar, yatırımcılara sahip oldukları gayrimenkul sertifikaları nispetinde dağıtılarak gayrimenkul sertifikaları itfa edilir.”
MADDE 7 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve
beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Gayrimenkul sertifikası ihracı karşılığında elde edilen fon yetkili kuruluş tarafından, bir banka nezdinde açılan özel bir hesapta toplanır ve vekilin özen borcu çerçevesinde
devlet tahvili, hazine bonosu, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen kira sertifikaları, vadeli mevduat veya katılma hesabı olarak veya Kurulca uygun görülecek diğer sermaye piyasası araçlarına yatırılmak suretiyle ihraççı adına değerlendirilir.
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(2) Gayrimenkul sertifikası ihracından elde edilen fonlar, ihraççı tarafından öncelikli
olarak ihraç edilen gayrimenkul sertifikalarına konu bağımsız bölümlerin tamamlanmasında
ve yalnızca söz konusu gayrimenkul projesinde veya bu projenin tamamlanması için başvuru
tarihi itibarıyla kullanılmış finansman kaynaklarının geri ödenmesinde kullanılır. Gayrimenkul
sertifikası ihracı karşılığında elde edilen fon, ihraççının yönetiminin veya denetiminin kamu
kurumlarına devredilmesi hâlinde dahi amacı dışında tasarruf edilemez, rehnedilemez, teminat
gösterilemez, kamu alacaklarının tahsili amacı da dâhil olmak üzere haczedilemez, iflas masasına dâhil edilemez, ayrıca bunlar hakkında ihtiyati tedbir kararı verilemez.
(3) İhraçtan elde edilen toplam fonun yalnızca Tebliğ çerçevesinde hazırlanacak değerleme, fizibilite ve inşaat ilerleme raporlarının yetkili kuruluş tarafından hazırlatılması için
asgari ücret tarifesi dikkate alınarak hesaplanan kısmı yetkili kuruluş tarafından bloke edilir.
(4) İhraçtan elde edilen fonun yüzde onluk kısmı inşaat başlamadan önce doğrudan ihraççıya aktarılır. İhraçtan elde edilen fonun yüzde seksenlik kısmı, inşaat ilerleme raporlarında
belirlenen oranlar ölçüsünde yetkili kuruluş tarafından ihraççıya; başka kişi veya kurum tarafından bağımsız bölümlerin tamamlanması durumunda ise söz konusu kişi veya kurumlara aktarılır. İhraçtan elde edilen fonun kalan yüzde onluk kısmı ise yetkili kuruluş tarafından vade
sonunda ihraççıya ödenir. İnşaat ilerleme raporlarına göre aktarımın hangi esaslar çerçevesinde
yapılacağı ihraççı tarafından izahname veya ihraç belgesinde belirtilir.
(5) Projenin gerçekleşmemesi veya gerçekleşmeyeceğinin kesinleşmesi durumunda ihraçtan elde edilen fon hesabında kalan tutarlar ihraççıya aktarılmaz, bu tutar 9 uncu maddenin
üçüncü fıkrası çerçevesinde tasarruf edilir.”
MADDE 8 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) İhraç edilecek gayrimenkul sertifikaları, Tebliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası
çerçevesinde belirlenen ihraç tutarını aşmamak kaydıyla Kurulca onay verilen ihraç tavanı içinde, tertipler halinde satılabilir. İzahnamenin geçerlilik süresi boyunca yapılacak halka arzlarda,
her tertibin satışından önce Ek/2’de yer alan belgelerle birlikte Kuruldan onay almak amacıyla
Kurula başvurulur. Halka arz edilmeksizin yapılacak satışlarda ise, ihraç limitine Kurulca onay
verilen tarihten itibaren bir yıllık süre içerisinde her tertibin satışından önce tertip ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Kurula başvurulur.”
MADDE 9 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentleri ile üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) 6306 sayılı Kanun uyarınca talep etmeleri ve Bakanlık tarafından yetki devri yapılması ve projenin uygun görülmesi durumunda İller Bankası Anonim Şirketi ve TOKİ veya
bunlar tarafından anlaşma suretiyle belirlenecek tüzel kişiler,
b) 6306 sayılı Kanun uyarınca Bakanlık tarafından yetki devri yapılması ve projenin
uygun görülmesi durumunda belediyeler veya belediyeler tarafından anlaşma suretiyle belirlenecek tüzel kişilerden İller Bankası Anonim Şirketi tarafından garantör olunanlar,
c) 6306 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin beşinci fıkrasının (ç) bendi uyarınca Bakanlık
tarafından anlaşma suretiyle belirlenecek tüzel kişiler,
ç) 775 sayılı Kanun ve 2985 sayılı Kanun uyarınca TOKİ ile TOKİ’nin anlaşma yapacağı bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile tüzel kişiler,”
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“(3) 6306 sayılı Kanun kapsamında yapılacak ihraçlarda Bakanlık uygun görüşü ve belediyeler ile bağlı ortaklıkları ve iştiraklerinin ihraççı olması durumunda ise Bakanlık uygun
görüşüne ek olarak 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin
Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Hazine Müsteşarlığının izni alınır.”
MADDE 10 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesinin altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmış
ve yedinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) (a) bendi kapsamında;
1) TOKİ tarafından anlaşma suretiyle belirlenecek tüzel kişilerin ihraççı olması durumunda yapılacak anlaşmalarda TOKİ,
2) İller Bankası Anonim Şirketi tarafından anlaşma suretiyle belirlenecek tüzel kişilerin
ihraççı olması durumunda yapılacak anlaşmalarda İller Bankası Anonim Şirketi,
b) (b) bendi kapsamında belediyeler ve belediyeler tarafından anlaşma suretiyle belirlenecek tüzel kişilerin ihraççı olması durumunda yapılacak anlaşmalarda İller Bankası Anonim
Şirketi,
c) (c) bendi kapsamında Bakanlık tarafından anlaşma suretiyle belirlenecek tüzel kişilerin ihraççı olması durumunda yapılacak anlaşmalarda Bakanlık adına İller Bankası Anonim
Şirketi,
ç) (ç) bendi kapsamında TOKİ’nin anlaşma yapacağı bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile
tüzel kişilerin ihraççı olması durumunda yapılacak anlaşmalarda TOKİ,”
MADDE 11 – Aynı Tebliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ç) bentleri
ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Projenin gerçekleşmemesi veya bir yıldan daha uzun süre gecikmesi durumlarında,
ihraç değerinden aşağı olmamak üzere belirlenecek tutar ve izahname veya ihraç belgesinde
öngörülmesi durumunda cezai şartın da ödenmesi suretiyle gayrimenkul sertifikalarının itfa
edilmesi ve buna ilişkin esasların izahname veya ihraç belgesinde belirtilmesi zorunludur.”
“ç) Bu bölüm kapsamında yapılacak ihraçlar için Tebliğin 4 üncü maddesinin dokuzuncu ve onuncu fıkraları, 5 inci maddesi, 7 nci maddesinin yedinci fıkrası ile 9 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan hükümler uygulanmaz.”
“(2) TOKİ, TOKİ’nin bağlı ortaklıkları ve iştirakleri veya İller Bankası Anonim Şirketinin ihraççı olduğu veya ihraççıya İller Bankası Anonim Şirketi tarafından garantör olunan
durumlarda ayrıca;
a) Tebliğin 6 ncı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında sayılan fizibilite ve inşaat
ilerleme raporları, yapı denetim kuruluşları yerine TOKİ, İller Bankası Anonim Şirketi veya
başka kurumlarca hazırlanabilir. Bu amaçla hazırlanan raporlar üçer aylık dönemler itibarıyla
kamuya duyurulur.
b) Gayrimenkul sertifikası ihracı karşılığı elde edilen fon, yetkili kuruluş tarafından;
1) TOKİ’nin ihraççı olması durumunda TOKİ’ye,
2) TOKİ’nin bağlı ortaklıkları ve iştiraklerinin ihraççı olması durumunda ihraççıya,
3) İller Bankası Anonim Şirketi’nin ihraççı olduğu veya ihraççıya İller Bankası Anonim
Şirketi tarafından garantör olunan durumlarda İller Bankası Anonim Şirketine
doğrudan aktarılır.
c) Kısmi itfanın öngörülmemiş olması durumunda, bağımsız bölümlerin tamamı satılıncaya kadar tali edime konu gayrimenkul sertifikalarına karşılık gelen bağımsız bölümlerin
satışından elde edilen satış tutarı, Tebliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendinde
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belirtilen esaslar çerçevesinde yetkili kuruluş yerine TOKİ, TOKİ’nin bağlı ortaklıkları ve iştirakleri veya İller Bankası Anonim Şirketi tarafından yatırımcılar adına değerlendirilebilir.
ç) Bu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde sayılan istisnalara ek olarak Tebliğin 6 ncı
maddesinin üçüncü fıkrası, 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendi ile 10 uncu maddesi
uygulanmaz.”
MADDE 12 – Aynı Tebliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Yurt içinde satılan gayrimenkul sertifikasına konu bağımsız bölümlerin tamamlanma düzeyi ile ilgili dönem içerisinde talep edilen ve gerçekleştirilen asli edimlere ilişkin bilgileri içeren yatırımcı raporu, söz konusu gayrimenkul sertifikası itfa edilene kadar her 6 aylık
hesap dönemleri itibarıyla ihraççının internet sitesinde ve KAP’ta raporun imzalandığı gün ilan
edilir. İhraççı, yatırımcılara daha kısa dönemler itibarıyla raporlama yapabilir.”
MADDE 13 – Aynı Tebliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç), (d) ve (e) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“ç) Gayrimenkul projesinde, gayrimenkul sertifikası ihracına konu olmayan benzer nitelikte bağımsız bölümlerin ortalama satış fiyatları, bu fiyatlara esas alınan iskonto ve geçerli
olan diğer şartlarla birlikte her ayın ilk iş günü,
d) Tebliğin 4 üncü maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca ihraççı tarafından yatırımcılara
geri alım imkanı sağlanması durumunda, vade boyunca yapılacak geri alımlara ilişkin fiyat
bilgisi her ayın ilk iş günü,
e) Tali edim ifa süresinde yapılan bağımsız bölüm satışlarına ilişkin bölüm, satış fiyatı
ve varsa satışa esas teşkil eden değerleme raporları ile satışı gerçekleştirilen kısmın itfalarına
ilişkin bilgi her üç aylık dönemin son iş günü,”
MADDE 14 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici 1 inci madde eklenmiştir.
“Kamu sermayeli ihraççılar için uygulanacak Kurul ücreti
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Sermayelerinin % 51 veya daha fazlası doğrudan veya dolaylı olarak kamuya ait olan ihraççılar için, Tebliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında belirlenen oran bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren iki yıl süreyle binde sıfır olarak uygulanır.”
MADDE 15 – Aynı Tebliğin EK/1’ine 22 numaralı maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 23 numaralı madde eklenmiş ve diğer maddeler buna göre teselsül ettirilmiş ve teselsül
ettirilmiş halinin 24 numaralı maddesi ile 27 numaralı maddesinin (a) ve (c) bentleri aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“23) İhraçtan elde edilen fonun ihraççıya aktarılmasında kullanılacak inşaat ilerleme
pursantaj tablosu,”
“24) İhraçtan elde edilen fonun yatırılacağı yetkili kuruluş tarafından açılan hesaba ilişkin bilgi,”
“a) 6306 sayılı Kanun kapsamında Bakanlık tarafından yetki devri yapılması ve projenin
uygun görülmesi durumunda söz konusu yetki devrini ve projenin uygun görüldüğünü tevsik
edici belge,”
“c) 12 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında yapılacak ihraçlarda, Hazine
Müsteşarlığı’nın izin yazısı,”
MADDE 16 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 17 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.)

YARGI İLÂNI
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından:
ESAS NO : 2016/12332
SUÇ
: Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan
SUÇ T.
: 2009 yılı
SANIK
: Murat TERZĠ: (Feti oğlu Hanife’den olma, 05/04/1967 doğumlu) Yiğit
Pansiyon ĠsmetpaĢa Cad. Balbey Mah. 459 Sokak No: 34 adresinde ikamet
etmektedir.
Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında Ankara 16. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen
06/05/2014 gün ve 2013/183 E.2014/168 K. sayılı hükmün sanık Murat TERZĠ tarafından temyiz
edilmesi üzerine 4778 sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK.nun 316. maddesine eklenen son
fıkrası hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı tebliğnamesinin sanık Murat
TERZĠ'ye tebliği gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve
31. maddeleri gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet
BaĢsavcılığının ONAMA isteyen 21/11/2016 gün ve 11.2014/352001 sayılı tebliğnamesinin
tebliğ edilmiĢ sayılacağı ilan olunur.
2003/1-1

—— •• ——

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
TIBBĠ SARF MALZEMESĠ SATIN ALINACAKTIR
Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:
1 - Türk Kızılayı tıp merkezi ve hastanelerinin ihtiyacı için ilanen ihale edilerek kapalı
zarfla teklif alınmak suretiyle tıbbi sarf malzemesi satın alınacaktır.
2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile
birlikte vereceklerdir.
3 - Ġhaleye ait Ģartnameler "Ataç 1 Sok. No: 32 YeniĢehir / ANKARA" adresindeki Genel
Müdürlüğümüzden ve ―Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar/ĠSTANBUL‖
adresindeki Türk Kızılayı Ġstanbul Müdürlüğü’nden 100,00 TL karĢılığında temin edilebilir.
4 - Ġdari ve teknik Ģartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaĢılabilecektir.
5 - Firmalar Ģartnamede istenen numuneleri en geç 28.03.2017 tarih saat 12:00’ye kadar
Türk Kızılayı Etimesgut YerleĢkesi Türk Kızılayı Cad. No: 1 Etimesgut/ANKARA adresinde
bulunan TeĢhis Tedavi Hizmetleri Koordinatörlüğüne teslim edeceklerdir.
6 - Firmaların, tekliflerini en geç 31.03.2017 tarih saat 10:00’a kadar Genel
Müdürlüğümüz Yönetim Destek Hizmetleri Bölüm Müdürlüğü Evrak Birimine vermiĢ/
göndermiĢ olmaları gerekmektedir.
7 - Teklifler aynı gün saat 15:00’de Genel Müdürlük toplantı salonunda açılacaktır.
8 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.
9 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
10 - Kurumumuz Kamu Ġhale Kanunlarına tabi değildir.
2008/1-1

—— • ——

DÜZELTME ĠLANI
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
6 Mart 2017 tarihli ve 29999 sayılı Resmi Gazete’nin 27. sayfasında yayımlanan
ilanımızda kurum baĢlığı ―Türkiye Elektrik Ġletim A.ġ. Genel Müdürlüğünden‖ olması gerekirken
Sehven ―Türkiye Elektrik Üretim A.ġ. Genel Müdürlüğünden‖ olarak yayımlanmıĢtır.
Düzeltilerek ilgililere duyurulur.
2002/1-1
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HASSAS DĠKĠġLĠ OSTENĠTĠK PASLANMAZ ÇELĠK BORU ALIMI ĠġĠ
AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR
Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:
Ġhale kayıt no
: 2017/103799
1 - Ġdarenin:
a) Adresi
: MithatpaĢa Cad. No. 14 06100 YeniĢehir/Ankara
b) Telefon ve faks numarası : Tel : (0 312) 458 55 00 - 458 57 73
Faks : (0 312) 458 58 00 - 458 58 01
2 - Ġhale konusu malın:
a) Adı, niteliği, türü ve miktarı : ø35x1,5x5000 mm ebadında 1.000 adet (5.000 mt),
ø35x1,5x4000 mm ebadında 20.600 adet (82.400 mt),
ø35x1,5x3200 mm ebadında 15.550 adet (49.760 mt),
ø35x1,5x3005 mm ebadında 24.800 adet (74.524 mt),
ø34x1,5x3530 mm ebadında 350 adet (1.235,50 mt),
ø34x1,5x2750 mm ebadında 500 adet (1.375 mt),
ø34x1,5x2760 mm ebadında 7.000 adet (19.320 mt),
ø30x1,5x3080 mm ebadında 5.000 adet (15.400 mt),
ø30x1,5x2080 mm ebadında 2.200 adet (4.576 mt),
ø101,6x2x1250 mm ebadında 5.250 adet (6.562,50 mt),
ø101,6x2x1500 mm ebadında 1.000 adet (1.500 mt)
olmak üzere toplam 83.250 adet (261.653 mt) tephir,
ısıtıcı ve vakum boruları.

Sıra
No
1

Boru Tarifi
Boru - 35x1,5 - TS EN 10217-7 X2CrNi18-9 (1.4307) - TC1 - Seçenek
5: W2Rb - Seçenek 19: 5000 mm 2
Seçenek 20: D4 - Seçenek 21: 3.2
1. ARA TOPLAM (Ø35x1,5x5000 mm.)
3
4
5
6
7
Boru - 35x1,5 - TS EN 10217-7 8
X2CrNi18-9 (1.4307) - TC1 - Seçenek
9
5: W2Rb - Seçenek 19: 4000 mm 10
Seçenek 20: D4 - Seçenek 21: 3.2
11
12
13
14
15
2. ARA TOPLAM (Ø35x1,5x4000 mm.)

Ġhtiyaç
Miktarı
(Adet)
500

Toplam
Uzunluk
(Metre)
2.500

Boruların Teslim
Edileceği ġeker
Fab.
Çorum

500

2.500

Elazığ

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.300
600
3.000
2.000
2.500
1.000
2.000
3.200
20.600

5.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
5.200
2.400
12.000
8.000
10.000
4.000
8.000
12.800
82.400

Ankara
Burdur
Çorum
Elazığ
Elbistan
ErciĢ
Erzincan
Ilgın
Kastamonu
Malatya
Turhal
Yozgat
Susurluk
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Sıra
No
16

Boru Tarifi

Ġhtiyaç
Miktarı
(Adet)

Toplam
Uzunluk
(Metre)

Sayfa : 157
Boruların Teslim
Edileceği ġeker
Fab.

500

1.600

Elbistan

2.250

7.200

Erzincan

12.800

40.960

Malatya

15.550

49.760

19

1.200

3.606

Ankara

20

1.000

3.005

Burdur

5.300

15.926,5

Çorum

600

1.803

Elbistan

1.800

5.409

ErciĢ

17
18

Boru - 35x1,5 - TS EN 10217-7 X2CrNi18-9 (1.4307) - TC1 - Seçenek
5: W2Rb - Seçenek 19: 3200 mm Seçenek 20: D4 - Seçenek 21: 3.2

RESMÎ GAZETE

3. ARA TOPLAM (Ø35x1,5x3200 mm.)

21
22
23
24

Boru - 35x1,5 - TS EN 10217-7 X2CrNi18-9 (1.4307) - TC1 - Seçenek
5: W2Rb - Seçenek 19: 3005 mm Seçenek 20: D4 - Seçenek 21: 3.2

1.000

3.005

Erzurum

25

3.500

10.517,5

Malatya

26

10.400

31.252

Susurluk

24.800

74.524

350

1.235,5

350

1.235,5

500

1.375

500

1.375

7000

19.320

7000

19.320

5.000

15.400

5.000

15.400

2.200

4.576

2.200

4.576

4. ARA TOPLAM (Ø35x1,5x3005 mm.)

27

Boru - 34x1,5 - TS EN 10217-7 X2CrNi18-9 (1.4307) - TC1 - Seçenek
5: W2Rb - Seçenek 19: 3530 mm Seçenek 20: D4 - Seçenek 21: 3.2

5. ARA TOPLAM (Ø34x1,5x3530 mm.)

28

Boru - 34x1,5 - TS EN 10217-7 X2CrNi18-9 (1.4307) - TC1 - Seçenek
5: W2Rb - Seçenek 19: 2750 mm Seçenek 20: D4 - Seçenek 21: 3.2

6. ARA TOPLAM (Ø34x1,5x2750 mm.)

29

Boru - 34x1,5 - TS EN 10217-7 X2CrNi18-9 (1.4307) - TC1 - Seçenek
5: W2Rb - Seçenek 19: 2760 mm Seçenek 20: D4 - Seçenek 21: 3.2

7. ARA TOPLAM (Ø34x1,5x2760 mm.)

30

Boru - 30x1,5 - TS EN 10217-7 X2CrNi18-9 (1.4307) - TC1 - Seçenek
5: W2Rb - Seçenek19: 3080 mm Seçenek 20: D4 - Seçenek 21: 3.2

8. ARA TOPLAM (Ø30x1,5x3080 mm.)

31

Boru - 30x1,5 - TS EN 10217-7 X2CrNi18-9 (1.4307) - TC1 - Seçenek
5: W2Rb - Seçenek 19: 2080 mm Seçenek 20: D4 - Seçenek 21: 3.2
9. ARA TOPLAM (Ø30X1,5x2080 mm.)

Malatya

Erzincan

Susurluk

Elazığ

Elazığ
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Sıra
No
Boru Tarifi
32
33 Boru - 101,6x2 - TS EN 10217-7 34 X2CrNi18-9 (1.4307) - TC1 - Seçenek
35 5: W2Rb - Seçenek 19: 1250 mm 36 Seçenek 20: D4 - Seçenek 21: 3.2
37
10. ARA TOPLAM (Ø101,6x2x1250 mm.)
Boru - 101,6x2 - TS EN 10217-7 X2CrNi18-9 (1.4307) - TC1 - Seçenek
38
5: W2Rb - Seçenek 19: 1500 mm Seçenek 20: D4 - Seçenek 21: 3.2
11. ARA TOPLAM (Ø101,6x2x1500 mm.)
GENEL TOPLAM
b) Teslim yeri

3 - Ġhalenin;
a) Yapılacağı yer

7 Mart 2017 – Sayı : 30000
Ġhtiyaç
Miktarı
(Adet)
2.250
750
1.000
300
200
750
5.250

Toplam
Uzunluk
(Metre)
2.812,5
937,5
1.250
375
250
937,5
6.562,5

Boruların Teslim
Edileceği ġeker
Fab.
Burdur
Ereğli
Kastamonu
UĢak
Yozgat
Susurluk

1.000

1.500

UĢak

1.000
83.250

1.500
261.653,00

: Yukarıda görülen ve ihale dokümanı ekinde yer alan
Ġhtiyaç Listesinde belirtilen idareye ait ġeker
Fabrikalarına teslim edilecektir.
: Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ. Genel Müdürlüğü
Satınalma Dairesi BaĢkanlığı Toplantı Odası (6. kat)

b) Son teklif verme
(ihale) Tarihi ve saati
: 17 Mart 2017 Cuma günü, saat 14:00
4 - Ġhale; Ģartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren bütün isteklilere açıktır.
Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
5 - Ġhale dokümanı; T. ġeker Fabrikaları A.ġ. Genel Müdürlüğü MithatpaĢa Cad. No. 14
YeniĢehir/Ankara adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Yüz Türk Lirası) karĢılığında aynı
adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları
zorunludur.
6 - Teklifler 17.03.2017 Cuma günü, saat 14:00’e kadar MithatpaĢa Cad. No. 14
YeniĢehir/Ankara adresindeki Genel Müdürlüğümüz HaberleĢme ve ArĢiv Müdürlüğüne
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden
idare sorumlu tutulamayacaktır.)
7 - Ġstekliler tekliflerini malzemelerin tamamı (261.653 metre) için birim fiyat (TL/Metre)
üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, ihale yapılan istekliyle iĢ kalemlerinin miktarı (261.653
metre) ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel
üzerinden birim fiyat sözleĢmesi imzalanacaktır.
8 - Ġstekliler, teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir. Bu Ģarta uymayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye
alınmayacaktır.
9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim
günü olmalıdır.
10 - Ceza ve yasaklama hükümleri hariç, Mezkur ihale 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve
4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununa tabi değildir.
2007/1-1
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
VAKFIN ADI: Prens Mikasa Vakfı
VAKFEDENLER: Mehmet Akman BaĢman, Sachihiro Omura, Halil Bülent Özgüç, Güler
Sabancı, Mehmet Necati Utkan, Mustafa Yıldırım
VAKFIN ĠKAMETGAHI: Kaman/KırĢehir
VAKFIN TESCĠL KARARINI VEREN MAHKEMENĠN ADI, KARAR TARĠHĠ VE
NO’SU: Kaman Asliye Hukuk Mahkemesinin 29/11/2016 tarihli ve E: 2016/384, K: 2016/383
sayılı kararı
VAKFIN AMACI:
Devletin kamu görevi yükünü azaltacak Ģekilde genel ve özel bütçeli idareler bütçeleri
içinde yer alan, kültür ve eğitim hizmetlerini ifa etmek; kültür ve eğitim hizmetleri ile ilgili
kuruluĢlara her türlü yardımda bulunmak çerçevesinde; Anadolu arkeolojisi, kültürleri ve tarihi ile
ilgili bilimsel çalıĢmalar yürütmek ve yürütülen çalıĢmaları desteklemek; temelde arkeoloji ve
müzeoloji alanlarında olmak üzere uzman ve bilim adamları yetiĢtirmek; tarihi mirasın korunması
için öncelikle yeni yetiĢen çocuk ve gençler olmak üzere toplumda duyarlılık ve bilinç
oluĢturmak; üniversite kurarak eğitime katkıda bulunmak, akademik çalıĢmalar yapmak; bu
suretle Türkiye ve dünyada bilgi ve kültürün geliĢmesine, kültürel ve tarihi mirasın korunmasına
katkıda bulunmak ve vakıf senedinde yazılı diğer amaçlarını gerçekleĢtirmek.
VAKFIN MAL VARLIĞI: 50.000,00 USD (Elli Bin ABD Doları Nakit)
VAKFIN SONA ERMESĠ HALĠNDE MAL VE HAKLARIN DEVRĠ:
Vakfın tasfiyesinden arta kalan malvarlığı Ortadoğu Kültür Derneği Kaman ġubesi’ne
devredilir.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.
2004/1-1

—— • ——

Yenimahalle Belediye Başkanlığından:
ĠLANEN TEBLĠGAT
Belediyemiz Encümenince aĢağıda adı ve soyadı bilinen son adresleri Encümen tarih ve
sayısı ile ceza miktarı belirtilen mükellefe ait Encümen kararı ceza miktarının tahakkuk ettirilmesi
için söz konusu kararın tebliğ edilmek üzere belirtilen adrese gönderilmiĢ ise de adresinde
bulunamadığı, baĢka adresinin de tespit edilememesi nedeni ile ilgilisine tebliğ edilememiĢtir.
Bu nedenle Söz konusu cezaya ait Encümen kararının ilgilisine ödeme emri
düzenlenebilmesi için 7201 sayılı Tebligat Kanununun ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine
kaim olmak üzere adı geçene ilanen tebliğ olunur.
ADA/
PARSEL.

MALĠKĠ

ENC.
TARĠH/SAYI.

CEZA MĠK.
(TL)

14631/1

Abdullah
YILMAZ

20.10.2016/1121

395,18-TL

14631/1

Melek
YILMAZ

20.10.2016/1121

395,18-TL

—— • ——

ADRES
ĠlkyerleĢim Mah. ÇağdaĢlar
Sit. 1919. Sokak No: 36
Yenimahalle/ANKARA
ĠlkyerleĢim Mah. ÇağdaĢlar
Sit. 1919. Sokak No: 36
Yenimahalle/ANKARA
2005/1-1

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:
43540 ada 5 ve 6 parsele iliĢkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değiĢikliği
Belediyemiz Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü, Planlama ġubesi Ġlan Panosuna asılmıĢtır.
Ġlgililere ilanen duyurulur.
2006/1-1
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KOSGEB Başkanlığından:
GiriĢimciliğin ve KOBĠ’lerin desteklenmesinde ulusal, bölgesel veya yerel düzeydeki iyi
uygulamalar Avrupa GiriĢimciliği TeĢvik Ödülleri ile 2006 yılından beri ödüllendirilmektedir.
Avrupa Komisyonunun sponsorluğunda 2006 yılından beri düzenlenen Avrupa GiriĢimciliği
TeĢvik Ödülleri yarıĢmasına COSME Programındaki AB üyesi ülkeler, Ġzlanda, Sırbistan ve
Türkiye katılmaktadır. Ödül programına, Avrupa düzeyinde, binlerce yeni iĢletmenin kurulmasını
destekleyen 3.400’den fazla proje baĢvurmuĢtur. Programın amacı iĢletmeleri ve giriĢimciliği en
baĢarılı Ģekilde teĢvik edenleri belirlemek, en iyi giriĢimcilik uygulamalarını ve politikalarını
sergilemek ve paylaĢmak, giriĢimcilerin rolü hakkında Avrupa çapında farkındalığı artırmak ve
potansiyel giriĢimcilere ilham vermek ve cesaretlendirmektir. 2011 yılından itibaren katıldığımız
ödül programının Türkiye’de duyurulması ve Türkiye’den 2 aday belirlenerek Komisyona
bildirilmesi konusunda KOSGEB görevlendirilmiĢ bulunmaktadır.
Avrupa GiriĢimciliği TeĢvik Ödülleri
2017
Ulusal, bölgesel veya yerel düzeyde giriĢimciliğin ve KOBĠ’lerin geliĢtirilmesine yönelik
yaratıcı ve baĢarılı model ve projeler geliĢtiren ve uygulayan kurum/kuruluĢların katılabileceği
ödül yarıĢması bu yıl Avrupa Komisyonu tarafından verilen karar doğrultusunda aĢağıda sayılan
beĢ kategoride gerçekleĢtirilecektir:
1 - GiriĢimcilik ruhunun geliĢtirilmesi: Özellikle gençler ve kadınlar arasında giriĢimcilik
ruhunu ve kültürünü oluĢturmayı amaçlayan faaliyet ve uygulamalar,
2 - Yeteneklere yatırım yapmak: GiriĢimcilik becerilerinin ve mesleki, teknik ve yönetsel
becerilerin geliĢtirilmesine yönelik uygulamalar,
3 - GiriĢimcilik ortamının geliĢtirilmesi: ĠĢletmelerin kuruluĢunu ve geliĢimini
desteklemeye yasal ve idari süreçleri basitleĢtirmeye ve ―önce küçük olanı düĢün‖ prensibini
KOBĠ’lerin yararına uygulamaya yönelik yenilikçi politikalar ve uygulamalar,
4 - ĠĢletmelerin uluslararasılaĢtırılmasının desteklenmesi: ĠĢletmelerin ve özellikle
KOBĠ’lerin hem Avrupa içindeki hem de Avrupa dıĢındaki pazarlarda yer alan fırsatlardan
faydalanmasına yönelik teĢvik edici politikalar ve uygulamalar,
5 - Sorumlu giriĢimcilik: Küçük ve orta ölçekli iĢletmeler arasında ortak sosyal
sorumluluğu teĢvik etmeye yönelik uygulamalar. Aynı zamanda özellikle uzun dönemli iĢsizler
olmak üzere iĢsizler, yasal göçmenler, engelliler ve etnik azınlıklar gibi dezavantajlı gruplar
arasında giriĢimciliğin teĢvik edilmesine yönelik uygulamalar.
Yukarıda belirtilen her kategori için bir baĢarı ödülü, ayrıca tüm kategoriler arasında
seçilecek en yaratıcı ve ilham verici giriĢimcilik uygulamasına Jüri Büyük Ödülü verilecektir.
BaĢvurular, projenin en az iki yıl boyunca gerçekleĢtirilmiĢ, orijinal, yenilikçi ve tekrarlanabilir
olması, yerel ekonomiye ve yerel paydaĢ iliĢkilerini geliĢtirmeye yönelik yaptığı katkılar
açısından değerlendirilecektir.
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YarıĢmaya;
• Yerel, bölgesel ve ulusal kamu kurum ve kuruluĢları,
• Kamu-özel ortaklıkları
• Üniversiteler
baĢvurabilecektir.
Avrupa GiriĢimciliği TeĢvik Ödülleri ile ilgili detaylı bilgi;
http://blogs.ec.europa.eu/promotingenterprise/
adresinde yer almaktadır.
2017 yılı Avrupa GiriĢimciliği TeĢvik Ödüllerine baĢvuracak adayların www.kosgeb.gov.tr
adresinde yer alan baĢvuru formunu doldurarak 28 Nisan 2017 tarihine kadar BaĢkanlığımıza
göndermeleri gerekmektedir.
1937/1-1

—— • ——

Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanun ve ilgili
Yönetmelik Esasları ile Devlet hizmetine girmede aranılan Ģartlara haiz aylık yönünden ―4857
sayılı ĠĢ Kanunu‖ hükümlerine tabi olarak öğretim üyeleri alınacaktır. BaĢvuruda Gerekli
Belgeler;
Profesörler: 2547 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen Ģekilde yayınlardan birini
baĢlıca araĢtırma eseri olarak ve baĢvurdukları bölümü belirten dilekçeleri, ekinde son altı ayda
çekilmiĢ 2 adet vesikalık fotoğraf, özgeçmiĢ, nüfus cüzdan örneği, doçentlik belgesi, yayınlarını
kapsayan 6 (altı) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir.
Doçentler: Üniversitelerarası Kurulun Doçentlik baĢvuruları için uygulamaya koyduğu
asgari baĢvuru koĢullarını sağlamıĢ olmak koĢulu ile baĢvurdukları bölümü belirten dilekçe,
özgeçmiĢ, doçentlik belgesi onaylı sureti, nüfus cüzdan örneği ile 2 (iki) adet fotoğraf, bilimsel
çalıĢma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir.
Yardımcı Doçentler: 2547 sayılı Kanunun 23. maddesindeki Ģartları sağlamaları
gerekmekte olup, baĢvurdukları kadroyu ve yabancı dilini belirten dilekçe, 2 adet fotoğraf, nüfus
cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının onaylı örnekleri ile varsa ÜDS
veya KPDS sonuç belgelerini, özgeçmiĢ, yayın listesi ve yayınlardan oluĢan dosyayı 4 (dört)
takım halinde vereceklerdir. Yabancı dil sınav yeri ve tarihi ilgili birimlerce daha sonra tespit
edilip adaylara ayrıca bildirilecektir.
Öğrenim belgesini yurt dıĢından almıĢ olanların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca
onaylanmıĢ olması gerekmektedir. BaĢvurular bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün
içerisinde, Avrasya Üniversitesi Personel Müdürlüğüne Ģahsen veya posta ile yapılacaktır.
Ġlgililere duyurulur.
Kadro Unvanı - Adedi
Fakülte - Bölüm
Prof.
Doç. Yrd. Doç.
SAĞLIK BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ
Ebelik

1

Aranan Nitelik
Tıp Doktoru, Uzmanlığını Anestezi ve
Reanimasyon alanında yapmıĢ olmak.

BaĢvuru Adresi: Avrasya Üniversitesi Personel Dairesi Müdürlüğü, Adnan Kahveci Mah.
Rize Cad. No: 226 Pelitli/Trabzon Tel: +90 462 334 64 44 - 45 - 47 rektorluk@avrasya.edu.tr
2016/1-1
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Sağlık Bakanlığından:

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
2022/1-1
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Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)
2. Yasaklama Kararı Veren

2015/100261
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Genel Müdürlüğü

Bakanlık/Kurum
3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
Uludağ
Adı

Üniversitesi

Sağlık

Uygulama ve AraĢtırma Merkezi Ġl/Ġlçe

Bursa/Nilüfer

Müdürlüğü
Adresi

Uludağ

Üniversitesi

Sermaye

ĠĢletme

Döner

Müdürlüğü Tel-Faks

0 224 295 41 98 - 0 224 295 41 99

16059 Görükle Nilüfer Bursa
Posta Kodu

16059

E-Mail

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi

dsim@uludag.edu.tr
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

BAYRAK Medikal Tıbbi Cihaz ve
Adı/Unvanı

Malzeme Ġthalat Ġhracat Sanayi ve
Ticaret Limited ġirketi
Gülbahçe Mah. Vatan Sok. No: 13

Adresi

Osmangazi/Bursa

T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/

1550122254

Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası

Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi

Ay

47100/Bursa/Merkez
( )

Yıl

(2)

7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı

a-4734
KĠK

( )

b-4735
KĠSK

(X)

c-2886 DĠK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm Ġhalelerden

(X) Tüm Ġhalelerden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
2012/1-1
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Adana Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)
2. Yasaklama Kararı Veren

2016/538493
Sağlık Bakanlığı

Bakanlık/Kurum
3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
Adı

Adana Ġl Sağlık Müdürlüğü

Ġl/Ġlçe

Adana/Yüreğir

Adresi

Mustafa Kemal PaĢa Blv. No: 8

Tel-Faks

322 344 19 12

Posta Kodu

1230

E-Mail

asmsatinalma@gmail.com

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi
ÖZKILIÇOĞLU

ĠnĢaat

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Yıkım

Harfiyat Otomotiv Emlak Gıda Emrullah KILIÇ

Adı/Unvanı

Nakliyat Taah. Ġth. Ġhr. San. ve (%50 den fazla hisseye sahip)
Tic. Ltd. ġti.
Kale

Adresi

Mah.

Anafartalar

Cad.

No:29/93 Altındağ/Ulus/ANKARA

T.C. Kimlik No.
Kızılbey Vergi Dairesi -

Mükellefiyet No.

7000332929

Kayıtlı Olduğu

Keçiören/Ankara

Ankara Ticaret Odası

Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
Süresi

Kocatepe Apart. 94/7
50275655498

Vergi Kimlik/

6. Yasaklama

KuĢcağız Mah. 19 Mayıs Cad.

Ay

382342
( )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı

a-4734
KĠK

(X)

b-4735
KĠSK

( )

c-2886 DĠK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm Ġhalelerden

(X) Tüm Ġhalelerden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
2013/1-1
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Hitit Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığından:
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.
2011/1-1
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 22.02.2017 - 182
Karar Tarihi ve No

TOPLANTI YERĠ

: 22.02.2017 - 2435

ADIYAMAN

Adıyaman ili, Samsat ilçesi, Bayırlı Köyü sınırları dahilinde bulunan KuĢtepe
Höyüğü’nün korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı Yasa
kapsamında tescil edilmesine iliĢkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün
07.12.2016/218956 sayılı yazısı ve eki Yrd. Doç. Dr. Sabahattin EZER’in Adıyaman ili, Merkez
ve Ġlçeleri yüzey araĢtırması raporu, Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 16.02.2017 tarihli
raporu okundu. Konunun dosyası, 1/2000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fiĢi, fotoğraflar,
bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda:
Adıyaman ili, Samsat ilçesi, Bayırlı Köyü sınırları dahilinde bulunan KuĢtepe
Höyüğü’nün 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli kültür varlığı özelliği göstermesi
nedeni ile 1/2000 ölçekli haritada koordinatlarıyla gösterildiği Ģekilde I. derece arkeolojik sit alanı
olarak tescil edilmesine;
KuĢtepe Höyüğü I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma KoĢulları’nın:
1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak sit alanıdır.
2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez.
3. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları: Müze
müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alındıktan sonra Kurulumuzca değerlendirilir.
4. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetler kesinlikle yasaktır. Ağaçlandırmaya
gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.
5. TaĢ, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları
açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.
6. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir
etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir.
Ģeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 22.02.2017 - 182
Karar Tarihi ve No

TOPLANTI YERĠ

: 22.02.2017 - 2430

ADIYAMAN

Adıyaman ili, Samsat ilçesi, Gölpınar Köyü sınırları dâhilinde bulunan Gölpınar
Höyüğü’nün korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı Yasa
kapsamında tescil edilmesine iliĢkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün
07.12.2016/218956 sayılı yazısı ve eki Yrd. Doç. Dr. Sabahattin EZER’in Adıyaman ili, Merkez
ve Ġlçeleri yüzey araĢtırması raporu, Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 16.02.2017 tarihli
raporu okundu. Konunun dosyası, 1/2000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fiĢi, fotoğraflar,
bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda:
Adıyaman ili, Samsat ilçesi, Gölpınar Köyü sınırları dâhilinde bulunan Gölpınar
Höyüğü’nün 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli kültür varlığı özelliği göstermesi
nedeni ile 1/2000 ölçekli haritada koordinatlarıyla gösterildiği Ģekilde I. derece arkeolojik sit alanı
olarak tescil edilmesine
Gölpınar Höyüğü I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma KoĢulları’nın:
1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak sit alanıdır.
2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez.
3. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları: Müze
müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alındıktan sonra Kurulumuzca değerlendirilir.
4. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetler kesinlikle yasaktır. Ağaçlandırmaya
gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.
5. TaĢ, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları
açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.
6. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir
etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir.
7. Alan üzerinde yeni mezar kazılamaz; Sadece mevcut mezarlara defin iĢlemi yapılabilir.
Ģeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 22.02.2017 - 182
Karar Tarihi ve No

TOPLANTI YERĠ

: 22.02.2017 - 2428

ADIYAMAN

Adıyaman ili, Kâhta ilçesi, ÇaybaĢı Köyü, Ovacık Mezrası sınırları dahilinde bulunan
Ovacık (Dodin) Höyüğü’nün korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden
2863 sayılı Yasa kapsamında tescil edilmesine iliĢkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlüğü’nün 07.12.2016/218956 sayılı yazısı ve eki Yrd. Doç. Dr. Sabahattin EZER’in
Adıyaman ili, Merkez ve Ġlçeleri yüzey araĢtırması raporu, Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının
16.02.2017 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/2000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil
fiĢi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda:
Adıyaman ili, Kâhta ilçesi, ÇaybaĢı Köyü, Ovacık Mezrası sınırları dâhilinde bulunan
Ovacık (Dodin) Höyüğü’nün 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli kültür varlığı
özelliği göstermesi nedeni ile 1/2000 ölçekli haritada koordinatlarıyla gösterildiği Ģekilde I.
derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine
Ovacık (Dodin) Höyüğü I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma KoĢulları’nın:
1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak sit alanıdır.
2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez.
3. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze
müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir.
4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler
yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.
5. TaĢ, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları
açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.
6. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir
etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir.
Ģeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi.
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7 Mart 2017 – Sayı : 30000

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 22.02.2017 - 182
Karar Tarihi ve No

TOPLANTI YERĠ

: 22.02.2017 - 2425

ADIYAMAN

Adıyaman ili, Kâhta ilçesi, Güzelçay Köyü sınırları dahilinde bulunan Güzelçay (Kevik)
YerleĢimi’nin korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı Yasa
kapsamında tescil edilmesine iliĢkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün
07.12.2016/218956 sayılı yazısı ve eki Yrd. Doç. Dr. Sabahattin EZER’in Adıyaman ili, Merkez
ve Ġlçeleri yüzey araĢtırması raporu, Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 16.02.2017 tarihli
raporu okundu. Konunun dosyası, 1/1000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fiĢi, fotoğraflar,
bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda:
Adıyaman ili, Kâhta ilçesi, Güzelçay Köyü sınırları dahilinde bulunan Güzelçay (Kevik)
YerleĢimi’nin 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli kültür varlığı özelliği göstermesi
nedeni ile 1/1000 ölçekli haritada koordinatlarıyla gösterildiği Ģekilde I. derece arkeolojik sit alanı
olarak tescil edilmesine
Güzelçay (Kevik) YerleĢimi I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma
KoĢulları’nın:
1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak sit alanıdır.
2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez.
3. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze
müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir.
4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler
yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.
5. TaĢ, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları
açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.
6. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir
etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir.
Ģeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi.

7 Mart 2017 – Sayı : 30000

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 175

1976/1-1

Sayfa : 176

RESMÎ GAZETE

7 Mart 2017 – Sayı : 30000

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 22.02.2017 - 182
Karar Tarihi ve No

TOPLANTI YERĠ

: 22.02.2017 - 2424

ADIYAMAN

Adıyaman ili, Kâhta ilçesi, EskitaĢ Köyü sınırları dahilinde bulunan EskitaĢ (Ancoz)
Tümülüsü’nün korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı Yasa
kapsamında tescil edilmesine iliĢkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün
07.12.2016/218956 sayılı yazısı ve eki Yrd. Doç. Dr. Sabahattin EZER’in Adıyaman ili, Merkez
ve Ġlçeleri yüzey araĢtırması raporu, Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 16.02.2017 tarihli
raporu okundu. Konunun dosyası, 1/2000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fiĢi, fotoğraflar,
bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda:
Adıyaman ili, Kâhta ilçesi, EskitaĢ Köyü sınırları dâhilinde bulunan EskitaĢ (Ancoz)
Tümülüsü’nün 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli kültür varlığı özelliği göstermesi
nedeni ile 1/2000 ölçekli haritada koordinatlarıyla gösterildiği Ģekilde I. derece arkeolojik sit alanı
olarak tescil edilmesine,
EskitaĢ (Ancoz) Tümülüsü I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma
KoĢulları’nın:
1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak sit alanıdır.
2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez.
3. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze
müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir.
4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler
yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.
5. TaĢ, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları
açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.
6. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir
etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir.
Ģeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi.

7 Mart 2017 – Sayı : 30000

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 177

1977/1-1

Sayfa : 178

RESMÎ GAZETE

7 Mart 2017 – Sayı : 30000

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 22.02.2017 - 182
Karar Tarihi ve No

TOPLANTI YERĠ

: 22.02.2017 - 2423

ADIYAMAN

Adıyaman ili, Kâhta ilçesi, EskitaĢ Köyü sınırları dahilinde bulunan EskitaĢ (Ancoz) Han
Kalıntıları’nın korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı Yasa
kapsamında tescil edilmesine iliĢkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün
07.12.2016/218956 sayılı yazısı ve eki Yrd. Doç. Dr. Sabahattin EZER’in Adıyaman ili, Merkez
ve Ġlçeleri yüzey araĢtırması raporu, Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 16.02.2017 tarihli
raporu okundu. Konunun dosyası, 1/1000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fiĢi, fotoğraflar,
bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda:
Adıyaman ili, Kâhta ilçesi, EskitaĢ Köyü sınırları dâhilinde bulunan EskitaĢ (Ancoz) Han
Kalıntıları 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli kültür varlığı özelliği göstermesi
nedeni ile 1/1000 ölçekli haritada koordinatlarıyla gösterildiği Ģekilde I. derece arkeolojik sit alanı
olarak tescil edilmesine
EskitaĢ (Ancoz) Han Kalıntıları I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma
KoĢulları’nın:
1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak sit alanıdır.
2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez.
3. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze
müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir.
4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler
yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.
5. TaĢ, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları
açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.
6. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir
etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir.
Ģeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi.

7 Mart 2017 – Sayı : 30000

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 179

1978/1-1

Sayfa : 180

RESMÎ GAZETE

7 Mart 2017 – Sayı : 30000

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 22.02.2017 - 182
Karar Tarihi ve No

TOPLANTI YERĠ

: 22.02.2017 - 2422

ADIYAMAN

Adıyaman ili, Kâhta ilçesi, Narsırtı Köyü sınırları dahilinde bulunan Narsırtı
Nekropolü’nün korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı Yasa
kapsamında tescil edilmesine iliĢkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün
07.12.2016/218956 sayılı yazısı ve eki Yrd. Doç. Dr. Sabahattin EZER’in Adıyaman ili, Merkez
ve Ġlçeleri yüzey araĢtırması raporu, Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 16.02.2017 tarihli
raporu okundu. Konunun dosyası, 1/2000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fiĢi, fotoğraflar,
bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda:
Adıyaman ili, Kâhta ilçesi, Narsırtı Köyü sınırları dâhilinde bulunan Narsırtı
Nekropolü’nün 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli kültür varlığı özelliği göstermesi
nedeni ile 1/2000 ölçekli haritada koordinatlarıyla gösterildiği Ģekilde I. derece arkeolojik sit alanı
olarak tescil edilmesine
Narsırtı Nekropolü I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma KoĢulları’nın:
1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak sit alanıdır.
2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez.
3. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze
müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir.
4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler
yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.
5. TaĢ, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları
açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.
6. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir
etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir.
Ģeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi.

7 Mart 2017 – Sayı : 30000

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 181

1979/1-1

Sayfa : 182

RESMÎ GAZETE

7 Mart 2017 – Sayı : 30000

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 22.02.2017 - 182
Karar Tarihi ve No

TOPLANTI YERĠ

: 22.02.2017 - 2421

ADIYAMAN

Adıyaman ili, Kâhta ilçesi, Narsırtı Köyü sınırları dahilinde bulunan Narsırtı Höyüğü’nün
korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı Yasa kapsamında
tescil edilmesine iliĢkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 07.12.2016/218956
sayılı yazısı ve eki Yrd. Doç. Dr. Sabahattin EZER’in Adıyaman ili, Merkez ve Ġlçeleri yüzey
araĢtırması raporu, Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 16.02.2017 tarihli raporu okundu.
Konunun dosyası, 1/2000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fiĢi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler
incelendi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda:
Adıyaman ili, Kâhta ilçesi, Narsırtı Köyü sınırları dâhilinde bulunan Narsırtı Höyüğü’nün
2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli kültür varlığı özelliği göstermesi nedeni ile
1/2000 ölçekli haritada koordinatlarıyla gösterildiği Ģekilde ve üzerinde günümüz yerleĢim
bulunması ve yaĢamın devamlılığı ilkesi gereğince II. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil
edilmesine
Narsırtı Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma KoĢulları’nın:
1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak sit alanıdır.
2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez.
3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke
kararı doğrultusunda yapılabilir.
4. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze
müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir.
5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler
yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.
6. TaĢ, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları
açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.
7. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir
etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir.
Ģeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi.

7 Mart 2017 – Sayı : 30000

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 183

1980/1-1

Sayfa : 184

RESMÎ GAZETE

7 Mart 2017 – Sayı : 30000

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 22.02.2017 - 182
Karar Tarihi ve No

TOPLANTI YERĠ

: 22.02.2017 - 2419

ADIYAMAN

Adıyaman ili, Kahta ilçesi, Kozağaç Köyü sınırları dahilinde bulunan Kozağaç
YerleĢimi’nin korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı Yasa
kapsamında tescil edilmesine iliĢkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün
07.12.2016/218956 sayılı yazısı ve eki Yrd. Doç. Dr. Sabahattin EZER’in Adıyaman ili, Merkez
ve Ġlçeleri yüzey araĢtırması raporu, Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 16.02.2017 tarihli
raporu okundu. Konunun dosyası, 1/1000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fiĢi, fotoğraflar,
bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda:
Adıyaman ili, Kâhta ilçesi, Kozağaç Köyü sınırları dâhilinde bulunan Kozağaç
YerleĢimi’nin 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği
gösterdiğinden ekli 1/1000 ölçekli haritada sınırları koordinatlarıyla gösterildiği Ģekilde I. Derece
Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline,
Kozağaç YerleĢimi I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma KoĢulları’nın:
1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak sit alanıdır.
2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez.
3. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları: Müze
müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alındıktan sonra Kurulumuzca değerlendirilir.
4. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyet yapılamaz. Ağaçlandırmaya gidilemez.
Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.
5. TaĢ, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları
açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.
6. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir
etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir.
Ģeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi

7 Mart 2017 – Sayı : 30000

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 185

1981/1-1

Sayfa : 186

RESMÎ GAZETE

7 Mart 2017 – Sayı : 30000

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 22.02.2017 - 182
Karar Tarihi ve No

: 22.02.2017 - 2429

TOPLANTI YERĠ
ADIYAMAN

7 Mart 2017 – Sayı : 30000

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 187

1982/1-1

Sayfa : 188

RESMÎ GAZETE

7 Mart 2017 – Sayı : 30000

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 22.02.2017 - 182
Karar Tarihi ve No

TOPLANTI YERĠ

: 22.02.2017 - 2431

ADIYAMAN

Adıyaman ili, Samsat ilçesi, Gölpınar Köyü sınırları dahilinde bulunan Ġskender
Höyüğü’nün korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı Yasa
kapsamında tescil edilmesine iliĢkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün
07.12.2016/218956 sayılı yazısı ve eki Yrd. Doç. Dr. Sabahattin EZER’in Adıyaman ili, Merkez
ve Ġlçeleri yüzey araĢtırması raporu, Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 16.02.2017 tarihli
raporu okundu. Konunun dosyası, 1/2000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fiĢi, fotoğraflar,
bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda:
Adıyaman ili, Samsat ilçesi, Gölpınar Köyü sınırları dahilinde bulunan Ġskender
Höyüğü’nün 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli kültür varlığı özelliği göstermesi
nedeni ile 1/2000 ölçekli haritada koordinatlarıyla gösterildiği Ģekilde I. derece arkeolojik sit alanı
olarak tescil edilmesine
Ġskender Höyüğü I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma KoĢulları’nın:
1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak sit alanıdır.
2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez.
3. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları: Müze
müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alındıktan sonra Kurulumuzca değerlendirilir.
4. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetler kesinlikle yasaktır. Ağaçlandırmaya
gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.
5. TaĢ, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları
açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.
6. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir
etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir.
Ģeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi.

7 Mart 2017 – Sayı : 30000

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 189

1983/1-1

Sayfa : 190

RESMÎ GAZETE

7 Mart 2017 – Sayı : 30000

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 22.02.2017 - 182
Karar Tarihi ve No

TOPLANTI YERĠ

: 22.02.2017 - 2432

ADIYAMAN

Adıyaman ili, Samsat ilçesi, Bağarası Köyü sınırları dahilinde bulunan Bağarası (Gre
Keçika) Tümülüsü’nün korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden 2863
sayılı Yasa kapsamında tescil edilmesine iliĢkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlüğü’nün 07.12.2016/218956 sayılı yazısı ve eki Yrd. Doç. Dr. Sabahattin EZER’in
Adıyaman ili, Merkez ve Ġlçeleri yüzey araĢtırması raporu, Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının
16.02.2017 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/1000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil
fiĢi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda:
Adıyaman ili, Samsat ilçesi, Bağarası Köyü sınırları dahilinde bulunan Bağarası (Gre
Keçika) Tümülüsü’nün 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli kültür varlığı özelliği
göstermesi nedeni ile 1/1000 ölçekli haritada koordinatlarıyla gösterildiği Ģekilde I. derece
arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine;
Bağarası (Gre Keçika)Tümülüsü’nün I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma
KoĢulları’nın:
1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak sit alanıdır.
2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez.
3. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları: Müze
müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alındıktan sonra Kurulumuzca değerlendirilir.
4. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetler kesinlikle yasaktır. Ağaçlandırmaya
gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.
5. TaĢ, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları
açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.
6. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir
etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir.
Ģeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi.

7 Mart 2017 – Sayı : 30000

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 191

1984/1-1

Sayfa : 192

RESMÎ GAZETE

7 Mart 2017 – Sayı : 30000

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 22.02.2017 - 182
Karar Tarihi ve No

TOPLANTI YERĠ

: 22.02.2017 - 2433

ADIYAMAN

Adıyaman ili, Samsat ilçesi, Bayırlı Köyü sınırları dâhilinde bulunan KuĢtepe
Tümülüsü’nün korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı Yasa
kapsamında tescil edilmesine iliĢkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün
07.12.2016/218956 sayılı yazısı ve eki Yrd. Doç. Dr. Sabahattin EZER’in Adıyaman ili, Merkez
ve Ġlçeleri yüzey araĢtırması raporu, Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 16.02.2017 tarihli
raporu okundu. Konunun dosyası, 1/1000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fiĢi, fotoğraflar,
bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda:
Adıyaman ili, Samsat ilçesi, Bayırlı Köyü sınırları dâhilinde bulunan KuĢtepe
Tümülüsü’nün 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli kültür varlığı özelliği göstermesi
nedeni ile 1/1000 ölçekli haritada koordinatlarıyla gösterildiği Ģekilde I. derece arkeolojik sit alanı
olarak tescil edilmesine;
KuĢtepe Tümülüsü I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma KoĢulları’nın:
1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak sit alanıdır.
2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez.
3. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları: Müze
müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alındıktan sonra Kurulumuzca değerlendirilir.
4. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetler kesinlikle yasaktır. Ağaçlandırmaya
gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.
5. TaĢ, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları
açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.
6. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir
etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir.
Ģeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi.

7 Mart 2017 – Sayı : 30000
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Sayfa : 194

RESMÎ GAZETE

7 Mart 2017 – Sayı : 30000

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 22.02.2017 - 182
Karar Tarihi ve No

TOPLANTI YERĠ

: 22.02.2017 - 2434

ADIYAMAN

Adıyaman ili, Samsat ilçesi, Bayırlı Köyü sınırları dahilinde bulunan KuĢtepe (AliĢir)
Harabesi’nin korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı Yasa
kapsamında tescil edilmesine iliĢkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün
07.12.2016/218956 sayılı yazısı ve eki Yrd. Doç. Dr. Sabahattin EZER’in Adıyaman ili, Merkez
ve Ġlçeleri yüzey araĢtırması raporu, Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 16.02.2017 tarihli
raporu okundu. Konunun dosyası, 1/2000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fiĢi, fotoğraflar,
bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda:
Adıyaman ili, Samsat ilçesi, Bayırlı Köyü sınırları dahilinde bulunan KuĢtepe (AliĢir)
Harabesi’nin 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli kültür varlığı özelliği göstermesi
nedeni ile 1/2000 ölçekli haritada koordinatlarıyla gösterildiği Ģekilde I. derece arkeolojik sit alanı
olarak tescil edilmesine;
KuĢtepe (AliĢir) Harabesi’nin I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma
KoĢulları’nın:
1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak sit alanıdır.
2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez.
3. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları: Müze
müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alındıktan sonra Kurulumuzca değerlendirilir.
4. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetler kesinlikle yasaktır. Ağaçlandırmaya
gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.
5. TaĢ, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları
açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.
6. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir
etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir.
Ģeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi.

7 Mart 2017 – Sayı : 30000
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 22.02.2017 - 182
Karar Tarihi ve No

TOPLANTI YERĠ

: 22.02.2017- 2416

ADIYAMAN

Adıyaman ili, Merkez, Örenli Köyünde bulunan 2863 sayılı Yasa kapsamında I. Derece
Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli ġavi Harabeleri’nin sit alanı sınırlarının sayısallaĢtırılması ve
koruma kullanma koĢullarının belirlenmesine iliĢkin Müdürlüğümüz uzmanlarının16.02.2017
tarihli raporu, Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 22.11.1990/735
sayılı tescil kararı okundu. Konunun dosyası, 1/2000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fiĢi,
fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda:
Adıyaman ili, Merkez, Örenli Köyünde bulunan, Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu’nun 22.11.1990/735 ile I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli ġavi
Harabeleri’nin tescilinin devamına, sit alanı sınırlarının ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritasında
gösterildiği Ģekliyle uygun olduğuna;
ġavi Harabeleri I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma KoĢullarının:
1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak sit alanıdır.
2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez.
3. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları müze
müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü doğrultusunda Kurulumuzca değerlendirilir.
4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyet
yapılamaz. Ağaçlandırmaya gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.
5. TaĢ, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları
açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.
6. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir
etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir.
ġeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi.

7 Mart 2017 – Sayı : 30000
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 22.02.2017 - 182
Karar Tarihi ve No

TOPLANTI YERĠ

: 22.02.2017 - 2417

ADIYAMAN

Adıyaman ili, Merkez, Büyükkavaklı Köyü sınırları dâhilinde bulunan Altıntop
YerleĢimi’nin korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı Yasa
kapsamında tescil edilmesine iliĢkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün
07.12.2016/218956 sayılı yazısı ve eki Yrd. Doç. Dr. Sabahattin EZER’in Adıyaman Ġli Merkez
ve Ġlçelerinde Arkeolojik AraĢtırmalar Yüzey AraĢtırması Sonuç raporu, Kurulumuz Müdürlüğü
uzmanlarının 16.02.2017 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/2000 ölçekli sit alanı haritası,
tescil fiĢi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda:
Adıyaman ili, Merkez, Büyükkavaklı Köyü sınırları dâhilinde bulunan Altıntop
YerleĢimi’nin 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği
göstermesi nedeniyle ekli 1/2000 ölçekli haritada sınırları koordinatları ile gösterildiği Ģekilde I.
Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline;
Altıntop YerleĢimi I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma KoĢulları’nın:
1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak sit alanıdır.
2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez.
3. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları: Müze
müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alındıktan sonra Kurulumuzca değerlendirilir.
4. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetler kesinlikle yasaktır. Ağaçlandırmaya
gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.
5. TaĢ, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları
açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.
6. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir
etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. .
Ģeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 22.02.2017 - 182
Karar Tarihi ve No

TOPLANTI YERĠ

: 22.02.2017 - 2418

ADIYAMAN

Adıyaman ili, Merkez, Boztepe Köyü sınırları dahilinde bulunan Boztepe Höyüğü’nün
korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı Yasa kapsamında
tescil edilmesine iliĢkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 07.12.2016/218956
sayılı yazısı ve eki Yrd. Doç. Dr. Sabahattin EZER’in Adıyaman ili, Merkez ve Ġlçeleri yüzey
araĢtırması raporu, Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 16.02.2017 tarihli raporu okundu.
Konunun dosyası, 1/2000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fiĢi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler
incelendi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda:
Adıyaman ili, Merkez, Boztepe Köyü sınırları dâhilinde bulunan Boztepe Höyüğü’nün
2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli kültür varlığı özelliği göstermesi nedeni ile
1/2000 ölçekli haritada koordinatlarıyla gösterildiği Ģekilde I. derece arkeolojik sit alanı olarak
tescil edilmesine
Boztepe Höyüğü I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma KoĢulları’nın:
1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak sit alanıdır.
2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez.
3. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze
müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir.
4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler
yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.
5. TaĢ, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları
açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.
6. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir
etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir.
Ģeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 21.02.2017 - 181
Karar Tarihi ve No

TOPLANTI YERĠ

: 21.02.2017 - 2401

ġANLIURFA

ġanlıurfa ili, Bozova ilçesi, Koçhisar Mahallesinde bulunan, ġanlıurfa Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 17.04.2008/624 sayılı kararı ile Koçhisar I. Derece
Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli alanın sınırlarının düzenlenmesi,

isminin ―Koçhisar

YerleĢimi‖ olarak değiĢtirilmesi ve koruma kullanma koĢullarının belirlenmesine iliĢkin
Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 17.02.2017 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/2000
ölçekli öneri sit alanı haritası, hazırlanan tescil fiĢi, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan
görüĢmeler sonucunda;
ġanlıurfa ili, Bozova ilçesi, Koçhisar Mahallesinde bulunan, ġanlıurfa Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 17.04.2008/624 sayılı karar ile Koçhisar I. Derece
Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli alanın, isminin ―Koçhisar YerleĢimi‖ olarak değiĢtirilmesine,
sınırlarının 1/2000 ölçekli koordinatlı haritada gösterildiği Ģekliyle yeniden düzenlenmesine ve
alan üzerinde günümüz yerleĢimi bulunduğundan yaĢamın devamlılığı ilkesi gereğince sit
derecesinin II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak değiĢtirilmesine ve tescilinin devamına;
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı ilke
kararı doğrultusunda:
Koçhisar YerleĢimi II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma KoĢulları’nın:
1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak sit alanıdır.
2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez.
3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke
kararı doğrultusunda yapılabilir.
4. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları: Müze
müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alındıktan sonra Kurulumuzca değerlendirilir.
5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyet
yapılamaz. Ağaçlandırmaya gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.
6. TaĢ, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları
açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.
7. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir
etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir.
Ģeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi.
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