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YÖNETMELİKLER
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI HAKKINDA
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 29/4/2014 tarihli ve 28986 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Teknolojik
Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı;
a) Ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması
için kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından
desteklenen sanayiye yönelik ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünler,
b) Teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerin, bölgede başlatıp sonuçlandırdıkları ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünler,
c) Kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinde/altyapılarında ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünler,
ç) Özkaynaklar kullanılarak yapılan ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ve patenti
alınan veya TÜBİTAK tarafından onaylanan teknolojik ürünler,
ile ilgili Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerce gerçekleştirilecek yatırımların
desteklenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (e) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (a) ve (ı) bentleri yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.
“ç) Başvuru formu: Başvuru sahibinin destekten yararlanmak amacıyla Genel Müdürlüğe yazılı ve/veya elektronik ortamda sunduğu ve ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda Genel
Müdürlükçe içeriği güncellenen formu,”
“e) Değerlendirme komisyonu: Başvuruları ve yatırım projesinde yapılması talep edilen
değişiklikleri değerlendirmek ve karara bağlamak üzere Genel Müdür ya da görevlendireceği
Daire Başkanı başkanlığında; alanında uzman öğretim üyeleri arasından Bakanlıkça görevlendirilecek iki üye, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) meclis veya sektör temsilcileri,
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) meclis veya sektör temsilcileri, Organize Sanayi Bölgeleri,
Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile kanunla kurulan vakıflar, dernekler veya
meslek odalarının yönetici veya temsilcileri arasından bir üye, Bakanlık personelinden bir üye
olmak üzere beş üyeden oluşan komisyonu,”
“n) TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunu,
o) Tamamlama belgesi: Yatırımını tamamlayan işletmeler için Genel Müdürlükçe düzenlenen belgeyi,”
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MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin ikinci bölümünün adı “Destek Unsurları, Destek Şartları, Başvuru Şekli ile Başvurularda Aranacak Belgeler” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 5 – (1) Yatırımcı, başarı ile tamamlanan her bir ar-ge ve yenilik projesi veya
faaliyeti sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünün yatırımı için destek unsurlarından yalnızca
bir defa yararlandırılır.
(2) Yatırım konusu teknolojik ürün, yurt içinde üretime ilk defa konu olması halinde
destek kapsamında değerlendirilir.
(3) Ar-ge süreçleri yurt dışında gerçekleşmiş ve o ülkedeki kurum, kuruluş veya fonlar
tarafından desteklenmiş olan ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan veya özkaynaklar kullanılarak yapılan ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ve patenti alınan veya TÜBİTAK tarafından onaylanan teknolojik ürünün üretimine yönelik yatırımı, Türkiye’de yapılması
halinde, destek kapsamında değerlendirilir. Başvuru sahibi yatırımcının Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşı olma zorunluluğu aranmaz ve yatırımcıdan istenecek belgeler bu Yönetmeliğin uygulamasına ilişkin usul ve esaslarda belirtilir.
(4) 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında
kurulan teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerin, bölgede başlatıp sonuçlandırdıkları ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünün bölge içerisinde
yatırımının yönetici şirket tarafından oluşturulacak Teknolojik Ürün Değerlendirme Komisyonunca uygun bulunması veya yatırıma konu ürünün teknolojik ürün özelliği taşıdığına dair
olumlu rapor verilmesi halinde işletmelerin gerek bölge içerisinde gerekse bölge dışında yapacakları yatırımlar destek kapsamında değerlendirilir.
(5) Özkaynaklar kullanılarak yapılan ar-ge faaliyeti sonucunda ortaya çıkan ve TÜBİTAK tarafından onaylanan teknolojik ürünler için ilgili kurum tarafından teknolojik ürün olduğuna dair verilen belgenin olması halinde destek kapsamında değerlendirilir.
(6) Kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinde/altyapılarında gerçekleştirilen ar-ge
faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünlerin yatırımı için yapılan başvurular, söz
konusu teknolojik ürünle ilgili tüm hakların başvuru sahibine devredilmiş olması ve noter tasdiki ile belgelendirilmesi halinde destek kapsamında değerlendirilir.
(7) Ar-ge ve yenilik projesi/faaliyeti sahibi gerçek veya tüzel kişilik ile yatırımcı tüzel
kişiliğin farklı olması halinde yatırımcı ile ar-ge ve yenilik projesi/faaliyeti sahibi arasında arge ve yenilik projesi/faaliyeti ile ilgili taraflara ilişkin hak tesisine dair noter tasdikli belge istenir.
(8) Büyük veya KOBİ ölçeğindeki işletmelerce tüm süreçleri yürütülen ve başarı ile
tamamlanarak sonucunda teknolojik ürüne dönüşen ar-ge ve yenilik projeleri/faaliyetleri ile ilgili hakların daha küçük ölçekli işletmelere devredilmesi durumunda yatırım konusu teknolojik
ürün, devreden işletmenin ölçeği esas alınarak yatırım desteği kapsamında değerlendirilir.
(9) Kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinde/altyapılarında gerçekleştirilen ar-ge
faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünlerle ilgili hakları devralan hak sahiplerinin;
a) Tüzel kişilik olması ve bu haklarını daha küçük ölçekli işletmelere devretmesi durumunda, taraflar arasında işletme ölçeği daha büyük olan tarafın ölçeği esas alınarak,
b) Gerçek kişi olması ve bu haklarını tüzel kişiliklere devretmesi durumunda ise gerçek
kişiler mikro ölçekli işletme sınıfına denk tutulup taraflar arasında işletme ölçeği daha büyük
olan tarafın ölçeği esas alınarak,
söz konusu teknolojik ürünler, yatırım desteği kapsamında değerlendirilir.
(10) Bu Yönetmelik kapsamında; destek unsurlarına yönelik uygulama, öncelikli teknoloji alanları, desteklemeye esas alınacak kriterler ve diğer hususlar Bakanlıkça hazırlanan
uygulamaya ilişkin usul ve esaslarda belirtilir.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Başvuru şekli
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında, teknolojik ürünle ilgili Türkiye’de yatırım
yapmak isteyen işletmeler başvuru yapar. Gerçek kişilerin, başvurudan önce şirket kurarak
tüzel kişilik kazanmaları şarttır.
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(2) Başvuru formu ve Bakanlık tarafından istenen ek belgeler, işletmeyi temsil ve ilzama
yetkili kişi tarafından imzalanarak yazılı ve/veya elektronik ortamda Genel Müdürlüğe başvuru
yapılır.
(3) Yılda bir veya birden fazla dönemde ya da sürekli olarak başvuru kabul edilebilir.
Başvuru tarihleri Bakanlık internet sitesinden ilan edilir.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 9 – (1) Eksiklik bulunmayan veya süresi içerisinde eksikleri tamamlanan
başvurular, Değerlendirme Komisyonu tarafından; makroekonomik politikalar, arz/talep dengesi, sektörel etkiler, katma değer yaratma potansiyeli ile mali ve teknik yönden değerlendirilir.
(2) İşletmelerce yapılacak başvurularda desteklenmeye esas alınacak işletme sınıfı; Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik kapsamında belirtilen işletme türleri dikkate alınarak belirlenir ve destek kapsamında
değerlendirilir.
(3) Yatırım projesini yerinde incelemek üzere Genel Müdürlükten en az bir personel
görevlendirilir.
(4) Genel Müdürlük gerekli gördüğünde alanında uzman ilgili kurum, kurul ve kuruluşlardan görüş alabilir, komisyon üyelerini yerinde inceleme yapmak üzere görevlendirebilir.
(5) Genel Müdürlük gerekli gördüğünde yatırım projesi ile ilgili, alanında uzman kurum, kuruluş ve tüzel kişilik veya gerçek kişilere yerinde inceleme yaptırıp rapor hazırlatabilir.
(6) Raporlar, yatırım projesinde desteklenmesi gereken yatırım kalemleri ile ilgili önerileri de ihtiva eder.
(7) Değerlendirmeye esas teşkil eden tüm raporlar tamamlandıktan sonra Genel Müdürlükçe belirlenen gün ve saatte değerlendirme toplantısı yapılır.
(8) Değerlendirme toplantılarına Genel Müdür ya da görevlendireceği Daire Başkanı,
başkan sıfatıyla katılır ve toplantıyı yönetir.
(9) Değerlendirme Komisyonu en az dört üyenin katılımı ile toplanır.
(10) Komisyonda kararlar, en az üç üyenin aynı yöndeki kararı ile belirlenir.
(11) Komisyon, yatırım projesinin desteklenmesine, desteklenecek yatırım kalemlerinin
belirlenmesine ve değişiklik taleplerine ya da yatırım projesinin reddine karar verir.
(12) Başvurular, Değerlendirme Komisyonu tarafından en geç 45 iş günü içerisinde değerlendirilip karara bağlanır. Bu süre, başvuru formunda ve ek belgelerde eksiklik bulunması
halinde bu eksikliklerin giderildiği tarih itibarıyla başlar. Eksiksiz yapılan başvurularda, başvuru
tarihi dikkate alınır.
(13) Değerlendirme Komisyonu tarafından desteklenmesi uygun bulunan başvurular
ile desteklenmesi uygun görülmeyen başvurular, karar tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde
gerekçesi belirtilerek Genel Müdürlükçe başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir.
(14) Beyan edilen bilgi ve belgelerin varlığı ile muhteviyatı itibariyle doğruluğundan
başvuru sahibi sorumlu olup yatırımın herhangi bir aşamasında aksinin tespiti halinde ilgili yatırım projesinin destek kapsamından çıkarılıp çıkarılmamasına Genel Müdürlük yetkilidir.
(15) Değerlendirme Komisyonu, desteklenecek yatırım projelerinin değerlendirme aşamasında Bakanlık bütçesine bu amaçla tefrik edilen bütçe ödeneğini dikkate alır.
(16) Değerlendirme Komisyon kararlarının ve işletme ile imzalanan sözleşme ve eklerinin birer örneği Genel Müdürlükçe yatırım projesinin ödenek ve harcama durumunun planlanabilmesini sağlamak amacıyla sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren en geç 30 gün içinde Maliye Bakanlığı (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü)’na gönderilir.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin dördüncü bölümünün adı “Destek Süresi, Makine ve
Teçhizat Desteği ile İşletme Gideri Desteği” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “veya
kredi faiz desteği” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
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MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 11 – (1) Yatırım konusu teknolojik ürünün üretimine yönelik yatırım
proje tutarını oluşturan harcamalara, işletmenin büyüklüğüne göre aşağıdaki tutarlarda geri
ödemesiz destek sağlanır:
a) Mikro işletmelere, yatırım proje tutarının en fazla %60’ı kadar destek sağlanır. Bu
destek tutarı 8.000.000 TL’yi geçemez.
b) Küçük işletmelere, yatırım proje tutarının en fazla %50’si kadar destek sağlanır. Bu
destek tutarı 7.000.000 TL’yi geçemez.
c) Orta büyüklükteki işletmelere, yatırım proje tutarının en fazla %40’ı kadar destek
sağlanır. Bu destek tutarı 6.000.000 TL’yi geçemez.
ç) Büyük işletmelere, yatırım proje tutarının en fazla % 10’u kadar destek sağlanır. Bu
destek tutarı 3.000.000 TL’yi geçemez.
(2) Yatırım projesine konu satın alınacak makine ve teçhizatın, 4/1/2002 tarihli ve 4734
sayılı Kamu İhale Kanununun 63 üncü maddesi kapsamında Bakanlıkça hazırlanan usul ve
esaslara uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile belgelendirilmesi durumunda, birinci fıkrada
belirtilen oranlara 20 puan daha ilave edilir.
(3) Destek ödemesi, sözleşmede belirtilen hususlar çerçevesinde Türk Lirası cinsinden
yapılır.
(4) Desteklenen işletmelere yapılacak ödemelerde; döviz cinsinden yapılan harcamaların Türk Lirası karşılığı, fatura tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış
kuru üzerinden hesaplanır.
(5) Ödemeler, yurt içinde faaliyet gösteren kamu bankalarından birinde desteklenen işletme adına açılmış bulunan ve hesap bilgileri sözleşmede belirtilen banka hesap numarasına
yapılır.
(6) Ödemenin yapılabilmesi için; satın alınan makine ve teçhizatın satış faturalarının
ibraz edilmesi ve montajının tamamlanmış olması şarttır. Yatırımcı tarafından makine ve teçhizatın doğrudan ithal edilmesi durumunda, onaylı gümrük giriş beyannamelerinin de ibraz
edilmesi istenir.
(7) Her bir yatırım projesi için işletmelere sağlanacak makine ve teçhizat desteği tutarı
ile işletme gideri desteği tutarının toplamı yerli malı ilave puanı dahil 10.000.000 TL’yi geçemez.
(8) İşletmenin talep etmesi halinde makine ve teçhizat desteği için bu maddede işletmeler itibarıyla belirlenen destek üst limitinin %25’ine kadar teminat karşılığında ön ödeme
yapılabilir.
(9) Her bir harcama kalemi için, gerçekleşen satın alma tutarının Değerlendirme Komisyonu tarafından desteklemeye esas alınan bütçede belirlenmiş olan tutarı aşması halinde,
desteklemeye esas alınan bütçedeki tutar, destek kapsamında değerlendirilir.”
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve altıncı fıkrasına “yararlandırılacak” ibaresinden sonra gelmek
üzere “mikro ve” ibaresi eklenmiştir.
“(1) İşletme gideri desteği kapsamında; yatırımını tamamlamış ve Genel Müdürlük tarafından Tamamlama Belgesi verilen mikro ve küçük işletmelere, belge tarihi esas alınarak ilk
faaliyet yılını tamamlamadan başvuru yapılması halinde, aşağıdaki işletme dönemi harcama
kalemleri için en fazla 1 yıl süresince geri ödemesiz destek verilebilir.
(2) Yatırımını tamamlamış mikro ve küçük işletmelere, aşağıdaki gider kalemlerinden
biri veya birkaçı esas alınarak destek sağlanır:
a) Enerji giderleri: Üretim amaçlı yıllık kullanılan enerji bedelinin en fazla %75’i kadar.
b) Personel giderleri: Yıllık istihdam edilen personel için, destek ödemesinin yapıldığı
tarih esas alınarak o dönem uygulanan brüt asgari ücret tutarının en fazla %75’i kadar.
c) Kira gideri: Yıllık kira giderinin en fazla %75’i kadar.”
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin beşinci bölümünün adı “Yatırım Proje Tutarını Oluşturan Harcama Kalemleri, Desteklenmeyen Harcamalar ve Yatırımın Desteklendiği Diğer Kaynaklar” olarak değiştirilmiştir.
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MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 15 – (1) Tamamlanmış yatırımlar ile başvuru tarihinden önce gerçekleştirilmiş bulunan yatırım harcamaları destek kapsamında değerlendirilmez.
(2) İkinci el veya kullanılmış makine ve teçhizat içeren yatırımlar destek kapsamında
değerlendirilmez.
(3) Finansal kiralama şirketleri aracılığıyla temin edilen makine ve teçhizat destek kapsamında değerlendirilmez.
(4) Teknolojik ürüne yönelik yatırım projesinde, destek kapsamında değerlendirilmeyecek harcama kalemleri şunlardır:
a) Arsa bedeli.
b) Arazi düzenleme giderleri.
c) Bina-inşaat giderleri.
ç) Ulaştırma giderleri.
d) Taşıt araçları giderleri.
e) Yönetim, aydınlatma, havalandırma, ısıtma gibi genel giderler.
f) Beklenmeyen giderler.
g) Kuruluş dönemi faiz giderleri.
ğ) İşletme dönemi faiz giderleri.
h) Amortismanlar.
ı) Bakım ve onarım giderleri.
i) İşletmeye alma giderleri.
j) Hammadde, ara malı ve işletme malzemeleri.
k) Yatırım projesi için hazırlanacak fizibilite raporu gideri.”
MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında destek sağlanan işletmeler; diğer mevzuat hükümlerince sağlanan muafiyet, istisna ve indirim gibi diğer farklı destek ve teşvik unsurlarından da yararlanabilirler.
(2) Teknolojik ürünün üretimine yönelik kamu kaynaklarından sağlanan geri ödemesiz
destekler başvuru formunda belirtilir. Söz konusu kaynaklardan sağlanan geri ödemesiz destekler Bakanlığımızca verilecek geri ödemesiz destek tutarından düşülür.”
MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik çerçevesinde desteklenmesi uygun görülen teknolojik ürünün yatırımcısı ile Bakanlık arasında yapılan sözleşmede aşağıdakiler yer alır:
a) Sözleşmenin amacı ve kapsamı.
b) Sözleşmenin tarafları.
c) Taraflara ilişkin bilgiler.
ç) Bakanlık tarafından sağlanacak destek oranları ve süresi.
d) Destek kapsamında yer alan harcama kalemleri.
e) Sağlanacak toplam destek tutarı.
f) Desteğin iptal edilmesi durumunda, yapılan desteğin geri ödenmesine ilişkin hususlar.
g) İdari ve mali konulardaki hükümler ile diğer hususlar.
ğ) Sözleşme ekinde, yapılacak yatırımlar ile ilgili yatırım iş-zaman planı, taahhütname
ve onaylı bütçe.”
MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 18 – (1) İşletme yetkilisi, işletmenin tüzel kişiliğindeki değişiklikler ve yatırım projesinde öngörülemeyen makine ve teçhizat ile ilgili talebini gerekçeli olarak Genel
Müdürlüğe bildirir.
(2) Sözleşmede belirtilen destek tutarını aşmamak kaydıyla yatırım proje bütçesine yeni
harcama kalemlerinin eklenmesine ilişkin değişiklik talepleri, Değerlendirme Komisyonu tarafından görüşülerek bildirim tarihinden itibaren 30 iş günü içinde karara bağlanır.
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(3) Genel Müdürlük tarafından yerinde yapılan ya da yaptırılan inceleme sonucunda
öngörülen amaç ve çalışma programına uygun biçimde yürütülmediği tespit edilen yatırımlarla
ilgili nihai kararı Değerlendirme Komisyonu verir. Yatırımın destek kapsamından çıkarılmasına
karar verilmesi halinde, Bakanlıkça yapılan ödemeler, 20 nci maddeye göre geri alınır.
(4) Yatırım konusunda, mücbir sebeplerden kaynaklanan değişiklikler, işletme temsilcisi
tarafından Genel Müdürlüğe bildirilir. Bu durumda, yapılacak işlemler Genel Müdürlük tarafından belirlenir.”
MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlık desteğinin ödendiği” ibaresi “Bakanlıkça Tamamlama Belgesinin düzenlendiği” şeklinde
ve “5” ibaresi “3” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “destekler” ibaresi “destek” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Sonuç Raporu doğrultusunda Bakanlıkça, alanında uzman en az bir öğretim üyesi
ile Genel Müdürlükten en az bir personel yatırımı yerinde incelemek, yapılan harcamaları denetlemek ve içeriği Genel Müdürlükçe belirlenen yatırım tamamlama belgesini düzenlemek
üzere görevlendirilir.
(3) Bakanlıkça Tamamlama Belgesinin düzenlendiği tarihten itibaren işletmeler, 3 yıl
boyunca yıllık olarak yatırım desteği verilen ürünle ilgili satış bilgileri ve sağlanan gelişmelerin
yer aldığı, içeriği Genel Müdürlükçe belirlenen gelişme raporunu Genel Müdürlüğe yazılı
ve/veya elektronik ortamda sunar.”
MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 22 – (1) Kamu personeli hariç Değerlendirme Komisyonu üyesi olarak veya
izleme ve denetim için görevlendirilecek alanında uzman kişilere ikinci fıkra kapsamında yapılacak ödemeler Bakanlık bütçesinden karşılanır.
(2) Başvuru değerlendirme, izleme ve denetimde komisyon üyesi veya izleyici olarak
görevlendirilen alanında uzman kişilerin ücretleri her bir görevlendirme için 635 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında Bakanlıkça ödenir.
(3) Bu Yönetmelik kapsamında destek unsurlarına yönelik yapılacak ödemelerle ilgili
hususlar Bakanlıkça hazırlanan uygulamaya ilişkin usul ve esaslarda belirtilir.
MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına “denetimi,”
ibaresinden sonra gelmek üzere “alanında uzman” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 25 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 26 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
29/4/2014

28986

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Avrupa Birliği Mevzuatına Uyum ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çevrenin korunmasını sağlamak üzere sürdürülebilir kalkınma ilkesi doğrultusunda, çevre üzerinde önemli etkiler yapması beklenen
plan/programların hazırlanması ve onayı sürecine çevresel unsurların entegre edilmesi için uygulanan Stratejik Çevresel Değerlendirme sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları
düzenlemektir.
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Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; atık yönetimi, balıkçılık, enerji, kıyı yönetimi, mekânsal planlama, ormancılık, sanayi, su yönetimi, tarım, telekomünikasyon, turizm ve ulaştırma
sektörlerine ilişkin hazırlanan ve 25/11/2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan projeler
için çerçeve oluşturan plan/programlara Stratejik Çevresel Değerlendirme yapılması, yaptırılması, izlenmesi ve eğitim verilmesine ilişkin idari ve teknik usul ve esasları kapsar.
(2) Bu Yönetmelik hükümleri; milli savunma ve sivil savunma kapsamında yer alan
plan/programlara, mali plan/programlar ile bütçe plan/programlarına, imar planlarına ve sınıraşan plan/programlara uygulanmaz.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 2 nci
ve 10 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Avrupa Birliği mevzuatına uyum
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelik, 27/6/2001 tarihli ve 2001/42/AT sayılı Belirli Plan
ve Programların Çevre Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi Hakkında Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,
b) Çevre: Canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları biyolojik, fiziksel, ekonomik, sosyal ve kültürel ortamı,
c) Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED): Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye
olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi
ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer
ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının
izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmaları,
ç) Duyarlı yöreler: Biyolojik, fiziksel, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile çevresel etkilere karşı duyarlı olan veya mevcut kirlilik yükü çevre ve sağlık yönünden tehlike yaratan düzeylere ulaştığı belirlenen yörelerle, yürürlükteki mevzuat ve ülkemizin taraf olduğu
uluslararası sözleşmeler uyarınca korunması gerekli görülen Ek-5’te yer alan alanları,
d) Halk: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Türkiye’de ikamet eden yabancılar ile ulusal
mevzuat çerçevesinde bir veya daha fazla gerçek ve tüzel kişiyi veya bu tüzel kişilerin birlik,
organizasyon veya gruplarını,
e) İstişare toplantısı: Yetkili kurum tarafından SÇD Raporuna ilişkin plan/programın
kapsamına bağlı olarak çevre ve sağlıkla ilgili kurum/kuruluşlar ile halkın görüşlerini almak
üzere düzenlenen toplantıyı,
f) Kalite kontrol: SÇD Raporu hakkında Bakanlık tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme çalışmalarını,
g) Kapsam Belirleme Raporu: Yetkili kurum tarafından, Ek-3’te yer alan bilgiler esas
alınarak ve kapsam belirleme toplantısında belirtilen görüşler ile halkın ve Bakanlığın görüşleri
doğrultusunda hazırlanan raporu,
ğ) Kapsam belirleme toplantısı: Yetkili kurum tarafından Taslak Kapsam Belirleme Raporuna dair plan/programın içeriğine göre Bakanlık, Bakanlığa danışarak belirlenen çevre ve
sağlıkla ilgili kurum/kuruluşlar ve halkın görüşlerini almak üzere düzenlenen toplantıyı,
h) Plan/program: Ülke, bölge, il düzeyinde veya yerel düzeyde bir kamu kurum/kuruluşu tarafından yasal mevzuat hükümleri gereğince hazırlanan ve onaya/kabule tabi plan ve
programları,
ı) Plan/programlarda yapılacak değişiklik: Plan/programın bir bölümüne yönelik yapılan
kısmi değişikliği,
i) Plan/programlarda yapılacak revizyon: Plan/programın ana kararlarını, bütünlüğünü,
sürekliliğini etkilemesi halinde plan/programın tamamının veya bir kısmının yenilenmesini,
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j) Stratejik Çevresel Değerlendirme (SÇD): Bu Yönetmeliğin kapsamında yer alan sektörler için kamu kurum/kuruluşlarınca hazırlanacak onaya/kabule tabi plan/programların planlama/programlama sürecinin başlangıcından itibaren, çevresel değerlerin plan/programa onayından/kabulünden önce entegre edilmesini sağlamak, plan/programın olası olumsuz çevresel
etkilerini en aza indirmek, olumlu etkilerini de en üst düzeye çıkarmak ve karar vericilere yardımcı olmak üzere katılımcı bir yaklaşımla sürdürülen ve yazılı bir raporu da içeren çevresel
değerlendirme çalışmalarını,
k) SÇD Raporu: Yetkili kurum tarafından, kapsam belirleme raporu çerçevesinde Ek-4’teki
bilgiler esas alınarak ve istişare toplantısında belirtilen görüşler ile halkın ve Bakanlığın görüşleri doğrultusunda hazırlanan raporu,
l) Yetkili kurum: SÇD’ye tabi bir plan/programın hazırlanmasından ve onayından/kabulünden sorumlu kamu kurum/kuruluşunu; SÇD’ye tabi bir plan/programı hazırlayan ve onaylayan birden fazla kamu kurum/kuruluşu olması durumunda söz konusu plan/programın hazırlanmasından sorumlu kurum/kuruluşu; SÇD’ye tabi bir plan/programın hazırlanma sürecinde
birden fazla kurum/kuruluşun sorumlu olması durumunda ise koordinasyon görevini yürüten
kurum/kuruluşu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
SÇD raporu hazırlama yükümlülüğü
MADDE 6 – (1) Yetkili kurum; bu Yönetmelik kapsamında yer alan bir planlama/programlama sürecinin başlatılmasına karar verildiği aşamadan itibaren, söz konusu planlama/programlama sürecinin başladığını Bakanlığa bildirmek, planlama/programlama süreci ile eşzamanlı
olarak SÇD sürecini yürütmek, SÇD Raporunu hazırlamak/hazırlatmak ve plan/programın onayı için yasal prosedür başlatılmadan bu raporu Bakanlığa sunmakla yükümlüdür.
SÇD ve ÇED uygulamaları
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan hiçbir iş ve işlem, Çevresel Etki
Değerlendirmesi Yönetmeliğinde yer alan hüküm ve yükümlülükleri ortadan kaldırmaz.
(2) Bu Yönetmelik kapsamında SÇD Raporu hazırlanarak onaylanmış bir plan/programın kapsamına giren ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğine tabi projelere dair uygulanacak ÇED sürecinde SÇD Raporundaki hususlar dikkate alınır.
(3) Bir plan/program için yürütülen SÇD’de, tekrardan kaçınılması ve elde edilmiş olan
veriler ile tavsiyelerin sistematik bir şekilde kullanılabilmesi için daha önce yürütülmüş olan
ilgili SÇD Raporlarındaki çalışmaların çıktıları dikkate alınır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SÇD Uygulama Hükümleri
SÇD’ye tabi plan ve programların belirlenmesi
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmeliğin;
a) Ek-1 listesinde yer alan plan/programlar ve bunlarda yapılacak revizyonlar,
b) Ek-1 listesinde yer almayıp 2 nci maddenin birinci fıkrası kapsamında bulunan
plan/programlar ve bunlarda yapılacak revizyonlar ile bu Yönetmelik kapsamında yer alan
plan/programlarda yapılacak değişikliklerin SÇD’ye tabi olup olmayacaklarının belirlenmesi
amacıyla Ek-2’de yer alan eleme kriterlerine göre SÇD uygulamasına karar verilenler,
SÇD’ye tabidir.
Eleme yöntemi
MADDE 9 – (1) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen plan/programlar ile değişiklik/revizyonların, Ek-2’de düzenlenen kriterleri karşılayıp karşılamadığına
ve bu nedenle SÇD’ye tabi olup olmadığına Bakanlık tarafından karar verilir.
(2) Bu çerçevede; yetkili kurum, plan/programın başlangıcından itibaren yirmi takvim
günü içerisinde Ek-6’da verilen eleme formunu doldurarak Bakanlığa sunar.
(3) Bakanlık, eleme formunda verilen bilgileri eksik bulursa, yetkili kurumdan bunların
tamamlanmasını talep eder. Bakanlık, eksiklikleri giderilen eleme formundaki bilgi ve belgeleri
Ek-2’de tanımlanan eleme yöntemine göre değerlendirir. Bakanlık, plan/programın SÇD’ye
tabi olup olmadığına ilişkin kararını yetkili kuruma yirmi takvim günü içerisinde bildirir.
(4) Bakanlık, eleme süreci sonrasında alınan kararı ve gerekçelerini internet sitesinde
yayınlayarak halka duyurur.
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Kapsam belirleme
MADDE 10 – (1) Plan/program için hazırlanacak SÇD Raporuna ilişkin kapsam belirleme süreci yetkili kurum tarafından yürütülür. Yetkili kurum, planlama/programlamaya dair
veri ve bilgi toplama/ön araştırma çalışmalarına başlarken kapsam belirleme sürecine de başlar.
(2) Yetkili kurum, Ek-3’te yer alan bilgileri esas alarak, Taslak Kapsam Belirleme Raporunu hazırlar/hazırlattırır.
(3) Yetkili kurum, SÇD Raporunun içeriğinin ve SÇD sürecinin belirlenebilmesi için
kapsam belirleme aşamasında; yetkili kurum ve Bakanlık temsilcileri, çevre ve sağlık ile ilgili
kurum/kuruluş temsilcileri, varsa SÇD Raporunu hazırlayan kuruluş temsilcilerinin katılacağı
kapsam belirleme toplantısı düzenlemekle yükümlüdür. Bununla birlikte, yetkili kurum tarafından plan/programın içeriğine göre Bakanlığa danışılarak belirlenen ilgili üniversiteler, enstitüler, araştırma kuruluşları ve uzman kuruluşlar, meslek odaları, sendikalar, birlikler, çevre
ve sağlık alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluş temsilcilerini de toplantıya çağırabilir.
Toplantıya davet, dördüncü fıkrada belirtilen şekilde yapılır.
(4) Toplantı tarihi ve yeri katılımcılara yazı ile bildirilir. Yetkili kurum tarafından bu
maddenin ikinci fıkrasınca hazırlanan Taslak Kapsam Belirleme Raporu yazı ekinde gönderilir.
Taslak Kapsam Belirleme Raporu, Bakanlık ve yetkili kurum tarafından otuz takvim günü internet sitesinde yayınlanır.
(5) Kapsam Belirleme Toplantısında;
a) Plan/programın içeriği ve öngörülen hazırlama, onaylama ve uygulama prosedürlerine,
b) Plan/programın çevre ve sağlık üzerindeki olası önemli etkilerine,
c) SÇD sürecine tabi olan plan/programın kapsamına bağlı olarak; SÇD sürecinde düzenlenecek istişare toplantısı için katılımın kapsamına ve uygulanacak halkın katılımı stratejisine; katılımın bireysel ve/veya kurumsal düzeyde olacağına ve hangi yöntemlerle halkın katılımının en etkin biçimde gerçekleştirilebileceğine,
ç) Plan/programın kapsamı göz önünde bulundurularak ihtiyaç duyulması halinde SÇD
Raporunun hazırlanmasında görev alacak ilave meslek gruplarının belirlenmesine,
dair kararlar verilir.
(6) Yetkili kurum, Taslak Kapsam Belirleme Raporuna dair alınan görüşleri dikkate
alarak Kapsam Belirleme Raporuna son halini verir ve belirlediği SÇD Raporu kapsamına dair
onay için Bakanlığa başvurur. Bakanlık, SÇD Raporu kapsamı konusundaki görüşünü otuz
takvim günü içerisinde yetkili kuruma bildirir. Kapsam Belirleme Raporunun nihai hali, Bakanlık ve yetkili kurumun internet sitesinde yayınlanır.
İstişare toplantısı
MADDE 11 – (1) Yetkili kurum, Taslak SÇD Raporu hazırlandıktan sonra rapora dair
görüş almak üzere istişare toplantısı yapar.
(2) Yetkili kurum, toplantı tarihini, saatini, yerini ve konusunu belirten bir ilanı; internet
sitesinde ve yaygın süreli yayın olarak tanımlanan bir gazetede en az on takvim günü önce yayınlatır. İstişare toplantısının tarihi ve yeri Bakanlığa, çevre ve sağlıkla ilgili kurum/kuruluşlara
yazı ile bildirilir.
(3) İstişare toplantısında yetkili kurum, katılımcıların görüşlerini tutanak ve imza altına
almak zorundadır.
(4) Bakanlık temsilcisi, istişare toplantısına prosedürü izlemek ve görüşlerini bildirmek
için katılır. İstişare toplantısı ile ilgili sekretarya hizmeti, yetkili kurum tarafından yürütülür
ve toplantı tutanağı Bakanlığa iletilir.
(5) Yetkili kurum, tutanak altına alınmış görüşleri plan/program hazırlama sürecinde
değerlendirmeye alıp almadığına ve değerlendirmede varılan olumlu ya da olumsuz sonuçlara
dair gerekçeli açıklamalarını, Kapsam Belirleme Raporuna ve SÇD Raporuna ilave eder.
(6) Bakanlık, İstişare Toplantısı ile ilgili usul ve esaslara aykırı bir durum tespit ettiği
takdirde İstişare Toplantısının yenilenmesini talep edebilir.
(7) Yetkili kurum, Bakanlığın da görüşünü alarak, SÇD sürecinin farklı aşamalarında
birden fazla istişare toplantısı düzenleyebilir.
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SÇD raporunun hazırlanması ve kalite kontrol
MADDE 12 – (1) Yetkili kurum tarafından, Ek-4’te yer alan bilgiler esas alınarak taslak
SÇD Raporu hazırlanır/hazırlattırılır. Yetkili kurum, Taslak SÇD Raporu ve plan/program hakkında görüş almak üzere 11 inci madde uyarınca istişare toplantısı düzenler.
(2) Yetkili kurum; çevre ve sağlıkla ilgili kurum/kuruluş ve halkın görüşlerini almak
üzere, Taslak SÇD Raporu ve taslak plan/programı otuz takvim günü internet sitesinde yayınlar.
Yetkili kurum, Taslak SÇD Raporu hakkındaki görüş ve önerileri de göz önünde bulundurarak
SÇD Raporuna son halini verir ve gerektiği takdirde, plan/programda değişiklikler yapar.
Plan/programı, SÇD Raporu ile birlikte Bakanlığa sunar.
(3) Bakanlık tarafından;
a) SÇD Raporunun plan/programın karar verme süreci için yeterli ve uygun hazırlanıp
hazırlanmadığına,
b) Yapılan incelemelerin, hesaplamaların ve değerlendirmelerin yeterli düzeyde veri,
bilgi ve belgeye dayandırılıp dayandırılmadığına,
c) Plan/programın, alternatifleri ile birlikte çevreye olabilecek etkilerinin kapsamlı bir
şekilde incelenip incelenmediğine ve olası çevresel ve sağlık etkileri açısından alternatiflerin
karşılaştırılıp karşılaştırılmadığına,
ç) Çevreye olabilecek olumsuz etkilerin giderilmesi için gerekli önlemlerin tespit edilip
edilmediğine,
d) İstişare toplantısının usulüne uygun yapılıp yapılmadığına, istişare toplantısında üzerinde durulan konulara ve Taslak SÇD Raporuna dair iletilen görüş ve önerilere SÇD Raporunda ve/veya plan/programda yeterince çözüm getirilip getirilmediğine,
e) SÇD Raporunda, Ek-4’te yer alan bilgilerin karşılanıp karşılanmadığına,
f) SÇD’de yer alan önerilerin plan/programa doğru bir şekilde entegre edilip edilmediğine,
ilişkin inceleme ve değerlendirmeler otuz takvim günü içerisinde yapılır.
(4) Bakanlığın yaptığı inceleme ve değerlendirmeler neticesinde SÇD Raporunda önemli eksiklik ve yanlışlıkların görülmesi durumunda Bakanlık bunların giderilmesini yetkili kurumdan talep eder. Yetkili kurum, Bakanlıkça belirlenen eksiklikleri tamamlamakla ve SÇD’ye
tabi plan/programın onayından önce SÇD Raporundaki eksiklikleri gidermekle yükümlüdür.
(5) Bakanlık, eksiklikler giderildiği takdirde, SÇD Raporuna dair kalite kontrolün tamamlandığına ilişkin bildirimi onbeş takvim günü içerisinde yetkili kuruma yazı ile ilgili kurumlar ve halka ise internet sitesinde yayınlamak sureti ile yapar.
(6) Bakanlık ve yetkili kurum, SÇD Raporunun nihai halini internet yoluyla halka ve
kurumlara bildirir.
Plan veya programa ilişkin karar
MADDE 13 – (1) Yetkili kurum; SÇD Raporunun sonuçlarını, çevre ve sağlıkla ilgili
kurum/kuruluşlar ve halkın görüşlerini ve Bakanlığın SÇD Raporunun kalitesine dair yaptığı
bildirimi dikkate alarak plan/programı veya bu plan/programlarda yapılacak revizyonları ve/veya
değişiklikleri kabul eder/onaylar.
Bilgilendirme ve izleme programı
MADDE 14 – (1) Yetkili kurum;
a) Onaylanan plan/programı,
b) Çevre ve sağlıkla ilgili hususların, çevre ve sağlıkla ilgili kurum/kuruluşlardan ve
halktan alınan görüşleri içeren Stratejik Çevresel Değerlendirme sonuçlarının plan/programa
nasıl entegre edildiğini, hangi alternatifin nasıl seçildiğini açıklayan bilgilendirme raporunu,
c) İzleme programını,
Bakanlığa sunmakla ve (b) bendinde belirtilen hususları internet sitesinde yayınlamakla
yükümlüdür.
(2) Yetkili kurum; plan/programın uygulanması aşamasında ortaya çıkabilecek önemli
olumsuz çevresel etkilerin en kısa sürede belirlenmesi ve bu etkilere karşı en kısa zamanda çözüm üretilmesi amacıyla, Bakanlık ile ortaklaşa kararlaştırılan süre ve kapsam doğrultusunda
izleme programını hazırlar. Yetkili kurum, izleme programında açıklanan izleme faaliyetlerinin
uygulanmasından, izleme sonuçlarını ve olası olumsuz çevresel etkilerin giderilmesine yönelik
önlemleri Bakanlığa bildirmekten ve internet sitesinde yayınlayarak bilgilendirme yapmaktan
sorumludur.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
SÇD uygulamalarının güçlendirilmesi
MADDE 15 – (1) Bakanlık, SÇD uygulamalarına ilişkin olarak, gerektiğinde yerli ve
yabancı kurum ve kuruluşlar ile işbirliği halinde her türlü eğitim, plan/program ve proje çalışmaları yapar; kitap, kitapçık, rehber ve her çeşit doküman hazırlar; seminer ve toplantılar düzenler.
Onaylanmış plan ve programlar
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce onaylanmış veya
yürürlüğe girmiş plan/programlara bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.
Uygulamaya geçiş tarihleri
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri;
a) Kıyı yönetimi, mekânsal planlama, su yönetimi, tarım ve turizm sektöründe hazırlanan SÇD’ye tabi plan/programlar için yayımı tarihinden itibaren,
b) Balıkçılık, ormancılık sektöründe hazırlanan SÇD’ye tabi plan/programlar için
1/1/2020 tarihinden itibaren,
c) Atık yönetimi, enerji, sanayi, telekomünikasyon ve ulaştırma sektöründe hazırlanan
SÇD’ye tabi plan/programlar için 1/1/2023 tarihinden itibaren,
uygulanmaya başlanır.
(2) Bu Yönetmelik hükümleri; birinci fıkrada yer alan plan/programlarda yapılacak revizyonlar için ilgili sektörün uygulanmaya başladığı tarihten; yapılacak değişiklikler için ise
1/1/2023 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
LİMANLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 31/10/2012 tarihli ve 28453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Limanlar
Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendine “sıvılaştırılmış gaz boru hattı
şamandırası veya platformu,” ibaresinden sonra gelmek üzere “şamandıralı tesisler,” ibaresi
eklenmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(8) İdarece ihtiyaç duyulması halinde veya seyir emniyetine ilişkin şartların ortadan
kalkmış olması durumunda, kılavuz alma ve bırakma noktaları veya kılavuzluk hizmeti uygulamaları, demir yerleri, yaklaşım rotaları, trafik ayırım düzeni gibi seyir emniyetine yönelik
düzenlemeler Bakanlık tarafından belirlenir.
(9) Liman başkanlıkları idari sahasındaki sığlık, batık, yarı batık ve kayalıkların tespit
edilmesi ve markalanmasını sağlamak, liman başkanlığının görevidir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Kıyı tesislerine ve balık çiftliklerine yanaşacak veya bu tesislerden ayrılacak 500
GT ve daha büyük tanker ve her türlü tehlikeli madde taşıyan gemi ve deniz araçları, 1000 GT
ve daha büyük Türk Bayraklı gemi ve deniz araçları, 500 GT ve daha büyük yabancı bayraklı
gemi ve deniz araçları ile 1000 GT ve üzerindeki yabancı bayraklı ticari ve özel yatlar kılavuz
kaptan almak zorundadır. Yabancı bayraklı tüm askeri gemiler, askeri olmayan kıyı tesislerine
giriş ve bu tesislerden çıkışlarında kılavuz kaptan almak zorundadır. Yakıt ikmali amacıyla demirde veya kıyı tesisinde bulunan gemilere aborda olmak için yanaşıp ayrılan veya yapılacak
yakıt ikmali için yükünü almak üzere kıyı tesisine yanaşıp ayrılan 1000 GT ve daha küçük
yakıt ikmal gemileri kılavuz etap seyri olan liman sahalarındaki etap seyirleri de dâhil olmak
üzere, kılavuz kaptan almak zorunda değildir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesine
“İdare” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya liman başkanı” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Liman sahalarına giriş ve bu sahadan çıkış yapan gemi ve deniz araçları için kılavuz
kaptan alma ve bırakma yerleri; Ek-1’de yer alan koordinatlar olup, gemiler bu koordinatları
merkez kabul eden 5 gomina yarıçaplı daire dâhilinde kılavuz kaptan alabilir ya da bırakabilir.
Ek-1’de kılavuz kaptan alma ve bırakma yeri belirlenmeyen kıyı tesislerinin ve balık çiftliklerinin kılavuz kaptan alma ve bırakma koordinatları, her tesis için 1 deniz mili yarıçaplı daire
üzerindeki seyir emniyetine en uygun nokta olarak kabul edilir. Gerektiğinde İdarenin onayı
ile liman başkanlığınca kılavuz kaptan alma ve bırakma yerlerinde geçici olarak değişiklik yapılabilir veya yeni yerler oluşturulabilir. Yapılan değişiklik denizcilere ve ilgililere duyurulur.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(3) Liman idari sahasında ve bitişik limanlar arasında tehlikeli yükler; özel kaplar ve
ambalajlar içerisinde, vagonlara ve kamyonlara yüklenmiş olarak ve taşıyan ile taşıtan tarafından gerekli emniyet tedbirleri alınmak kaydıyla; bu işlere tahsisli ve tehlikeli yük kara taşıtlarının sürücüleri hariç olmak üzere üzerinde yolcu bulunmayan gemi ve deniz araçları ile taşınır.
Bu taşıma, liman başkanlığınca belirlenen usul ve esaslara göre ve liman başkanlığınca uygun
görülen saatlerde yapılır.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (h) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
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“ğ) Kıyı tesisine yükleme/boşaltma amacıyla yanaşacak gemi ve deniz araçlarının yanaşacağı rıhtım veya iskele boyu; gemi boyundan en az %10 daha büyük olmak zorundadır.
Bu tesislerdeki su derinliği, yanaşacak gemilerin yüklü su çekiminden en az 0,5 metre fazla
olmak zorundadır. Tesislere bunun dışında yanaşmak isteyen ve boy koşullarını sağlamayan
gemiler liman başkanlığının yazılı onayına istinaden yanaşabilirler. Bu tesislere yanaşacak gemilerin, deniz trafiğine ve manevraya engel teşkil etmeme, emniyetli bağlama ve giriş ve çıkışların emniyetli bir şekilde yapılması gibi liman başkanlığınca belirlenecek ilave tedbirlere
uymaları zorunludur.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin on yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(17) Korunaklı deniz alanlarında toplu tonoz sistemli bağlama düzenekleri veya demirleme ihtiyaçları gibi geçici düzenlemeler, liman başkanlığınca İdareye bildirilir; İdare bu
sistemlerin uygunluğu ve işletme usul ve esaslarını belirler.”
“(20) Demirleme alanları ve izinli tesisler dışındaki deniz alanlarında, koylarda, korunaklı alanlarda ve balık çiftliklerinde her türlü gemi ve deniz araçlarının aynı bölgedeki kalış
süresi en fazla 15 gündür. Liman başkanının iznine tabi olmak koşulu ile bu süre en fazla 15
gün daha uzatılabilir. Balık çiftliklerinde uzun süreli kalmak isteyen yüzer araçlar, liman başkanlığından izin almak ve ilave olarak belirlenecek seyir ve çevre emniyetine yönelik tedbirlere
uymak zorundadır. Yukarıda tanımlanan süre sonunda yüzer araçları kaldırma sorumluluğu, liman başkanındadır.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesine on birinci fıkradan sonra gelmek
üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve sonraki fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.
“(12) Türk karasuları ve içsularında seyreden veya faaliyet gösteren her türlü gemi ve
deniz araçlarından kaynaklanan ve 5312 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan olay
veya kirlenme durumunda liman başkanı tarafından ilgili gemi veya deniz aracına 5.000.000
TL’ye kadar idari para cezası verilir.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(4) Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeler, Anadolu ve Avrupa yakaları arasında, özel kaplar ve ambalajlar içinde, vagonlara ve kamyonlara yüklenmiş olarak,
taşıyan ve taşıtan tarafından gerekli güvenlik önlemleri alınarak, bu işe ayrılmış ve tehlikeli
yük kara taşıtlarının sürücüleri hariç olmak üzere üzerinde yolcu bulunmayan araba vapuru,
araba ferisi veya tren vapuru ile taşınabilir. Bu taşıma, liman başkanlığınca belirlenen usul ve
esaslara göre ve liman başkanlığınca uygun görülen saatlerde yapılır.”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(4) Liman idari sahasında sahipsiz, terkedilmiş veya atıl halde bulunan ya da hacizli
gemiler hakkında aşağıdaki hükümler uygulanır:
a) Liman başkanı tarafından, liman idari sahasında sahipsiz veya terkedilmiş veya atıl
halde bulunan ya da hacizli gemi veya deniz aracı üzerinde incelemede bulunularak seyir, can,
mal ve çevre emniyeti veya güvenlik bakımından risk teşkil edip etmediğine dair tutanak ile
tespit yapılır.
b) Liman başkanının, (a) bendinde belirtilen incelemesine istinaden risk tespit edilmesi
durumunda, riskin derecesine göre tüm masrafları gemi veya deniz aracı ilgililerine ait olmak
üzere, geminin bir başka yere nakli veya yakıtının tahliye edilmesi de dâhil olmak üzere her
türlü tedbiri almakla veya aldırmakla liman başkanı yetkili ve görevlidir.
c) Liman başkanı, (a) bendinde belirtilen inceleme neticesinde önemli risk teşkil ettiği
tespit edilen gemi veya deniz aracı hakkında ihtiyati veya kesin haciz kararı bulunması durumunda, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1386 ncı maddesinin ikinci
fıkrası hükümleri kapsamında 7 gün içinde geminin satışı için ilgili İcra Hâkimliğine başvurur.
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ç) Üzerinde ihtiyati veya kesin haciz kararı olan ve personelsiz olarak bir yıldan uzun
süre, personeli ile birlikte iki yıldan uzun süre liman idari sahasında bekleyen gemi veya deniz
aracının seyir, can, mal ve çevre emniyeti veya güvenlik bakımından önemli risk teşkil ettiği
kabul edilir.”
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan İstanbul Liman Başkanlığı başlıklı
1 inci maddenin A bölümü, Kocaeli Liman Başkanlığı başlıklı 2 nci maddenin A bölümü, Tuzla
Liman Başkanlığı başlıklı 4 üncü maddenin A bölümü, İğneada Liman Başkanlığı başlıklı
9 uncu maddenin A bölümü, Kefken Liman Başkanlığı başlıklı 11 inci maddenin A ve B bölümleri, Karasu Liman Başkanlığı başlıklı 12 nci maddenin A ve B bölümleri, Mersin Liman
Başkanlığı başlıklı 15 inci maddenin A bölümü, Botaş Liman Başkanlığı başlıklı 16 ncı maddenin A, B ve C bölümleri, İskenderun Liman Başkanlığı başlıklı 17 nci maddenin A, B ve C
bölümleri, Aliağa Liman Başkanlığı başlıklı 33 üncü maddenin B bölümünün (ç) fıkrası, Bodrum Liman Başkanlığı başlıklı 34 üncü maddenin A bölümü, Datça Liman Başkanlığı başlıklı
36 ncı maddenin A bölümü, Fethiye Liman Başkanlığı başlıklı 38 inci maddenin A bölümü,
Göcek Liman Başkanlığı başlıklı 40 ıncı maddenin A bölümü, Güllük Liman Başkanlığı başlıklı
41 inci maddenin A bölümü, Kuşadası Liman Başkanlığı başlıklı 42 nci maddenin A bölümü,
Marmaris Liman Başkanlığı başlıklı 43 üncü maddenin A bölümü, Finike Liman Başkanlığı
başlıklı 46 ncı maddenin A bölümü, Kaş Liman Başkanlığı başlıklı 47 nci maddenin A bölümü,
Samsun Liman Başkanlığı başlıklı 49 uncu maddenin A bölümü, Gerze Liman Başkanlığı başlıklı 55 inci maddenin A bölümü, Ünye Liman Başkanlığı başlıklı 59 uncu maddenin A ve B
bölümü ile Karataş Liman Başkanlığı başlıklı 69 uncu maddenin A bölümü ekteki şekilde değiştirilmiş, Finike Liman Başkanlığı başlıklı 46 ncı maddenin B bölümüne ekteki (ç) fıkrası
eklenmiş ve Kaş Liman Başkanlığı başlıklı 47 nci maddenin B bölümünün (ç) fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin Ek-2’sinde yer alan İstanbul Liman Başkanlığı haritası, Kocaeli Liman Başkanlığı haritası, Tuzla Liman Başkanlığı haritası, İğneada Liman Başkanlığı haritası, Kefken Liman Başkanlığı haritası, Karasu Liman Başkanlığı haritası, Mersin
Liman Başkanlığı haritası, Botaş Liman Başkanlığı haritası, İskenderun Liman Başkanlığı haritası, Aliağa Liman Başkanlığı haritası, Bodrum Liman Başkanlığı haritası, Datça Liman Başkanlığı haritası, Fethiye Liman Başkanlığı haritası, Göcek Liman Başkanlığı haritası, Güllük
Liman Başkanlığı haritası, Kuşadası Liman Başkanlığı haritası, Marmaris Liman Başkanlığı
haritası, Finike Liman Başkanlığı haritası, Kaş Liman Başkanlığı haritası, Samsun Liman Başkanlığı haritası, Gerze Liman Başkanlığı haritası, Ünye Liman Başkanlığı haritası ve Karataş
Liman Başkanlığı haritası ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin Ek-3’ünün Nemrut Koyu Trafik Ayırım Düzeni başlıklı 5 inci maddesi ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin Ek-4’ünde yer alan Nemrut Körfezi Trafik Ayırım
Düzeni ve Pilot Mevkileri haritası ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 16 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 17 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
31/10/2012
28453
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
1234567-

Tarihi

Sayısı

27/2/2013
28/4/2013
6/8/2013
22/10/2013
26/7/2014
20/10/2015
3/8/2016

28572
28631
28730
28799
29072
29508
29790
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Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan:
NÜKLEER TESİSLERDE YÖNETİM SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bir nükleer tesis kuran, işleten, işletmeden
çıkaran veya kapatan Kuruluşun kendi bünyesinde, güvenliği ön planda tutan, tüm yönetim seviyelerinde liderlik yeteneklerinin geliştirildiği ve güçlü bir güvenlik kültürünü destekleyen
bir yönetim sistemi oluşturmasını, sürdürmesini ve sürekli iyileştirmesini sağlamaya yönelik
temel gerekleri düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, nükleer tesis kuran, işleten, işletmeden çıkaran veya
kapatan Kuruluşlara ve bu Kuruluşların nükleer tesise ilişkin tüm faaliyetlerine uygulanır.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 9/7/1982 tarihli ve 2690 sayılı Türkiye Atom Enerjisi
Kurumu Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ile 18/11/1983 tarihli ve
83/7405 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Nükleer Tesislere Lisans Verilmesine İlişkin Tüzük hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Dereceli yaklaşım: Güvenlik gereklerinin faaliyetin özellikleri, radyasyona maruz
kalma olasılığı ve maruz kalınan radyasyonun büyüklüğü ile orantılı bir yaklaşımla karşılanmasını,
b) Emniyet: Nükleer madde ve tesisleri hedef alan hırsızlık, sabotaj, yetkisiz erişim ve
diğer kötü niyetli girişimleri engellemek, tespit etmek ve gerektiğinde karşılık vermek üzere
gerekli fiziksel korunma önlemlerinin alınmasını ve etkinliğinin sürdürülmesini,
c) Güvenlik: Çalışanların, halkın, çevrenin ve gelecek nesillerin iyonlaştırıcı radyasyonun olası zararlı etkilerinden korunmasını sağlamak üzere uygun şartların oluşturularak sürdürülmesi, kazaların önlenmesi veya kaza sonuçlarının hafifletilmesini,
ç) Güvenlik kültürü: Kuruluşların ve çalışanlarının sahip olmaları gereken, güvenlik
konularına önemleri derecesinde gereken özen ve dikkatin gösterilmesine öncelik veren nitelik
ve davranışlar bütününü,
d) Kuruluş: Bir nükleer tesis kurmak üzere Kurum tarafından tanınmış ve/veya nükleer
tesis inşa etmek, işletmek, işletmeden çıkarmak veya kapatmak üzere Kurum tarafından yetkilendirilmiş olan tüzel kişiyi,
e) Kurum: Türkiye Atom Enerjisi Kurumunu,
f) Nükleer tesis: Kurum tarafından güvenlik ve emniyetin göz önüne alınması gerektiği
tespit edilen, nükleer maddelerin üretildiği, işlendiği, kullanıldığı, bulundurulduğu, yeniden
işlendiği, depolandığı veya bertaraf edildiği her türlü tesisi,
g) Süreç: Girdileri kaynak olarak kullanarak çıktıya dönüştüren birbirleriyle ilişkili ve
etkileşimli etkinlikler bütününü,
ğ) Süreç sahibi: Kuruluşun üst yönetimi tarafından bir sürecin uygulanması, etkinliğinin
sağlanması ve sürekli iyileştirilmesi ile görevlendirilen ve sorumlu tutulan kişiyi,
h) Tedarik zinciri: Kuruluşun ihtiyaç duyduğu hizmet ve ürünlerin sağlanması sürecinde
yer alan tüm gerçek veya tüzel kişilerden oluşan bütünü,
ı) Tedarikçi: Kuruluş ile aralarında yapılan sözleşme hükümleri uyarınca Kuruluşa bir
hizmet veya ürünü sağlayan veya bir faaliyeti Kuruluş adına gerçekleştiren gerçek veya tüzel
kişiyi,
i) Üst yönetim: Bir kuruluşu en üst düzeyde idare ve kontrol eden kişi veya kişiler grubunu,

8 Nisan 2017 – Sayı : 30032

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 55

j) Yönetim sistemi: Kuruluşun politika ve hedeflerini belirlemek ve bu hedeflere güvenli, verimli ve etkin bir şekilde ulaşılmasını sağlamak üzere oluşturulan, güvenlik, emniyet,
çevre, sağlık ve kalite unsurlarını ve bireysel, toplumsal ve ekonomik faktörleri güvenlikten
ödün vermeksizin bütünleştiren ve organizasyon yapısı, kaynaklar ve süreçleri içeren birbirleriyle ilişkili ve etkileşimli sistemler bütününü,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Temel İlkeler
Sorumluluk ilkesi
MADDE 5 – (1) Kuruluş faaliyetleri sırasında güvenliği sağlamak ve bunun için gereken tüm güvenlik ve emniyet önlemlerini almakla sorumludur. Kurumun düzenleyici faaliyetleri veya tedarikçilerin hizmet veya ürün sağlamak üzere gerçekleştirdiği faaliyetler Kuruluşun
bu sorumluluğunu ortadan kaldırmaz veya azaltmaz.
(2) Kuruluşun üst yönetimi;
a) Tesisin güvenli bir şekilde sahasının seçilmesini, tasarlanmasını, kurulmasını, işletmeye alınmasını, işletilmesini ve işletmeden çıkarılmasını veya kapatılmasını sağlamakla,
b) Tesisi oluşturan yapı, sistem ve bileşenler ile faaliyetlerin güvenlik ilkelerine ve
kalite standartlarına uygun olmasını sağlamakla,
c) Tüm radyoaktif maddeler ile üretilen, işlenen, kullanılan, taşınan, depolanan ve bertaraf edilen radyasyon kaynaklarının güvenli yönetimi ve kontrolünü sağlamakla,
ç) Kuruluşun her seviyesindeki yöneticilerinin radyasyon risklerini, bu risklerin olası
sonuçlarını ve sorumluluk taşıdıkları alanlara ilişkin radyasyon risklerini nasıl yöneteceklerini
anlamalarını sağlamak ve sürdürmekle,
d) Gelecek nesillerin korunmasını dikkate alarak, radyoaktif atıkların uzun dönem yönetimi ve bertarafı ile tesisin işletmeden çıkarılmasını da içerecek şekilde yeterli kaynak ve finansın sağlanmasını sağlamakla,
e) Nükleer veya radyolojik acil durumlara hazırlık ve müdahale için uygun ve yeterli
önlemleri almakla,
sorumludur.
Yöneticilerin liderlik rolü
MADDE 6 – (1) Kuruluşun üst yönetimi;
a) Güvenlik konularına önemiyle orantılı olmak üzere birincil öncelik tanıyan ve güvenliğin çalışanlar, teknoloji ve organizasyonun etkileşimini de kapsadığının farkında olan kurumsal bir güvenlik politikası belirler, bu politikayı benimser ve savunur,
b) Güçlü bir güvenlik kültürünü destekler ve çalışanlardan davranışsal beklentilerini
belirler,
c) Tüm çalışanların güvenliğe ilişkin kişisel sorumluluk taşıdıklarını kabul etmelerini
ve her seviyede alınan kararlarda güvenliğe yönelik öncelik ve sorumlulukların dikkate alınmasını sağlar,
ç) Organizasyonun, yönetim sisteminde yer alan süreçler dikkate alınarak ve bu süreçlerle uyumlu olarak yapılanmasını sağlar.
(2) Tüm yöneticiler;
a) Kuruluşun güvenlik politikasıyla uyumlu hedefler belirler,
b) Kendi sorumluluk alanlarındaki güvenlik performanslarına ilişkin bilgilere erişmeye
ve güvenlik performansını geliştirmeye çaba gösterir,
c) Kararları, eylemleri ve söylemleri ile bireysel ve kurumsal güvenlik değerlerinin ve
beklentilerinin gelişmesine katkıda bulunur,
ç) Eylemleri ile güvenliğe ilişkin hususların raporlanmasını, sorgulayıcı ve öğrenici
davranışları destekler ve güvenliğe aykırı koşulları ve davranışları düzeltir,
d) Çalışanları güvenlik hedeflerine ulaşma ve görevlerini güvenle yerine getirme yönünde teşvik eder ve destekler,
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e) Tüm çalışanların, güvenlik performansının iyileştirilmesi sürecinde yer almasını
sağlar,
f) Güvenliğe ilişkin kararların nedenlerini şeffaf bir anlayışla paylaşır.
Kuruluşun yönetim sistemine ilişkin sorumluluğu
MADDE 7 – (1) Kuruluş tüm faaliyetlerini güvenliği hedefleyen bir sistem içerisinde
yürütmek üzere bir yönetim sistemi kurar ve bu sistemi uygular, sürdürür, değerlendirir ve sürekli iyileştirir.
(2) Yönetim sisteminin kurulması, uygulanması, sürdürülmesi, değerlendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesinden, bu faaliyetleri yürütmekle görevlendirilmiş birim veya personel olsa
bile, üst yönetim sorumludur.
(3) Üst yönetim; kurumsal amaç, strateji, plan ve hedefleri güvenlik politikası ile uyumlu olacak şekilde ve diğer öncelikler nedeniyle güvenlikten ödün vermeksizin belirler.
(4) Üst yönetim; amaç, strateji ve planlarla uyumlu, ölçülebilir güvenlik hedeflerinin
her seviye için belirlenmesini sağlar, amaç, strateji ve planları bu ölçülebilir hedefler doğrultusunda düzenli olarak gözden geçirir ve olası sapmalar için gerekli önlemleri alır ve amaç,
strateji, planlar ve hedeflerin tüm personelce bilinmesini ve sahiplenilmesini sağlar.
(5) Üst yönetim, Kuruluşun faaliyetlerine ilişkin paydaşlarını ve bu paydaşlarla etkileşim stratejilerini belirler. Bu stratejiler çerçevesinde oluşturulan süreçler;
a) Tesis ve faaliyetlerle ilgili radyasyon risklerine ilişkin olarak paydaşların bilgilendirilmesine,
b) Güvenliğe ilişkin bilgilerin ilgili paydaşlarla paylaşılmasına,
c) Karar alma süreçlerinde paydaşların güvenliğe ilişkin beklentilerinin dikkate alınmasına,
yönelik yol ve yöntemleri içerir ve paydaşlarla zamanında ve etkin iletişim kurulmasını
garanti altına alır.
Güvenlik kültürü
MADDE 8 – (1) Kuruluşun üst yöneticiler dâhil olmak üzere tüm personelinin güçlü
bir güvenlik kültürüne sahip olmaları esastır.
(2) Kuruluşun yöneticileri;
a) Organizasyon içerisinde güvenlik ve güvenlik kültürüne ilişkin ortak bir anlayış ve
bağlılık olmasını,
b) Çalışanların ve ekiplerin güvenliğe öncelik vermelerini, işlere ve çalışma koşullarına
ilişkin radyasyon risk ve tehlikelerinin farkında olmalarını, işlerin ve çalışma koşullarının güvenlik açısından önemini anlamalarını,
c) Çalışanların güvenliğe ilişkin olarak tavır ve davranışlarının sorumluluklarını taşımalarını,
ç) Çalışanların güven, iletişim ve işbirliğini teşvik eden ortak anlayışa sahip olmalarını,
d) İnsani ve organizasyonel faktörlere ilişkin hususlar ile yapı, sistem ve bileşenlerdeki
her türlü yetersizliğin güvenliğin zafiyete uğramasını önlemek üzere zamanında raporlanmasını,
e) Organizasyonda her seviyede sorgulayıcı ve öğrenmeye yönelik davranışları destekleyen önlemler alınmasını,
f) Çalışanlarda, güvenlik seviyesini yeterli bulma anlayışının oluşmasını önleyen tedbirler alınmasını,
g) Güvenliği ve güvenlik kültürünü geliştirmeye yönelik olarak organizasyonun kullanacağı araçları,
ğ) Tüm faaliyetlerde güvenliği dikkate alan karar verme mekanizmaları bulunmasını,
sağlar.
Süreç yaklaşımı
MADDE 9 – (1) Kuruluş tüm faaliyetlerini birbirleriyle etkileşen süreçler şeklinde yapılandırır, kayıt altına alır, yürütür, izler, değerlendirir ve sürekli iyileştirir. Süreçlerin oluşturulması faaliyeti yönetim sistemi içerisinde ayrı bir süreç olarak tanımlanır.
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Dereceli yaklaşım
MADDE 10 – (1) Kuruluş yönetim sistemini dereceli bir yaklaşımla kurar ve uygular.
(2) Kuruluş;
a) Faaliyetlerinin karmaşıklığını ve güvenlik açısından önemini,
b) Yönetilmesi gereken, güvenlik, sağlık, çevre, emniyet, kalite ve ekonomik unsurlara
ilişkin risklerin boyutlarını ve tehlikeleri,
c) Beklenmeyen bir olay ya da arızanın gerçekleşmesinin olası sonuçlarını,
ç) Bir faaliyetin yetersiz planlanması ya da uygun olmayan bir şekilde yürütülmesi durumunda güvenlik açısından olası sonuçlarını,
dikkate alarak yönetim sisteminin ve ilgili dokümanların ayrıntısını belirler.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yönetim Sistemi
Yönetim sisteminin ana özellikleri
MADDE 11 – (1) Yönetim sistemi, kurumsal güvenlik hedefleri ile uyumlu bir şekilde,
güvenlik, emniyet, çevre, sağlık ve kalite unsurlarını ve bireysel, toplumsal ve ekonomik faktörleri güvenlikten ödün vermeksizin bütünleştirir.
(2) Güvenlik hedeflerine ulaşabilmek, güvenliği ve güvenlik kültürünü geliştirmek üzere yönetim sistemi;
a) Kuruluşun organizasyon ve faaliyetlerinin yönetimine ilişkin düzenlemeler ile tüm
gereklerin karşılandığını ortaya koyan planlı ve sistematik eylemlerin tanıtımını,
b) Karar alınırken güvenliğin dikkate alınmasını ve güvenlikten ödün verilmemesini
garanti altına alan önlemler ile karar alma sürecinde oluşabilecek uyuşmazlıkların çözüm yöntemlerini,
c) Organizasyon içerisindeki yapıyı, süreçleri, sorumlulukları, yetkileri ve arayüzleri,
ç) Yüklenici, tedarikçi, hizmet sağlayıcı ve diğer dış kurum ve kuruluşlarla kurulacak
olan arayüzleri,
d) Emniyet önlemlerinin güvenlik, güvenlik önlemlerinin emniyet üzerindeki olası etkilerini tespit eden ve herhangi birinden ödün vermeden uyumu sağlayan ve bütünleştiren düzenlemeleri,
e) Güvenliğe etkisi olabilecek organizasyonel değişiklikler de dâhil olmak üzere her
türlü değişikliğin belirlenmesi, güvenlik açısından değerlendirilmesi ve yönetilmesine yönelik
mekanizmaları,
f) Güvenliğe ilişkin önemli kararlar verilmeden önce bağımsız bir değerlendirme yapılmasını sağlayacak düzenlemeleri, değerlendirmenin bağımsızlığını ve değerlendirmeyi yapacak olan personelin yetkinlik ve yeterliliğini belirleyen kriterleri,
içerir.
(3) Kuruluşun faaliyetlerine ilişkin tüm düzenleyici gerekler yönetim sistemine yansıtılır.
(4) Yönetim sistemi dokümanları Kuruluşun çalışanlarına yönelik olarak hazırlanır ve
çalışanların bu dokümanlara erişebilirliği sağlanır.
(5) Kuruluşun tüm çalışanları, yönetim sisteminin ilgili gereklerine ilişkin olarak eğitilir.
Çalışanların yürütmekte oldukları işlerin güvenliğin sağlanması açısından önemini, güvenlik
ile ilgisini ve güvenliğin sağlanmasına yönelik katkısını bilmeleri sağlanır.
Kaynak yönetimi
MADDE 12 – (1) Üst yönetim Kuruluşun faaliyetlerini güvenli bir şekilde yerine getirebilmesi için sahip olması gereken her türlü bilgi, teknik, finans, insan ve benzeri kaynaklar
ile yetkinlikleri belirler. Bu kaynak ve yetkinlikler Kuruluş bünyesinde bulundurulur veya dışarıdan temin edilir.
(2) Üst yönetim, Kuruluş bünyesinde bulundurulacak yetkinlik ve kaynakları belirler,
sağlar ve yönetir. Kuruluş, güvenliği sağlamak ve sürdürebilmek amacıyla, liderlik ve güvenlik
kültürüne ilişkin yetkinlikler ile insan faktörü ve organizasyonel ve teknik faktörlerin tesis veya
faaliyete etkilerini değerlendirebilecek uzmanlığı Kuruluş bünyesinde bulundurur.
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(3) Üst yönetim, dışardan sağlanacak olan tüm kaynak ve yetkinlikleri belirler, Kuruluşun bu kaynak ve yetkinliklere erişebilir olmasını ve bunları yönetebilmesini sağlar.
(4) Üst yönetim, Kuruluşun bilgi birikimi ve verilerinin bir kaynak olarak yönetilmesini
sağlar ve tesisin ömrü boyunca farklı aşamalarda farklı yetkinliklere sahip olmasına gereksinim
duyulacağını dikkate alır.
(5) Üst yönetim, her seviyedeki yönetici ve çalışanlar için yetkinlik gereklerini belirler,
gereken yetkinlik seviyelerine ulaşılması ve sürdürülmesini sağlayacak eğitim ve benzeri önlemleri alır ve bu önlemleri düzenli olarak değerlendirmeye tabi tutar. Bu önlemler aracılığı
ile her seviyedeki yönetici ve çalışanın görevlerini ve sorumluluklarını güvenli ve etkin bir şekilde yerine getirebilecek yetkinliğe sahip olmaları ve görevlerini yerine getirirken kullanmaları
gereken mevzuat ve standartları bilmeleri sağlanır. Çalışanlarda görev ve sorumluluklarının
güvenlikle ilişkisi ile güvenliğe olan etkileri konusunda farkındalık oluşturulur.
Süreç yönetimi
MADDE 13 – (1) Kuruluş, hedeflerine güvenli bir şekilde ulaşabilmesini sağlamak
üzere tüm faaliyetlerini süreç olarak yapılandırır ve bu süreçleri güvenlikten ödün vermeden
düzenleyici gereklerin karşılanmasını sağlayacak şekilde iyileştirir ve yönetir.
(2) Her bir süreç hedeflerini, tanıtımını, sahibini, sorumlularını, kapsamına giren işleri,
ana girdi ve çıktılarını, karşılanacak olan gerekleri ve uygulama prosedürlerini içeren, tesisin
diğer dokümanlarıyla uyumlu ve tutarlı belgeler ile kayıt altına alınır.
(3) Süreçlerin akışı ve süreçler arası etkileşimler etkin, güvenlikten ödün vermeyen ve
Kuruluşun hedef, strateji ve planlarıyla uyumlu bir şekilde yapılandırılır. Dış kaynaklardan
edinilecek ürün ve hizmetlerin Kuruluş içerisindeki süreçlerle etkileşimlerine özel önem verilir.
(4) Denetim, test, doğrulama ve geçerliliği belirlemeye yönelik her tür faaliyet, bunların
kabul kriterleri ve bu faaliyetleri yerine getirmeye ilişkin sorumluluklar belirlenir. Bağımsız
denetim, test, doğrulama ve geçerliliği belirleme faaliyetlerinin hangi aşamada ve ne zaman
yürütülmesi gerektiği belirlenir.
(5) Süreçleri oluşturan işlerden güvenliği ilgilendirenler, anlaşılabilir, onaylı ve güncel
prosedürler uyarınca ve kontrollü koşullarda yerine getirilir. Prosedürler ilk kullanımdan önce
Kuruluş tarafından doğrulanır ve onaylanır ve prosedürlerin yeterliliği ve yetkinliği faaliyeti
yerine getiren kişilerin de katılımıyla düzenli olarak gözden geçirilir.
(6) Süreçlerdeki değişiklikler de bu maddede tanımlı ilkeler çerçevesinde hazırlanır,
doğrulanır ve kayda alınır.
Ölçme, değerlendirme ve geliştirme
MADDE 14 – (1) Kuruluş, güvenlik performansını geliştirmeye ve güvenliğe ilişkin
sorunları en aza indirmeye yönelik olarak, yönetim sisteminin etkinliğini düzenli olarak izler,
ölçer, değerlendirir. Yönetim sisteminin yanı sıra tüm süreçler düzenli olarak güvenliği sağlamaya yönelik etkinlikleri açısından gözden geçirilir ve gerekli durumlarda gelişime açık unsurları da belirlenerek geliştirilir.
(2) Yönetim sistemi süreçlerdeki uygunsuzlukların, meydana gelen olayların ve ortaya
çıkan güvenlik sorunlarının nedenlerinin belirlenmesi ile bunların olası sonuçlarının irdelenmesi ve yönetilmesine ilişkin çözümler içerir. Olayların tekrarlanmamasına yönelik olarak önleyici ve düzeltici faaliyetlerin belirlenmesini ve zamanında hayata geçirilmesini sağlar. Tüm
önleyici ve düzeltici faaliyetlerin etkinliğinin izlenmesi ve ilgili yerlere raporlanmasına ilişkin
önlemleri içerir.
(3) Yönetim sisteminin etkinliğini ve gelişime açık unsurlarını belirlemek üzere düzenli
bağımsız değerlendirmeler ve öz değerlendirmeler yapılır. Yönetim sisteminin bağımsız değerlendirmesinin yapılmasından sorumlu iç veya dış birim veya kişiler belirlenir. Değerlendirmeyi yapacak birim ve kişilere gerekli yetkiler verilir ve bu kişilerin doğrudan üst yönetime
ulaşabilmelerinin mekanizmaları oluşturulur. Bu birim ve kişiler bağlı bulundukları yönetim
zincirini değerlendiremezler. Bağımsız değerlendirmeler iç denetimlerle desteklenir.
(4) Yönetim öz değerlendirme ve bağımsız değerlendirme sonuçlarını irdeler, bulguları
ve bu bulgulara dayanarak öngörülen önemli değişiklikleri sistemin kendisine ve güvenliğe etkileri açısından analiz eder.
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(5) Üst yönetim, yönetim sistemini, organizasyon içerisindeki yeni ihtiyaçları ve değişiklikleri de dikkate alarak, uygunluğu, etkinliği ve kurumsal hedeflere ulaşılmasındaki katkıları açısından düzenli aralıklarla gözden geçirir ve iyileştirir. Bu gözden geçirme ve iyileştirmeler güvenlik performansını belirleyen önemli ölçütlerin hepsini içerir.
(6) Yönetim sistemi;
a) Organizasyon içi veya dışında iyi uygulamalar da dâhil olmak üzere kazanılan deneyimlerin, yaşanan olaylardan ve olayların nedenlerinden alınan derslerin,
b) Teknik gelişmeler ile araştırma ve geliştirmelerin,
değerlendirilmesi ve zamanında kullanılmasına yönelik mekanizmaları içerir.
(7) Üst yönetim düzenli aralıklarla güvenlik için yöneticilerin liderliğinin ve güvenlik
kültürünün öz değerlendirmesinin ve bağımsız değerlendirmesinin yapılmasını ve bu değerlendirmenin tüm yönetim seviyelerini ve tüm fonksiyonlarını içermesini sağlar. Bu değerlendirmeler alanında yetkin uzmanlara yaptırılır. Öz değerlendirme ve bağımsız değerlendirmelerin sonuçları tüm seviyelerde paylaşılır, güvenlik kültürünü ve liderliği geliştirmek ve Kuruluş
içerisindeki öğrenme tutumunu desteklemek üzere kullanılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yönetim Sistemi Dokümanları
Yönetim sistemi elkitabı
MADDE 15 – (1) Yönetim sistemi bir elkitabı ile kayıt altına alınır. Yönetim sistemi
elkitabı kullanışlı ve okunaklı olarak hazırlanır, kontrol edilir ve tanımlı bir prosedür uyarınca
Kuruluş yetkilileri tarafından onaylanır. Kuruluş, Kurumun 18 inci madde uyarınca yapacağı
değerlendirmenin sonucunu beklemeden, iç onay süreci tamamlanmış olan yönetim sistemi elkitabını uygulamaya koyar, kolay tanınabilecek bir formda kullanım alanlarında bulundurur
ve faaliyetlerine başlar.
(2) Yönetim sistemi elkitabı;
a) Kuruluşun vizyon ve misyonu ile ana güvenlik hedefini de içeren hedeflerini,
b) Kuruluşun, ana güvenlik hedefine ulaşılmasını ve güvenliğe en büyük önceliğin tanınmasını sağlayan politikalarını,
c) Kuruluşun kurumsal değerlerini ve çalışanlarından davranışsal beklentilerini,
ç) Organizasyonun tanıtımı ve yapısını, sorumlulukların ve yetkilerin dağılımını ve işi
yapanlar, yönetenler ve değerlendirenler arasındaki etkileşim ve arayüzleri,
d) Kuruluşun dereceli yaklaşım uygularken kullandığı yöntem ve kriterleri,
e) Kuruluşun ana faaliyetlerinin genel tanıtımını,
f) Kuruluşun süreçleri arasındaki etkileşimler ve arayüzler ile süreç haritasını,
g) Kuruluşun ortakları, tedarikçileri, paydaşları ve diğer dış kuruluşlar ile etkileşim
yöntemlerini,
ğ) Kurumla etkileşim yöntemlerini,
h) Ayrıntıları yönetim planları ile ele alınan süreçlerin listesini,
ı) Yönetim sisteminin bütününün etkinliğini ölçme, değerlendirme, iyileştirme ve güncellemeye yönelik düzenleme ve mekanizmaları,
içerir.
(3) Kuruluş organizasyonun işleyişine ilişkin finans, hukuk, strateji, liderlik, iletişim,
iç denetim ve benzeri yönetsel süreçlerden faaliyetleri için gerekli olanları yönetim sistemi elkitabında tanımlar.
(4) Kuruluş tüm faaliyetlerine uygulanabilir nitelikte olan doküman kontrolü, kayıtların
kontrolü, uygunsuzluk ve düzeltici faaliyetlerin yönetimi, organizasyonel değişikliklerin yönetimi, tedarik yönetimi, insan kaynakları yönetimi, proje yönetimi ve benzeri destekleyici süreçleri yönetim sistemi elkitabında tanımlar. Kuruluş bu süreçlerden dereceli yaklaşım çerçevesinde gerek gördüklerini ayrı yönetim planları ile tanımlayabilir.
(5) Yönetim sistemi elkitabı, ilgili prosedürlerle birlikte bir bütündür.
(6) Kuruluş, bu maddenin birinci fıkrası uyarınca yönetim sistemi elkitabını onaylamadan tesisin kurulmasına ve/veya sahaya ilişkin herhangi bir faaliyette bulunamaz.
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(7) Yönetim sistemi elkitabı yetkin ve yetkili personel tarafından düzenli olarak gözden
geçirilir ve gereken durumlarda güncellenir. İki güncelleme arası 5 yılı aşamaz. Güncellemeler
doküman ile aynı onay sürecinden geçirilir ve kayıt altına alınır.
Yönetim planları
MADDE 16 – (1) Kuruluş, ana faaliyetleri, farklı ana faaliyetleri sırasında süreç yaklaşımı ile yürüteceği izleme, koruma, kontrol ve benzeri faaliyetleri ve dereceli yaklaşımla belirleyeceği diğer faaliyetleri için yönetim planları hazırlar. Yönetim planları, asgari olarak;
a) Faaliyetin amaç ve kapsamını,
b) Faaliyete özel organizasyon yapısını, organizasyon içi ve dışı iletişim kanalları, arayüzleri ve sorumlulukların dağılımını,
c) Faaliyeti oluşturan işlerin süreç olarak tanıtımı, ölçülebilir hedeflerini, süreçlerin sorumlularını,
ç) Süreçler arası etkileşimi tanımlayan süreç haritasını,
d) İşlerin güvenli, sistematik ve hızlı bir şekilde hayata geçirilmesini sağlamaya yönelik
olarak yapılacak planlama ve zamanlama sırasında dikkate alınması gereken hususları,
e) Faaliyete ilişkin kayıt ve raporlama gereklerini,
f) Faaliyete ilişkin kontrol ve denetim mekanizmalarını,
g) Faaliyet sırasında kullanılması öngörülen yönetim sistemi elkitabında tanımlı süreçlere atıfları,
içerir.
(2) Yönetim planları ilgili prosedürlerle birlikte bir bütündür. Yönetim planları genel
veya üniteye özel olarak hazırlanabilir. Yönetim planları yönetim sistemi elkitabı ile aynı kurallar çerçevesinde Kuruluş tarafından onaylanır, uygulanır, gözden geçirilir, gerekiyorsa güncellenir.
Prosedürler
MADDE 17 – (1) Kuruluş gerek yönetim sistemi elkitabı gerekse yönetim planları kapsamında yer alan süreçleri oluşturan işler için prosedürler hazırlar. İşlere ilişkin prosedürler
asgari olarak;
a) Yapılacak işin ne olduğunu, amacı ve kapsamını ve hangi sürece ilişkin olduğunu,
b) İşin hangi gerekleri karşılamak üzere hangi standartlar kapsamında yürütüleceğini,
c) İşin kimler tarafından yapılacağı, gözden geçirileceği, denetleneceğini,
ç) İşin nasıl yapılacağını,
d) İş yapılmadan önceki hazırlıkları, iş sırasında hazır bulunması gereken ekipman ve
benzeri unsurları,
e) İş sırasında alınması gereken önlemleri,
f) İşin yapılabilmesi için gerekli çizim ve benzeri destekleyici dokümanları,
g) İş kapsamında hangi kayıtların tutulacağını,
ğ) Gerekiyorsa işin nasıl ve kim tarafından doğrulanacağını veya işin kabul sürecinin
nasıl yapılacağını,
h) İş yapılırken kullanılması öngörülen diğer prosedürlere atıfları,
içerir.
(2) Prosedürler işi yapacak kişilere gerekli tüm teknik ve idari bilgiyi sağlayacak şekilde
hazırlanır.
(3) Prosedürler işin yapıldığı yerde hazır bulundurulur.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Özel Gerekler
Yönetim sistemi elkitabının değerlendirilme süreci
MADDE 18 – (1) Kuruluş onaylamış olduğu yönetim sistemi elkitabını Kurucu olarak
tanındıktan sonra en geç bir takvim yılı içerisinde ilgili prosedürleri ile birlikte Kurumun değerlendirmesine sunar. Kurum, değerlendirmelerine dayanarak yönetim sistemi elkitabını uygun bulabilir veya belirlediği eksikliklerin giderilmesini isteyebilir. Kurum, yönetim sistemi
elkitabı uygun bulunana kadar herhangi bir faaliyet için yetkilendirme yapmaz ve bu süre zarfında Kuruluş tarafından gerçekleştirilen faaliyetleri yeterli bulmama hakkını saklı tutar.
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(2) Yönetim sistemi elkitabının güncellenmesi durumunda her yeni sürüm Kuruluş tarafından onaylandıktan sonra Kurumun değerlendirmesine sunulur. Kurum, değerlendirmelerine dayanarak yönetim sistemi elkitabının yeni sürümünü uygun bulabilir veya belirlediği eksikliklerin giderilmesini isteyebilir.
(3) Yönetim sistemi elkitabında listesi yer alan yönetim planlarının Kuruma ne zaman
sunulması gerektiği Kurum tarafından elkitabının değerlendirilmesi ile birlikte belirlenir ve
Kuruluşa bildirilir.
Yönetim planlarının değerlendirilme süreci
MADDE 19 – (1) Kuruluş tarafından hazırlanan ve onaylanan yönetim planları Kurumun öngördüğü zamanlarda ilgili prosedürleri ile birlikte Kurumun değerlendirmesine sunulur.
Kurum, değerlendirmelerine dayanarak yönetim planlarını uygun bulabilir veya belirlediği eksikliklerin giderilmesini isteyebilir. Yönetim planı Kurum tarafından uygun bulunmamış bir
faaliyete başlanması durumunda Kurum gerçekleştirilen faaliyetleri yeterli bulmama hakkını
saklı tutar.
(2) Yönetim planlarının güncellenmesi durumunda her yeni sürüm Kuruluş tarafından
onaylandıktan sonra Kurumun değerlendirmesine sunulur. Kurum, değerlendirmelerine dayanarak yönetim planlarının yeni sürümlerini uygun bulabilir veya belirlediği eksikliklerin giderilmesini isteyebilir.
Ana faaliyetler
MADDE 20 – (1) Kuruluş tesisin hedeflerini gerçekleştirmesine yönelik saha, tasarım,
imalat, inşaat, işletmeye alma, işletme ve işletmeden çıkarma veya kapatma gibi her bir ana
faaliyeti için 16 ncı madde uyarınca ayrıntılı bir yönetim planı hazırlar ve uygular.
(2) Kuruluş, işletme ana faaliyeti için hazırlayacağı yönetim planında tesisin farklı işletme durumlarını alt süreçler olarak ayrıntılı tanımlar ve her bir işletme durumuna yönelik
prosedürleri hazırlar.
Tedarik süreci
MADDE 21 – (1) Kuruluş, dış kaynaklardan temin ettiği her türlü hizmet veya ürünün
güvenlik ve emniyet açısından sorumluluğunu taşır. Bu sorumluluğu çerçevesinde kurumsal
hedeflerinin yerine getirilmesini garanti altına almak üzere, özellikle güvenlik açısından önemli
hizmet veya ürün sağlayacak olan tedarikçilerini belirlemek, tedarik zincirini izlemek ve denetlemek ve aldığı hizmet veya ürünü kontrol ve kabul etmek üzere tedarik sürecini yönetir.
(2) Kuruluşun tedarik süreç yönetimi, tedarik edilecek her türlü hizmet veya ürünün
yeterliliğini garanti altına almak üzere dereceli yaklaşım ile belirlenmiş olan, tedarikçilerin seçimine, değerlendirilmesine, denetlenmesine ve sahip olmaları gereken kalifikasyonlara ilişkin
tüm düzenlemeleri içerir. Bu düzenlemeler asgari olarak;
a) Tedarikçilerin ve tedarik zincirinde yer alan tüzel kişilerin sahip olması istenen kalite
yönetim veya yönetim sistemine,
b) Tedarikçinin sahip olması gereken insan kaynaklarına,
c) Tedarikçi tarafından tutulması gereken kayıt ve raporlara,
ç) Uygunsuzlukların çözüm yöntemlerine,
d) Tedarikçilerle olan iletişim ve arayüzlere,
e) Tedarikçilerin ve tedarik zincirinde yer alan gerçek veya tüzel kişilerin Kuruluş tarafından düzenli olarak denetlenmesine ve Kurumun denetimlerine açık olmalarına,
f) Kurumun ilgili diğer mevzuatında yer alan gereklere,
g) Tedarik edilecek hizmet veya ürünün kabul prosedürleri ve kriterlerine,
ilişkin hükümleri içerir.
(3) Kuruluş dışarıdan temin edeceği her türlü hizmet veya ürünün kapsamını ve uyması
gereken standartları belirleyecek ve temin edilen hizmet veya ürünün güvenlik gereklerini karşıladığını değerlendirebilecek yetkinliği Kuruluş bünyesinde bulundurur.
(4) Kuruluş dışarıdan temin ettiği güvenliği ilgilendiren her türlü hizmet veya ürüne
ilişkin tüm bilgi, belge ve kayıtlara sahip olur ve kendi bünyesinde bulundurur.
(5) Nükleer santrallerde tedarik süreci için ayrı bir yönetim planı hazırlanır, onaylanır
ve uygulanır.
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İzleme, kontrol, koruma ve yeterlik süreçleri
MADDE 22 – (1) Bir nükleer tesisin farklı ana faaliyetleri sırasında süreç yaklaşımı
ile yürütülecek izleme, koruma, kontrol ve benzeri faaliyetler Kuruluş tarafından tesisin gereklerine uygun olarak belirlenir ve bu faaliyetlerin listesi yönetim sistemi el kitabında yer alır.
Kurum yönetim sistemi el kitabını değerlendirirken bu listenin yeterliliğini de dikkate alır ve
bu listede yer alan faaliyetlere ilişkin olarak 16 ncı madde uyarınca hazırlanacak planların
hangi yetkilendirme aşamalarında Kuruma sunulması gerektiğini Kuruluşa bildirir.
(2) Birinci fıkra kapsamında, nükleer santraller için asgari olarak;
a) Radyasyon salımlarının çevresel etkilerinin, atmosferik verilerin, saha parametrelerindeki değişimlerin, tesisin güvenlik performansının, insan faktörlerinin ve işletme deneyimlerinin izlenmesine,
b) Tesis konfigürasyonunun, yakıtların ve kor yerleşiminin, radyoaktif atıkların ve malzemelerdeki yaşlanmanın yönetilmesine, malzemelerin serbestleştirilmesine yönelik ölçümlere,
c) Fiziksel korunma, radyasyondan korunma, yangından korunma ile kimyasal süreçlerin kontrolüne,
ç) Personelin yeterlik ve kalifikasyonu, hizmet içi denetim, bakım ve onarım ile ekipman yeterliliğine,
d) Acil durumlara,
ilişkin faaliyetler yürütülür. Kuruluş tesisin türü ve radyasyon riskine göre ek faaliyetler
belirleyebilir veya gerekçelendirerek bu listeyi kısaltabilir.
(3) Kuruluş bu madde kapsamındaki her bir faaliyeti, 16 ncı maddede tanımlı içeriğe
uygun bir şekilde yapılandırarak uygun göreceği herhangi bir format ve isimle kayıt altına alır,
onaylar ve uygular.
Değerlendirme ve denetimler
MADDE 23 – (1) Kuruluşun bu Yönetmelik kapsamında kurup uygulayacağı yönetim
sistemi ile yönetim sistemi dokümanları Kurumun denetimine tâbidir. Yönetim sistemi dokümanları Kurum denetçilerinin erişimine açık bulundurulur.
(2) Kurum tarafından Yönetmelik kapsamında yapılacak değerlendirme ve denetimlerde
dereceli yaklaşım ilkesi dikkate alınır.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 24 – (1) 13/9/2007 tarihli ve 26642 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nükleer Tesislerin Güvenliği İçin Kalite Yönetimi Temel Gerekleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Adı geçen Yönetmeliğe Kurumun diğer mevzuatında yapılan atıflar bu Yönetmeliğe
yapılmış sayılır.
Mevcut nükleer tesisler ve sürmekte olan projeler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Yönetmelik kapsamında olan Kuruluşlar, bu Yönetmelik hükümleriyle iki takvim yılı içerisinde uyumlu olmalarını sağlayan bir eylem planı hazırlar, onaylar ve uygular.
(2) Bu Kuruluşlar tarafından birinci fıkrada belirlenen süre içerisinde yapılacak olan
yetkilendirme başvurularında, Kuruluşun yönetim sistemini henüz bu Yönetmelik hükümlerine
uyumlu hale getiremediğini beyan etmesi halinde, başvuru Kuruluş tarafından 24 üncü maddede
adı geçen Nükleer Tesislerin Güvenliği İçin Kalite Yönetimi Temel Gerekleri Yönetmeliği uyarınca yapılır ve Kurum tarafından aynı Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirilir.
Yürürlük
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanı
yürütür.
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ANA STATÜ
Türkiye Boks Federasyonu Başkanlığından:
TÜRKİYE BOKS FEDERASYONU ANA STATÜSÜ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Ana Statünün amacı, Türkiye Boks Federasyonunun teşkilatı, genel
kurul ile yönetim, denetim ve disiplin kurullarının oluşumu, görev, yetki ve sorumlulukları ile
çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Ana Statü, Türkiye Boks Federasyonunun genel kurulu ile yönetim,
denetim ve disiplin kurullarını, spor dalında faaliyet gösteren spor kulüplerini ve ilgili diğer
kuruluşları, sporcu, antrenör, teknik direktör, hakem, menajer, gözlemci, yönetici, temsilci ve
benzeri spor elemanları ile bunların katıldığı yurt içi ve yurt dışı tüm faaliyetleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Ana Statü, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 9 uncu maddesi ile 19/7/2012 tarihli ve
28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Ana Statüde geçen;
a) AIBA: Dünya Amatör Boks Birliğini,
b) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,
c) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,
ç) EUBC: Federasyonun üyesi olduğu Avrupa Amatör Boks Birliğini,
d) Federasyon: Türkiye Boks Federasyonunu,
e) Federasyon Başkanı: Türkiye Boks Federasyonu Başkanını,
f) Genel Kurul: Türkiye Boks Federasyonu Genel Kurulunu,
g) Genel Müdür: Spor Genel Müdürünü,
ğ) Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü,
h) İl Müdürlüğü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü,
ı) İlçe Müdürlüğü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünü,
i) Spor dalı: Boks sporunu,
j) Kanun: 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu,
k) Tahkim Kurulu: 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanunun ek 9 uncu maddesi hükümlerine göre oluşturulan kurulu,
l) Talimat: Ana Statüye uygun olarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan ve Genel
Müdürlüğün internet sitesinde yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyi,
m) Yönetmelik: 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Federasyonun Teşkilat, Görev ve Yetkileri
Teşkilat
MADDE 5 – (1) Federasyon, özel hukuk hükümlerine tabi, bağımsız statüyü ve tüzel
kişiliği haizdir. Federasyonun merkezi Ankara’dadır. Federasyon, merkez teşkilatı ve il temsilciliklerinden oluşur.
(2) Federasyonun merkez teşkilatı aşağıdakilerden teşekkül eder:
a) Genel kurul.
b) Yönetim kurulu.
c) Denetim kurulu.
ç) Disiplin kurulu.
d) Genel sekreterlik.
(3) Federasyonun yurt içi bağlantısını sağlamak üzere illerde Federasyon temsilcilikleri
kurulabilir.
Federasyonun görev ve yetkileri
MADDE 6 – (1) Federasyonun görevleri şunlardır:
a) Spor dalının ülke düzeyinde yayılıp gelişmesini sağlamak, bu konularda her türlü
düzenlemeyi yapmak, projeler üretmek, kararlar almak ve uygulamak.
b) AIBA-EUBC tarafından konulan ve uygulanan uluslararası kuralların ve her türlü
talimatın uygulanmasını sağlamak ve Türkiye’yi boks sporu ile ilgili konularda yurt dışında
temsil etmek.
c) Yurt dışındaki ve yurt içindeki boks sporu ile ilgili gelişmeleri izlemek, bu sporla
ilgili kişi ve kuruluşlar arasında ilişkiler düzenlemek, müsabaka, kamp, çalışma ve diğer faaliyetleri programlayıp bunların uygulanmalarını kontrol etmek.
ç) Genel Müdürlük ile uluslararası federasyonların belirlediği eğitim kriterlerine uygun
olarak işbirliği içerisinde antrenör, hakem ve benzeri diğer spor elemanlarının yetiştirilmesi ve
eğitilmesini sağlamak, kurs, seminer, panel, sempozyum ve spor amacıyla organizasyonlar düzenlemek, başarılı olanların belgelerini verip, tescillerini yapmak ve bunların çalışmalarını sürekli izlemek.
d) Ülke içinde ligler ve müsabakalar düzenlemek, ülke içinde düzenlenen tüm ligler ve
müsabakaların devamlılığını sağlamak, hakem, temsilci ve gözlemci atamasını yapmak.
e) Yabancı ülkelerdeki spor dalı ile ilgili gelişmeleri ve yenilikleri izleyerek bu bilgilerden ülke içinde daha çok kişinin yararlanmasını sağlamak.
f) Boks malzemelerinin standartlarını uluslararası kurallara göre tespit ederek bunların
yurt içinde veya yurt dışında yaptırılmasına veya temin edilmesine çalışmak.
g) Kulüpler, il müdürlükleri, il temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimlerle işbirliği yapmak, bunlar arasında doğabilecek teknik uyuşmazlıkları çözümlemek.
ğ) Talep eden kişi ve kuruluşlara, düzenleyecekleri özel müsabaka, seminer ve kurslara
ilişkin, gerekli koşulları yerine getirmesini takiben izinlerini vermek.
h) Federasyonun amacına yönelik çalışmaları gerçekleştirmek ve spor dalına kaynak
sağlamak amacı ile iktisadi işletme kurmak.
ı) Uluslararası müsabakalara iştirak edecek olan milli takımları ve sporcular, menajer,
antrenör, yardımcı antrenör, masör, doktor, istatistikçi gibi elemanlardan oluşan teknik kadroyu
seçmek, seçilen takımların müsabakalara hazırlanmalarını ve katılmalarını sağlamak.
i) Spor dalı ile ilgili müsabakaların düzenlenmesi için talimatlar hazırlamak, yayımlamak ve bunları uygulamak.
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j) Başarılı sporcuların takibini yapmak ve bu sporcuların yetişmesi için gerekli tedbirleri
almak, bu sporcuları ödüllendirmek.
k) Her kademedeki sporcular için eğitim ve hazırlık kampları açmak.
l) Spor dalı ile ilgili arşiv ve istatistiki çalışmalar yapmak, eğitici film, slayt ve broşür
hazırlayarak bu konuda basın ve televizyon kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.
m) Federasyon il temsilciliklerini kurmak.
n) İl temsilcilerinin kendi aralarında ve Federasyonla koordineli bir şekilde çalışmalarını
sağlamak.
o) Sporcu sağlığı ile ilgili konularda gerekli önlemleri almak.
ö) Tahkim Kurulu kararlarını uygulamak.
p) Spor kulüplerinin spor dalı tescil işlemleri ile sporcu, antrenör ve hakemlerin tescil
ve vize işlemlerini yapmak.
r) Altyapı ve yetenek tespit projeleri hazırlayarak bunların altyapısını oluşturup uygulanmasını sağlamak.
s) Federasyonun yıllık ve dört yıllık master ve stratejik planı ile performans programını
içeren taahhütnameyi Bakana sunmak.
(2) Türkiye Boks Federasyonu AIBA’a bağlı olarak faaliyetlerini sürdürür. Federasyon,
AIBA’nın mevcut yasa, kural ve talimatları ile ek ve değişikliklerini uygular. Talimatlar AIBA’nın
kurallarına aykırı olamaz. Federasyon, AIBA’nın anti-doping kuralları, anlaşmazlıkların çözümü ve sporcu temsilcileri ile ilgili kural ve talimatlarını da aynen uygular.
Genel kurul
MADDE 7 – (1) Genel kurul, Federasyonun en üst organıdır. Genel kurulun üye sayısı
150’den az ve 300’den fazla olamaz.
(2) Genel kurulun üye sayısının tespitinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:
a) Kulüp temsilcileri;
1) Genel kurul toplantı tarihinden önceki bitirilmiş iki sezon üst üste faaliyetlere katılmış olmak kaydıyla tamamlanmış son sezonda büyüklerde kulüplerarası Türkiye boks şampiyonasında bir ve ikincilik elde eden kulüplere beşer, üç ve dördüncü dereceyi elde edenlere
dörder, beşinci olan kulüplere ise üçer üye,
2) Genel kurul toplantı tarihinden önceki bitirilmiş iki sezon üst üste Federasyon faaliyetlerine; minikler, yıldızlar, gençler, büyükler ve bayanlar kategorisinde en az iki faaliyete
katılan kulüplerden, kulüp üyeleri arasından kulüp yönetim kurulunca belirlenecek birer temsilci,
3) Olimpiyatlara sporcu gönderen kulüplere her bir sporcu için ilave birer üye.
b) Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanlığınca belirlenecek en fazla iki kurul üyesi,
c) Görevine adli veya idari soruşturma sonucu son verilmemek kaydıyla asaleten Federasyon başkanlığı yapanlar,
ç) Genel kurul üye sayısının yüzde 10’u oranında Genel Müdürlük temsilcileri,
d) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanlığınca belirlenecek en fazla
iki kurul üyesi,
e) Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanlığınca belirlenecek en fazla iki kurul üyesi,
f) Seçimin yapıldığı tarihte Federasyonun bağlı olduğu AIBA ve EUBC’nın yönetim
kurullarında Türkiye adına görev yapanlar arasından öncelik sırasına göre en fazla beş üye,
g) Genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal sporculuğu bırakmış olmak
kaydıyla en fazla millî olmuş beş sporcu,
ğ) Genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal hakemliği bırakmış olmak
kaydıyla en üst seviyede hakemlik yapanlar arasından kura ile belirlenecek en fazla beş üye,
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h) Genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal olmamak kaydıyla Büyükler
kategorisinde en az üç yıl veya otuzdan fazla milli takımda teknik direktör veya antrenörlük
yapanlar arasında kura ile belirlenecek en fazla beş üye.
(3) Genel kurulda kulüplerin üye sayısı, toplam üye sayısının yüzde 60’ından az olamaz.
Kulüp temsilcileri kulüp yönetim kurulunca, kulüp üyeleri arasından belirlenir.
(4) Genel Müdürlük temsilcileri;
a) Genel Müdür ve Genel Müdür yardımcıları,
b) Merkez Danışma Kurulu üyeleri,
c) Kurul ve daire başkanları ile il müdürleri,
arasından Federasyonun üye sayısı dikkate alınarak Genel Müdürlükçe belirlenir.
(5) Faal sporculuğu bırakmış genel kurul üyesi olacak millî sporcuların belirlenmesinde
sırasıyla;
a) Olimpiyat oyunlarında ilk üç dereceye girmiş millî sporcular,
b) Büyükler dünya şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş millî sporcular,
c) Büyükler kategorisinde Avrupa şampiyonu olmuş millî sporcular,
esas alınır. Bu fıkrada belirtilen faaliyetlerde elde edilen dereceler dikkate alınarak öncelik sıralamasına göre (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şartları taşıyan sporcular yoksa millî
olma sayıları esas alınarak tespit edilir.
(6) Genel kurulu teşkil eden üyelerin en az % 60’ı kulüp temsilcilerinden oluşur.
(7) Birden fazla oy kullanma hakkına sahip üyeler ancak bir kez oy kullanabilir. Genel
kurulda vekaleten oy kullanılamaz. Genel kurul üyesi olabilme hakkını elde edenlerin, on sekiz
yaşını bitirmiş olması şarttır.
(8) Federasyonda maaşlı veya ücretli çalışanlar ile genel kurulun yapılacağı tarihten en
az bir yıl önce faal sporculuğu, hakemliği veya antrenörlüğü bırakmamış kişiler genel kurul
üyesi olamazlar.
(9) Üye sayılarının hesaplanmasında her grup kendi içerisinde değerlendirilir. Üye gruplarına ilişkin sayıların tespitinde yarımlar tam sayıya tamamlanır.
(10) Bu maddede belirtilen esaslara göre belirlenecek üye sayısının, birinci fıkrada öngörülen sayıyı aşması halinde her grup kendi içerisinde değerlendirilerek fazla üye sayısı, grup
bazında noter huzurunda çekilecek kura ile birinci fıkrada öngörülen sayıya indirilir.
(11) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları veya spor federasyonlarının ceza
veya disiplin kurullarınca son beş yıl içerisinde bir defada bir ay veya toplam altı ay hak mahrumiyeti cezası alan kişiler genel kurul üyesi olamazlar ve kulüpler bu kişileri genel kurul üyesi
bildiremezler.
Genel kurulun görevleri
MADDE 8 – (1) Genel kurulun görevleri şunlardır:
a) Ana statüyü yapmak, değiştirmek.
b) Başkan ile yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyelerini seçmek.
c) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan faaliyet programı ile bütçeyi onaylamak ve
gerektiğinde bütçe harcama kalemleri arasında değişiklik yapmak konusunda yönetim kuruluna
yetki vermek.
ç) Yönetim kuruluna, taşınmaz mal alımı ve satımı ile uluslararası federasyonlara karşı
mali taahhütlerde bulunmak için yetki vermek.
d) Yönetim kurulu faaliyet ve mali raporlarının ibra edilip edilmemesini oylamak.
e) Denetim kurulu raporlarının ibra edilip edilmemesini oylamak.
f) Spor dalının gelişmesi ve gelir getirici faaliyet ve organizasyonlar yapılması amacıyla
iktisadi işletme kurulması için yönetim kuruluna yetki vermek.
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g) Federasyona spor dalı bağlanmasına, bağlı spor dallarının ayrılmasına ve profesyonel
şube kurulması konusunda karar almak ve Genel Müdürlüğe müracaat için yönetim kuruluna
yetki vermek.
ğ) İlgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.
Federasyon başkanı
MADDE 9 – (1) Federasyon başkanı adaylarında aşağıdaki şartlar aranır:
a) T.C. vatandaşı olmak.
b) En az lise mezunu olmak.
c) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları veya spor federasyonlarının ceza veya disiplin kurullarınca son beş yıl içerisinde bir defada üç ay veya toplam altı ay hak mahrumiyeti cezası almamış olmak.
ç) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz
kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı,
haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından hükümlü bulunmamak.
(2) Başkan adayları, genel kurul tarihinden en az on gün önce üyelerin en az yüzde
15’inin yazılı teklifini içeren adaylık başvurularını Federasyona yaparlar. Her üye ancak bir
başkan adayı için teklifte bulunabilir. Yönetim kurulu, genel kurul tarihinden en az otuz gün
önce başkan adayları tarafından yatırılması gereken adaylık başvuru ücretini belirler. Adaylık
başvuru ücreti, 40.000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı
sonucu bulunan meblağı geçemez.
(3) Başkan adaylarından başvuru sırasında aşağıdaki bilgi ve belgeler istenir:
a) T.C. kimlik numarası beyanı.
b) Öğrenim belgesinin kurumca tasdikli örneği.
c) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları veya spor federasyonlarının ceza veya disiplin kurullarınca son beş yıl içerisinde bir defada üç ay veya toplam altı ay hak mahrumiyeti cezası alınmadığına dair beyan.
ç) Adli sicil kaydı yazılı beyanı.
d) Adaylık başvuru ücret makbuzu.
e) Üyelerin en az yüzde 15’inin yazılı teklifi.
(4) Başkanın görev süresi dört yıldır. Başkanın seçimi, yönetim, denetim ve disiplin
kurullarının seçimi ile birlikte yapılır.
(5) Başkanın ölümü, istifası veya başkan olma şartlarından herhangi birisini kaybetmesi
halinde üç ay içinde seçim yapılması şartıyla bu görevi yönetim kurulu üyeleri tarafından seçilecek bir yönetim kurulu üyesi yürütür.
(6) Başkan vekili veya asbaşkan olarak görevlendirilecek kişilerin, başkanda aranan
şartları haiz olmaları gerekir.
(7) Federasyon başkanı, yönetim, disiplin ve denetim kurulu üyeleri; milletvekilliği ve
yerel yönetimlerin genel ve ara seçimlerinin başlangıcından bir ay önce, seçimin yenilenmesine
karar verilmesi halinde yenileme kararının ilanından başlayarak yedi gün içinde, başka bir federasyon başkanlığına aday olmaları halinde, federasyonun genel kurul tarihinden bir ay önce
görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmadıkça adaylıklarını koyamazlar ve aday gösterilemezler. Her ne şekilde olursa olsun istifa eden başkan, yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyeleri
istifalarını geri alarak görevlerine dönemezler.
Federasyon başkanının görevleri
MADDE 10 – (1) Federasyon başkanının görevleri şunlardır:
a) Federasyonu temsil etmek.
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b) Federasyonun faaliyetlerini ilgili mevzuat hükümleri ile genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına göre yürütmek.
c) Yönetim kuruluna başkanlık etmek ve yönetim kurulu kararlarını uygulamak.
ç) Yan kurulların kurulmasını ve adaylarını yönetim kuruluna teklif etmek, gerekli gördüğünde bu kurullara başkanlık etmek.
d) Federasyonun genel amaçlarını gerçekleştirmek için harcamalar yapmak, gerektiğinde bu yetkisini başkan vekiline devretmek.
e) Başkan vekillerini veya asbaşkanları belirlemek.
f) Federasyonda çalışacak personelin seçimini yapmak ve uygun görülenleri yönetim
kuruluna teklif etmek.
g) İlgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.
Yönetim kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim kurulu; Federasyon başkanı ve on dört asıl üye olmak üzere
on beş üyeden oluşur. Genel kurulda ayrıca on dört yedek üye seçilir.
(2) Yönetim kurulu asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a),
(b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda, 9 uncu maddenin
üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.
(3) Yönetim kurulunun iki üyesi başkan tarafından başkan vekili olarak görevlendirilir.
(4) Yönetim kurulunun görev süresi dört yıldır. Asıl üyelerin ölümü veya istifası gibi
nedenlerin varlığı halinde yedek üyelerden sırası gelenler yönetim kuruluna alınır.
Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:
a) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşları ile ilgili kulüpleri kayıt
ve tescil etmek, bunların faaliyetlerini düzenlemek.
b) Yurt içinde her türlü boks müsabakası ve organizasyonunun iznini vermek ve uygulamalarını denetlemek, müsabakalardan alınacak katkı paylarını tespit etmek, müsabaka sonuçlarını tescil etmek, olaylı ve anlaşmalı müsabakalar hakkında karar vermek.
c) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşları ile ilgili idareci, teknik
direktör, antrenör, masör, teknik eleman, hakem ve benzeri elemanları eğitmek, bu elemanların
yetiştirilmesi için her türlü tedbiri almak, sosyal güvenlik hakları hususunda ilgili kulüp ve/veya
birimlerle koordine sağlamak, bunların kulüp değiştirmeleri ve çalışmaları ile ilgili usul ve
esasları tespit etmek.
ç) Antrenör, hakem, sporcu ve benzeri lisanslardan alınacak katılım, aidat, vize, disiplin,
yerli ve yabancı sporcu tescil, vize, aktarma bonservis ücretlerini ve oranlarını tespit etmek.
d) Kulüplerin boks ve Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan diğer bağlı branşlarda faaliyet göstermek için yapacakları başvurularını karara bağlamak, kulüplerin spor dallarının tescillerini yapmak, faaliyet ve taahhütlerini denetlemek.
e) Başarılı kulüpleri, sporcuları, antrenör, spor elemanları ve teknik elemanları ödüllendirmek.
f) Müsabakalarda emniyet ve sağlık ile ilgili tedbirleri almak ve aldırmak.
g) Genel kuruldan alınan yetki doğrultusunda Federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak
taşınmaz mal alımı satımı ve kiralaması yapmak, tesisleri işletmek, işlettirmek ve faaliyetlerin
yapılabilmesi için her türlü araç, gereç, malzeme ve benzeri ihtiyaçlarını sağlamak.
ğ) Federasyonun il temsilciliklerini kurmak.
h) Görev alanına giren konularda düzenleme yapmak, uygulamak ve Federasyona bağlı
spor dalları ile ilgili her türlü faaliyetleri yürütmek.
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ı) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşları ile ilgili televizyon, radyo,
internet, basılı eser yayınları, kulüpleri ile sporcuların spor malzemelerinde ve teçhizatlarda
kullanacakları reklamlar ile her türlü reklam konusunda ticari ve mali hakları düzenlemek ve
denetlemek.
i) Başkan tarafından teklif edilen yan kurulları onaylamak.
j) Sporda şiddetin önlenmesi için gerekli tedbirleri almak ve aldırmak.
k) Kulüpler, sporcular, teknik yönetici ve antrenörler, hakemler, müsabaka görevlileri
ile spor dalında görevli diğer ilgililerin başvurularını, gerekli olan durumlarda bağlı oldukları
kuruluşların görüşlerini alarak karara bağlamak.
l) Genel kurul toplantılarını hazırlamak.
m) Bütçeyi hazırlamak.
n) Genel kurulun verdiği yetkileri kullanmak.
o) Genel kurulun belirlediği limitler dahilinde Federasyon başkanına olağanüstü durumlar için borçlanma ve harcama yetkisi vermek.
ö) Federasyonun görevlerini yürütmek ve faaliyetlerini düzenlemek amacıyla merkez
teşkilatı ve il temsilciliklerinde görevlendirilecek kamu görevlileri dışında kalan idari ve teknik
personelin sayısını, bu personelle birlikte profesyonel olarak istihdam edilecek görevlilerin
sözleşme ücretlerini ve sosyal haklarını, gerekli görülen kurul üyelerinin fazla mesailerini, yolluk ve yevmiyelerini tespit etmek.
p) Görevlerini yerine getirebilmek için talimatlar hazırlamak, bu talimatlardan ödül ve
yardımla ilgili olanlarını genel kurulun onayına sunmak ve uygulamak.
r) Kulüplerin ve sporcuların vize, tescil ve lisans işlemlerini yapmak.
s) İlgili mevzuat ve genel kurul kararı ile verilen görevleri yerine getirmek ve konularla
ilgili düzenlemeler yapmak.
(2) Federasyonun çalışma usul ve esasları yönetim kurulu tarafından hazırlanan talimatla belirlenir.
(3) Yönetim kurulu, Federasyon başkanı başkanlığında üyeleri arasından seçeceği dört
üye olmak üzere toplam beş kişiden oluşan icra kurulu oluşturabilir. Ayrıca bu icra kurulunda
profesyonel olarak görev yapacak icra kurulu koordinatörü atayabilir ve sınırlarını tespit edeceği çerçevede yetkilerini bu kurula devredebilir. Bu kurul gerekli zamanlarda toplanır, kararlar
alır ve uygulayabilir. Yaptığı işlemler hakkında ilk toplantıda yönetim kuruluna bilgi verir.
Yönetim kurulu toplantıları
MADDE 13 – (1) Yönetim kurulu, başkan tarafından belirlenen gündemi görüşmek
üzere, en az iki ayda bir kez üye tamsayısının yarıdan bir fazlasının katılımıyla toplanır. Üyelerin önereceği konular gündeme eklenir. Asıl üyelerin ölümü veya istifası halinde yedek üyelerden sırası gelenler yönetim kuruluna alınır.
(2) Yönetim kurulu kararları, toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği
halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
(3) Mazeretsiz olarak üst üste iki toplantıya veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayan üyenin üyeliği sona erer ve bunun yerine sırası gelen yedek üye çağrılır.
(4) Mazeretler, sebepleri ile birlikte yazılı olarak toplantı saatinden önce başkana bildirilir. Mazeretin geçerliliğine yönetim kurulu karar verir.
(5) Genel sekreter yönetim kurulu toplantılarına iştirak eder ve Federasyonun idari işlemleri hakkında yönetim kuruluna bilgi verir. Raportör olarak kararları yazar ve imzalar ancak
oy kullanma hakkı yoktur.
(6) Kararlar, karar defterine yazılır ve imzalanır. Alınan kararlar başkan tarafından uygulanır.
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Denetim kurulu
MADDE 14 – (1) Denetim kurulu, Genel Müdürlük tarafından atanacak üç tabii üyenin
yanında, genel kurulca dört yıl için seçilen ve mali konularda ihtisas sahibi olan iki asıl ve iki
yedek üyeden oluşur.
(2) Denetim kurulunun seçimle gelen asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci
fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda, 9
uncu maddenin üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.
(3) Asıl üyeler kendi aralarından bir başkan, bir başkan vekili ve bir raportör seçerler.
Kurul, başkan tarafından gerektiği zamanlarda toplantıya çağrılarak çalışmalarını yürütür. Kurul
kararları çoğunluk ile alınır. Karara katılmayan üye gerekçelerini genel kurula yazılı bir rapor
ile sunmak zorundadır.
(4) Kurul görevinde bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça
görevlerinden alınamaz, yerlerine yenisi görevlendirilemez. Asıl üyelerin ölüm veya istifası
halinde boşalan üyeliğe kalan süreyi tamamlamak üzere sırası gelen yedek üye başkan tarafından çağrılarak kurul tamamlanır.
(5) Mazeretsiz olarak üst üste iki toplantıya veya iki yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer. Üye, mazeretlerini sebepleri ile birlikte yazılı olarak
toplantı saatinden en geç bir saat önce başkana bildirir. Mazeretin kabulüne o toplantıdaki kurul
üyelerince karar verilir.
Denetim kurulunun görevleri
MADDE 15 – (1) Denetim kurulu, Federasyonun mali işlemlerinin ilgili mevzuata,
belge ve kararlara uygun olup olmadığını genel kurul adına denetler. Her malî genel kurul için
yıllık esasa göre hazırlayacağı denetleme raporunu, genel kurulun onayına sunar. Denetim kurulu, iş ve işlemler hususunda yönetim kuruluna uyarılarda bulunabilir. Kurul gerek görmesi
durumunda uzman bilirkişilerden yararlanabilir. Bilirkişilere verilecek ücret denetim kurulunca
teklif, yönetim kurulunca tespit edilir ve Federasyonca karşılanır.
(2) Kurul, denetimleri yerine getirirken, Federasyon görevlileri kendilerinden istenen
bilgi ve belgeleri vermek zorundadır. Denetleme raporu genel kurul toplantısından on beş gün
önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan ettirmek suretiyle genel kurul
üyelerine duyurulur.
Disiplin kurulu
MADDE 16 – (1) Disiplin kurulu, genel kurulca dört yıl için seçilen bir başkan ve dört
asıl üye olmak üzere beş üyeden oluşur. Asıl üyeler kadar yedek üye seçilir. Asıl ve yedek ikişer
üyenin hukukçu olması zorunludur. Asıl üyeler kendi aralarından bir başkan vekili ve bir raportör seçerler.
(2) Disiplin kurulu asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a),
(b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda, 9 uncu maddenin
üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.
(3) Kurul, görevlerinde ve kararlarında bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça görevlerinden alınamaz ve yerlerine yenisi görevlendirilemez. Asıl üyelerin ölüm veya istifası halinde kalan süreyi tamamlamak üzere boşalan üyeliğe sırası gelen
yedek üye başkan tarafından çağrılarak kurul tamamlanır.
(4) Disiplin kurulu, Federasyonun faaliyet programında yer alan veya kurum ve kuruluşlarca Federasyondan izin alınmak suretiyle düzenlenen yarış ve faaliyetlerde; kulüp, Federasyona bağlı spor dalları ile ilgili faaliyette bulunan kuruluş, sporcu, hakem, antrenör, öğretici,
menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı davranışlarına
ilişkin disiplin işlerine bakar. Disiplin suçunu teşkil eden fiiller ile bu fiillere verilecek cezalara
ilişkin hususlar yönetim kurulunca çıkarılacak talimat ile düzenlenir.
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(5) Disiplin kurulu, kendi görev alanını ilgilendiren işleri görüşüp karara bağlamak için
Federasyon başkanının talebi üzerine disiplin kurulu başkanının çağrısıyla toplanır. Toplantı
gündemi disiplin kurulu başkanı tarafından belirlenir. Başkanın bulunmaması halinde kurula
başkan vekili başkanlık eder.
(6) Kurul, en az üç üyenin katılımı ile toplanır. Kurul, kararlarını çoğunlukla alır. Oyların eşit çıkması halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
(7) Mazeretsiz olarak üst üste iki toplantıya veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer. Üye, mazeretlerini sebepleri ile birlikte yazılı olarak
toplantı saatinden en geç bir saat önce kurul başkanına bildirir. Mazeretin kabulüne o toplantıdaki kurul üyelerince karar verilir.
Yan kurullar ve görevleri
MADDE 17 – (1) Federasyon yan kurullarının oluşumu, görev ve yetkileri ile çalışma
usul ve esasları yönetim kurulu tarafından hazırlanan talimatlarla belirlenir.
Genel sekreterlik
MADDE 18 – (1) Genel sekreter en az dört yıllık yüksekokul mezunu kişiler arasından
görevlendirilir. Federasyonca görevlendirilecek olan genel sekreterin kamu veya özel sektörde
en az on yıl iş deneyimi olması, Genel Müdürlükçe görevlendirilecek olanların ise genel sekreter
kadrosunda bulunması şarttır. Lisansüstü eğitimde geçen süreler genel sekreter için aranan iş
deneyimi olarak kabul edilir.
(2) Genel sekreter, tüm idari ve teknik personelin amiridir.
(3) Genel sekreter, federasyonun her türlü idari iş ve işlemlerini yapmakla yetkili ve
sorumludur. Bu kapsamda genel sekreter;
a) Federasyon başkanı adına ulusal veya uluslararası federasyonlar, kamu kurum ve kuruluşları ile yazışmaları yapar, il müdürlükleri ile koordinasyonu sağlar.
b) Federasyonun harcama talimatlarına göre gerekli işlemleri yapar, evrakı düzenler ve
ödeme aşamasına getirir. Ödeme evrakında başkan veya başkan vekilinin imzasının yanı sıra
genel sekreterin imzasının da bulunması zorunludur.
c) Federasyonun taşınır ve taşınmaz mal kayıtlarının tutulmasını sağlar.
Federasyon il temsilciliği
MADDE 19 – (1) Federasyonun yurt içi bağlantısını sağlamak üzere yönetim kurulu
kararı ile illerde Federasyon temsilcilikleri kurulabilir.
(2) Federasyon il temsilcileri, Federasyon başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı
ile görevlendirilir. Federasyon il temsilcisinin görev süresi, başkanın görev süresi kadardır.
(3) Federasyon il temsilcisi, Federasyon ile il müdürlüğü arasındaki koordinasyonu sağlar. Federasyon adına yaptığı işlemler hakkında il müdürlüğüne ve Federasyona bilgi verir. Federasyon il temsilcileri, il müdürlükleri ya da Federasyonca temin edilecek bürolarda görev
yapar.
(4) Federasyon hizmet ve faaliyetlerini yerine getirmeyen, il müdürlüğü ve Federasyonla koordinasyon sağlamayan Federasyon il temsilcileri, Federasyon başkanının teklifi ve
Genel Müdürün onayı ile görevden alınır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Genel Kurul Toplantıları ve Seçim İşleri
Genel kurul toplantıları
MADDE 20 – (1) Genel kurul; olağan, olağanüstü ve mali genel kurul toplantılarından
oluşur.
a) Olağan genel kurul; dört yılda bir, yaz olimpiyat oyunlarının bitiminden itibaren en
geç üç ay içerisinde yapılır.
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b) Olağanüstü genel kurul;
1) Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu raporlarında yeterli düzeyde görülmeyen veya yapılan denetim sonucu görev başında kalmasında sakınca görülen Federasyon başkanı
ve yönetim kurulu üyeleri hakkında Bakanın istemi üzerine karar almak için,
2) Federasyon yönetim kurulunun kararı ile,
3) Son yapılan genel kurul toplantısında üye olanların en az yüzde 40’ının noter kanalı
ile yaptığı yazılı müracaat üzerine,
4) Federasyon başkanının istifası, başkan olma şartlarından herhangi birisini kaybetmesi, ölümü veya yönetim kurulu asıl ve yedek toplam üye sayısının yedi üyenin altına düşmesi
halinde,
olağanüstü toplanır.
c) Mali genel kurul; seçimli genel kurul ile birlikte, seçimli genel kurulun olmadığı yıllarda ise iki yılda bir ekim veya kasım ayları içerisinde yönetim kurulunca belirlenen tarihte
yapılır.
(2) Son yapılan genel kurul toplantısında delege olanların noter kanalı ile yapacakları
olağanüstü genel kurul çağrılarında ilk müracaat ile son müracaat arasındaki süre 60 günü geçemez.
(3) Mali genel kurulda ibra edilmeyen veya birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen hallerde, başkan ve yönetim kurulu üyelerinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere en geç altmış
gün içerisinde seçimli olağanüstü genel kurul toplanır. Başkanlık ve yönetim kurulunun görevlerini ise genel kurula kadar denetleme kurulu yürütür. Denetleme kurulu da ibra edilmemiş
ise bu görevi genel kurul başkanlık divanı yürütür. Ancak birinci fıkranın (b) bendinin (2) ve
(3) numaralı alt bentlerinde belirtilen hallerde, son toplantı tarihinden itibaren altı ay geçmeden
veya olimpiyat oyunlarının yapılmasına altı aydan az süre kalmış ise olağanüstü genel kurul
toplantısı yapılmaz.
(4) Genel Müdürlük genel kurul toplantılarında gözlemci bulundurur. Gözlemci genel
kurul başkanlık divanında yer alır. Gözlemcinin yol giderleri Federasyon tarafından karşılanır.
Gözlemci; genel kurul çalışmalarının 3289 sayılı Kanun ile ilgili diğer mevzuata uygun olarak
yapılıp yapılmadığını denetleyerek raporunu en geç on beş gün içerisinde, Bakana sunulmak
üzere Genel Müdürlüğe verir. Genel Müdürlük, gözlemci raporunun verildiği, ilgililer ise genel
kurulun yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde asliye hukuk mahkemesinde genel kurulun iptalini isteyebilir.
(5) Olağan ve olağanüstü genel kurulların bu maddede öngörülen süre ve esaslara uygun
olarak yapılmaması halinde genel kurul, Tahkim Kurulunca oluşturulacak üç kişilik komisyon
marifetiyle altmış gün içerisinde yapılır. Federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında ilgili mevzuata uymamaktan dolayı idari ve adli işlem başlatılır.
Genel kurulun toplantıya çağrılması
MADDE 21 – (1) Genel kurul toplantıları, Federasyonun merkezi olan Ankara’da yapılır. Genel kurul toplantıları ile ilgili her türlü işlem yönetim kurulunca yapılır. Genel kurul
çağrısı ve gündemi, toplantı tarihinden en az otuz gün önce; faaliyet raporu, denetim kurulu
raporu ile bütçe tasarısı ise en az on beş gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün internet
sitesinde üyelere ilan edilir.
(2) Genel kurul başkanlık divanı oluşuncaya kadar yönetim kurulunun genel kurul işlemleriyle ilgili kararlarına karşı Tahkim Kuruluna başvurulabilir.
(3) Genel kurul kararının alınmasından sonra Federasyon, ilan tarihinde genel kurula
katılma hakkı bulunan üyelerden delegelerini ve delegelere ait bilgileri talep eder. Kulüpler ile
ilgili kurum ve kuruluşlar, Federasyon tarafından yapılan duyuru ya da tebligatı takip eden en
geç beş gün içerisinde genel kurulda kendilerini temsil edecek delege listesini ve bilgilerini
Federasyona bildirmek zorundadır.
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(4) Delege listesi genel kurul tarihinden en az otuz gün önce Federasyonun ve Genel
Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilir. Federasyon tarafından hazırlanacak genel kurul delege
listesinde üyelerin adı ve soyadı ile temsil ettiği kurum ve kuruluş belirtilir.
(5) Hazırlanan delege listesine, ilan tarihinden itibaren on gün içerisinde itiraz edilebilir.
Delege listesine itiraz, yönetim kurulunca itiraz süresinin bitiminden itibaren iki gün içerisinde
karara bağlanır. Bu karara karşı iki gün içerisinde Tahkim Kuruluna itiraz edilebilir. Tahkim
Kurulu itirazın kendisine ulaştığı tarihten itibaren beş gün içerisinde bu itirazı kesin olarak karara bağlar.
Genel kurulun açılması
MADDE 22 – (1) Genel kurul delegeleri, delegelik belgesini almak ve delege listesini
imzalamak zorundadır.
(2) Genel kurul; üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Seçimde en fazla oyu alan aday listesi seçilmiş sayılır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde takip eden günde çoğunluk aranmaksızın toplanır. Ancak toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların asıl üye sayısının iki katından aşağı olamaz.
(3) Federasyon başkanı veya onun görevlendireceği başkan vekili, asbaşkan veya bir
yönetim kurulu üyesi tarafından, genel kurul delege listesini incelemesi ve katılanların sayısını
belirlemesi ile genel kurul toplantısı için aranan çoğunluğun bulunup bulunmadığı tespit edilir.
(4) Genel kurul toplantısı Federasyon başkanının veya görevlendireceği başkan vekili,
asbaşkan ya da bir yönetim kurulu üyesinin konuşması ile açılır. Daha sonra genel kurul, divan
kurulunu oluşturur.
Divan kurulu ve görevleri
MADDE 23 – (1) Divan kurulu; bir başkan, bir başkan yardımcısı, iki yazman üyeden
oluşur. Ayrıca genel kurul üyeleri arasından seçim işlerinde görev yapacak iki sandık görevlisi
seçilir. Divan kurulunun seçimi üyelerin açık oyu ile yapılır. Divan kurulu başkan ve üyelerinin
genel kurul üyesi olması zorunludur.
(2) Divan kurulu; bu Ana Statü ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ve gündem maddelerine göre toplantının yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkilidir.
(3) Divan kurulu oluştuktan sonra genel kurul çalışmalarına ilişkin her türlü itiraz divan
kurulu tarafından karara bağlanır.
(4) Divan kurulu görüşmelerin düzenini bozan delegelere uyarma cezası verebileceği
gibi düzeni sürekli olarak bozan delegeler hakkında toplantıdan çıkarma kararı alınması için
genel kurula başvurabilir. Genel kurulun oy çokluğuyla aldığı karar sonucu toplantıdan çıkarılan
delege, toplantı süresince salonda bulunamaz, oylamaya katılamaz.
Genel kurul gündemi
MADDE 24 – (1) Genel kurul gündemi yönetim kurulunca belirlenir ve toplantı tarihinden en az otuz gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün internet sitesinde üyelere duyurulur.
(2) Genel kurul gündeminde; açılış, divan kurulu seçimi, mali rapor ile faaliyet ve denetim raporlarının görüşülerek kabulü ile yönetim kurulunun ibra edilmesi, yeni döneme ait
bütçenin görüşülüp onaylanması, seçim maddesi ile ihtiyaç halinde diğer hususlar yer alır.
(3) Mali genel kurul gündeminde seçim dışındaki hususlar yer alır ve bu genel kurulda
bir önceki dönemin bütçesi görüşülerek karara bağlanır, içinde bulunulan yılın bütçesi üzerinde
düzenleme yapılır ve bir sonraki dönemin bütçesi onaylanır. Mali genel kurulda Ana Statü değişiklikleri ile Federasyonun iş ve işleyişine ilişkin diğer konular da görüşülerek karara bağlanabilir.
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(4) En az on genel kurul üyesinin imzasıyla Ana Statüye aykırı olmayan ve gündeme
ilave edilmek istenen maddeler için yazılı olarak başvuru yapılabilir ve açık oylama sonucu
salt çoğunluk ile kabul edilen öneriler gündeme eklenir. Bu tür maddeler daha önce ilan edilmiş
gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasından sonra ele alınır.
(5) Olağanüstü genel kurulda ilanda belirtilen hususlar dışında başka bir husus görüşülemez.
Genel kurul oturumu ve görüşmeler
MADDE 25 – (1) Divan kurulu seçildikten ve yerini aldıktan sonra divan başkanı, ilanda yer alan gündemi genel kurula açıklar, oya sunar ve gündem maddelerinin görüşülmesine
geçer.
(2) Söz almak isteyen üyelere yazılma sırasına göre söz verilir. Federasyon kurullarının
sözcüleri ile usul hakkında söz almak isteyenlere öncelik tanınır.
(3) Konuşma süresi genel kurula katılan en az on üyenin yazılı isteği üzerine yapılacak
açık oylama ile görüşme açılmaksızın sınırlandırılabilir.
(4) Genel kurulda üyelerin Federasyon iş ve işlemlerine ilişkin sorularını yönetim kurulu ve denetim kurulu sözcüleri yanıtlamakla yükümlüdür.
(5) Gündem maddelerine ilişkin görüşme yeterliliği teklifi üç üyenin bu konu ile ilgili
görüşlerini belirtmesinden sonra verilebilir. Söz konusu teklif daha önce bu konu ile ilgili söz
almış kişilerin adlarının okunması ve söz haklarının saklı bulunduğunun açıklanması suretiyle,
teklif lehine ya da aleyhine konuşacak birer kişiye söz verildikten sonra oylamaya açılır ve oylama sonucuna göre karar verilir. Karara bağlanan konular üzerinde yeniden görüşme açılamaz.
(6) Genel kurulda, görüşme yeterliliği, bütçe ve Ana Statü değişiklikleri ile ilgili tekliflerin yazılı olarak yapılması zorunludur.
(7) Divan başkanı, gündem maddeleri görüşülürken ya da oylama yapılırken düşüncesini açıklayamaz. Konuşma yapmak isterse sıraya girer ve sırası gelince yerini başkan yardımcısına bırakarak düşüncelerini açıklar. Divan başkanı, hakkında düşüncesini açıkladığı gündem
maddesinin görüşülmesi tamamlanınca yerine geçebilir.
Seçim işleri
MADDE 26 – (1) Federasyon, başkanlık için başvuran adayların listesini ve genel kurul
delegelerinin teklif yazılarını divan başkanlığına iletir. Başkan adayları, yönetim, denetim ve
disiplin kurulu asıl ve yedek üyelerin isim listelerini divan kuruluna yazılı olarak teslim ederler.
(2) Oylamada, başkan adayları ve önerdikleri kurul listeleri blok olarak oylanır. Kurullara münferit olarak aday olunmaz. Oylanan listelerde çizme, eksiltme yapılmaz.
(3) Divan başkanı, istekleri halinde başkan adaylarına genel kurula hitap etmeleri için
ad çekme suretiyle tespit edeceği sırayla söz hakkı verir. Başkan adaylarının konuşma süresi
aday sayısı dikkate alınarak divan kurulu tarafından belirlenerek oylamaya sunulur.
(4) Başkan adayları divan başkanına her sandık başında görevlendirilmek üzere gözlemci ismi bildirebilir.
(5) Divan başkanı, başkan adayları tarafından kendisine teslim edilen oy listelerini başvuru sırasına göre oy verme kabinlerine koydurur.
(6) Seçimler tek liste halinde gizli oy ve açık tasnif şeklinde yapılır. Genel kurul üyeleri
genel kurul listesindeki sıralara göre görevlilerden mühürlü zarfı imza karşılığı alır ve hazır
bulundurulan yeterli sayıdaki sandıklarda oylarını kullanır. Adaylara ait oy pusulaları oy kullanılacak kabinlerde bulundurulur. Delege hangi aday ve listesine oy vermek istiyor ise kabindeki “evet” mührünü basar ve oy listelerinden tercih ettiğini zarfa koyarak sandığa atar. Genel
kurul oy kullanım listesini imzalayarak oyunu kullanmış olur. Oy pusulasına isim veya herhangi
bir işaret konulamaz. Zarfı kaybeden veya başka bir şekilde elinden çıkaran delegeye yeni bir
zarf verilmez.
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(7) Genel kurula katılan tüm delegelerin oylarını kullanması veya oy kullanma süresinin
sona ermesinden sonra sandıklar kapatılır. Sandıklar divan başkanının denetim ve gözetiminde
aday ve gözlemcilerin huzurunda açılır. Sandıklardan çıkan zarf sayısının oy kullanan üye
sayısı ile eşit olup olmadığı tespit edilir ve fazla zarflar açılmadan iptal edilir.
(8) Oyların tasnifinde listeler sayılır. Bir zarfın içinden aynı listeden birden fazla çıkması
durumunda, bunlardan biri geçerli sayılır ve tek oy olarak hesaplanır. Bir zarfın içinden değişik
iki liste çıkması durumunda bunlar iptal edilir ve oy geçersiz sayılır.
(9) Seçimde en yüksek oyu alan başkan adayı ve bu adayın listesi seçilmiş sayılır. Oyların eşit çıkması halinde aynı gün genel kurulda çoğunluk aranmaksızın ikinci bir oylama yapılır. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların üye sayısının iki katından aşağı olamaz. Bu oylamada da eşitlik bozulmaz ise başkan ve seçimle göreve gelen kurullar kura ile belirlenir.
(10) Divan başkanı, seçim sonuçlarını oy çoğunluğuna ve oy sırasına göre genel kurul
üyelerine açıklar.
(11) Genel kurul toplantı tutanakları divan kurulu tarafından tutulur ve toplantı tutanaklarının her bir sayfası toplantı sonunda divan başkanı ile divan kurulu üyeleri tarafından
birlikte imzalanır. Gündemdeki bütün maddelerin görüşülmesi ve karara bağlanmasından sonra
divan başkanı toplantıyı bir konuşma ile kapatır.
(12) Tutanaklar, genel kurul toplantısının kapanışını takiben en geç yirmi dört saat içerisinde Federasyona teslim edilir ve bunların bir kopyası da aynı süre içerisinde Genel Müdürlük gözlemcisine verilir. Federasyona teslim edilen tutanaklar tesliminden itibaren en geç kırk
sekiz saat içerisinde Federasyonun internet sitesinde yayımlanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mali Hükümler ile Denetim ve Disiplin İşlemleri
Federasyon bütçesi
MADDE 27 – (1) Federasyonun bütçesi, yönetim kurulunca her bir mali yıla göre ve
iki yıl için düzenlenerek genel kurulun onayından sonra uygulamaya konulur. Federasyonun
mali yılı 1 ocak - 31 aralık arasıdır.
(2) Bütçede, Federasyonun her türlü gelirleri ve yapılacak faaliyetler için ayrılacak ödenekler, personel giderleri, kurulların masrafları, yönetim ve hizmet giderleri ile diğer giderler
gösterilir.
(3) Federasyon başkanı bütçede belirtilen esaslar içinde tahsilat ve harcamalar yapmaya
yetkilidir. Federasyon başkanı bu yetkisini sınırlarını belirlemek kaydıyla ve yönetim kurulu
kararı ile başkan vekiline devredebilir.
(4) Ödeme evrakında başkan veya başkan vekilinin imzasının yanı sıra genel sekreterin
imzasının bulunması zorunludur.
Federasyonun gelirleri
MADDE 28 – (1) Federasyonun gelirleri şunlardır:
a) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay.
b) Genel Müdürlük bütçesinden altyapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi için
aktarılacak kaynak.
c) Antrenör, hakem ve sporcuların, lisans, tescil ve vize ücretleri ile transferlerden alınacak pay.
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ç) Kulüplerin tescil ve vize ücretleri.
d) Katılım payları, başvuru harçları ve aidatlar.
e) Sponsorluk gelirleri.
f) Reklam, basılı yayın ve basılı evrak gelirleri.
g) Ceza ve itiraz gelirleri.
ğ) Yardım ve bağışlar.
h) Kira ve işletme gelirleri.
ı) Kulüplerin televizyon ve radyodan yapılacak müsabaka yayınlarından, her türlü basın
ve yayın organları ile yapacakları ve kulüplerin forma sözleşmelerinden elde ettikleri gelirlerin
% 10’u ile millî ve temsili müsabakaların televizyon, radyo ve internet üzerinden yayınlarından
elde edilecek gelirler.
i) Kurs, seminer ve Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşları ile ilgili
olarak kurulan iktisadi işletmelerden elde edilecek gelirler.
j) Federasyon başkan adaylarından alınacak başvuru ücretleri.
k) Diğer gelirler.
(2) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak toplam tutar ile gerektiğinde alt yapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi amacıyla tahsis edilecek kaynak, Genel Müdürlüğün yıllık
harcama programı dikkate alınarak Federasyon hesabına aktarılır.
(3) Federasyonun tüm gelirleri katma değer vergisi hariç, her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.
(4) Federasyonlar tarafından yapılan faaliyet ve müsabakalarda elde edilen reklam,
sponsorluk, naklen yayın, milli müsabakalara ait bilet gelirleri Federasyona aittir.
(5) Federasyonun malları Devlet malı hükmündedir, haczedilemez.
Federasyonun giderleri
MADDE 29 – (1) Federasyon, yıllık bütçe esasına göre bütçesini hazırlar; bu Ana Statü
ve ilgili diğer mevzuat ile kendisine verilen görevleri yerine getirmek için Ana Statü hükümleri
çerçevesinde gerekli bütün harcamaları yapar.
(2) Harcamalar aşağıda belirtilen ilke ve esaslara uygun olarak yapılır:
a) Bu Ana Statüde belirtilen Federasyonun ve yönetim kurulunun görevleri çerçevesinde
zorunlu ya da yararlı olan iş ve işlemler için yapılmış olmak.
b) İşin mahiyetine ve Federasyonun ihtiyaçlarına uygun olmak.
c) Federasyonun gelirleri ile tedbirli ve basiretli yönetim ilkeleri, objektif ve iyi niyet
kuralları kapsamında orantılı olmak.
Muhasebe ve raporlama sistemi
MADDE 30 – (1) Federasyonda tek düzen muhasebe sistemine ve bilanço esasına göre
kayıt tutulur.
(2) Muhasebe işlemlerinin geçerli olan belgelere dayandırılması zorunludur. Kayıt, denetim, kontrol ve takip açısından 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirlenmiş standart belge, rapor ve defterler kullanılır.
(3) Hesaplar takvim yılı esasına göre tutulur. Gelir ve giderler tahakkuk ettirildikleri
yılın hesaplarında gösterilir. Ancak Federasyon, mali genel kurul tarihlerini de esas alarak ve
ihtiyari bir şekilde ayrıca muhasebe raporlamalarını yapabilir. Bu ihtiyari raporların hazırlanmış
olması, takvim yılına göre kayıt ve raporlama yapılmasını engellemez.
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(4) Genel Müdürlük tarafından yapılan yardımların izlenmesi ve spor politikalarına yön
verilebilmesi için; Federasyona ait muhasebe kayıtları, Genel Müdürlükte oluşturulacak bir
merkezde belli bir otomasyon sisteminde toplu bir biçimde izlenebilir. Bu durumda Genel Müdürlükçe oluşturulacak standart hesap planına uygun olarak kayıtların düzenlenmesi ve Federasyon muhasebe servisinin bu merkezle işbirliği içinde çalışması zorunludur.
(5) Federasyon, muhasebe servisini kurmak ve bu serviste çalışan personeli kendi alanında eğitmekle yükümlüdür.
Denetim
MADDE 31 – (1) Federasyonların her türlü faaliyetlerinin denetimi; genel kurul, denetim kurulu ve Bakan tarafından görevlendirilecek denetim elemanlarınca yapılır.
(2) Federasyon harcamalarının yerindelik denetimi yetkili kurullarınca, Genel Müdürlükçe yapılan her türlü yardımların amaca uygunluğu ve denetimi ise Genel Müdürlükçe yapılır.
Genel Müdürlük tarafından yapılan ayni ve nakdi yardımların amacına veya mevzuata uygun
olarak harcanmaması halinde oluşacak zarar, kusurları bulunan federasyon başkanı ve yönetim
kurulu üyelerinden Genel Müdürlükçe tahsil edilir ve Genel Müdürlük bütçesine gelir kaydedilir. Ayrıca sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulur.
Disiplin işlemleri
MADDE 32 – (1) Federasyona bağlı spor dalları ile ilgili olarak;
a) Federasyonun faaliyet programında yer alan müsabaka ve faaliyetlerde kulüp, Federasyona bağlı spor dallarında faaliyette bulunan kuruluş, sporcu, hakem, antrenör, öğretici, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin
ceza işlerine Federasyonun disiplin kurulu,
b) Federasyonun faaliyet programında yer almayan il veya ilçe müdürlüklerince düzenlenen müsabaka ve faaliyetlerde; kulüp, ilgili spor dalında faaliyette bulunan kuruluş, sporcu, hakem, antrenör, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı
davranışlarına ilişkin ceza işlerine il veya ilçe ceza kurulları,
c) Kurum veya kuruluşlarca Federasyondan, il veya ilçe müdürlüklerinden izin alınmak
suretiyle düzenlenen müsabaka ve faaliyetlerde ilgili spor dalında faaliyette bulunan kuruluş,
kulüp, sporcu, hakem, antrenör, eğitmen, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı
ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin ceza işlerine izin alınan merciin disiplin/ceza kurulu,
bakar.
(2) İl veya ilçe ceza kurulları tarafından verilen cezalara karşı 7/1/1993 tarihli ve 21458
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları
Ceza Yönetmeliği hükümleri uyarınca Genel Müdürlük Ceza Kuruluna itiraz edilebilir.
(3) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük Ceza Kurulları, Federasyonun disiplin kurulu ile
il veya ilçe ceza kurullarınca verilecek cezalar Genel Müdürlük Merkez Ceza Kurulunda oluşturulacak sportif ceza kütüğüne kaydedilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Ödül ve sponsorluk
MADDE 33 – (1) Ödül ve sponsorluk işlemleri 3289 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi
ile 13/9/2010 tarihli ve 2010/959 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Spor
Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik
ve 16/6/2004 tarihli ve 25494 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.
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(2) Federasyon, Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında yer almayan sporcu, kulüp ve antrenörler için çıkaracağı talimat hükümlerine göre ödül verebilir. Ancak bu durumda verilecek ödüller Genel
Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay ile alt yapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi
için aktarılacak kaynaktan ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığından sağlanan reklam gelirlerinden
karşılanamaz.
Yayınların düzenlenmesi
MADDE 34 – (1) Federasyon faaliyetleri kapsamında Türkiye Cumhuriyeti sınırları
içindeki tüm müsabakaların ve faaliyetlerin televizyon, radyo, internet ve her türlü teknik cihaz
ve benzeri araçlarla yayımlanması, iletilmesi, yayınların düzenlenmesi ve programlanmasına
münhasıran yönetim kurulu yetkilidir.
(2) Federasyon tarafından yayımlanmasına izin verilmeyen müsabaka ve faaliyetler
televizyon, radyo, internet ve benzeri araçlarla yayımlanamaz.
Fikri, sınai ve ticari haklar
MADDE 35 – (1) Federasyonun kullandığı veya kullanacağı marka, logo ve benzeri
tüm fikri ve sınai hakların mülkiyeti ve kullanım hakkı münhasıran Federasyona aittir.
Kulüpler
MADDE 36 – (1) Federasyona bağlı spor dallarında faaliyet gösteren spor kulüpleri
ve diğer spor kulüplerinin spor dalı şubeleri, Federasyonun görev alanına giren konularda Federasyona bağlıdır. Spor kulüpleri gençlik hizmetleri ve spor il müdürlükleri tarafından kayıt
ve tescil edilir. Kulüpler, tescil edildikten sonra, branş tescili ve faaliyet katılım işlemleri Federasyon mevzuatına göre yapılır. Sorumluluklarını yerine getirmeyen kulüplerin kayıt ve tescil
işlemleri iptal edilir. Bu kulüpler müsabakalara katılamaz ve Federasyon genel kurulunda temsil
edilemezler.
(2) Tescil ücreti her yıl yönetim kurulunca belirlenir.
Kulüplerin devri ve şirketleşme
MADDE 37 – (1) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşlarında boks
dalında faaliyet gösteren kulüpler, boks şubelerini, kanunlarla belirtilen şekil ve esaslara göre
kuracakları veya kurulmuş olan şirketlere devredebilirler. Kulüplerin şirketleşmesi halinde tescilli bulundukları yerden başka yere nakilleri yapılamaz.
(2) Devirlerde boks sporunun yayılması, güçlenmesi ve yararları ön planda tutulur. Bu
Ana Statüde belirlenen esaslara ve yönetim kurulunca konulacak kurallara uyulması zorunludur.
Alt düzenleyici işlemler
MADDE 38 – (1) Bu Ana Statüye dayanılarak hazırlanan diğer alt düzenleyici işlemler
Genel Müdürlüğün internet sitesinde yayımlanır.
(2) Bu Ana Statü ile Federasyonun diğer alt düzenleyici işlemleri Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine aykırı olamaz.
Yürürlükten kaldırılan ana statü
MADDE 39 – (1) 1/10/2014 tarihli ve 29136 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Boks Federasyonu Ana Statüsü yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 40 – (1) Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 41 – (1) Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Boks Federasyonu Başkanı yürütür.
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TEBLİĞ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
YERALTI MADEN İŞYERLERİNDE KURULACAK SIĞINMA
ODALARI HAKKINDA TEBLİĞ
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 uncu maddesinde belirtilen yeraltı maden işyerlerinde kurulacak sığınma
odalarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 6331 sayılı Kanun kapsamına giren yeraltı metal maden
işyerlerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
İşverenin sığınma odası kurma yükümlülüğü
MADDE 4 – (1) Sığınma odalarının maden işyerlerinde kurulup kurulmayacağı ile konumlandırılması hususlarında işveren;
a) Sığınma odalarını 5 inci maddenin ikinci fıkrası gereğince gerçekleştirilen muhtemel
acil durum senaryosunu göz önünde bulundurmak şartıyla Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve
Güvenliği Yönetmeliğinin Ek-3’ünün 14 üncü maddesi gereğince çalışanlarda kişisel solunum
koruma cihazları bulundurarak kurar veya inşa eder.
b) Henüz hazırlık aşamasında olan ve üretim aşamasına geçmemiş faaliyet alanları hariç, sığınma odalarını, çalışma alanlarına olan uzaklığı en fazla 700 metre olacak şekilde kurar
veya inşa eder.
c) Henüz hazırlık aşamasında olan ve üretim aşamasına geçmemiş faaliyet alanları hariç, sığınma odalarını, çalışma alanlarının temiz hava girişi sağlayan kuyu dibine veya insan
naklinin gerçekleştirildiği ana ve bağlantı yolları kullanılarak yeryüzüne olan mesafesinin 700
metreyi aşması durumunda kurar veya inşa eder.
ç) (b) ve (c) bentlerinde belirtilen mesafeleri, gerçekleştirilen muhtemel acil durum senaryosuna göre gerekli görülmesi halinde azaltabilir ve sığınma odalarının sayılarını arttırabilir.
d) (b) ve (c) bentleri gereğince sığınma odalarının kurulma zorunluluğunun bulunmadığı
hallerde maden işyerinde gerçekleştirilen muhtemel acil durum senaryosuna göre söz konusu
sığınma odasının kurulup kurulmayacağını kararlaştırır. Sığınma odasının kurulmasına gerek
görülmemesi halinde, çalışanların acil durumlarda kişisel solunum koruma cihazı ile tahliye
edilebileceği hususunu sağlık ve güvenlik dokümanında belirtir.
İşverenin diğer yükümlülükleri
MADDE 5 – (1) İşveren;
a) Sığınma odalarını yangın, patlama, göçük, zehirli veya boğucu gazların açığa çıkması
gibi durumlarda kullanılmak üzere her zaman kullanıma hazır vaziyette bulundurur.
b) Acil durum planında sığınma odasının konumunu ve sığınma odalarında bulunan kişilerin kurtarılmasına yönelik hususları belirtir.
c) Sığınma odalarını temiz hava giriş yolları öncelikli olmak üzere vardiyadaki çalışan
sayısı, sığınma odasının kapasitesi ile ortaya çıkabilecek muhtemel acil durum senaryoları göz
önünde bulundurarak konumlandırır ve sığınma odalarının sayısını belirler. Çalışma esnasında
acil durumların belirlenmesinde maden işyerinin kapsamlı muhtemel acil durum senaryolarını
esas alır.
ç) Sığınma odalarını hayat hattı ile erişime mümkün hale getirir.
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d) Sabit sığınma odalarını, sağlam dayanıma sahip ve dışarıdan zehirleyici, boğucu ve
patlayıcı gaz sızıntısı olmayacak şekildeki kayaç içerisine kurar veya inşa eder. Taşınabilir sığınma odalarını ise, yine sağlam dayanıma sahip güvenli bölgelere kurar. Sığınma odalarının
bulunduğu alan oluşabilecek süreksizliklere karşı uygun tahkimat ile sağlamlaştırır.
e) Sığınma odalarının amacı dışında kullanılmasını engeller.
(2) İşveren; muhtemel acil durum senaryolarını aşağıdaki hususları dikkate alarak değerlendirir:
a) Vardiyadaki çalışan sayısı.
b) Madenin türü, üretim yöntemi, üretim panoları ile insan naklinin gerçekleştirildiği
ana ve bağlantı yollarının eğimi ve uzunluğu.
c) Sığınma odasının kapasitesi.
ç) Acil bir durumda çalışanların mahsur kalma potansiyeli.
d) Acil bir durumda işin durdurulması için gerekli olan süre.
e) Tatbikatlara göre tahliyenin güvenli bir şekilde mümkün olup olamayacağı.
f) Ani bir patlama durumunun maden ocağında oluşturacağı etki.
g) Kirli havanın çıkış yolunda olası yangın, patlama, göçük, zehirli veya boğucu gazların açığa çıkması halinde çalışanların bulunması veya çalışanların kirli hava yolunu acil çıkış
olarak kullanması durumu.
ğ) Madenin jeolojik yapısı, damar kalınlığı, tavan-taban taşı özellikleri, fay hatları kesim
bölgelerine olan uzaklık, su havzalarına olan uzaklık,
h) Sığınma odalarının potansiyel patlama ve yanma kaynaklarından, patlayıcı malzemelerin depolandığı bölgelerden, yakıt depolama tesislerinden ve araçların park alanlarına olan
uzaklığı.
ı) Vardiyada kullanılan makine ve ekipmanların sayısı, boyutları, yakıt tipleri ve benzeri
özellikleri.
i) Ani yangın ve patlama durumunda maden işyeri içerisinde belirli mesafe aralıkları
ile konumlandırılmış su spreyleri ve benzeri yangın önleme sistemlerinin çalışır durumda olup
olmadığı.
j) Çalışanlar için hangi tip kişisel solunum koruma cihazının bulunduğu, her maden işyeri için gerçekleştirilen tatbikatlarda çalışan profili ve ocağın fiziksel özelliklerine göre belirlenen acil durumlarda yeryüzüne ve/veya sığınma odasına ulaşma süresi ölçüm sonuçları.
k) Sadece doğal havalandırma olan maden işyerlerinde yaz ve kış mevsimlerinde temiz
hava yönünün değişiklik gösterebileceği.
Sığınma odasının teknik özellikleri
MADDE 6 – (1) Sığınma odasının teknik özellikleri madenin türü, üretim planı, vardiyadaki çalışan sayısı, acil durum planı ve kaçış yolları dikkate alınarak belirlenir.
(2) Sığınma odası, madenin basınçlı hava hattına bağlanır. Odada basınçlı havayı gerektiğinde kapatmak için kapama vanası bulunur.
(3) Sığınma odalarının kullanılması durumunda içinde bulunan kişilere en az 36 saat
yetebilecek solunabilir hava sağlanır. Maden basınçlı havasının kesilmesi durumunda içeride
güvenilir oksijen kaynakları bulundurulur. Sığınma odasına oksijen sağlanırken, kişilerin sağlık
ve güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde karbondioksit ve karbonmonoksitin de seyreltilmesi
veya filtrelenmesi sağlanır.
(4) Odalarda; klima, hava temizleme, nem alma, aydınlatma, uyarı ışıkları, haberleşme,
gaz izleme sistemleri ve sığınma odasındaki diğer elektrikli ekipmanlar için en az 36 saate
kadar yedek enerji kaynağı bulundurulur.
(5) Sığınma odası ve bütün elemanlarının dışarıdan gelebilecek darbelere karşı dayanıklı
ve sağlam yapıda olması gerekir. Sığınma odalarının tavan, taban ve yan bölmeleri olmak üzere
tüm gövdesi en az 5 psi’lik patlama basıncına dayanıklı olacak şekilde inşa edilir veya kurulur.
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(6) Sığınma odası, zehirli veya boğucu gazların içeri girmesini engelleyecek şekilde
sızdırmaz yapıda olur.
(7) Sığınma odasında, içinde bulunan kişilerin sağlık ve güvenliğine zarar vermeyecek
şekilde termal konfor şartları sağlanır.
(8) Sığınma odası içerisindeki oksijen, karbondioksit ve karbonmonoksit gazları ile sıcaklık içeride bulunan çalışanların sağlığına zarar vermeyecek şekilde olur. Oda içinde olması
gereken asgari ve azami gaz değerleri O2 için en az % 19, CO için en fazla 35 ppm ve CO2
için en fazla % 0,5 olur. Sığınma odası içerisindeki hissedilen sıcaklığın 35 oC’yi geçmemesi
sağlanır. Bu değerler sabit veya seyyar ölçüm cihazlarıyla sürekli izlenir.
(9) Sığınma odasında maden işyerinde görevli işyeri hekiminin görüşleri doğrultusunda
belirlenen ilk yardım çantası bulundurulur.
(10) Sığınma odasını kullanacak kişi sayısı ve sığınma odasının kullanılacağı gün sayısı
dikkate alınarak yeterli miktarda son kullanma tarihi geçmemiş içme suyu hazır bulundurulur.
İstenildiği takdirde odalarda kuru gıda bulundurulabilir. Bu konuda işyeri hekiminin tavsiyeleri
dikkate alınır.
(11) Sığınma odası ve yerüstü arasında görsel ve/veya sesli iletişimin kurulmasına imkân sağlanır.
(12) Sığınma odası, kurulacağı konum itibarıyla sabit sığınma odası, taşınabilir sığınma
odası olacak şekilde tasarlanır.
(13) Sığınma odalarında; portatif yapıda kimyasal tuvalet, oturma yerleri, yangın söndürücüler ile mobil sığınma odaları için darbe, patlama ve sıcaklığa karşı dayanıklı uygun gözetleme penceresi bulundurulur.
(14) Sığınma odasının etrafında/yakınında oda kullanımını engelleyebilecek malzeme/makine veya engeller bulundurulmaz.
(15) Taşınabilir sığınma odalarının tasarımı, odaların nakliyesine izin verecek şekilde
yapılır.
(16) Dışarıdaki kirli havanın oda atmosferine sızmaması için odalarda pozitif basınç
sistemi olur.
(17) Sığınma odasının dışarısında; sesli ve ışıklı uyarılar, sığınma odasının çevresinde
reflektör şerit bulundurulur.
(18) Sığınma odalarının kapıları dışarıya doğru açılır ve taşınabilir sığınma odalarında
acil durumlarda kullanılmak üzere çıkış kapısından farklı yönde olacak şekilde acil çıkış kapısı
bulundurulur.
(19) Sığınma odası ve sığınma odasının bütün elemanları yanmaz malzemeden yapılır.
Sığınma odasının kontrol ve bakımı
MADDE 7 – (1) Sığınma odasının kontrol ve bakım aralıkları, bunları yapacak kişiler
ve düzenlenecek belgeler aşağıda belirtilmiştir:
a) Sığınma odasının, kurulumundan sonra veya yeri değiştirildiğinde imalatçı verilerine
uygun olarak gerekli kontrolleri yapılır. Sığınma odasının kullanımına dair imalatçı tarafından
Türkçe kullanım kılavuzu sağlanır. Odaların; doğru kurulduğunu, 6 ncı maddede belirtilen teknik özelliklere uygun ve güvenli olduğunu gösteren ve kullanım kılavuzuna göre hazırlanan
bir kurulum belgesi düzenlenir.
b) Sığınma odasının kontrol ve bakımları kullanım kılavuzunda belirtilen sürelerde yapılır. Bu sürenin 6 aydan fazla olması durumunda ise kontrol ve bakımlar en geç 6 ayda bir
gerçekleştirilir. Sığınma odasının güvenli olduğunu gösteren, 6 ncı maddede belirtilen teknik
özellikleri de içerecek şekilde hazırlanan bir belge düzenlenir.
c) Sığınma odasının uzun süre kullanılmaması, arızalı olması, kullanılmasını engelleyecek iş kazası yaşanması durumunda odanın kontrolleri yapılır. Bu kontrollerden sonra 6 ncı
maddede belirtilen teknik özellikleri de içerecek şekilde, odanın güvenli olduğunu gösteren
belge düzenlenir.

Sayfa : 82

RESMÎ GAZETE

8 Nisan 2017 – Sayı : 30032

ç) Sığınma odasının bakımları kullanım kılavuzunda belirtilen aralıklarla imalatçı tarafından yetkilendirilmiş servislerce veya işveren tarafından görevlendirilmiş, yeterli bilgi ve
tecrübeye sahip kişilerce yapılır.
d) Sığınma odasının güvenli olduğunu gösteren kontrol ve bakım sonuçları kayıt altına
alınır ve yetkililer istediğinde gösterilmek üzere uygun şekilde saklanır.
Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitim
MADDE 8 – (1) İşveren, sığınma odalarının konumu ve kullanımına ilişkin olarak tüm
çalışanları bilgilendirir.
(2) İşveren, asgari olarak sığınma odasının kullanım koşulları ve sığınma odasında acil
durumlarda yapılması gerekenleri içeren yazılı bir talimatı uygun ve görülebilecek yerlere asar.
Bu talimat, imalatçı tarafından sunulan sığınma odasına ilişkin kullanım kılavuzu dikkate alınarak hazırlanır. Talimatlar, sığınma odasının içinde bulundurulur.
(3) Sığınma odasına ilişkin bilgilendirme ve yazılı talimatların, basit ve kolay anlaşılır
bir şekilde olması sağlanır.
(4) Acil durum tatbikatlarına sığınma odalarının kullanımı dâhil edilir.
(5) Sığınma odasının kontrol ve bakımında görevli çalışanlara, her vardiyada en az bir
kişi olacak şekilde işverence eğitim sağlanır. Söz konusu eğitimlerin birincisi sığınma odalarının kurulumu sırasında üretici ya da kurulumu yapan firma tarafından, diğer eğitimler ise
6 ayda bir işverence belirlenen yetkili kişiler tarafından verilir.
Mevcut sığınma odaları ve geçiş süreci
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) İşveren; bu Tebliğin yayımı tarihinden önce mevcut bulunan
sığınma odalarının bu Tebliğde belirtilen şartlara uygun hale getirilmesini 1/7/2018 tarihine
kadar tamamlar.
Yürürlük
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ 1/7/2018 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

—— • ——

KURUL KARARI

8 Nisan 2017 – Sayı : 30032

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 83

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

YARGI İLÂNLARI
İstanbul 40. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No : 2016/6
Karar No : 2016/563
Alkol veya uyuĢturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanmak suçundan sanık Ali
Temo hakkında Mahkememizin 2016/6 Esas 2016/563 karar numaralı ilamı Ġbrahim ve Fatma
oğlu, 1987 Halep doğumlu, sanık ALĠ TEMO tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ ve tebliğ
edilememiĢtir.
7201 sayılı Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince kararın RESMĠ
GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE,
Ġlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına, ilana ait gazetenin
mahkememize gönderilmesine,
Ġlan ücretinin ve mahkeme masrafının karar kesinleĢtikten sonra sanıktan tahsiline,
Ġlan olunur.
1960

—— • ——

İstanbul 13. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No : 2014/340
Karar No : 2016/302
Bina Ġçinde Muhafaza Altına AlınmıĢ Olan EĢya Hakkında Hırsızlık suçundan
Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 02/12/2016 tarihli ilamı ile 142/2.h.2
maddesi gereğince 2 YIL 6 AY HAPĠS, ĠNFAZ SÜRESĠNCE KAMU HĠZMETLERĠNDEN
YASAKLILIK cezası ile cezalandırılan Abdo ve Zahra oğlu, 1980 Halep doğumlu, Mah/köy
nüfusuna kayıtlı AHMED HATĠP tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ, gerekçeli karar emri
tebliğ edilememiĢtir.
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ
GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE,
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına
karar verilmiĢ olup, ilan olunur.
1962

—— • ——

İstanbul 37. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No : 2016/448
Karar No : 2017/69
Görevi Yaptırmamak Ġçin Direnme ve Hakaret suçundan Mahkememizin yukarıda Esas
ve karar numarası yazılı 08/02/2017 tarihli ilamı ile maddesi gereğince Beraat kararı verilen
Asantur ve Kunduz oğlu 1998 doğumlu, Kırgızistan uyruklu AĠZHAN SULTANGAZĠEVA tüm
aramalara rağmen bulunamamıĢ, adresi bulunmadığından tebligat yapılamamıĢ, yakalama emri
tebliğ edilememiĢtir.
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ
GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE,
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına
karar verilmiĢ olup, ilan olunur.
1963

—— •• ——

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından:
Esas No : 2016/11816
Suç
: Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan
Suç T. : 08/05/2014
Sanık
: Fatih ÖZKER; (Ahmet oğlu Ayfer’den olma, 04/06/1977 doğumlu) 637/67
Sok. No: 4 D: 4 Göksu Mah. Buca/Ġzmir adresinde ikamet etmektedir.
Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında Ġzmir 40. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen
22/01/2015 gün ve 2014/413 E. 2015/28 K. sayılı hükmün sanık Fatih ÖZKER tarafından temyiz
edilmesi üzerine 4778 sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK.’nun 316. maddesine eklenen son
fıkrası hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı tebliğnamesinin sanık Fatih ÖZKER'e
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 03/11/2016 gün ve 19/2015/71091 sayılı tebliğnamesinin tebliğ
edilmiĢ sayılacağı ilan olunur.
3071/1-1
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
ĠHALEYE DAVET (ĠD)
Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden (İPKB):
Ġstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (ĠSMEP)
―EĞĠTĠM YAPILARI YENĠDEN YAPIM
ĠNġAATI SÖZLEġME PAKETĠ‖
(KFW-WB4-YAPIM-07)
1 - Türkiye Cumhuriyeti, Dünya Bankası (IBRD), Avrupa Yatırım Bankası (EIB), Avrupa
Konseyi Kalkınma Bankası (CEB), Ġslam Kalkınma Bankası (IDB) ve Alman Kalkınma
Bankası’ndan (KfW), Ġstanbul’daki Hastane, Okul ve Ġdari Binaları Ġçeren Kamu Binalarının
yeniden yapımında kullanılmak üzere kredi almıĢtır.
2 - Türkiye Cumhuriyeti Ġstanbul Valiliği Ġstanbul Proje Koordinasyon Birimi (ĠPKB),
firmaları aĢağıdaki tabloda belirtilen inĢaat sözleĢme paketi kapsamındaki yapıların anahtar
teslimi götürü bedel yapım iĢleri için Dünya Bankası’nın satın alma esas ve usulleri
doğrultusunda, Ulusal Rekabetçi Ġhale (National Competitive Bidding - NCB) yöntemiyle kapalı
tekliflerini sunmaya davet etmektedir.
ĠnĢaat SözleĢme Paketi - (KFW-WB4-YAPIM-07)
Ġstanbul Ġlinde 1 adet okulun yeniden yapım iĢi anahtar teslimi götürü bedel olarak
gerçekleĢtirilecektir.
Ġhale Paketi

S.
No

KFW-WB4-YAPIM-07

1

Ġlçesi

Bina Adı
Sefaköy 100. Yıl Ġlkokulu
Küçükçekmece Ġnönü Mahallesi, MaslakçeĢme Caddesi,
No: 82, Sefaköy / Küçükçekmece

3 - ĠnĢaat SözleĢme Paketi için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aĢağıda
belirtilmektedir.
I. GerçekleĢtirilmiĢ olan inĢaat iĢleri bazındaki son 3 (üç) yılın (2014-2015-2016),
Yeminli Mali MüĢavir (YMM) onaylı hakediĢ belgeleri ile tevsik edilmiĢ, Yeminli Mali MüĢavir
(YMM) veya Vergi dairesi onaylı yıllık inĢaat cirosunun, Çevre ve ġehircilik Bakanlığı karne
katsayıları kullanılmak sureti ile 2017 yılına çevrilmiĢ tutarlarının aritmetik ortalamasının en az
25.000.000 TL olması gerekmektedir. Teklif Sahibinin yükleniminde Ġstanbul Proje
Koordinasyon Birimi (ĠPKB) kapsamında ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü
yapılmamıĢ sözleĢmeler bulunması durumunda beyan ettiği son 3 yılın inĢaat cirosu toplamından;
ihalesini kazandığı ve/veya yükleniminde olan iĢlerin sözleĢme bedelleri toplamı düĢülerek iĢlem
yapılır. Bu iĢlem neticesinde bulunan değerin 3 yıllık aritmetik ortalaması yukarıda istenilen
ortalama ciro değeri altına düĢerse yeterlilik alamaz. Yüklenimi altında bulunan iĢleri özel
ortaklık olarak aldıysa, özel ortaklıktaki hissesinin sözleĢme bedeli ile çarpımından bulunan
rakam toplam ciro rakamından düĢülür. Bu iĢlem neticesinde bulunan değerin 3 yıllık aritmetik
ortalaması yukarıda istenilen ortalama ciro değeri altına düĢerse yeterlilik alamaz.
II. Teklif Sahibinin son 5 (beĢ) yıl (2012-2016) içinde yurt içinde veya yurt dıĢında kamu
veya özel sektöre ana yüklenici, ortak giriĢim ortağı veya alt yüklenici olarak yaptığı ve iĢin
yapıldığı Kurum ve KuruluĢundan alınan ĠĢ Bitirme belgeleri (Gerçek kiĢi veya kamu kurum ve
kuruluĢları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluĢlar dıĢındaki tüzel kiĢilere gerçekleĢtirilen iĢlere
ait iĢ bitirme belgeleri için, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ise ilgili belediye
tarafından, belediye sınırları veya mücavir alan dıĢında ise ilgili Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü
tarafından onay alınmak zorundadır) ile tevsik edilmek koĢuluyla, bu ihale konusu iĢlerle benzer
mahiyette ve karmaĢıklıkta olmak üzere tek bir SözleĢme Paketi kapsamında en az 15.000 m2 yeni
bina inĢaatı (alan hesaplamalarda kapalı alan toplamı dikkate alınacaktır) iĢini/iĢlerini
Ģartnamesine uygun olarak baĢarılı bir Ģekilde tamamlamıĢ olması gerekmektedir. Son teklif
verme tarihine kadar alınan iĢ bitirme belgeleri de değerlendirmeye alınacaktır. ĠĢ durum belgeleri
geçerli sayılmayacaktır.
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III. Teklif sahibinin mevcut nakit kredi olanaklarının minimum miktarının 5.500.000 TL
olması. Teklif Sahibinin yükleniminde Ġstanbul Proje Koordinasyon Birimi (ĠPKB) kapsamında
ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamıĢ sözleĢmeler bulunması
durumunda; Teklif Sahibinin ihalede yeterlilik alabilmesi için, en az teklif verdiği sözleĢme paketi
ve ĠPKB ihalesini kazandığı veya yükleniminde olan iĢler için ihale aĢamasında istenen kredi
olanaklarının toplamı kadar banka nakit kredi olanaklarına sahip olması gerekmektedir. Teklif
Sahibinin IPKB kapsamında yükleniminde olan iĢleri ortak giriĢim halinde yürütmesi durumunda
ise, sözleĢme paketi(leri) kapsamındaki hissesi oranında iĢlem yapılır.
IV. Ortak GiriĢim olarak baĢvurulması halinde ortak giriĢim beyannamesi ve Ġhale Davet
Belgelerinde istenen diğer belgeler ve Ģartlar sağlanacaktır. Ancak, bir ortak giriĢimin yeterli
görülebilmesi için, ortaklardan her birinin I, II. ve III maddelerdeki asgari kriterlerin en az
%25'ini, Sorumlu ortağın (Pilot Ortak) ise bu kriterlerin en az %50'sini karĢılaması
gerekmektedir. Ancak Ortakların toplamda mutlaka %100 değerine ulaĢması gerekmektedir.
V. ĠĢin tatminkâr bir Ģekilde yapımı için gerekli olabilecek adet ve tecrübede kilit personel
ve bütün donanımlar ihaleyi alan firma tarafından sağlanacaktır.
VI. BaĢvuru sahibinin son beĢ yıl içinde taahhüt ettiği iĢlere iliĢkin muhatabı olduğu
davalarla ilgili bilgiler,
VII. Ortak GiriĢim olarak baĢvurulması halinde ortak giriĢim beyannamesi ve ihale davet
belgelerinde istenen diğer belgeler.
4 - Teklif sahipleri ihtiyaç duydukları ilave bilgileri ve ihale dokümanını Ġstanbul Proje
Koordinasyon Birimi (ĠPKB)’nin aĢağıda belirtilen adresinden mesai saatleri olan 09:00-17:00
arasında temin edebilir ve inceleyebilirler. Teklif sahipleri aĢağıdaki adrese yazılı olarak
baĢvurarak, bu paket ile ilgili ihale dokümanını, 200 TL karĢılığında aynı adresten satın
alabileceklerdir. Ġhale doküman bedeli, Ġstanbul Proje Koordinasyon Birimi (ĠPKB)’nin Ġstanbul
Vakıfbank Mercan ġubesinde bulunan: IBAN-NO: TR31 0001 5001 5800 7286 1036 53 numaralı
hesabına, teklifin verileceği sözleĢme paketine ait referans numarası (KFW-WB4-YAPIM-07)
yazılarak yatırılacak, dokümanı satın almak için WEB sitemizde örneği bulunan dilekçe eĢliğinde
baĢvurulacak olup yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir.
5 - Teklifler, teklif açılıĢ tarihinden itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacak ve
teklif para birimi cinsinden veya konvertibl baĢka bir para birimi cinsinden ihale paketi için
500.000 TL veya eĢdeğeri bir geçici teminatla birlikte aĢağıda verilen adrese 26 Mayıs 2017 günü
saat (yerel saat) 14:00’e kadar teslim edilmelidir. Elektronik teklife izin verilmeyecektir.
6 - Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve
saatte aĢağıdaki adreste açılacaktır
7 - Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir.
Türkiye Cumhuriyeti
Ġstanbul Valiliği
Ġstanbul Proje Koordinasyon Birimi (ĠPKB)
Mimar Kemalettin Mah. Tiyatro Caddesi No: 8 34126
Beyazıt/ĠSTANBUL/TÜRKĠYE
Tel
: +(90) (212) 518 55 00
Fax
: +(90) (212) 518 55 05
E-mail : info@ipkb.gov.tr
Web : www.ipkb.gov.tr
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ĠHALEYE DAVET (ĠD)
Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden (İPKB):
Ġstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (ĠSMEP)
―EĞĠTĠM YAPILARI YENĠDEN YAPIM
ĠNġAATI SÖZLEġME PAKETĠ‖
(KFW-WB4-YAPIM-08)
1 - Türkiye Cumhuriyeti, Dünya Bankası (IBRD), Avrupa Yatırım Bankası (EIB), Avrupa
Konseyi Kalkınma Bankası (CEB), Ġslam Kalkınma Bankası (IDB) ve Alman Kalkınma
Bankası’ndan (KfW), Ġstanbul’daki Hastane, Okul ve Ġdari Binaları Ġçeren Kamu Binalarının
yeniden yapımında kullanılmak üzere kredi almıĢtır.
2 - Türkiye Cumhuriyeti Ġstanbul Valiliği Ġstanbul Proje Koordinasyon Birimi (ĠPKB),
firmaları aĢağıdaki tabloda belirtilen inĢaat sözleĢme paketi kapsamındaki yapıların anahtar
teslimi götürü bedel yapım iĢleri için Dünya Bankası’nın satın alma esas ve usulleri
doğrultusunda, Ulusal Rekabetçi Ġhale (National Competitive Bidding - NCB) yöntemiyle kapalı
tekliflerini sunmaya davet etmektedir.
ĠnĢaat SözleĢme Paketi - (KFW-WB4-YAPIM-08)
Ġstanbul Ġlinde 1 adet okulun yeniden yapım iĢi anahtar teslimi götürü bedel olarak
gerçekleĢtirilecektir.

Ġhale Paketi

S.
No

KFW-WB4-YAPIM-08

1

Ġlçesi

Bina Adı
EĢref Bitlis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Küçükçekmece YeĢilova Mahallesi, Deli Orman Caddesi,
No: 4, Küçükçekmece

3 - ĠnĢaat SözleĢme Paketi için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aĢağıda
belirtilmektedir.
I. GerçekleĢtirilmiĢ olan inĢaat iĢleri bazındaki son 3 (üç) yılın (2014-2015-2016),
Yeminli Mali MüĢavir (YMM) onaylı hakediĢ belgeleri ile tevsik edilmiĢ, Yeminli Mali MüĢavir
(YMM) veya Vergi dairesi onaylı yıllık inĢaat cirosunun, Çevre ve ġehircilik Bakanlığı karne
katsayıları kullanılmak sureti ile 2017 yılına çevrilmiĢ tutarlarının aritmetik ortalamasının en az
20.000.000 TL olması gerekmektedir. Teklif Sahibinin yükleniminde Ġstanbul Proje
Koordinasyon Birimi (ĠPKB) kapsamında ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü
yapılmamıĢ sözleĢmeler bulunması durumunda beyan ettiği son 3 yılın inĢaat cirosu toplamından;
ihalesini kazandığı ve/veya yükleniminde olan iĢlerin sözleĢme bedelleri toplamı düĢülerek iĢlem
yapılır. Bu iĢlem neticesinde bulunan değerin 3 yıllık aritmetik ortalaması yukarıda istenilen
ortalama ciro değeri altına düĢerse yeterlilik alamaz. Yüklenimi altında bulunan iĢleri özel
ortaklık olarak aldıysa, özel ortaklıktaki hissesinin sözleĢme bedeli ile çarpımından bulunan
rakam toplam ciro rakamından düĢülür. Bu iĢlem neticesinde bulunan değerin 3 yıllık aritmetik
ortalaması yukarıda istenilen ortalama ciro değeri altına düĢerse yeterlilik alamaz.
II. Teklif Sahibinin son 5 (beĢ) yıl (2012-2016) içinde yurt içinde veya yurt dıĢında kamu
veya özel sektöre ana yüklenici, ortak giriĢim ortağı veya alt yüklenici olarak yaptığı ve iĢin
yapıldığı Kurum ve KuruluĢundan alınan ĠĢ Bitirme belgeleri (Gerçek kiĢi veya kamu kurum ve
kuruluĢları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluĢlar dıĢındaki tüzel kiĢilere gerçekleĢtirilen iĢlere
ait iĢ bitirme belgeleri için, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ise ilgili belediye
tarafından, belediye sınırları veya mücavir alan dıĢında ise ilgili Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü
tarafından onay alınmak zorundadır) ile tevsik edilmek koĢuluyla, bu ihale konusu iĢlerle benzer
mahiyette ve karmaĢıklıkta olmak üzere tek bir SözleĢme Paketi kapsamında en az 12.000 m2 yeni
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bina inĢaatı (alan hesaplamalarda kapalı alan toplamı dikkate alınacaktır) iĢini/iĢlerini
Ģartnamesine uygun olarak baĢarılı bir Ģekilde tamamlamıĢ olması gerekmektedir. Son teklif
verme tarihine kadar alınan iĢ bitirme belgeleri de değerlendirmeye alınacaktır. ĠĢ durum belgeleri
geçerli sayılmayacaktır.
III. Teklif sahibinin mevcut nakit kredi olanaklarının minimum miktarının 4.750.000 TL
olması. Teklif Sahibinin yükleniminde Ġstanbul Proje Koordinasyon Birimi (ĠPKB) kapsamında
ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamıĢ sözleĢmeler bulunması
durumunda; Teklif Sahibinin ihalede yeterlilik alabilmesi için, en az teklif verdiği sözleĢme paketi
ve ĠPKB ihalesini kazandığı veya yükleniminde olan iĢler için ihale aĢamasında istenen kredi
olanaklarının toplamı kadar banka nakit kredi olanaklarına sahip olması gerekmektedir. Teklif
Sahibinin IPKB kapsamında yükleniminde olan iĢleri ortak giriĢim halinde yürütmesi durumunda
ise, sözleĢme paketi(leri) kapsamındaki hissesi oranında iĢlem yapılır.
IV. Ortak GiriĢim olarak baĢvurulması halinde ortak giriĢim beyannamesi ve Ġhale Davet
Belgelerinde istenen diğer belgeler ve Ģartlar sağlanacaktır. Ancak, bir ortak giriĢimin yeterli
görülebilmesi için, ortaklardan her birinin I, II. ve III maddelerdeki asgari kriterlerin en az
%25'ini, Sorumlu ortağın (Pilot Ortak) ise bu kriterlerin en az %50'sini karĢılaması
gerekmektedir. Ancak Ortakların toplamda mutlaka %100 değerine ulaĢması gerekmektedir.
V. ĠĢin tatminkâr bir Ģekilde yapımı için gerekli olabilecek adet ve tecrübede kilit personel
ve bütün donanımlar ihaleyi alan firma tarafından sağlanacaktır.
VI. BaĢvuru sahibinin son beĢ yıl içinde taahhüt ettiği iĢlere iliĢkin muhatabı olduğu
davalarla ilgili bilgiler,
VII. Ortak GiriĢim olarak baĢvurulması halinde ortak giriĢim beyannamesi ve ihale davet
belgelerinde istenen diğer belgeler.
4 - Teklif sahipleri ihtiyaç duydukları ilave bilgileri ve ihale dokümanını Ġstanbul Proje
Koordinasyon Birimi (ĠPKB)’nin aĢağıda belirtilen adresinden mesai saatleri olan 09:00-17:00
arasında temin edebilir ve inceleyebilirler. Teklif sahipleri aĢağıdaki adrese yazılı olarak
baĢvurarak, bu paket ile ilgili ihale dokümanını, 200 TL karĢılığında aynı adresten satın
alabileceklerdir. Ġhale doküman bedeli, Ġstanbul Proje Koordinasyon Birimi (ĠPKB)’nin Ġstanbul
Vakıfbank Mercan ġubesinde bulunan: IBAN-NO: TR31 0001 5001 5800 7286 1036 53 numaralı
hesabına, teklifin verileceği sözleĢme paketine ait referans numarası (KFW-WB4-YAPIM-08)
yazılarak yatırılacak, dokümanı satın almak için WEB sitemizde örneği bulunan dilekçe eĢliğinde
baĢvurulacak olup yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir.
5 - Teklifler, teklif açılıĢ tarihinden itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacak ve
teklif para birimi cinsinden veya konvertibl baĢka bir para birimi cinsinden ihale paketi için
450.000 TL veya eĢdeğeri bir geçici teminatla birlikte aĢağıda verilen adrese 29 Mayıs 2017 günü
saat (yerel saat) 14:00’e kadar teslim edilmelidir. Elektronik teklife izin verilmeyecektir.
6 - Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve
saatte aĢağıdaki adreste açılacaktır.
7 - Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir.
Türkiye Cumhuriyeti
Ġstanbul Valiliği
Ġstanbul Proje Koordinasyon Birimi (ĠPKB)
Mimar Kemalettin Mah. Tiyatro Caddesi No: 8 34126
Beyazıt/ĠSTANBUL/TÜRKĠYE
Tel
: +(90) (212) 518 55 00
Fax
: +(90) (212) 518 55 05
E-mail : info@ipkb.gov.tr
Web : www.ipkb.gov.tr
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ĠHALEYE DAVET (ĠD)
Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden (İPKB):
Ġstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (ĠSMEP)
―EĞĠTĠM YAPILARI YENĠDEN YAPIM
ĠNġAATI SÖZLEġME PAKETĠ‖
(KFW-WB4-YAPIM-09)
1 - Türkiye Cumhuriyeti, Dünya Bankası (IBRD), Avrupa Yatırım Bankası (EIB), Avrupa
Konseyi Kalkınma Bankası (CEB), Ġslam Kalkınma Bankası (IDB) ve Alman Kalkınma
Bankası’ndan (KfW), Ġstanbul’daki Hastane, Okul ve Ġdari Binaları Ġçeren Kamu Binalarının
yeniden yapımında kullanılmak üzere kredi almıĢtır.
2 - Türkiye Cumhuriyeti Ġstanbul Valiliği Ġstanbul Proje Koordinasyon Birimi (ĠPKB),
firmaları aĢağıdaki tabloda belirtilen inĢaat sözleĢme paketi kapsamındaki yapıların anahtar
teslimi götürü bedel yapım iĢleri için Dünya Bankası’nın satın alma esas ve usulleri
doğrultusunda, Ulusal Rekabetçi Ġhale (National Competitive Bidding - NCB) yöntemiyle kapalı
tekliflerini sunmaya davet etmektedir.
ĠnĢaat SözleĢme Paketi - (KFW-WB4-YAPIM-09)
Ġstanbul Ġlinde 1 adet okulun yeniden yapım iĢi anahtar teslimi götürü bedel olarak
gerçekleĢtirilecektir.
Ġhale Paketi

S. No

KFW-WB4-YAPIM-09

1

Ġlçesi
Kağıthane

Bina Adı
Zuhal Ġlkokulu
Çağlayan Mahallesi, Vatan Caddesi, Zuhal
Sokak, No: 25, Çağlayan / Kağıthane

3 - ĠnĢaat SözleĢme Paketi için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aĢağıda
belirtilmektedir.
I. GerçekleĢtirilmiĢ olan inĢaat iĢleri bazındaki son 3 (üç) yılın (2014-2015-2016),
Yeminli Mali MüĢavir (YMM) onaylı hakediĢ belgeleri ile tevsik edilmiĢ, Yeminli Mali MüĢavir
(YMM) veya Vergi dairesi onaylı yıllık inĢaat cirosunun, Çevre ve ġehircilik Bakanlığı karne
katsayıları kullanılmak sureti ile 2017 yılına çevrilmiĢ tutarlarının aritmetik ortalamasının en az
20.000.000 TL olması gerekmektedir. Teklif Sahibinin yükleniminde Ġstanbul Proje
Koordinasyon Birimi (ĠPKB) kapsamında ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü
yapılmamıĢ sözleĢmeler bulunması durumunda beyan ettiği son 3 yılın inĢaat cirosu toplamından;
ihalesini kazandığı ve/veya yükleniminde olan iĢlerin sözleĢme bedelleri toplamı düĢülerek iĢlem
yapılır. Bu iĢlem neticesinde bulunan değerin 3 yıllık aritmetik ortalaması yukarıda istenilen
ortalama ciro değeri altına düĢerse yeterlilik alamaz. Yüklenimi altında bulunan iĢleri özel
ortaklık olarak aldıysa, özel ortaklıktaki hissesinin sözleĢme bedeli ile çarpımından bulunan
rakam toplam ciro rakamından düĢülür. Bu iĢlem neticesinde bulunan değerin 3 yıllık aritmetik
ortalaması yukarıda istenilen ortalama ciro değeri altına düĢerse yeterlilik alamaz.
II. Teklif Sahibinin son 5 (beĢ) yıl (2012-2016) içinde yurt içinde veya yurt dıĢında kamu
veya özel sektöre ana yüklenici, ortak giriĢim ortağı veya alt yüklenici olarak yaptığı ve iĢin
yapıldığı Kurum ve KuruluĢundan alınan ĠĢ Bitirme belgeleri (Gerçek kiĢi veya kamu kurum ve
kuruluĢları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluĢlar dıĢındaki tüzel kiĢilere gerçekleĢtirilen iĢlere
ait iĢ bitirme belgeleri için, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ise ilgili belediye
tarafından, belediye sınırları veya mücavir alan dıĢında ise ilgili Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü
tarafından onay alınmak zorundadır) ile tevsik edilmek koĢuluyla, bu ihale konusu iĢlerle benzer
mahiyette ve karmaĢıklıkta olmak üzere tek bir SözleĢme Paketi kapsamında en az 10.000 m2 yeni
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bina inĢaatı (alan hesaplamalarda kapalı alan toplamı dikkate alınacaktır) iĢini/iĢlerini
Ģartnamesine uygun olarak baĢarılı bir Ģekilde tamamlamıĢ olması gerekmektedir. Son teklif
verme tarihine kadar alınan iĢ bitirme belgeleri de değerlendirmeye alınacaktır. ĠĢ durum belgeleri
geçerli sayılmayacaktır.
III. Teklif sahibinin mevcut nakit kredi olanaklarının minimum miktarının 5.250.000 TL
olması. Teklif Sahibinin yükleniminde Ġstanbul Proje Koordinasyon Birimi (ĠPKB) kapsamında
ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamıĢ sözleĢmeler bulunması
durumunda; Teklif Sahibinin ihalede yeterlilik alabilmesi için, en az teklif verdiği sözleĢme paketi
ve ĠPKB ihalesini kazandığı veya yükleniminde olan iĢler için ihale aĢamasında istenen kredi
olanaklarının toplamı kadar banka nakit kredi olanaklarına sahip olması gerekmektedir. Teklif
Sahibinin IPKB kapsamında yükleniminde olan iĢleri ortak giriĢim halinde yürütmesi durumunda
ise, sözleĢme paketi(leri) kapsamındaki hissesi oranında iĢlem yapılır.
IV. Ortak GiriĢim olarak baĢvurulması halinde ortak giriĢim beyannamesi ve Ġhale Davet
Belgelerinde istenen diğer belgeler ve Ģartlar sağlanacaktır. Ancak, bir ortak giriĢimin yeterli
görülebilmesi için, ortaklardan her birinin I, II. ve III maddelerdeki asgari kriterlerin en az
%25'ini, Sorumlu ortağın (Pilot Ortak) ise bu kriterlerin en az %50'sini karĢılaması
gerekmektedir. Ancak Ortakların toplamda mutlaka %100 değerine ulaĢması gerekmektedir.
V. ĠĢin tatminkâr bir Ģekilde yapımı için gerekli olabilecek adet ve tecrübede kilit personel
ve bütün donanımlar ihaleyi alan firma tarafından sağlanacaktır.
VI. BaĢvuru sahibinin son beĢ yıl içinde taahhüt ettiği iĢlere iliĢkin muhatabı olduğu
davalarla ilgili bilgiler,
VII. Ortak GiriĢim olarak baĢvurulması halinde ortak giriĢim beyannamesi ve ihale davet
belgelerinde istenen diğer belgeler.
4 - Teklif sahipleri ihtiyaç duydukları ilave bilgileri ve ihale dokümanını Ġstanbul Proje
Koordinasyon Birimi (ĠPKB)’nin aĢağıda belirtilen adresinden mesai saatleri olan 09:00-17:00
arasında temin edebilir ve inceleyebilirler. Teklif sahipleri aĢağıdaki adrese yazılı olarak
baĢvurarak, bu paket ile ilgili ihale dokümanını, 200 TL karĢılığında aynı adresten satın
alabileceklerdir. Ġhale doküman bedeli, Ġstanbul Proje Koordinasyon Birimi (ĠPKB)’nin Ġstanbul
Vakıfbank Mercan ġubesinde bulunan: IBAN-NO: TR31 0001 5001 5800 7286 1036 53 numaralı
hesabına, teklifin verileceği sözleĢme paketine ait referans numarası (KFW-WB4-YAPIM-09)
yazılarak yatırılacak, dokümanı satın almak için WEB sitemizde örneği bulunan dilekçe eĢliğinde
baĢvurulacak olup yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir.
5 - Teklifler, teklif açılıĢ tarihinden itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacak ve
teklif para birimi cinsinden veya konvertibl baĢka bir para birimi cinsinden ihale paketi için
500.000 TL veya eĢdeğeri bir geçici teminatla birlikte aĢağıda verilen adrese 31 Mayıs 2017 günü
saat (yerel saat) 14:00’e kadar teslim edilmelidir. Elektronik teklife izin verilmeyecektir.
6 - Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve
saatte aĢağıdaki adreste açılacaktır.
7 - Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir.
Türkiye Cumhuriyeti
Ġstanbul Valiliği
Ġstanbul Proje Koordinasyon Birimi (ĠPKB)
Mimar Kemalettin Mah. Tiyatro Caddesi No: 8 34126
Beyazıt/ĠSTANBUL/TÜRKĠYE
Tel
: +(90) (212) 518 55 00
Fax
: +(90) (212) 518 55 05
E-mail : info@ipkb.gov.tr
Web : www.ipkb.gov.tr
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Kadir Has Üniversitesinden:
SANAT VE TASARIM FAKÜLTESĠ ÖĞRETĠM ÜYESĠ ALINACAKTIR
Üniversitemiz Sanat ve Tasarım Fakültesi akademik birimlerinin aĢağıda belirtilen
Bölümünün Profesör kadrosuna 2547 sayılı Kanun ile ―Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Yönetmeliği‖nde öngörülen koĢullara ek olarak, Üniversitemiz web sayfasında
yayınlanan KHAS Akademik Personel Ġstihdam Yönergesi kriterlerini yerine getirmiĢ olmak
kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı ĠĢ Kanunu hükümlerine tabi olarak Profesör
alınacaktır. Ġlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.
Aranan ġartlar:
1. Kadir Has Üniversitesi Akademik Personel Ġstihdam Yönergesine göre Profesör
atanabilmek için gereken niteliklere sahip olmak,
2. Mimarlık lisans mezunu ve uzmanlığı bina bilgisi, koruma olan, tasarım, malzeme ve
teknoloji koruma konusunda çalıĢmaları olan.
Profesör adayları, baĢvuru dilekçelerinde yayınlarından birini baĢlıca araĢtırma eseri
olarak gösterirler.
Adayların KHAS Akademik Personel Ġstihdam Yönergesine göre Ek-1 tablosundaki
sıralamaya uygun hazırladıkları (Profesör adayları 6 takım) bilimsel dosyaları ve aĢağıda listesi
verilen evrakların bulunduğu baĢvuru dosyası ile birlikte Kadir Has Üniversitesi, Kadir Has
Kampüsü Personel Dairesi 34083-Cibali/ĠSTANBUL adresine ilan baĢvuru süresi içinde
baĢvuruda bulunmaları gerekmektedir.
Adayların baĢvuru dosyalarında bulunacak belgeler:
1. Öğretim üyesi baĢvuru dilekçesi,
2. ÖzgeçmiĢ (YÖK formatlı),
3. Üniversitemiz web sayfasında (http://www.khas.edu.tr/1622/mevzuat) adresinde
yayınlanan KHAS Akademik Personel Ġstihdam Yönergesine göre hazırlanacak Ek-1 ve Ek-2
tabloları,
Ek-1: Bu formda her madde ile ilgili yayın/diğer faaliyet vs. isimleri yazılacak.
Ek-2: Ek-1’de yazılan yayın/faaliyet vs. ile ilgili puanlar yazılacak.
4. Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgelerin fotokopileri (Lisans,
Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik belgesi asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları
yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin
onaylanmıĢ olması Ģarttır.
5. Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge,
6. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,
Belirtilen Ģartları taĢımayan ve süresi içerisinde baĢvurmayan adayların baĢvuruları ile
postayla yapılan baĢvurular dikkate alınmayacaktır.
BaĢvuru dosyasında eksik belge olması halinde baĢvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.
BaĢvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür.
(Günlük gazete ilan tarihinden en son tarihli olanı dikkate alınacaktır.)

Birimi

Bölümü

Akademik
Unvan

Adet

Sanat ve
Tasarım
Fakültesi

Ġç Mimarlık ve
Çevre Tasarımı

Prof. Dr.

1

Özel KoĢullar
Mimarlık lisans mezunu ve uzmanlığı bina
bilgisi, koruma olan, tasarım, malzeme ve
teknoloji koruma konusunda çalıĢmaları
olan

BaĢvuru adresi:
Kadir Has Üniversitesi Cibali Kadir Has Kampüsü
Personel Dairesi
34083-Cibali/ĠSTANBUL
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Okan Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre Üniversitemiz
kadrosuna Profesör Doçentler alınacaktır. Akademik Personele iliĢkin duyuru;
http://www.okan.edu.tr adresinde yer almaktadır.
Birim/Anabilim Dalı
TIP FAKÜLTESĠ
Anatomi
Biyoistatistik

Doçent
1**

Profesör

Açıklama

2**

Alanında Doçent veya Profesör olmak
Alanında Doktora veya uzmanlık yapmıĢ
olmak, Alanında Doçent olmak
Alanında Doçent veya Profesör olmak
Alanında Doçent veya Profesör olmak
Alanında Doktora veya uzmanlık yapmıĢ
olmak, Alanında Doçent veya Profesör
olmak
Alanında Doktora veya uzmanlık yapmıĢ
olmak, Alanında Doçent veya Profesör
olmak
Alanında Doçent olmak
Alanında Doçent olmak, Nefroloji Alanında
uzman olmak
Alanında Doçent veya Profesör olmak,
Tıbbi Onkoloji Alanında uzman olmak
Alanında Doktora veya uzmanlık yapmıĢ
olmak, Alanında Doçent veya Profesör
olmak
Alanında Doçent olmak
Alanında Doçent olmak

1**

Fizyoloji
Histoloji

1**
1*

Tıbbi Mikrobiyoloji

1**

Deri ve Zührevi Hastalıkları

1**

Ġç Hastalıkları

1**

Ġç Hastalıkları

1**

1**

Ġç Hastalıkları

1**

Halk Sağlığı

1*

Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ
Ağız, DiĢ ve Çene Cerrahisi
Anabilim Dalı
Ağız, DiĢ ve Çene Radyolojisi
Anabilim Dalı

1**
1*

Endodonti Anabilim Dalı

1

Ortodonti Anabilim Dalı

2

Pedodonti Anabilim Dalı

2

Periodontoloji Anabilim Dalı

2

1

Protetik DiĢ Tedavisi Anabilim
Dalı

2

1

Restoratif DiĢ Tedavisi
Anabilim Dalı

2

1

MESLEK YÜKSEKOKULU
ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği

Türkçe Tıp *
Ġngilizce Tıp **

1
2

1

2

Alanında Doktora veya uzmanlık yapmıĢ
olmak, Alanında Doçent olmak
Alanında Doktora veya uzmanlık yapmıĢ
olmak, Alanında Doçent olmak
Alanında Doktora veya uzmanlık yapmıĢ
olmak, Alanında Doçent olmak
Alanında Doktora veya uzmanlık yapmıĢ
olmak, Alanında Doçent veya Profesör
olmak
Alanında Doktora veya uzmanlık yapmıĢ
olmak, Alanında Doçent olmak
Alanında Doktora veya uzmanlık yapmıĢ
olmak, Alanında Doçent veya Profesör
olmak
Alanında Doktora veya uzmanlık yapmıĢ
olmak, Alanında Doçent veya Profesör
olmak
Alanında Doktora veya uzmanlık yapmıĢ
olmak, Alanında Doçent veya Profesör
olmak
Alanında Doçent olmak
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Milli Eğitim Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)
2. Yasaklama Kararı Veren

2016/386666
MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI

Bakanlık/Kurum
3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
LÜLEBURGAZ

Adı

ĠLÇE

MĠLLĠ

EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ

Ġl/Ġlçe

KIRKLARELĠ/LÜLEBURGAZ

ĠSTĠKLAL MAH. RUMELĠ CAD.
NO: 15 HÜKÜMET KONAĞI Tel-Faks

Adresi

0 (288) 412 10 86 - 0 (288) 417 56 88

LÜLEBURGAZ / KIRKLARELĠ
Posta Kodu

39750

E-Mail

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi
TUZCULAR TAġIMACILIK

Adı/Unvanı

TURĠZM LĠMĠTED ġĠRKETĠ

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
ġERĠF TUZCU

Ġnönü Mah. Murat Hüdavendigar Ġnönü Mah. Murat Hüdavendigar

Adresi

Cad. No: 63/2 LÜLEBURGAZ

T.C. Kimlik No.
8720629980

Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası

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

Cad. No: 63/2 LÜLEBURGAZ
16781466638

Vergi Kimlik/

Süresi

luleburgaz39@meb.gov.tr

Ay

5290
( )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı

a-4734
KĠK

( )

b-4735
KĠSK

(X)

c-2886 DĠK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm Ġhalelerden

(X) Tüm Ġhalelerden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

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

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

2016/27165
Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı / Orman Genel Müdürlüğü

Bakanlık/Kurum
3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
Adı
Adresi
Posta Kodu

Yalova Orman ĠĢletme Müdürlüğü
Kazım Karabekir Mah. Termal
Yolu Cad. No: 12 Merkez/Yalova
77100

Ġl/Ġlçe
Tel - Faks

Yalova
0 (226) 814 90 73
0 (226) 814 31 61

E-Mail

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Yalnızçam Tar. Or. Gıda ĠnĢ. Turz.

Adı/Unvanı

Ġth. Ġhr. Tic. MüĢvr. Taah. Ltd. ġti.
Ziya Gökalp Cad. Ġçel Sok. No: 7/3

Adresi

Kızılay-Çankaya/ANKARA

T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi

9340471336
Artvin Ticaret ve Sanayi Odası
324
7. Yasaklamanın

Ay

( )

Yıl

(1)

Dayanağı ve

a-4734
KĠK

Kapsamı

( )

b-4735
KĠSK

(X)

c-2886 DĠK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm Ġhalelerden

( )

Tüm Ġhalelerden

(X)

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)
2. Yasaklama Kararı Veren

2017/36855
Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü

Bakanlık/Kurum
3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
Adı
Adresi
Posta Kodu

Tokat Orman ĠĢletme Müdürlüğü Ġl/Ġlçe
Yeni Mahalle GOP Bulvarı
No: 71 TOKAT
60000

Tokat/Merkez

Tel-Faks

0 356 214 1027/0 356 214 1659

E-Mail

--

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Alpin Ormancılık Mühendislik Çevre
Adı/Unvanı

Peyzaj DanıĢmalık Sanayi ve Ticaret Oktay ARSLAN
Limited ġirketi

Adresi
T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.

Küçükkolpınar Mah.649. Sokak

Küçükkolpınar Mah. 649. Sokak

No: 12-14/11 Atakum SAMSUN

No: 12-14/11 Atakum SAMSUN

-

27862729238

0570258555

-

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası

Kayıtlı Değildir.

31179

-

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

Ay

( )

Yıl

(2)

7. Yasaklamanın

a-4734

Dayanağı ve Kapsamı

KĠK

b-4735

(X)

KĠSK

( )

c-2886 DĠK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm Ġhalelerden

( )

Tüm Ġhalelerden

(X)

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)

2017/16780

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı/Orman Genel
Müdürlüğü-Kadirli Orman ĠĢletme Müdürlüğü

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin:
Adı
Adresi

Kadirli Orman ĠĢletme Müdürlüğü
ġ. Halis ġiĢman Mah. K. Kara Bul.
No: 256/KADĠRLĠ

Posta Kodu 80750

Ġl/Ġlçe

OSMANĠYE/KADĠRLĠ

Tel-Faks

328 718 11 12 - 328 718 20 07

E-Mail

kadirliisl@ogm.gov.tr

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Kargıoğlu Turizm TaĢımacılık Temizlik
ĠnĢaat Personel Hizmetleri Otomotiv

Adı/Unvanı

Gıda Yemekçilik Tarım Orman Petrol
Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi

Kudret KARGIOĞLU

ġehit Mustafa Yağız Mah. ġehit Fatih

ġehit Mustafa Yağız Mahallesi 512
Mehmet Zorlu Cad. No: 26/A Kadirli/
Sokak No: 26 Kadirli/OSMANĠYE
OSMANĠYE

Adresi
T.C. Kimlik No.

45973997520

Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi

Ay

KADĠRLĠ V.D. 5240605363
KADĠRLĠ TĠCARET ODASI
2773
( )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı

a-4734
KĠK

(X)

b-4735
KĠSK

( )

c-2886 DĠK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm Ġhalelerden

( )

Tüm Ġhalelerden

(X)

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)
2. Yasaklama Kararı Veren

Ġhale kayıt numarası alınmamıĢtır.
Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı/Orman Genel Müdürlüğü

Bakanlık/Kurum
3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
Adı
Adresi
Posta
Kodu

Manisa Orman ĠĢletme Müdürlüğü
2. Anafartalar Mah. Tümen Cad. 1502
Sok
46000

Ġl/Ġlçe

Manisa/ġehzadeler

Tel-Faks

Tel: 0 236 231 36 39

E-Mail

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi
Adı/Unvanı

BeĢeylül Bahçeler BaĢı Mah. AlaĢehir

Adresi

Manisa
16235596232

T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/

16235596232

Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Nazlı ĠLĠNGĠ

Ay

Yok

Yok

( )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın

a-4734

Dayanağı ve Kapsamı

KĠK

( )

b-4735
KĠSK

( )

c-2886 DĠK

(X) d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm Ġhalelerden

( )

Tüm Ġhalelerden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

(X) Kurum Ġhalelerinden

( )

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)
2. Yasaklama Kararı Veren

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI/ORMAN GENEL

Bakanlık/Kurum

MÜDÜRLÜĞÜ

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
Adı

Ġzmir Orman Bölge Müdürlüğü

Ġl/Ġlçe

Adresi

1743 Sok. No: 29 Aksoy Mah.

Tel-Faks

Ġzmir/KarĢıyaka
0 232 369 50 55
0 232 368 97 49

Posta Kodu

35580

E-Mail

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi
Adı/Unvanı

izmirisl@ogm.gov.tr
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Salih TOPÇU
Emek Mh. Karadağ Cd. No: 25/8

Adresi
Milas-MUĞLA
T.C. Kimlik No.

37021994544

Vergi Kimlik/
-

Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu

Milas Esnaf ve Sanatkarlar Odası

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

Ay

48/74727
( )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı

a-4734
KĠK

( )

b-4735
KĠSK

( )

c-2886 DĠK

(X) d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm Ġhalelerden

( )

Tüm Ġhalelerden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

(X) Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)
2. Yasaklama Kararı Veren

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI/ORMAN GENEL

Bakanlık/Kurum

MÜDÜRLÜĞÜ

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
Adı

Ġzmir Orman ĠĢletme Müdürlüğü

Ġl/Ġlçe

Adresi

1743 Sok. No: 29 Aksoy Mah.

Tel-Faks

Posta Kodu

35580

E-Mail

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi
Adı/Unvanı

0 232 369 50 55
0 232 368 91 28
izmirisl@ogm.gov.tr
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Fazilet KARA
Emek Mah. 7203 Sk. No: 9 Ġç Kapı

Adresi

No: 4 Bayraklı/ĠZMĠR

T.C. Kimlik No.

16061394224

Vergi Kimlik/

-

Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu

Herhangi bir Ticaret veya Esnaf

Ticaret/Esnaf Odası

Odasına kayıtlı değildir.

Ticaret/Esnaf Sicil No.

-

6. Yasaklama
Süresi

Ġzmir/KarĢıyaka

Ay

( )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın

a-4734

Dayanağı ve Kapsamı

KĠK

( )

b-4735
KĠSK

( )

c-2886 DĠK

(X) d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm Ġhalelerden

( )

Tüm Ġhalelerden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

(X) Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)

Ġhale Kayıt Numarası alınmamıĢtır.

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
Adı

KaĢ Orman ĠĢletme Müdürlüğü

Ġl/Ġlçe

Antalya/KaĢ

Tel-Faks

0 242 836 1026 - 0 242 836 1482

Andifli Mah. Hükümet Cad. No: 77
Adresi

KaĢ/ANTALYA

Posta Kodu 07580

E-Mail

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Mehmet EROĞLU

Adresi

Altınkent Sitesi FĠNĠKE/ANTALYA

T.C. Kimlik No.

13822584238

Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi

Ay

( )

Yıl

7. Yasaklamanın
(1)

a-4734

Dayanağı ve Kapsamı

KĠK

b-4735
( )

KĠSK

( )

c-2886 DĠK

(X)

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm Ġhalelerden

( )

Tüm Ġhalelerden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

(X)

Kurum Ġhalelerinden

( )

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)

Ġhale Kayıt Numarası alınmamıĢtır.

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
Adı

KaĢ Orman ĠĢletme Müdürlüğü

Ġl/Ġlçe

Antalya/KaĢ

Tel-Faks

0 242 836 1026 - 0 242 836 1482

Andifli Mah. Hükümet Cad. No: 77
Adresi

KaĢ/ANTALYA

Posta Kodu 07580

E-Mail

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi
Adı/Unvanı

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Konya Palet Ltd. ġti.
Hacıyusuf Mescit Mah. Kılıçbey Sok. No: 3

Adresi
Karatay/KONYA
T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası

5770523000

Karatay Ticaret ve Sanayi Odası

Ticaret/Esnaf Sicil
45755
No.
6. Yasaklama
Süresi

Ay

( )

Yıl

7. Yasaklamanın
(1)

a-4734

Dayanağı ve Kapsamı

KĠK

b-4735
( )

KĠSK

( )

c-2886 DĠK

(X) d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm Ġhalelerden

( )

Tüm Ġhalelerden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

(X) Kurum Ġhalelerinden

( )

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)

2016/530372

2. Yasaklama Kararı Veren

Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı / Orman Genel Müdürlüğü

Bakanlık/Kurum
3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
Adı

Düzce Orman ĠĢletme Müdürlüğü

Ġl/Ġlçe

Düzce/Merkez

Adresi

Kültür Mah. 725 Sok. No:1

Tel-Faks

0 (380) 514 56 45

Posta Kodu

81100

E-Mail

leventkartal@ogm.gov.tr

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi
Adı/Unvanı

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Turuva Güvenlik Öz. Eğt. Hiz. Tic. Ltd. ġti.
Kültür Mah. Muratbey Sok. No: 6/201

Adresi

Merkez/DÜZCE

T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/

8720572443

Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil

9957

No.
6. Yasaklama
Süresi

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası

Ay

( )

Yıl

(2)

7. Yasaklamanın

a-4734

Dayanağı ve Kapsamı

KĠK

( )

b-4735
KĠSK

(X)

c-2886 DĠK

( ) d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm Ġhalelerden

( ) Tüm Ġhalelerden

(X)

Bakanlık Ġhalelerinden

( ) Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( ) Kurum Ġhalelerinden

( )

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
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Harran Üniversitesi Rektörlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)
2. Yasaklama Kararı Veren

Milli Eğitim Bakanlığı/Harran Üniversitesi Rektörlüğü

Bakanlık/Kurum
3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
Adı

Harran Üniversitesi Rektörlüğü
YeniĢehir Kampüsü/Ġdari ve Mali

Adresi

ĠĢler Daire BaĢkanlığı

Posta Kodu

63100

Ġl/Ġlçe

ġanlıurfa/Haliliye

Tel-Faks

0 414 318 30 24 - 0 414 314 31 95

E-Mail

hruimi@harran.edu.tr

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

MMS ĠletiĢim Kuyumculuk San. Tic.

Adı/Unvanı

Ltd. ġti.
Sarayönü Cad. Yetkin Pasajı No: 40/B

Adresi

ġANLIURFA

T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/

622 052 8553

Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu

ġanlıurfa

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

Ay

9339
(6)

Yıl

( )

7. Yasaklamanın

a-4734

Dayanağı ve Kapsamı

KĠK

( )

b-4735
KĠSK

( )

c-2886 DĠK

(X) d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm Ġhalelerden

(X) Tüm Ġhalelerden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

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

2016/405499

2. Yasaklama Kararı Veren

ĠçiĢleri Bakanlığı/Jandarma Genel Komutanlığı

Bakanlık/Kurum
3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
Adı

Ġstanbul Jandarma Tedarik Merkezi
Komutanlığı

Ġl/Ġlçe

Ġstanbul/Kartal

Tel-Faks

0 216 377 82 83

E 5 Yanyol Üzeri Soğanlık Kartal/
Adresi
Posta Kodu

ĠSTANBUL
34880

E-Mail

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Nimis BiliĢim ve ĠletiĢim Teknolojileri

Adı/Unvanı

Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi
Barbaros

Adresi

Mahallesi

Ahlat

Tufan Vedat DONAT

Sokak Barbaros Mahallesi Ahlat Sokak

Varyap Meridian E-1 Blok No: 1A/202 Varyap Meridian E-1 Blok No: 1A/202
AtaĢehir-ĠSTANBUL

T.C. Kimlik No.

AtaĢehir-ĠSTANBUL
14434041584

Vergi Kimlik/
631 064 0511

Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası

Ġstanbul Ticaret Odası

Ticaret/Esnaf Sicil
874918
No.
6. Yasaklama
Süresi

Ay

( )

Yıl

7. Yasaklamanın
(1)

Dayanağı ve Kapsamı

a-4734
KĠK

b-4735
( )

KĠSK

(X)

c-2886 DĠK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm Ġhalelerden

( )

Tüm Ġhalelerden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş. İdare Merkezinden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)

2016/590701

2. Yasaklama Kararı Veren

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.ġ. Ġdare Merkezi

Bakanlık/Kurum
3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
Türkiye

Adı

Cumhuriyet

Merkez

Bankası A.ġ. Ġdare Merkezi
Anafartalar Mah. Ġstiklal Cad.

Adresi

No: 10 Ulus-Altındağ/ANKARA

Posta Kodu

06050

Ġl/Ġlçe

Altındağ/ANKARA

Tel-Faks

0312 507 50 00 - 0312 507 56 40

E-Mail

ihale@tcmb.gov.tr

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi
Beydoğan

Adı/Unvanı

Grup

Mühendislik

ĠnĢaat Ġç ve DıĢ Tic. Ltd. ġti.

Erhan BEYDOĞAN

Öveçler Mah. Karadut Sok. 13/1 Öveçler Mah. Karadut Sok. 13/1

Adresi

Çankaya/ANKARA

T.C. Kimlik No.
1670577203

Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu

Ankara Ticaret Odası

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

Çankaya/ANKARA
28772478230

Vergi Kimlik/

Süresi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Ay

384188
( )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın

a-4734

Dayanağı ve Kapsamı

KĠK

(X)

b-4735
KĠSK

( )

c-2886 DĠK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm Ġhalelerden

( )

Tüm Ġhalelerden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

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

2016/590701
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.ġ. Ġdare Merkezi

Bakanlık/Kurum
3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
Türkiye

Adı

Cumhuriyet

Merkez

Bankası A.ġ. Ġdare Merkezi
Anafartalar Mah. Ġstiklal Cad.

Adresi

No: 10 Ulus-Altındağ/ANKARA

Posta Kodu

06050

Ġl/Ġlçe

Altındağ/ANKARA

Tel-Faks

0 312 507 50 00 - 0 312 507 56 40

E-Mail

ihale@tcmb.gov.tr

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi
Kartal Grup Mühendislik ĠnĢaat Ġç

Adı/Unvanı

ve DıĢ Tic. Ltd. ġti.

Rıdvan KARTAL

Öveçler Mah. Karadut Sok. 13/1 Öveçler Mah. Karadut Sok. 13/1

Adresi

Çankaya/ANKARA

T.C. Kimlik No.
5250226574

Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu

Ankara Ticaret Odası

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

Çankaya/ANKARA
10496474230

Vergi Kimlik/

Süresi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Ay

383357
( )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın

a-4734

Dayanağı ve Kapsamı

KĠK

(X)

b-4735
KĠSK

( )

c-2886 DĠK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm Ġhalelerden

( )

Tüm Ġhalelerden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

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

2016/590701
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.ġ. Ġdare Merkezi

Bakanlık/Kurum
3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
Türkiye

Adı

Cumhuriyet

Merkez

Bankası A.ġ. Ġdare Merkezi
Anafartalar Mah. Ġstiklal Cad.

Adresi

No: 10 Ulus-Altındağ/ANKARA

Posta Kodu

06050

Ġl/Ġlçe

Altındağ/ANKARA

Tel-Faks

0 312 507 50 00 - 0 312 507 56 40

E-Mail

ihale@tcmb.gov.tr

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi
Adı/Unvanı

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Ünal AVAN
MeĢrutiyet Cad. No: 54/18

Adresi

Kızılay/Çankaya/ANKARA

T.C. Kimlik No.

32063401234

Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu

Ankara Ticaret Odası

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

Ay

307290
( )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın

a-4734

Dayanağı ve Kapsamı

KĠK

(X)

b-4735
KĠSK

( )

c-2886 DĠK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm Ġhalelerden

( )

Tüm Ġhalelerden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

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

2016/590701
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.ġ. Ġdare Merkezi

Bakanlık/Kurum
3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
Adı
Adresi
Posta Kodu

Türkiye

Cumhuriyet

Merkez

Bankası A.ġ. Ġdare Merkezi
Anafartalar Mah. Ġstiklal Cad.
No: 10 Ulus-Altındağ/ANKARA
06050

Ġl/Ġlçe

Altındağ/ANKARA

Tel-Faks

0 312 507 50 00 - 0 312 507 56 40

E-Mail

ihale@tcmb.gov.tr

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi
Tasar Mimarlık Müh. DanıĢ. ve San.

Adı/Unvanı

Tic. Ltd. ġti.
Kültür Mah. MeĢrutiyet Cad.

Adresi

No:54/18 Kızılay/Çankaya/ANKARA

T.C. Kimlik No.

Kültür Mah. MeĢrutiyet Cad.
No: 54/18
Kızılay/Çankaya/ANKARA

8250086102

Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu

Ankara Ticaret Odası

Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
Süresi

Hikmet ÇENGEL

22013736240

Vergi Kimlik/

6. Yasaklama

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Ay

93173
( )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı

a-4734
KĠK

(X)

b-4735
KĠSK

( )

c-2886 DĠK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm Ġhalelerden

( )

Tüm Ġhalelerden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 17.03.2017-187
Karar Tarihi ve No

: 17.03.2017-3500

Dosya No

: 60.01.37

TOPLANTI YERĠ
SĠVAS

Tokat Ġli, Almus Ġlçesi, Ġstiklal Mahallesinde sit dıĢında bulunan, tapunun 146 ada, 1 nolu
orman parselinde kayıtlı, mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne taĢınmazın bir kısmı üzerinde tespit
edilen Olukça Nekropolünün tescilinin değerlendirilmesi istemini içeren Tokat Valiliği Ġl Kültür
ve Turizm Müdürlüğü’nün 60.06.75

29.09.2016 tarihli ve 2446 sayılı yazısı, ekleri; Koruma

Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 15.03.2017 tarihli ve 247 sayılı dosya inceleme raporu ile
tescile esas ilgili ve etkilenen Kurum ve KuruluĢlarının görüĢ yazıları okundu, dosyasındaki bilgi
ve belgeler incelendi, yapılan görüĢme sonunda;
Tokat Ġli, Almus Ġlçesi, Ġstiklal Mahallesinde bulunan, tapunun 146 ada, 1 nolu orman
parselinde kayıtlı taĢınmazın bir kısmı üzerinde tespit edilen Olukça Nekropolünün 2863 sayılı
Kanun 6. Maddesinde tanımı yapılan kültür varlığından olması ve kültür varlığı özelliği
göstermesi nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, I. derece arkeolojik sit
sınırının kararımız eki 1/5000 ölçekli haritada iĢaretlendiği Ģekliyle belirlenmesine, sit fiĢinin
onaylanmasına ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve
658 sayılı Ġlke Kararı’nın I. derece arkeolojik sit’e iliĢkin 1’inci maddesinin Olukça Nekropolü I.
derece arkeolojik sit alanı geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma Ģartları olarak
belirlenmesine karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 16.03.2017-186
Karar Tarihi ve No

: 16.03.2017-3470

Dosya No

: 58.04.50

TOPLANTI YERĠ
SĠVAS

Sivas Ġli, Hafik Ġlçesi, KaytarmıĢ Köyü, sit alanı dıĢında bulunan, mülkiyeti Maliye
Hazinesine ait, tapunun 117 ada, 26 nolu parselinde kayıtlı taĢınmazın bir bölümünde tespit edilen
KaytarmıĢ Köyü Kaya Mezarı’nın tescilinin yapılmak üzere Kurulumuzda değerlendirilmesi
isteminde bulunan Sivas Valiliği (Müze Müdürlüğü)’nin 15.07.2016 tarih ve 19007571-150/13273499 sayılı yazısı ve ekleri, Bölge Kurulu uzmanının 10.03.2017 tarihli ve 213 sayılı dosya
inceleme raporu, tescile esas kurum görüĢ yazıları okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler
incelendi, yapılan görüĢme sonucunda;
Sivas Ġli, Hafik Ġlçesi, KaytarmıĢ Köyü, sit alanı dıĢında bulunan, mülkiyeti Maliye
Hazinesine ait, tapunun 117 ada, 26 nolu parselinde kayıtlı taĢınmazın bir bölümünde tespit
edilen KaytarmıĢ Köyü Kaya Mezarı’nın 2863 sayılı Kanunun 6. Maddesinde belirtilen yerlerden
olması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, karar eki 1/1000 ölçekli
haritada koordinatlı olarak gösterildiği Ģekliyle I. derece arkeolojik sit sınırının belirlenmesine, sit
fiĢinin onaylanmasına;
KaytarmıĢ Köyü Kaya Mezarı I. derece arkeolojik sit geçiĢ dönemi koruma esasları ve
kullanma Ģartları olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999
tarih ve 658 sayılı ilke kararı I. derece arkeolojik sit koruma ve kullanma koĢulları hükümlerinin
belirlenmesine karar verildi.

Sayfa : 112

RESMÎ GAZETE

8 Nisan 2017 – Sayı : 30032

3042/1-1

8 Nisan 2017 – Sayı : 30032

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 113

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 17.03.2017-187
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 17.03.2017-3484
SĠVAS
Dosya No
: 60.00.756/597
Tokat Ġli, Merkez Ġlçesi, Kızılköy Köyü içme suyu çalıĢmalarında ortaya çıkan kalıntıların
Eskibağlar Höyüğüne çok yakın bir konumda olması nedeniyle Eskibağlar Höyüğü sit sınırlarının
Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca irdelenmesini talebini içeren Kurulumuzun 24.02.2017 tarih ve
3433 sayılı kararı gereğince Bölge Kurulu uzmanları tarafından yerinde yapılan inceleme
sonucunda hazırlanan 16.03.2017 tarihli ve 269 sayılı inceleme raporu okundu, dosyasındaki bilgi
ve belgeler incelendi, yapılan görüĢme sonucunda;
Tokat Ġli, Merkez Ġlçesi, Kızılköy Köyü, 109 ada, 22 ve 17 nolu parsel, 110 ada, 3 ve 1
nolu parsel ve 191 ada, 1 nolu parsellerde bulunan Kurulumuzun 30.01.214 tarih ve 1319 sayılı
kararı ile I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen Eskibağlar Höyüğü sit sınırlarının
irdelenmesine yönelik yapılan çalıĢma sonucunda sit sınırlarının kararımız eki 1/5000 ölçekli
haritada gösterildiği Ģekliyle I. ve III. derece arkeolojik sit alanı olarak güncellenmesine, sit
fiĢinin onaylanmasına;
Eskibağlar Höyüğü ve YerleĢimi I. derece arkeolojik sit geçiĢ dönemi koruma esasları ve
kullanma Ģartları olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999
tarih ve 658 sayılı ilke kararı I. derece arkeolojik sit koruma ve kullanma koĢulları hükümlerinin
belirlenmesine;
Eskibağlar Höyüğü ve YerleĢimi III. derece arkeolojik sit geçiĢ dönemi koruma esasları
ve kullanma Ģartlarının;
- Bu alanlarda Belediyesince veya Valilikçe inĢaat izni verilmeden önce, ilgili müze
müdürlüğü uzmanları tarafından sondaj kazısı gerçekleĢtirilerek, sondaj sonuçlarına iliĢkin
raporun, kültür varlığının bulunması halinde varsa kazı baĢkanının görüĢleri ile birlikte müze
müdürlüğünce koruma kuruluna iletilip kurul kararı alındıktan sonra uygulamaya
geçilebileceğine;
- Sit alanında, sondaj kazısı yapılacak alanlara iliĢkin genel sondaj kararı alabileceğine,
- Sit alanının mahiyetine tesir etmeyecek Ģekilde Koruma Bölge Kurulundan izin almak
koĢuluyla birleĢtirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine,
- Bu alanda, taĢ, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb.
ocaklarının açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzemenin dökülmemesine,
- Ülke enerji üretimine getireceği katkı ve kamu yararı doğrultusunda bu alanda,
Kurulumuzca uygun görülmesi halinde rüzgar enerji santralları yapılabileceğine
- Yukarıda belirtilen hususlar haricindeki uygulamalarda, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Kanunu, 3194 sayılı Ġmar Kanunu ve ilgili mevzuatlar doğrultusunda
Koruma Bölge Kurulu kararı sonucuna göre iĢlem yapılması Ģeklinde belirlenmesine;
Kızılköy Ġçme Suyu çalıĢmalarının kararımız eki haritada I. ve III. derece arkeolojik sit
alanı olarak sınırları gösterilen Eskibağlar Höyüğü ve YerleĢimi I. derece arkeolojik sit sınırına
hiçbir inĢai ve fiziki müdahalede bulunulmamasına, III. derece arkeolojik sit alanında çalıĢma
yapılması durumunda ilgili Müze Müdürlüğü tarafından sondaj kazısı gerçekleĢtirilerek, sondaj
sonuçlarına iliĢkin raporun, kültür varlığının bulunması halinde varsa kazı baĢkanının görüĢleri ile
birlikte müze müdürlüğünce koruma kuruluna iletilip kurul kararı alındıktan sonra uygulamaya
geçilebileceğine;
Kızıl Köy içme suyu çalıĢmalarının gerçekleĢtirilmesi aĢamasında 2863 sayılı Kanun
kapsamına giren kültür varlıkları bulunmasına rağmen, 2863 sayılı Kanunun 4. Maddesinde
belirtilen haber verme zorunluluğuna aykırı hareket edilmiĢ olduğu anlaĢıldığından ilgililer
hakkında yasal soruĢturma açılması gerektiğine karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 17.03.2017-187
Karar Tarihi ve No

: 17.03.2017-3497

Dosya No

: 60.03.68

TOPLANTI YERĠ
SĠVAS

Tokat Ġli, Erbaa Ġlçesi, Kale Köyü, Örene (Feraye) Mevkiinde sit alanı dıĢında bulunan,
tapulanma harici alan (yeni köy yerleĢim yeri) ile tapunun 139 ada, 1 ve 9 nolu parsellerinde
kayıtlı, mülkiyetleri Maliye Hazinesi’ne ait orman/çalılık vasıflı taĢınmazların bir bölümü
üzerinde yol geniĢletme çalıĢmaları esnasında ortaya çıkan buluntular incelemesinde tespit edilen
Feraye Mevkii YerleĢiminin tescilinin değerlendirilmesi istemini içeren Tokat Valiliği Ġl Kültür
ve Turizm Müdürlüğü’nün 23.11.2016 tarihli ve 3037 sayılı yazısı, ekleri, Koruma Bölge Kurulu
Müdürlüğü raportörünün 15.03.2017 tarihli ve 251 sayılı dosya inceleme raporu ile tescile esas
ilgili ve etkilenen Kurum ve KuruluĢlarının görüĢ yazıları okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler
incelendi, yapılan görüĢme sonunda;
Tokat Ġli, Erbaa Ġlçesi, Kale Köyü, Örene (Feraye) Mevkiinde bulunan, tapulanma harici
alan (yeni köy yerleĢim yeri) ile tapunun 139 ada, 1 ve 9 nolu parsellerinde kayıtlı taĢınmazların
bir bölümü üzerinde tespit edilen Feraye Mevkii YerleĢiminin 2863 sayılı Kanun 6. Maddesinde
tanımı yapılan kültür varlığından olması ve kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle I. derece
arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, I. derece arkeolojik sit sınırının kararımız eki 1/2000
ve 1/25000 ölçekli haritalarda iĢaretlendiği Ģekliyle belirlenmesine, sit fiĢinin onaylanmasına ve
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı Ġlke
Kararı’nın I. derece arkeolojik sit’e iliĢkin 1’inci maddesinin Feraye Mevkii YerleĢimi I. derece
arkeolojik sit alanı geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma Ģartları olarak belirlenmesine karar
verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
20.10.252
Toplantı Tarihi ve No : 10.03.2017 - 153
Karar Tarihi ve No

: 10.03.2017 - 6244

TOPLANTI YERĠ
AYDIN

Denizli Ġli, Kale ve Tavas Ġlçeleri dahilin de, Avdan Madencilik Enerji San ve Tic A.ġ.
tarafından yapılması planlanan Avdan Termik Santrali proje alanı kapsamında yer alan ve Tavas
Ġlçesi, Avdan Mahallesi, Güzlük Mevkii, tapunun 23 pafta, 0 ada, 2527 parsel numarasında kayıtlı
tarla vasfında olan taĢınmazın içerisinde tespit edilen yoğun miktarda piĢmiĢ toprak seramik ve
çatı kiremidi parçaları dağılımı gösteren alanın; 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat varlıklarını Koruma
Kanunu kapsamında korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği taĢıdığı tespitiyle
hazırlanan sit fiĢi ve 1/1000 ölçekli Güzlük Mevkii III. Derece Arkeolojik Sit önerisinin
sunulduğu Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan
10.03.2017 tarih ve 1792 kayıt nolu rapor okundu. Konuya iliĢkin tüm bilgi, belge ve ekleri
incelendi. Yapılan incelemeler ve görüĢmeler sonunda;
Denizli Ġli, Kale ve Tavas Ġlçeleri dahilin de, Avdan Madencilik Enerji San ve Tic A.ġ.
tarafından yapılması planlanan Avdan Termik Santrali proje alanı kapsamında yer alan ve Tavas
Ġlçesi, Avdan Mahallesi, Güzlük Mevkii, tapunun 23 pafta, 0 ada, 2527 parsel numarasında kayıtlı
tarla vasfında olan taĢınmazın içerisinde kalacak Ģekilde tespit edilen yoğun miktarda piĢmiĢ
toprak seramik ve çatı kiremidi parçaları dağılımı gösteren alanın; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği
gösterdiğinden; kararımız eki sit fiĢi ve 1/1000 ölçekli sit haritasında koordinat listesi belirtilerek
sınırları iĢaretlendiği Ģekliyle Güzlük Mevkii III. Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tescil
edilmesinin uygun olduğuna, Kurulumuzdan izin alınmadan Sit sınırları içerisinde herhangi bir
uygulamaya gidilmemesi ve korunması gerekli taĢınmaz kültür varlıklarının tahribata uğramaması
için söz konusu sit sınırları içerisindeki ruhsatlı bulunan enerji ve madencilik proje faaliyetlerinin
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü tarafından durdurulması
gerektiğine karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
20.10.253
Toplantı Tarihi ve No : 10.03.2017 - 153
Karar Tarihi ve No

: 10.03.2017 - 6241

TOPLANTI YERĠ
AYDIN

Denizli Ġli, Kale ve Tavas Ġlçeleri dahilin de, Avdan Madencilik Enerji San ve Tic A.ġ.
tarafından yapılması planlanan Avdan Termik Santrali proje alanı kapsamında yer alan ve Tavas
Ġlçesi, Avdan Mahallesi, Köklük Mevkii, tapunun 9 pafta, 0 ada, 2396 ve 2397 parsel
numarasında kayıtlı tarla vasfında olan taĢınmazlar içerisinde tespiti edilen yoğun miktarda piĢmiĢ
toprak seramik parçaları ve çatı kiremidi parçalarının gün yüzüne çıkmıĢ olduğu ve sahada
yayılım gösterdiği alanda; 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında
korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği taĢıdığı tespitiyle hazırlanan sit fiĢi ve 1/1000
ölçekli Köklük Mevkii III. Derece Arkeolojik Sit önerisinin sunulduğu Aydın Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan 10.03.2017 tarih ve 1793 kayıt nolu
rapor okundu. Konuya iliĢkin tüm bilgi, belge ve ekleri incelendi. Yapılan incelemeler ve
görüĢmeler sonunda;
Denizli Ġli, Kale ve Tavas Ġlçeleri dahilinde, Avdan Madencilik Enerji San ve Tic A.ġ.
tarafından yapılması planlanan Avdan Termik Santrali proje alanı kapsamında yer alan ve Tavas
Ġlçesi, Avdan Mahallesi, Köklük Mevkii, tapunun 9 pafta, 0 ada, 2396 ve 2397 parsel
numarasında kayıtlı tarla vasfında olan taĢınmazlar içerisinde tespit edilen yoğun miktarda piĢmiĢ
toprak seramik parçaları ve çatı kiremidi parçalarının yayılım gösterdiği alanın; 2863 sayılı Kültür
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı
özelliği gösterdiğinden; kararımız eki sit fiĢi ve 1/1000 ölçekli sit haritasında koordinat listesi
belirtilerek sınırları iĢaretlendiği Ģekliyle Köklük Mevkii III. Derece Arkeolojik Sit alanı olarak
tescil edilmesinin uygun olduğuna, Kurulumuzdan izin alınmadan Sit sınırları içerisinde herhangi
bir uygulamaya gidilmemesi ve korunması gerekli taĢınmaz kültür varlıklarının tahribata
uğramaması için söz konusu sit sınırları içerisindeki ruhsatlı bulunan enerji ve madencilik proje
faaliyetlerinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü tarafından
durdurulması gerektiğine karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 09.03.2017 - 293
Karar Tarihi ve No

: 09.03.2017 - 6691

TOPLANTI YERĠ
BURSA

Balıkesir-Gölcük Projesi ve Çanakkale Atikhisar Planlama Mühendislik Hizmetleri
kapsamında planlanan boru hattı güzergahı alanlarının arazi incelenmesi sırasında tespit edilen,
Balıkesir Ġli, Sındırgı Ġlçesi, Gölcük Mahallesi, Çandağ Mevkii’ndeki Höyüktepe Antik
YerleĢimi’nin belirlenen sınırları doğrultusunda arkeolojik sit olarak tescili önerisinin
Kurulumuzca değerlendirilmesi talebine iliĢkin Balıkesir Valiliği’nin (Ġl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü) 02.02.2017 tarih ve 422 sayılı yazısı, eki Balıkesir Kuva-yi Müzesi Müdürlüğü’nün
27.01.2017 tarihli uzman raporu okundu, hazırlanan öneri sit paftası, tescil fiĢi ve dosyası
incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda;
Balıkesir Ġli, Sındırgı Ġlçesi, Gölcük Mahallesi, Çandağ Mevkii’nde, yüzeyde tespit edilen
Roma Dönemi’ne ait kalıntı ve buluntuların yayılım gösterdiği, tapunun 1247, 1248, 1249, 1517,
1246 (kısmen), 1245 ( kısmen), 1244 ( kısmen) numaralı parsellerinde belirlenen alanın 1. Derece
Arkeolojik Sit olarak; tapunun 1244 ( kısmen), 1245 ( kısmen), 1246 (kısmen), 1243, 1250, 1382,
1497 numaralı parsellerinde belirlenen alanın 3. Derece Arkeolojik Sit olarak, ekli sit paftasında
koordinatlarıyla birlikte önerildiği Ģekliyle 2863 sayılı yasanın 6. ve 7. Maddesi ile Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı
kapsamında tescilinin uygun olduğuna,
Söz konusu sit alanının, Balıkesir-Gölcük Projesi ve Çanakkale Atikhisar Planlama
Mühendislik Hizmetleri Projesi kapsamında öngörülen Sulama Yedek Boru Hattı ve Sulama
Alanı ile kısmen çakıĢması nedeniyle, sit alanının boru hattı güzergahından ve sulama alanından
çıkarılmasına, bunun mümkün olmadığının teknik gerekçeleriyle birlikte ortaya konulması
halinde vaziyet planı ile birlikte bu kesimdeki detay projesinin Müze Müdürlüğü görüĢü ile
birlikte Kurulumuza iletilmesine karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 09.03.2017 - 293
Karar Tarihi ve No

: 09.03.2017 - 6695

TOPLANTI YERĠ
BURSA

Balıkesir Ġli, Karesi Ġlçesi, Kamçılı Mahallesi, Koruyakası Mevkii’nde, Bursa Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 27/01/2000 tarih ve 7659 sayılı kararıyla, Ġ19b19a pafta,
524 parselde tescil edilen Tümülüs 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının onaylı sit paftası
esas alınarak köĢe koordinat değerlerinin elde edilmesi çalıĢmasına iliĢkin Kurul Müdürlüğü
uzmanlarının 08/03/2017 tarihli raporu okundu, hazırlanan koordinat listeli sit paftası ve dosyası
incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda;
Balıkesir Ġli, Karesi Ġlçesi, Kamçılı Mahallesi, Koruyakası Mevkii’nde, Bursa Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 27/01/2000 tarih ve 7659 sayılı kararıyla, Ġ19b19a pafta,
524 parselde tescil edilen Tümülüs 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının onaylı sit paftası ve
kararı esas alınarak köĢe koordinat değerlerinin elde edilmesine yönelik hazırlanan ekli koordinat
listeli sit paftasının uygun olduğuna, ilan iĢlemlerinin gerçekleĢtirilmesine, tapu kütüğü beyanlar
hanesinin kontrol edilerek Ģerh yoksa, Ġ19b19a pafta, 524 parselin tapu kütüğü beyanlar hanesine
―1. Derece Arkeolojik Sit Alanıdır‖ Ģerhinin konularak yapılan iĢlemin sonucundan Kurul
Müdürlüğüne bilgi verilmesine karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 09.03.2017 - 293
Karar Tarihi ve No

: 09.03.2017 - 6696

TOPLANTI YERĠ
BURSA

Balıkesir Ġli, Karesi Ġlçesi, Ziyaretli Mahallesi, KüflüçeĢme (Asartepe) Mevkii’nde, Bursa
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 30/09/2006 tarih ve 1822 sayılı kararıyla,
Ġ19c03b pafta, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630,676, 677, 678, 679 ve 680 parseller ile
1397 (TaĢlık) parseli ve tescil harici alanı kapsayan alanda tescil edilen Asartepe Nekropolü 3.
Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının onaylı sit paftası ve kararı esas alınarak köĢe koordinat
değerlerinin elde edilmesi çalıĢmasına iliĢkin Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 08/03/2017 tarihli
raporu okundu, hazırlanan koordinat listeli sit paftası ve dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler
sonucunda;
Balıkesir Ġli, Karesi Ġlçesi, Ziyaretli Mahallesi, KüflüçeĢme (Asartepe) Mevkii’nde, Bursa
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 30/09/2006 tarih ve 1822 sayılı kararıyla,
Ġ19c03b pafta, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630,676, 677, 678, 679 ve 680 parseller ile
1397 (TaĢlık) parseli ve tescil harici alanı kapsayan alanda tescil edilen Asartepe Nekropolü 3.
Derece Arkeolojik Sit Alanı’na iliĢkin hazırlanan ekli koordinat listeli sit paftasının uygun
olduğuna, ilan iĢlemlerinin gerçekleĢtirilmesine, tapu kütüğü beyanlar hanesinin kontrol edilerek
Ģerh yoksa, sit sınırları kapsamındaki yukarıda belirtilen ilgili parsellerin tapu kütüğü beyanlar
hanesine ―3. Derece Arkeolojik Sit Alanıdır‖ Ģerhlerinin konulmasına ve yapılan iĢlemlerin
sonucundan Kurul Müdürlüğüne bilgi verilmesine karar verildi.
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Sayfa

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI
— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 06/04/2017 Tarihli ve 522 Sayılı
Kararı

1

YÖNETMELİKLER
— Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği
— Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Nükleer Tesislerde Yönetim Sistemi Yönetmeliği

2
7
20
54

ANA STATÜ
— Türkiye Boks Federasyonu Ana Statüsü

63

TEBLİĞ
— Yeraltı Maden İşyerlerinde Kurulacak Sığınma Odaları Hakkında Tebliğ

79

KURUL KARARI
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 05/04/2017 Tarihli ve 7017 Sayılı Kararı

82

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
83
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
84
c - Çeşitli İlânlar
90
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma
Senetlerinin Günlük Değerleri
149
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