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Karar Sayısı : 2017/11034

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM
                  Başbakan

                B. BOZDAĞ                                       M. ŞİMŞEK                                     F. IŞIK                                    R. AKDAĞ
         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

            H. ÇAVUŞOĞLU                                       A. GÜL                              F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK
         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                         J. SARIEROĞLU                            M. ÖZHASEKİ                         M. ÇAVUŞOĞLU
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                 O. A. BAK                            A. E. FAKIBABA
             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                            N. KURTULMUŞ
     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                               N. CANİKLİ
                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                A. DEMİRCAN                                            A. ARSLAN
                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                 O. A. BAK                            A. E. FAKIBABA

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

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                            N. KURTULMUŞ

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

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                               N. CANİKLİ

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                 O. A. BAK                            A. E. FAKIBABA

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

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                            N. KURTULMUŞ

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı
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BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                           24 Aralık 2017

      69471265-305-88134

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                            Binali YILDIRIM

                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 24 Aralık 2017

      68244839-140.02-14-920

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
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         BAŞBAKANLIK                                                                           24 Aralık 2017
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CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                            Binali YILDIRIM

                                                                                                                   Başbakan

—————
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BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI 
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—— • ——
YÖNETMELİKLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı;
a) Çevresel açıdan belirli ölçütlere, temel şart ve özelliklere sahip ambalajların üreti-

mine,
b) Ambalaj atıklarının oluşumunun önlenmesi, önlenemeyen ambalaj atıklarının yeni-

den kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım yöntemleri kullanılarak bertaraf edilecek mikta-
rının azaltılmasına,

c) Ambalaj atıklarının çevreye zarar verecek şekilde doğrudan ve dolaylı olarak alıcı
ortama verilmesinin önlenmesine,

ç) Ambalaj atıklarının belirli bir yönetim sistemi içinde, kaynağında ayrı biriktirilmesi,
toplanması, taşınması, ayrılmasına ve geri dönüşümüne ilişkin teknik ve idari standartların
oluşturulmasına,

yönelik prensip, politika ve programlar ile hukuki, idari ve teknik esasların belirlen-
mesidir.
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Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; piyasaya sürülen bütün ambalajları ve bu ambalajların

atıklarını kapsar.
(2) Defolu ürünler, fireler, piyasaya sürülmemiş ambalajlar ve benzeri üretim artıkları,

bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.
(3) 2/4/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Yönetme-

liğinde yer alan tehlikeli atık tanımına uyan ambalaj atıklarının yönetimi, ilgili mevzuat hü-
kümlerine göre gerçekleştirilir. Kullanımları sonrasında bu kapsamda yer alan ambalajların
bildirimleri ekonomik işletmeler tarafından ambalaj bilgi sistemi üzerinden yapılır, ancak söz
konusu ambalaj atıkları bu Yönetmelik kapsamında geri dönüşüm/geri kazanım hedeflerinden
muaftır.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa,

10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sa-
yılı Belediye Kanununa, 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununa, 29/6/2001 ta-
rihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair
Kanuna ve 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görev-
leri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Ambalaj: Hammaddeden işlenmiş ürüne kadar, bir ürünün üreticiden kullanıcıya

veya tüketiciye ulaştırılması aşamasında, taşınması, korunması, saklanması ve satışa sunulması
için kullanılan herhangi bir malzemeden yapılmış iadesi olmayanlar da dâhil Ek-1’de yer alan
kriterler çerçevesinde tüm ürünleri,

b) Ambalaj atığı: Üretim artıkları hariç, Atık Yönetimi Yönetmeliğindeki atık tanımına
uyan her tür ambalajı ve ambalaj malzemesini,

c) Ambalaj atığı aktarma merkezi: Toplanan ambalaj atıklarının toplama ayırma tesis-
lerine ulaştırılmadan önce biriktirilmesi amacıyla belediyeler/belediye birlikleri tarafından ku-
rulan/kurdurulan, işletilen/işlettirilen merkezleri,

ç) Ambalaj atığı işleme tesisi: Ambalaj atıklarını toplayıp ayıran, geri dönüştüren ya
da geri kazanan tesisleri,

d) Ambalaj atığı toplama noktası: Satış noktalarında tüketicilerin rahatlıkla görebile-
cekleri yerlerde, ambalaj atıklarını ayrı biriktirmek ve bu konuda tüketicileri bilgilendirmek
ve bilinçlendirmek amacıyla oluşturulan noktayı,

e) Ambalaj atığı üreticisi: Bu Yönetmelik kapsamındaki ambalaj atığını üreten, Atık
Yönetimi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde tanımlanan gerçek
ve tüzel kişileri,

f) Ambalaj atıkları yönetim planı: Belediyelerin bu Yönetmelikte yer alan sorumluluk-
ları kapsamında ambalaj atıklarının yönetimine ilişkin yürütülecek çalışmalar ile bu çalışma-
ların kimler tarafından nasıl, ne şekilde ve ne zaman yapılacağını gösteren ambalaj bilgi sistemi
üzerinden hazırlanan eylem planını,

g) Ambalaj bileşenleri: Ambalajın elle veya basit fiziksel yollar ile ayrılabilen kısımla-
rını,

ğ) Ambalaj bilgi sistemi: Bu Yönetmelik kapsamındaki ambalaj ve ambalaj atıklarına
ilişkin beyan ve bildirimlerin gerçekleştirileceği, ambalaj atığı yönetim planlarının hazırlana-
cağı ve geri dönüşüm/geri kazanım yükümlülüğüne ilişkin gerçekleştirilen çalışmalara ait bilgi
ve belgelerin sunulacağı Bakanlıkça hazırlanan çevrimiçi programı,
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h) Ambalaj Komisyonu: Bu Yönetmelik doğrultusunda yürütülen çalışmaları ve uygu-
lamaları değerlendirmek üzere Bakanlık temsilcisinin başkanlığında ilgili taraflardan oluşan
komisyonu,

ı) Ambalaj üreticisi: Ambalajı üretenler ve/veya bu ürünleri ithal edenleri,
i) Atık getirme merkezi: Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fık-

rasının (e) bendinde tanımlanan yerleri,
j) Atık yönetimi: Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının

(k) bendinde tanımlanan faaliyetleri,
k) Ayırma: Toplanan ambalaj atıklarının cinslerine göre sınıflandırılmasını,
l) Ayrı toplama: Kaynakta ayrı biriktirilen ambalaj atıklarının biriktirildiği yerden, diğer

atıklardan ayrı olarak alınmasını ve taşınmasını,
m) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,
n) Bertaraf: Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ö)

bendinde tanımlanan işlemleri,
o) Biriktirme ekipmanı: Ambalaj atığı üreticilerinin atıklarını bırakabilecekleri torba,

kafes, kumbara, konteyner ve benzeri ekipmanları,
ö) Çevre lisansı: 10/9/2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre

İzin ve Lisans Yönetmeliğinde düzenlenen geçici faaliyet belgesi/çevre izin ve lisansı belgesini
kapsayan lisansı,

p) Çok hafif plastik torbalar: Kalınlığı çift kat 15 mikronun altında olan, açık gıdalar
için birincil ambalaj olarak veya bu gıdaların hijyeni için ihtiyaç duyulan plastik torbaları,

r) Depozito/İade sistemi: Yeniden kullanılabilir ve/veya tek kullanımlık ambalajların
geri alınması suretiyle piyasaya süren tarafından kurulan yönetim sistemini,

s) Ekonomik işletme: Ambalaj üreticilerini, piyasaya sürenleri ve tedarikçileri,
ş) Enerji geri kazanımı: Yanabilir özellikte olan ambalaj atıklarının, ısı geri kazanımı

amacıyla tek başına veya diğer atıklarla birlikte, doğrudan yakılarak enerji üretiminde kulla-
nılmasını,

t) Geçici faaliyet belgesi: Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde düzenlenen belgeyi,
u) Genişletilmiş üretici sorumluluğu: Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin

birinci fıkrasının (y) bendinde tanımlanan sorumluluğu,
ü) Geri dönüşüm: Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının

(z) bendinde tanımlanan işlemleri,
v) Geri dönüşüm/geri kazanım hedefi: Yönetmelik kapsamındaki ambalajların ağırlık

olarak toplanması/geri dönüştürülmesi/geri kazanılması zorunlu miktarının, yurt içinde piya-
saya arz edilen miktarına oranını,

y) Geri kazanım: Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının
(aa) bendinde tanımlanan işlemleri,

z) Gönüllü anlaşma: Bakanlık ile yetkilendirilmiş kuruluş arasında yapılan anlaşmayı,
aa) Grup ambalaj (ikincil ambalaj): Birden fazla sayıda satış ambalajını bir arada tutacak

şekilde tasarlanmış, üründen ayrıldığında ürünün herhangi bir özelliğinin değişmesine neden
olmayan ambalajı,

bb) İl müdürlüğü: Çevre ve Şehircilik il müdürlüğünü,
cc) Kaynakta ayrı biriktirme: Ambalaj atıklarının oluştuğu noktada diğer atıklardan ayrı

olarak biriktirilmesini,
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çç) Kompozit ambalaj: Farklı malzemelerden yapılmış, elle birbirinden ayrılması müm-
kün olmayan ambalajı,

dd) Nakliye ambalajı (üçüncül ambalaj): Belirli sayıda satış ambalajlarının veya grup
ambalajların taşıma ve depolama işlemlerini kolaylaştırmak ve bu işlemler sırasında zarar gör-
mesini önlemek amacıyla, karayolu, demiryolu, deniz yolu ve hava yolu taşımasında kullanılan
konteynerler hariç kullanılan ambalajı,

ee) Organik geri dönüşüm: Atık depolama alanlarında yapılan depolama işlemi hariç,
ambalaj atıklarının biyolojik olarak parçalanabilen kısımlarının kontrollü bir şekilde mikroor-
ganizmalar aracılığıyla kompost veya metan gazı elde edilecek şekilde oksijenli veya oksijensiz
ortamda ayrıştırılmasını,

ff) Önleme: Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğğ)
bendinde tanımlanan faaliyetleri,

gg) Piyasaya arz: Ambalajlanmış ürünün, tedarik veya kullanım amacıyla bedelli veya
bedelsiz olarak piyasada yer alması için yapılan faaliyeti,

ğğ) Piyasaya süren: 27/11/2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamındaki mesafeli sözleşmeler ile yapılan satışlar da
dâhil olmak üzere, satış yöntemine bağlı olmaksızın, bir ürünü bu Yönetmelik kapsamındaki
ambalajlar ile paketleyen gerçek veya tüzel kişiyi, üretici tarafından doğrudan piyasaya arz
edilmemesi durumunda ise ambalajın üzerinde adını ve/veya ticari markasını kullanan gerçek
veya tüzel kişiyi, üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen
temsilciyi ve/veya ithalatçıyı,

hh) Plastik torba: Plastikten yapılmış, mal veya ürünlerin satış noktalarında tüketicilere
taşıma amacıyla temin edilen saplı veya sapsız torbaları,

ıı) Sanayi işletmesi: 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununda tanımla-
nan sanayi işletmelerini,

ii) Satış ambalajı (birincil ambalaj): Nihai kullanıcı veya tüketici için bir satış birimi
oluşturmaya uygun olarak yapılan ambalajı,

jj) Satış noktası: Toptan ve/veya perakende olarak mal veya ürünlerin satışını yapan
mağaza, market ve benzeri satış yerlerini,

kk) Tedarikçi: Kendisi ambalaj üreticisi olmayıp piyasaya sürenlere ambalaj tedarik
edenler ile piyasaya sürenler adına fason üretim yapanları,

ll) Tek kullanımlık ambalaj: Kullanım sonrasında yeniden kullanıma uygun olmayan
ambalajları,

mm) Temsiliyet payı: Yetkilendirilecek kuruluşun temsil ettiği ambalaj miktarının, yurt
içinde piyasaya sürülen toplam ambalaj miktarına oranını,

nn) Toplama ayırma tesisi: Ambalaj atıklarının toplandığı ve cinslerine göre sınıflandı-
rılarak ayrıldığı ambalaj atığı işleme tesisini,

oo) Yeniden kullanım: Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkra-
sının (öö) bendinde tanımlanan işlemleri,

öö) Yeniden kullanıma hazırlama: Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (pp) bendinde tanımlanan işlemleri,

pp) Yetkilendirilmiş kuruluş: Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (rr) bendinde tanımlanan Bakanlık tarafından yetkilendirilen tüzel kişiliği haiz, kâr
amacı taşımayan birlikleri,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Genel İlkeler, Görev, Yetki ve Yükümlülükler

Genel ilkeler
MADDE 5 – (1) Ambalaj atıklarının yönetimine ilişkin ilkeler aşağıda belirtilmiştir:
a) Doğal kaynakların korunması, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri

doğrultusunda üretimin sağlanması ve atık miktarının azaltılması amacıyla ambalaj atıklarının
oluşumunun önlenmesi, üretimin kaçınılmaz olduğu durumlarda ise öncelikle yeniden kulla-
nılması, geri dönüştürülmesi, geri kazanılması ve enerji kaynağı olarak kullanılması esastır.

b) Tek kullanımlık ambalaj tüketiminin ve bunların atıklarının kontrol altına alınabil-
mesi amacıyla, öncelikle yeniden kullanıma uygun ambalajların tercih edilmesi esastır.

c) Ambalaj atıklarının doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortama verilmesi ve düzenli
depolama sahalarında depolanarak bertarafı yasaktır.

ç) Ambalaj ve ambalaj atıklarının yönetiminden sorumlu kişi veya kişiler ile kurum/ku-
ruluşlar, bu atıkların çevre ve insan sağlığına zararlı olabilecek etkilerinin azaltılması için ge-
rekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

d) İlgili taraflar, Bakanlık tarafından gerekli görülmesi halinde, bu Yönetmelik kapsa-
mındaki bildirimlerini ve bu bildirimlere esas belgelerini bağımsız denetim kuruluşlarına in-
celeterek inceleme raporunu Bakanlığa sunmakla yükümlüdür.

e) Kullanılan malzemeye ve oluştuğu kaynağa bakılmaksızın, ambalaj atıkları, çevre
kirliliğinin azaltılması, düzenli depolama tesislerinden azami seviyede istifade edilmesi ve eko-
nomiye katkı sağlanması amacıyla oluştukları yerlerde diğer atıklardan ayrı olarak biriktirilmek
zorundadır.

f) Sağlıklı bir geri dönüşüm/geri kazanım sisteminin oluşturulması için ambalaj atıkla-
rının kaynağında ayrı biriktirilerek, ayrı toplanması esastır. Ancak, atık getirme merkezlerinde
ambalaj atıkları ile aynı biriktirme ekipmanları içerisinde biriktirilmesi Bakanlıkça uygun bu-
lunan atıklar, ambalaj atıkları ile birlikte biriktirilerek toplanabilir.

g) Ambalaj atıklarının yönetiminden kaynaklanan her türlü çevresel zararın giderilmesi
amacıyla yapılan harcamaların, bu atıkların yönetiminden sorumlu olan gerçek ve/veya tüzel
kişiler tarafından müteselsilen sorumluluk ilkesi çerçevesinde karşılanması esastır.

ğ) Ambalaj atığı toplama ayırma, geri dönüşüm, geri kazanım faaliyeti gösteren veya
göstermek isteyen ambalaj atığı işleme tesisleri, çevre lisansı almak zorundadırlar.

h) Ambalaj atıklarının temizleme, onarım veya kontrol işlemleri ile tasarlandığı hale
getirildiği yeniden kullanıma hazırlama faaliyeti, Atık Yönetimi Yönetmeliğinde belirtilen hü-
kümler doğrultusunda gerçekleştirilir.

ı) Maddesel geri dönüşümü ekonomik olmayan veya maddesel geri dönüşümü sağla-
namayan ambalaj atıkları, enerji geri kazanımı amacıyla işlenir.

i) Tek kullanımlık ambalajların tüketimi sonrasında geri dönüşüm/geri kazanım sürecine
dâhil edilmesi esastır.

j) Ambalajın ve ambalaj atığının içeriğindeki maddelerin miktarının ve çevreye verdiği
zararın, ambalajın tasarımından başlayarak, üretimi, pazarlanması, dağıtımı, kullanılması, atık
haline gelmesi ve bertaraf edilmesine kadar, temiz ürün ve teknolojiler geliştirilerek azaltıl-
masına yönelik önleme faaliyeti yapmak esastır. Bu amaçla, üretilecek ambalajların yapısındaki
ağır metal muhtevalarının, ambalajın birim ağırlığının, ambalajın fonksiyonunu bozmayacak,
gerekli sağlık, temizlik ve güvenlik düzeyini olumsuz etkilemeyecek şekilde en aza indirilmesi
esastır.
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k) Bu Yönetmelikte tanımlanan sistem doğrultusunda toplanan ambalaj atıklarının çevre
lisanslı ambalaj atığı işleme tesislerine verilmesi zorunludur.

l) Bu Yönetmelik kapsamında nüfusa ilişkin hesaplamalarda en son yayımlanan Türkiye
İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri esas alınır.

m) Ülke genelinde plastik torba kullanımının, yıllık kişi başına kullanılan adedin
31/12/2019'a kadar 90’ı, 31/12/2025'e kadar ise 40’ı aşmayacak şekilde azaltılması esastır. Çok
hafif plastik torbalar, bu hedeflerin dışındadır.

n) Plastik torbalar, 1/1/2019 tarihinden itibaren mesafeli sözleşmeler ile yapılan satışlar
da dâhil olmak üzere satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücretsiz temin edilemez,
ücretsiz teminine imkan verecek herhangi bir promosyona veya kampanyaya dahil edilemez.
Çok hafif plastik torbalar, bu uygulamadan muaftır.

o) Plastik torbalara uygulanacak taban ücret, her yıl piyasa koşulları ve ilgili sektör
temsilcilerinden oluşan Ambalaj Komisyonunun önerisi dikkate alınarak Bakanlık tarafından
belirlenir ve takip eden yıl boyunca geçerliliğini korur, bu plastik torbalar için Bakanlıkça be-
lirlenen fiyat tarifesinin altında ücret uygulanamaz.

Bakanlığın görev ve yetkileri
MADDE 6 – (1) Bakanlık;
a) Ambalaj atıklarının toplanması, ayrılması, yeniden kullanımı, geri dönüşümü, geri

kazanımı ve bertarafına ilişkin strateji ve politikaları belirlemekle, bu Yönetmelikle sorumluluk
verilmiş taraflarla işbirliği yapmakla, koordineli çalışmakla, idari tedbirler almakla ve dene-
timleri yapmakla,

b) Yetkilendirilmiş kuruluşların yetkilendirilmesine ve denetlenmesine ilişkin esasları
belirlemekle, bu esaslar kapsamında yetkilendirmekle, denetlemekle, bu Yönetmeliğe ve yet-
kilendirme esaslarına aykırılık halinde gerekli yaptırımı uygulamakla,

c) Ambalaj Komisyonunu toplamakla, Komisyona başkanlık yapmak ve sekretarya iş-
lerini yürütmekle,

ç) Geri kazanılmış ürünlerin kullanımını özendirmekle,
d) Bu Yönetmelikle sorumluluk verilen taraflar için eğitim faaliyetleri düzenlemekle,
e) Ambalaj atıkları yönetim planının hazırlanmasına, uygulanmasına ve izlenmesine

ilişkin esasları belirlemekle,
f) Piyasaya sürenler tarafından geri dönüşüm/geri kazanım yükümlülüklerinin yerine

getirilmesinde uyulacak hususları belirlemekle,
g) Ambalaj atıkları toplama ve geri dönüşüm/geri kazanım hedeflerine ilişkin göster-

geleri izlemekle, ambalaj ve ambalaj atıklarına ait istatistikleri ve yetkilendirilmiş kuruluşların
temsiliyet paylarını yıllık olarak yayımlamakla,

ğ) Plastik torbaların kullanımının azaltılmasına ve raporlanmasına ilişkin esasları be-
lirlemekle,

h) Ulusal ambalaj atığı önleme planının hazırlanmasına yönelik gerekli çalışmaları yü-
rütmekle,

ı) Döngüsel ekonomi, kaynak verimliliği ve sıfır atık yaklaşımı konularında çalışmalar
yürütmekle, ulusal ve uluslararası çalışmaları izlemekle, çalışmalara katılım sağlamakla,

i) Depozito/iade sisteminin uygulanmasına ve izlenmesine ilişkin esasları belirlemekle,
j) Ambalaj atığı işleme tesislerine ilişkin kriterleri belirlemekle,
k) Görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası çalışmaları izlemek, çalışmalara

katılım sağlamak ve raporlama yapmakla,
görevli ve yetkilidir.
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(2) Bakanlık, gerekli gördüğü durumlarda birinci fıkrada belirtilen yetkilerini il mü-
dürlüklerine devredebilir.

İl müdürlüklerinin görev ve yetkileri
MADDE 7 – (1) İl müdürlüğü;
a) Ambalaj atıklarının yönetimi için belediyeler, ekonomik işletmeler, yetkilendirilmiş

kuruluşlar, çevre lisanslı ambalaj atığı işleme tesisleri ve ambalaj atığı üreticileri arasında
koordinasyonu sağlamakla,

b) Belediyelerin ambalaj atıkları yönetim planlarını incelemek, değerlendirmek ve plan
kapsamında gerçekleştirilen ayrı toplama çalışmalarını izlemekle,

c) İl sınırları içinde faaliyette bulunan ekonomik işletmeleri tespit etmek, ambalaj bilgi
sistemine kayıt etmek, bildirim ve yükümlülüklerin takibini yapmakla,

ç) Depozito/iade sistemlerine ilişkin ambalaj bilgi sistemi üzerinden sunulan uygulama
planlarını incelemek ve değerlendirmekle,

d) Depozito/iade sistemi uygulayan ekonomik işletmelerin plan kapsamındaki çalışma-
larını izlemek ve değerlendirmekle,

e) İl sınırları içinde faaliyette bulunan ambalaj üreticilerini, piyasaya sürenleri, teda-
rikçileri ve satış noktalarını denetlemekle,

f) İl sınırları içinde faaliyette bulunan ambalaj atığı işleme tesislerini tespit ederek çevre
lisansı almalarını sağlamakla,

g) Ambalaj atığı aktarma merkezlerini kayıt altına almakla ve denetlemekle,
ğ) Çevre lisanslı ambalaj atığı işleme tesislerinin ambalaj bilgi sistemi üzerinden faaliyet

konularına göre yükümlü oldukları bildirimlerinin takibini ve kontrolünü yapmakla, bu bildi-
rimlere esas bilgi ve belgeleri incelemekle,

görevli ve yetkilidir.
Belediyelerin görev ve yetkileri
MADDE 8 – (1) Ambalaj atıklarının ayrı toplanmasından, 5216 sayılı Kanunun 7 nci

maddesi kapsamında büyükşehir belediye sınırları içerisinde ilçe belediyeleri ve 5393 sayılı
Kanunun 15 inci maddesi kapsamında belediyeler sorumludur.

(2) Belediyeler, ambalaj atıklarının düzenli depolama tesislerine gönderilmemesi ve
ambalaj atıklarının bu tesislere kabul edilmemesi için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

(3) Büyükşehir belediyeleri;
a) İlçe belediyeleri tarafından bu Yönetmelik kapsamında yürütülen ambalaj atığı top-

lama ve taşıma çalışmalarını koordine etmek ve desteklemekle,
b) İlçe belediyeleri ile birlikte atık karakterizasyonu çalışmasını koordine etmekle,
c) Ambalaj atıkları yönetimi kapsamında, bu Yönetmelikle sorumluluk verilen taraflarla

birlikte eğitim faaliyetleri yapmak veya bu faaliyetlere katkıda bulunmakla,
görevli ve yükümlüdür.
(4) Belediyeler;
a) Bakanlığın belirlediği esaslar doğrultusunda atık karakterizasyonu çalışmasını ya-

parak ambalaj atığı oranını malzeme cinslerine göre belirlemekle,
b) Ambalaj atıklarının ayrı toplanması için altıncı bölümde yer alan hususlara uygun

olarak toplama sistemini kurmakla, ambalaj atığı üreticileri tarafından toplama sistemine verilen
ambalaj atıklarını ayrı toplamakla veya toplattırmakla,

c) Ambalaj atıklarının yönetimi için toplama ayırma tesisi kurmak/kurdurmakla, işlet-
mek/işlettirmekle, kurduğu tesislere çevre lisanslı almak/aldırmakla veya bu faaliyeti çevre li-
sanslı toplama ayırma tesisleri ile gerçekleştirmekle,
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ç) Kurulan toplama sistemini ambalaj atığı üreticilerine ilanen duyurmakla,
d) Ambalaj atıklarının yetkili olmayan kişiler tarafından toplanmasını önlemek amacıyla

gerekli önlemleri almakla,
e) Ambalaj atıklarının ayrı toplanması için ambalaj bilgi sistemi üzerinden ambalaj atık-

ları yönetim planını hazırlamakla, yetkilendirilmiş kuruluşla işbirliği yapılması halinde ise
planı yetkilendirilmiş kuruluşlarla birlikte hazırlamakla, hazırlanan planı ambalaj bilgi sistemi
üzerinden sunmakla,

f) Ambalaj atıkları yönetim planı kapsamında uygulamaya ilişkin yapılacak değişiklik-
leri bir ay içerisinde ambalaj bilgi sisteminden bildirmekle,

g) Yürütülen çalışmalara ilişkin bir önceki yıla ait raporu, Ocak ayı sonuna kadar am-
balaj bilgi sistemi üzerinden sunmakla,

ğ) Ambalaj atığı yönetim planı kapsamında ayrı toplama çalışmalarını yürütmek, izle-
mek, denetlemek, toplanan ambalaj atıklarına ilişkin verileri kayıt altına almak ve verileri am-
balaj bilgi sistemi üzerinden bildirmekle,

h) Toplanan ambalaj atıklarını malzeme cinslerine göre ayrılması için toplama ayırma
tesislerine, malzeme cinslerine göre ayrı ekipmanlarda biriktirilmiş ambalaj atıklarını ise am-
balaj atığı işleme tesislerine göndermekle,

ı) Ambalaj atıkları yönetimi kapsamında, bu Yönetmelikle sorumluluk verilen taraflarla
birlikte eğitim faaliyetleri yapmak ve bu faaliyetlere katkıda bulunmakla,

i) Çevre lisansı başvurusunda bulunacak olan toplama ayırma, geri dönüşüm ve geri
kazanım tesislerine çalışabilecekleri uygun alan temin etmek, bu alanları imar planları üzerine
işlemek ve altyapılarını öncelikli olarak sağlamakla,

görevli ve yükümlüdürler.
(5) Birlik üyesi olunması ve birlik tüzüğünde yer alması halinde, yönetim planının ha-

zırlanması ve ambalaj atıklarının toplanması faaliyetleri, belediyeler adına üye oldukları birlik
tarafından yerine getirilir.

Ambalaj üreticilerinin yükümlülükleri
MADDE 9 – (1) Ambalaj üreticileri;
a) Genişletilmiş üretici sorumluluğu kapsamında ambalajı tasarım aşamasından başla-

yarak, üretim ve kullanım sonrasında en az atık üretecek, geri dönüşümü ve geri kazanımı en
kolay, en ekonomik ve çevreye en az zarar verecek şekilde üretmekle,

b) Ambalajları 15 inci ve 16 ncı maddelerde belirtilen hükümlere uygun olarak üret-
mekle,

c) Ambalajı yeniden kullanıma, geri dönüşüme ve/veya geri kazanıma uygun olacak
şekilde tasarlamak, üretmek ve piyasaya sunmakla,

ç) Ambalaj atıkları yönetimi kapsamında eğitim faaliyetleri yapmakla ve bu faaliyetlere
katkıda bulunmakla,

d) Bir önceki yıl ürettiği, ithal ettiği, ihraç ettiği, piyasaya sürdüğü ambalajlar ile piya-
saya sürdüğü ve/veya ihraç ettiği ürünlerin ambalajlarına ilişkin bildirimler ile bu ambalajların
bu Yönetmeliğe uygun olarak üretildiğine ilişkin bildirimleri, ambalaj bilgi sistemi üzerinden
doldurarak her yıl Mart ayı sonuna kadar ambalaj bilgi sistemi üzerinden göndermekle,

e) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (j) bendinde yer alan ambalaj atıklarını önleme ile
ilgili tedbirleri almakla,
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f) Üretilen ambalajlarda işaretlemenin tercih edilmesi halinde ambalajlarını, üretim es-
nasında 17 nci maddede belirtilen şekilde işaretlemekle,

yükümlüdür.
(2) Doğal kaynak/hammadde korunumu ve geri dönüşümün yaygınlaşması amacıyla

ambalaj üreticileri tarafından aşağıdaki hususlara uyulur;
a) Geri dönüştürülmüş madde ve malzemelerin kullanımına ilişkin mevzuat hükümleri

saklı kalmak kaydı ile plastik, kağıt-karton, cam ve metal ambalaj üreticilerinin yurt içinde pi-
yasaya arz edilecek ambalajlara ilişkin üretim proseslerine konu girdilerin bir kısmını aşağıdaki
tabloda yer alan oranlarda yurt içinde toplanan atıklardan veya bu atıklardan elde edilen geri
dönüştürülmüş malzemeden sağlaması ve bu hususa ilişkin bildirim ve beyanlarını Bakanlıkça
belirlenen esaslar doğrultusunda ambalaj bilgi sistemi üzerinden sunması zorunludur. Bu fık-
rada belirtilen zorunluluklar, ithal edilen ambalajları ve ithal hammaddelerden üretilen amba-
lajları kapsamaz.

b) Ambalaj üretimine ilişkin özel hükümlerin belirlendiği, (a) bendine engel hususları
hüküm altına alan başka mevzuat bulunması durumunda ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

c) (a) bendinde yer almayan malzemelerden üretilen ambalajlar ve kompozit ambalaj-
ların üreticileri, bu ambalajların atıklarının yurt içinde geri kazanım kapasitesinin oluşturul-
masında piyasaya sürenler ile birlikte sorumludur.

Tedarikçilerin yükümlülükleri
MADDE 10 – (1) Tedarikçiler;
a) Ambalaj bilgi sistemine kayıt olmakla, bir önceki yıl tedarik ettiği ambalajları için

ambalaj bilgi sistemi üzerinden her yıl Mart ayı sonuna kadar bildirim yapmakla,
b) Ambalaj temin ve tedarik işlemlerini ambalaj bilgi sistemine kaydı olan ekonomik

işletmeler ile gerçekleştirmekle,
yükümlüdürler.
Piyasaya sürenlerin yükümlülükleri
MADDE 11 – (1) Piyasaya sürenler;
a) Genişletilmiş üretici sorumluluğu kapsamında Atık Yönetimi Yönetmeliğinde yer

alan yükümlükleri yerine getirmekle,
b) Ürünlerin ambalajlanması sırasında yeniden kullanıma uygun ambalajları tercih et-

mekle,
c) Ürünün kullanımı sonrasında en az atık üretecek, geri dönüşümü ve geri kazanımı

en kolay ve en ekonomik ambalajları kullanmakla,
ç) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (j) bendinde yer alan ambalaj atıklarını önleme ile

ilgili tedbirleri almakla,
d) Ambalaj bilgi sistemine kayıt olmakla,
e) Miktara bakılmaksızın bir önceki yıl piyasaya sürdüğü, ithal ettiği, ihraç ettiği ürün-

lerin ambalajları için ambalaj bilgi sistemi üzerinden her yıl Mart ayı sonuna kadar bildirimini
yapmakla,
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f) Ambalaj bilgi sistemine kaydolduğu yıl dâhil olmak üzere, faaliyete başladığı yıldan
itibaren bildirimde bulunmadığı yılları da kapsayacak şekilde piyasaya sürdüğü ambalajlara
ilişkin ambalaj bilgi sistemi üzerinden bildirim yapmakla,

g) Geri dönüşüm/geri kazanım hedeflerini 19 uncu maddede belirtilen oranlarda sağla-
makla, hedeflere ulaşılması için kapasite oluşturmakla,

ğ) Ambalajlı olarak piyasaya sürülen ürünlerin kullanımı sonucu ortaya çıkan ambalaj
atıklarının toplanmasına ve dördüncü bölümde yer alan hükümler doğrultusunda geri dönüşü-
münün/geri kazanımının sağlanmasına yönelik maliyetleri karşılamakla,

h) Piyasaya sürülen ürünlerin ambalajlarının 15 inci ve 16 ncı maddelere uygunluğunu
kontrol ederek yurt içinde piyasaya sürdüğü ambalajlar için Bakanlıkça belirlenen esaslar doğ-
rultusunda ambalaj bilgi sistemi üzerinden uygunluk beyanı vermekle,

ı) Piyasaya sürülen ürünlerin ambalajlarında işaretlemenin tercih edilmesi halinde am-
balajlarını, 18 inci maddede belirtilen şekilde işaretlemekle,

i) Ambalaj ve ambalaj atıklarının yönetimi konusunda eğitim faaliyeti düzenlemekle,
düzenlenen eğitim faaliyetlerine destek sağlamakla, eğitimin sürekliliğini sağlamak ve mali-
yetlerini karşılamakla,

yükümlüdür.
(2) Yurt içinde piyasaya sürdüğü ambalajların toplamı yıllık bin kilogram ve altında

olan işletmeler geri dönüşüm/geri kazanım hedeflerinden muaftır.
Yetkilendirilmiş kuruluşun yükümlülükleri
MADDE 12 – (1) Yetkilendirilmiş kuruluşlar;
a) Atık Yönetimi Yönetmeliği ile yetkilendirilmiş kuruluşlara getirilen yükümlülüklere

uymakla,
b) Piyasaya sürenlerden gelen işbirliği talebini karşılamakla,
c) Temsil ettiği piyasaya sürenlerin ambalaj bilgi sistemi üzerinden bildirimlerini her

yıl Mart ayı sonuna kadar göndermelerinin sağlanması amacıyla gerekli bilgilendirmeyi yap-
makla,

ç) Piyasaya sürenler ile yapılan anlaşmalar doğrultusunda piyasaya sürenlerin geri dö-
nüşüm/geri kazanım yükümlülüğünü dördüncü bölümdeki hükümlere uygun olarak yerine ge-
tirmekle,

d) Ambalaj bilgi sistemine kaydı olmayan ekonomik işletmeleri tespit etmekle ve il
müdürlüklerine bildirmekle,

e) Ambalaj atıklarının yönetimi için kapasite oluşturmakla,
f) İşbirliği yaptığı çevre lisanslı ambalaj atığı işleme tesisleri tarafından yapılan bildirim

ve geri dönüşüm/geri kazanım yükümlülüğüne ilişkin sunulan belgeleri incelemekle ve onay-
lamakla,

g) Faaliyetlerini iki yılda bir bağımsız denetim kuruluşlarına inceletmekle ve inceleme
raporlarını Bakanlığa sunmakla,

ğ) Alınan yetki çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmaları, bu çalışmalara yönelik ayni
ve nakdi olarak verilen destekleri, bir sonraki yıl için planlanan çalışmaları içeren yıllık faaliyet
raporlarını bir sonraki yılın Mart ayı sonuna kadar Bakanlığa sunmakla,

h) Ambalaj atıklarının yönetimi konusunda eğitim faaliyeti düzenlemek, düzenlenen
eğitim faaliyetlerine destek olmak, eğitimin sürekliliğini sağlamak ve maliyetlerini karşıla-
makla,

ı) Ambalaj atıklarının ülke genelinde ayrı toplanması için belediyelerle çalışmakla, be-
lediyelerin ambalaj atıkları yönetim planına katılım sağlamakla,

i) Ambalaj atıklarının yönetim planı kapsamında belediyelerin ayrı toplama faaliyetle-
rini desteklemekle ve izlemekle, buna ilişkin çalışmaların maliyetlerini belediyeler ile birlikte
belirleyerek yükümlülüğü doğrultusunda maliyetleri karşılamakla,
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j) Ambalaj atıkları yönetim planı kapsamında biriktirme ekipmanları, toplama araçları,
eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları ile makine ve ekipman desteğinin sağlanması için; ilk beş
yıl, yıllık bütçesinin genel yönetim giderleri dışında kalan miktarının en az yüzde 25’ini, daha
sonraki dönemler için ise bakım, onarım, yenileme ve eğitim ihtiyaçları göz önünde bulundu-
rularak uygulamaların aksamadan devam etmesini sağlayacak şekilde belediyelere altyapı des-
teği sağlamakla,

yükümlüdür.
(2) Yetkilendirilmiş kuruluşun işbirliği yapmakla zorunlu olduğu asgari belediye nüfu-

su; ülke genelindeki toplam belediye nüfusu ile kendi temsiliyet payı oranının çarpılması ile
hesaplanır.

(3) Bu Yönetmelikte belirtilen yetkilendirilmiş kuruluş yükümlülüklerine ilave yüküm-
lülükler Bakanlıkça ayrıca belirlenebilir.

Ambalaj atığı üreticisinin yükümlülükleri
MADDE 13 – (1) Ambalaj atığı üreticileri, ambalaj atıklarını, bağlı bulundukları bele-

diyenin ambalaj atıkları yönetim planına uygun olarak, ayrı biriktirmek ve belediyelerce belir-
lenen şekilde belediyenin toplama sistemine veya atık getirme merkezlerine vermekle yüküm-
lüdür. Ancak çevre kirliliğine yol açmayacak şekilde ambalaj atıklarını oluştuğu noktada cins-
lerine göre ayrı biriktiren sanayi işletmeleri ile altıncı bölümde belirtilen toplama sisteminin
oluşturulmadığı ve biriktirme ekipmanlarının temin edilemediği yerlerdeki ambalaj atığı üre-
ticileri ambalaj atıklarını çevre lisanslı ambalaj atığı işleme tesislerine verebilirler.

(2) Sanayi işletmeleri ile askeri birlik ve kurumlar, Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 9 uncu
maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde tanımlandığı şekilde ambalaj atıklarına ilişkin olarak
atık beyan formunu Bakanlığa sunmakla ve bir nüshasını saklamakla yükümlüdürler.

(3) Belediyenin yönetim sistemi dışında kalan ambalaj atığı üreticileri, tüketim sonucu
oluşan ambalaj atıklarını çevre kirliliğine yol açmayacak şekilde ayrı olarak biriktirerek bele-
diyenin toplama sistemine veya çevre lisanslı ambalaj atığı işleme tesislerine verirler.

(4) Yüz konut ve üzeri sitelerde site yönetimleri tarafından ambalaj atıkları için bele-
diyenin toplama sistemine uygun biriktirme ekipmanlarının yerleştirilmesi zorunludur.

(5) Otel, restoran, hastane, üniversite, terminal, spor kompleksleri gibi işletmeler tara-
fından ambalaj atıklarının kaynağında ayrı biriktirilmesi amacıyla biriktirme ekipmanlarının
yerleştirilmesi zorunludur.

Satış noktalarının yükümlülükleri
MADDE 14 – (1) Satış noktaları;
a) İki yüz metrekareden büyük kapalı alana sahip olması halinde, ambalaj atıklarının

kaynağında ayrı toplanmasını sağlamak amacıyla, satış noktalarında tüketicilerin rahatlıkla gö-
rebilecekleri yerlerde, tüketicilerin bilgilendirilmesi, atıkların ayrı toplanması ve cinslerine
göre tasnifinin sağlanması için ambalaj atığı toplama noktaları oluşturmakla,

b) Ambalaj bilgi sistemi kullanıcı kodu almamış olan piyasaya süren işletmeleri tespit
ederek il müdürlüğüne bildirmekle, kullanıcı kodu almamış işletmelerin ürünlerini satmamakla,

c) Ambalaj bilgi sistemine kayıt olmakla, ürettiği, piyasaya sürdüğü ve tedarik ettiği
ambalajlara ilişkin ambalaj bilgi sistemi üzerinden bildirim yapmakla,

ç) Torba kullanımını en aza indirecek tedbirleri almakla ve bu konuda tüketicileri bil-
gilendirmekle,

d) Plastik torba kullanımının azaltılması amacıyla; 5 inci maddenin birinci fıkrasının
(n) bendinde belirtilen tarihten itibaren plastik torbaları ücretsiz vermemekle ve aynı fıkranın
(m) bendinde yer alan hedeflerin sağlanması için gerekli tedbirleri almakla,

yükümlüdür.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ambalajın Üretimine ve Piyasaya Sürülmesine İlişkin Hükümler

Temel şartlar
MADDE 15 – (1) Ambalajlar, yeniden kullanılacak, geri dönüştürülecek, geri kazanı-

lacak ve bu işlemleri kapsayan yönetim ve bertaraf aşamalarında çevreye en az zarar verecek
şekilde tasarlanmak ve üretilmek zorundadır. Bu şartlara uygunluğunun belirlenmesinde ilgili
ulusal ve uluslararası standartlar dikkate alınır.

(2) Alternatifi olmayan ambalajlar dışında, geri dönüşümü ve geri kazanılması teknik
olarak mümkün olmayan ambalajların üretilmesi, piyasaya sürülmesi ve ithali yasaktır.

(3) Yurt içinde üretilecek ve ithal edilecek ambalajların sağlaması gereken temel şartlar
aşağıda belirtilmiştir:

a) Ambalajın üretimi ve bileşimine ilişkin;
1) Tüketici ve ambalajlanan ürün için gerekli güvenlik ve sağlık düzeyini sağlamaya

yeterli olandan fazla hacim ve ağırlıkta ambalaj kullanılmaması,
2) Ambalajın tasarlanırken, üretilirken ve satışa sunulurken yeniden kullanıma ve/veya

geri dönüşüm dâhil geri kazanıma uygun olması,
3) Ambalaj atığının ve üretimi esnasında oluşan atıkların geri kazanımı veya bertarafı

sırasında ambalajın içerdiği maddelerin çevre üzerindeki etkisi göz önünde bulundurularak,
ambalaj ve ambalajın bileşenleri üretilirken zararlı ve tehlikeli maddelerin en aza indirilmesi,

zorunludur.
b) Ambalajların yeniden kullanılabilir niteliğe sahip olmaları için;
1) Ambalajın fiziki özelliği ve niteliğinin normal şartlar altında ambalajın birden fazla

kullanımına izin verecek şekilde olması,
2) Ambalajın yeniden kullanımı sürecinde, çalışanların sağlık ve güvenlik şartları göz

önünde bulundurulması,
3) Ambalaj yeniden kullanılmayacak hale gelerek atık olduğu zaman, (c) bendinde be-

lirtilen özel şartların sağlanması,
zorunludur.
c) Ambalajların geri kazanılabilir niteliğe sahip olması için;
1) Ambalaj atıklarının maddesel geri dönüşüm yoluyla geri kazanılması durumunda;

piyasaya sunmak üzere ambalaj üretilirken, ambalajın üretiminde kullanılan maddelerin ağır-
lıkça belli bir yüzdesinin geri dönüştürülebilir olması,

2) Ambalaj atıklarının enerji geri kazanım amacıyla işlenmesi durumunda; enerji geri
kazanımının en uygun düzeyde olmasını sağlamak için işlenecek ambalaj atığının minimum
alt kalorifik değere sahip olması,

3) Ambalaj atıklarının kompost yapılmak üzere işlenmesi durumunda, doğada parçala-
nabilecek nitelikte olması, ayrı toplama işlemini ve kompost yapma sürecini engellememesi,

4) Biyolojik olarak parçalanabilir ambalaj atıklarının; fiziki, kimyasal, termal veya bi-
yolojik ayrıştırma işlemlerinden sonra, nihai kompostun sonunda karbondioksit, biyokütle ve
suya dönüşebilecek niteliğe sahip olması,

zorunludur.
Ağır metal konsantrasyonları
MADDE 16 – (1) Ambalaj üreticileri, ambalajda veya ambalaj bileşenlerinde bulunan

kurşun, kadmiyum, cıva, artı altı değerlikli krom konsantrasyonlarının toplamının 100 ppm’i
aşmamasını sağlamak zorundadır. Ancak, tamamen kurşunlu kristal camdan yapılan ambalajlar
için bu zorunluluk geçerli değildir.
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(2) Cam ambalaj üretiminde geri dönüştürülmüş malzeme kullanılması durumunda, her
bir cam fırını için ayrı ayrı bakılmak kaydı ile temsili örneklerde ardışık on iki ay süre içinde
yapılan toplam ağır metal analizlerinin aylık ortalamalarının 200 ppm sınırını aşmaması şar-
tıyla, birinci fıkrada belirtilen konsantrasyon limitleri aşılabilir.

Ambalajların üretim aşamasında işaretlenmesi
MADDE 17 – (1) Ambalaj atıklarının geri toplanması, yeniden kullanılması, geri ka-

zanımının kolaylaştırılması ve tüketicinin bilgilendirilmesi amacıyla ambalajlar üretimleri sı-
rasında işaretlenir.

(2) İşaretleme gönüllülük esasına dayanır. Ambalaj üreticilerinin işaretlemeyi tercih et-
mesi halinde;

a) Ambalaj üreticileri tarafından, ürettikleri ambalajların üzerinde, Ek-3’te yer alan Amba-
lajların Üzerinde Kullanılacak Sembol ile Ek-2’de yer alan Ambalaj İşaretleme Sistemine göre
ambalajın türünü belirten kısaltma ve malzeme türüne ait numara bulundurulur.

b) Sembolün merkezine ambalajın üretildiği malzemenin türünü temsil eden numara,
altına da büyük harfler ile malzeme türünü temsil eden kısaltma yazılır.

c) Ek-2’de yer alan Ambalaj İşaretleme Sisteminde tanımlanan malzeme türlerinin dı-
şında yer alan malzemeler işaretlenmez.

ç) İşaretlemenin, ambalajın üzerinde; kolayca görülebilir, okunabilir, ambalaj açıldı-
ğında dahi kalıcı ve dayanıklı olması sağlanır.

d) Teknik sebeplerden dolayı, ambalajın üzerinde işaretleme yapılamaması halinde, işa-
retleme piyasaya süren tarafından ambalajın veya etiketin üzerinde yapılır.

Ambalajların piyasaya sürenler tarafından işaretlenmesi
MADDE 18 – (1) Ambalajlar, piyasaya sürenler tarafından bu Yönetmelikte belirtilen

esaslara uygun olarak toplama ve geri kazanım sistemine dâhil olduğunun belirtilmesi ve tü-
keticinin bilgilendirilmesi amacıyla işaretlenir. Bu işaretleme, piyasaya sürenin kayıt altında
olduğunu ve geri kazanım konusunda dâhil olduğu sistemi gösterir.

(2) İşaretleme gönüllülük esasına dayanır. Piyasaya sürenlerin işaretlemeyi tercih etmesi
halinde, piyasaya sürenler, ambalajlarında veya etiketlerinde;

a) Ek-3’te yer alan Ambalajların Üzerinde Kullanılacak Sembol ile bu sembolün altında
Bakanlığın verdiği kullanıcı kodu numarasını,

b) Yetkilendirilmiş kuruluşa üye olanlar üye olduğu yetkilendirilmiş kuruluşun sembo-
lünü,

c) Birden fazla yetkilendirilmiş kuruluşla çalışanlar (a) ve (b) bentlerinde yer alan sem-
bollerin birini veya hepsini,

bulundurur.
(3) İşaretleme ambalajın veya etiketin üzerine yapılır. İşaretlemenin kolayca görülebilir,

okunabilir, ambalaj açıldığı takdirde dâhi kalıcı ve dayanıklı olması zorunludur. Ambalajlarda
geri kazanımı olumsuz etkilemeyecek malzemeden yapılmış etiketler ve yapıştırıcılar kullanılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Geri Dönüşüm/Geri Kazanım Hedefleri ve Hedeflerin Yerine Getirilmesi

Geri kazanım/geri dönüşüm hedefleri
MADDE 19 – (1) Yetkilendirilmiş kuruluş/piyasaya sürenler, 2005 yılından 2018 yılına

kadar ambalaj atıklarının en az aşağıda belirtildiği oranlarda geri kazanım hedeflerini sağla-
makla yükümlüdürler:
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(2) Yetkilendirilmiş kuruluşlar ve depozito/iade sistemi uygulayan piyasaya sürenler,
2018 yılından itibaren en az aşağıda verilen oranlarda malzeme bazlı geri dönüşüm hedeflerine
ulaşılmasını sağlarlar:

(3) Bakanlık, ambalaj atıklarının yönetimi konusunda bu Yönetmelikte yükümlülüğü
bulunan tüm taraflar ile birlikte gerekli tedbirleri alarak 2018 yılından itibaren ülke genelinde
en az aşağıda verilen oranlarda malzeme cinsine bakılmaksızın toplam geri dönüşüm ve geri
kazanım hedeflerine ulaşılmasını sağlar:

(4) Yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından ahşap hariç olmak üzere ikinci fıkradaki he-
deflerin en az %80’inin ayrı toplama sistemi ile toplanan sanayi işletmelerinden kaynaklananlar
hariç diğer ambalaj atıklarından sağlanması zorunludur. Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı
toplanmasına yönelik çalışmalar işbirliği yapılan belediyelerin ambalaj atıkları yönetim planları
kapsamında gerçekleştirilir.
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(5) Kompozit ambalajların geri dönüşüm/geri kazanım hedeflerinin sağlanması için;
birim ambalajın bileşiminde bulunan ve ağırlıkça en fazla miktarı oluşturan malzemenin türüne
ait hedef doğrultusunda kompozit malzeme toplanır.

(6) İkinci ve üçüncü fıkralarda yer alan hedeflere ilişkin hesaplamalar, Ek-4’te yer alan
hükümler çerçevesinde gerçekleştirilir.

Geri dönüşüm/geri kazanım hedeflerinin yerine getirilmesi
MADDE 20 – (1) Piyasaya sürenler geri dönüşüm/geri kazanım hedefini yerine getir-

mek amacıyla piyasaya sürdüğü ürünlerin ambalajlarına depozito/iade sistemi uygulayabilir
veya yetkilendirilmiş kuruluşa sorumluluklarını devredebilir. Bakanlıkça yetkilendirilmiş bir
kuruluş bulunmaması durumunda piyasaya sürenler münferit olarak geri dönüşüm/geri kazanım
hedeflerini yerine getirirler.

(2) Ürünlerinin ambalajlarına depozito/iade sistemi uygulamayı tercih edenler;
a) Depozito/iade sistemine ilişkin planı ambalaj bilgi sistemi üzerinde yer alan format

doğrultusunda hazırlayarak, sistem üzerinden sunmakla,
b) Kullanım ömrü dolmuş depozitolu/iadeli ambalajların çevre lisanslı ambalaj atığı iş-

leme tesisine gönderilmesini sağlamakla,
c) Depozitolu/iadeli olarak piyasaya sürdükleri ve geri topladıkları ambalaj ve ambalaj

atıklarına ilişkin yıllık bildirimlerini sonraki yılın Mart ayı sonuna kadar ambalaj bilgi sistemi
üzerinden sunmakla,

yükümlüdür.
(3) Yetkilendirilmiş kuruluşla anlaşma yöntemini tercih edenler;
a) Yükümlülüğün yerine getirileceği yılın en geç Haziran ayı sonuna kadar yapılan an-

laşmayı ambalaj bilgi sistemi üzerinden göndermekle yükümlüdür.
b) Yükümlülüklerin yerine getirilmesinde, yetkilendirilmiş kuruluş ve yetkilendirilmiş

kuruluş ile işbirliği içerisinde olan piyasaya sürenler müteselsilen sorumludurlar.
c) Piyasaya sürenler yükümlülüklerini bir veya birden fazla yetkilendirilmiş kuruluş

aracılığı ile yerine getirebilirler.
Geri dönüşüm/geri kazanım hedeflerininin yerine getirilmesine ilişkin hususlar
MADDE 21 – (1) Yetkilendirilmiş kuruluşlar/piyasaya sürenler ambalaj atıklarının top-

lanması, ayrılması, geri dönüşümü ve geri kazanımı konusunda gerçekleştirdiği çalışmalara
ilişkin, depozito/iade sistemi uygulayan piyasaya sürenler ise bu sistemle geri toplanan ambalaj
ve ambalaj atıkları ile geri dönüştürülen/geri kazanılan ve yeniden kullanılan ambalajlara ilişkin
bir önceki yıla ait verileri ambalaj bilgi sistemi üzerinden sunmakla yükümlüdür. Sunulacak
bilgi ve belgeler ile bu bilgi ve belgelerin incelenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin hususlar,
Bakanlıkça belirlenir.

Geri dönüşüm/geri kazanım hedeflerine ulaşılamaması
MADDE 22 – (1) Depozito/iade sistemi uygulayan piyasaya sürenler ile yetkilendiril-

miş kuruluşların 19 uncu maddede belirtilen hedefleri sağlayamamaları durumunda, eksik kalan
miktar bir sonraki yıl için uygulanan hedeflere karşılık gelen miktara ilave edilir ve 2872 sayılı
Kanun uyarınca idari yaptırım uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Yetkilendirilecek Kuruluşta Aranacak Şartlar, Yetki Verilmesi,

Denetimi ve Yetki İptali

Yetkilendirilecek kuruluşta aranacak şartlar ve yetki verilmesi
MADDE 23 – (1) Yetkilendirilecek kuruluşun tüm ambalaj cinsleri için yetki başvuru-

sunda bulunması ve temsiliyet payının her bir ambalaj cinsi için en az yüzde beş, toplamda ise
en az yüzde on olması zorunludur.

(2) Birinci fıkrada yer alan temsiliyet şartını sağlayan kuruluşlar, Atık Yönetimi Yö-
netmeliğinde belirtilen hükümler doğrultusunda yetki başvurusunda bulunurlar.
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Yetkilendirme süreci, yetkilendirilmiş kuruluşun denetimi ve yetki iptali
MADDE 24 – (1) Yetkilendirme süreci, yetkilendirilmiş kuruluşun denetimi ve yetki

iptali Atık Yönetimi Yönetmeliğinde belirtilen hükümler doğrultusunda gerçekleştirilir.
(2) Yetkisi iptal edilen kuruluş, iki yıl süre ile yeniden yetki başvurusunda bulunamaz.

ALTINCI BÖLÜM
Ambalaj Atıkları Toplama Sistemi

Biriktirme ekipmanları ve toplama araçları
MADDE 25 – (1) Ambalaj atıklarının ayrı toplanmasına yönelik kullanılacak biriktirme

ekipmanları mavi renkli olur. Ambalaj atıklarının malzeme cinslerine göre ayrı biriktirilmesi
halinde kullanılacak biriktirme ekipmanlarında cam için yeşil ve/veya beyaz, kağıt için mavi,
plastik için sarı, metal için gri renk kullanılır.

(2) Kumbara, konteyner, iç mekan kutusu, poşet ve benzeri ayrı toplama ekipmanlarının
üstünde ayrı toplanacak ambalaj atıkları şekil ve yazı ile açık olarak belirtilir.

(3) Ambalaj atıklarının görünüş, koku, toz, sızdırma ve benzeri olumsuz etkileri engel-
leyecek şekilde kapalı araçlarla taşınması sağlanır.

Belediye toplama sistemi
MADDE 26 – (1) Belediyelerce ambalaj atığı yönetim planı kapsamında oluşturulan

toplama sisteminde 25 inci maddede belirtilen hükümlere ilave olarak aşağıdaki hususlara uyulur:
a) Plan kapsamında yürütülecek ambalaj atığı toplama sisteminde evsel atıkların top-

lanması için kullanılan araç kapasitesinin en az %20’si kadar toplama kapasitesine ve hacmine
sahip araç bulundurulur.

b) Ambalaj atıklarının toplanması amacıyla kullanılacak araç ve ekipmanlara ilişkin
bilgiler ile toplama faaliyetinde görevlendirilen personel bilgileri ambalaj atıkları yönetim pla-
nında sunulur.

c) Toplama araçlarında ve biriktirme ekipmanlarında;
1) İlgili belediyenin adı ve iletişim bilgileri bulunur,
2) Ayrı toplanacak ambalaj atıkları yazı ve şekil ile açık olarak belirtilir, yazı ve şekiller

kolayca okunabilecek ve anlaşılabilecek boyutlarda tasarlanır,
3) Elektronik veri tabanlı takip ve izleme sistemi bulunması zorunludur.
ç) Ambalaj atıkları yönetim planı kapsamında ambalaj atıklarının biriktirilmesi için olu-

şan atık miktarını karşılayacak kapasiteye sahip olacak şekilde; 400.000 ve üzeri nüfusa sahip
belediyelerde her yüz konuta en az bir adet biriktirme ekipmanı veya her 400 metrede en az
bir adet biriktirme ekipmanı, 100.000-400.000 arası nüfusa sahip belediyelerde her yüz elli ko-
nuta en az bir adet biriktirme ekipmanı veya her 500 metrede en az bir adet biriktirme ekipmanı,
100.000 ve altında nüfusa sahip belediyelerde ise her iki yüz konuta en az bir adet biriktirme
ekipmanı veya her 600 metrede en az bir adet biriktirme ekipmanı yerleştirilir.

d) Yüz konut ve üzeri sitelerde site yönetimleri tarafından ambalaj atığı biriktirme ekip-
manlarının yerleştirilmesi sağlanır.

e) Belediyelerin yönetim sistemi içerisinde kalan yerler ile özellikle kamu kurum ve
kuruluşları, otel, restoran, eğitim kurumları, park, bahçe, spor kompleksi, terminal gibi ambalaj
atığının yoğun olarak oluştuğu yerlere ambalaj atığı biriktirme ekipmanlarının yerleştirilmesi
sağlanır.

Ambalaj atığı aktarma merkezi
MADDE 27 – (1) Toplanan ambalaj atıklarının toplama ayırma tesislerine ulaştırılma-

dan önce biriktirilmesi amacıyla belediyeler/belediye birlikleri tarafından ambalaj atığı aktarma
merkezleri kurulabilir/kurdurulabilir, işletilebilir/işlettirilebilir.

(2) Ambalaj atığı aktarma merkezinin;
a) Etrafının kalıcı yapı malzemesi ile çevrili olması ve ambalaj atıklarının bekletildiği

alanın üzerinin kapalı olması,
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b) Zemininin beton veya asfalttan yapılmış olması,
c) Yıkama işlemi sonrası oluşan atık sular için toplama kanalları ile ızgara sistemine

sahip olması, toplanan atık suların ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak bertarafının sağ-
lanması,

zorunludur.
(3) Aktarma merkezlerinde sadece biriktirme yapılır, ayırma faaliyeti gerçekleştirilmez.
(4) Ambalaj atıkları yönetim planı kapsamında toplanan ve aktarma merkezlerinde bi-

riktirilen ambalaj atıkları çevre lisanslı toplama ayırma tesislerine, malzeme cinsine göre ayrı
toplanmış ambalaj atıkları ise çevre lisanslı ambalaj atığı işleme tesislerine gönderilir.

(5) Bu merkezler il müdürlüklerince ambalaj bilgi sistemine kayıt edilir.
(6) Kurulan aktarma merkezleri, aktarma merkezini oluşturan belediyenin onayı doğ-

rultusunda diğer belediyeler tarafından ortaklaşa kullanılabilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çevre Lisansı Alınması

Çevre lisansı işlemleri
MADDE 28 – (1) Ambalaj atıklarının toplanması, ayrılması, geri dönüştürülmesi ve/veya

geri kazanılması amacıyla faaliyet göstermek isteyen tesisler, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği
doğrultusunda geçici faaliyet belgesi/çevre lisansı almak zorundadır.

(2) Piyasaya süren tarafından depozito/iade sistemiyle toplanan ambalajların yeniden
kullanımı faaliyeti, çevre lisansından muaftır.

(3) Toplama ayırma tesisleri, 29 uncu maddede, geri dönüşüm tesisleri ise 30 uncu mad-
dede belirtilen kriterleri sağlar.

(4) Ambalaj atıklarını enerji geri kazanımı amacıyla yakıt olarak kullanacak tesisler ile
yakarak bertaraf edecek tesisler, 6/10/2010 tarihli ve 27721 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik hükümlerine uymak zorundadır.

(5) Ambalaj atığı işleme tesisleri, toplanan, ayrılan, yeniden kullanıma hazırlanan, geri
dönüştürülen, geri kazanılan, ambalaj atıklarına ilişkin bildirimlerini, her ay ambalaj bilgi sis-
temi üzerinden faaliyet konularına göre yapmakla yükümlüdürler.

(6) Ambalaj atığı işleme tesisleri, tesislerine kabul ettiği, işlediği, bakiye olarak oluş-
turduğu atıklar ile geri dönüşüm/geri kazanım faaliyeti neticesinde oluşan ürünlerin bilgilerine
ilişkin bildirimlerini Bakanlığın atık yönetimi uygulaması üzerinden yapmakla yükümlüdür.

Ambalaj atığı toplama ayırma tesislerinde sağlanması gereken kriterler
MADDE 29 – (1) Ambalaj atıklarının toplanarak cinslerine göre ayrıldığı toplama ayır-

ma tesislerinde;
a) Atık Yönetimi Yönetmeliği ile atık işleme tesislerine getirilen yükümlülüklere uyul-

ması,
b) Yerleşim alanlarına mesafesinde sağlık koruma bandı mesafesinin göz önünde bu-

lundurularak yer seçiminin yapılması ve tesiste alıcı ortamın, toprağın, yüzeysel suların ve yer-
altı sularının kirlenmesini önleyecek şekilde önlemlerin alınması,

c) Tesisten kaynaklanabilecek koku, toz, sızıntı suyu, gaz ve benzeri olumsuz etkileri
asgari düzeye indirmek için her türlü önleyici tedbirlerin alınması,

ç) Ambalaj atıklarının ayrılacağı alanın üzerinin ve etrafının tamamen kapalı olması,
faaliyet gösterilen açık ve kapalı alanların zemininin beton olması,

d) Tamamen kapalı alanlar haricindeki alanların etrafının tesis güvenliğini sağlayacak
şekilde kalıcı yapı malzemeleri ile çevrili olması,

e) İnternet bağlantılı uzaktan erişim imkânı veren kantar programının bulunması,
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f) Kabul ettikleri atıkların takibi amacıyla tesis giriş ve çıkış noktalarına, tesise uzaktan
erişim imkânı da sağlayan gerekli kamera kayıt sisteminin kurulması, Bakanlıkça veya il mü-
dürlüklerince talep edilmesi durumunda kayıtların sunulması amacıyla elde edilen kayıtların
en az otuz gün süreyle saklanması,

g) Paratoner sisteminin bulunması,
ğ) Kapasiteyi karşılayacak şekilde platformlu ambalaj atığı ayırma bandı ile malzeme

cinsine göre ayrılacak ambalaj atıkları için, ayırma bandının kenarlarında belirli aralıklar ile
ayırma gözleri ve bu gözlerin altında, cinslerine göre ayrılan ambalaj atıklarının biriktirilmesi
maksadıyla tesis içerisinde kolayca hareket ettirilebilecek konteynerler veya pres hattını bes-
leyen atık bölmeleri bulundurulması,

h) Tesise kabul edilen karışık ambalaj atıklarının sadece ayırma bantlarında ayrıştırıl-
masının sağlanması,

ı) En az bir pres makinesi bulundurulması,
i) Kullanılacak tüm ekipmanlarının firma demirbaşlarına kaydının yapılması ve bu ekip-

manların kapasite raporunda gösterilmesi,
j) Yıkama işlemi sonrası oluşan atık sular için toplama kanalları ile ızgara sistemi bu-

lundurulması, toplanan atık suların ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak bertarafının sağ-
lanması,

k) Tesise gelen, ayrılan ve tesisten çıkan ambalaj atıklarına ait bilgilerin kaydedildiği
veri kayıt sisteminin bulundurulması,

zorunludur.
(2) Ambalaj atıklarının, cinslerine göre ayrılmasını sağlamak için faaliyet gösterecek

toplama ayırma tesisleri üç farklı tipte kurulabilir. Bu tesislerin birinci fıkrada belirtilen kriter-
lerin yanında aşağıda verilen kapasiteleri sağlamaları zorunludur. Aşağıdaki tip tesislerin teknik
kriterleri ve uygunluk değerlendirmesine ilişkin esaslar Bakanlıkça ayrıca belirlenir.

a) Hizmet edeceği nüfus 400.000 ve üzeri olan tesisler 1. Tip tesis olarak değerlendirilir;
bu tesislerin toplam alanının en az 3.000 m2 olması ve en az 2000 m3/gün ayırma kapasitesine
sahip olması gerekmektedir.

b) Hizmet edeceği nüfus 100.000-400.000 arası olan tesisler 2. Tip tesis olarak değer-
lendirilir; bu tesislerin toplam alanının en az 2.000 m2 olması ve 600 m3/gün -2000 m3/gün ara-
sında ayırma kapasitesine sahip olması gerekmektedir.

c) Hizmet edeceği nüfus 100.000’e kadar olan tesisler 3. Tip tesis olarak değerlendirilir;
bu tesislerin toplam alanının en az 1.000 m2 olması ve 100 m3/gün -600 m3/gün arasında ayırma
kapasitesine sahip olması gerekmektedir.

ç) Belediye yönetim planı kapsamı dışında faaliyet gösterecek ayırma tesisleri en az 3.
Tip tesis kriterlerini sağlaması gerekmektedir.

(3) 1. Tip toplama ayırma tesislerinde en az bir tanesi çevre mühendisliği meslek gru-
bundan olmak üzere, tüm toplama ayırma tesislerinde tam zamanlı olarak çevre görevlisi is-
tihdam edilmesi gerekmektedir.

(4) Toplama ayırma tesisleri tarafından tesise kabul edilen ve işlenen ambalaj atıkları
çevre lisanslı ambalaj atığı geri dönüşüm tesislerine gönderilir. Ancak maddesel geri dönüşümü
yapılamayan ve/veya maddesel geri dönüşümü ekonomik olmadığı anlaşılan ambalaj atıklarının
diğer geri dönüşüm yöntemleri ile de geri dönüşümü sağlanamazsa, bu atıklar enerji geri ka-
zanımı amacı ile faaliyet gösteren çevre lisanslı atık işleme tesislerine veya yakma tesislerine
gönderilir.

(5) Bakanlık ve/veya il müdürlüğü ambalaj atığı ayırma tesislerinden bu maddede yer
alan hususlara ilişkin ve/veya ilave olarak bilgi veya belge isteyebilir.
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Ambalaj atığı geri dönüşüm tesislerinin sağlaması gereken kriterler
MADDE 30 – (1) Ambalaj atıklarının işlenerek asıl kullanım amacı ya da diğer amaçlar

doğrultusunda ürünlere, malzemelere ya da maddelere dönüştürüldüğü geri dönüşüm tesisle-
rinin;

a) Atık Yönetimi Yönetmeliği ile atık işleme tesislerine getirilen yükümlülüklere uyması,
b) Faaliyet gösterilen açık ve kapalı alanlarının zeminin beton olması,
c) Tamamen kapalı alanları haricindeki alanlarının etrafının tesis güvenliğini sağlayacak

şekilde kalıcı yapı malzemeleri ile çevrili olması,
ç) İnternet bağlantılı uzaktan erişim imkânı veren kantar programının bulunması,
d) Tesise uzaktan erişim imkânı veren kamera sisteminin bulunması,
e) Yıkama işlemi sonrası oluşan atık sular için toplama kanalları ve ızgara sistemine

sahip olması, toplanan atık suların ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak bertarafının sağ-
lanması,

f) Gelen, geri dönüştürülen ve elde edilen ürünlere/malzemelere ait bilgilerin kayde-
dildiği veri kayıt sisteminin bulunması,

g) Ambalaj bilgi sistemine kayıt olması, tesise giren ve tesisten çıkan malzemeler ile
bunların alındığı ve verildiği yerleri ambalaj bilgi sistemi üzerinden bildirmesi,

ğ) Geri dönüşüm sonucunda elde edilen malzemenin nihai ürün olmaması halinde mal-
zemenin kullanımına yönelik talebin sürekli olduğunun ve malzemenin ekonomik değere sahip
bir ürünün üretim prosesinde ihtiyaç duyulan hammadde niteliğinde olduğunun malzemeyi ta-
lep edenin taahhütü ile belgelemesi ve geri dönüştürülmüş malzeme ile yapılan üretim sonu-
cunda elde edilen nihai ürünün ürün standardını bozmadığının belgelenmesi,

zorunludur.
(2) Bu tesislerin faaliyet konusuna, proseslerine ve bu proseslerden elde edilen malze-

melere göre sağlaması gereken teknik kriterlere ilişkin ilave hususlar Bakanlıkça ayrıca belir-
lenir.

(3) Bakanlık ve/veya il müdürlüğü birinci fıkrada yer alan hususlara ilişkin ve/veya ila-
ve bilgi veya belge isteyebilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Avrupa Birliği mevzuatına uyum
MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik, 20/12/1994 tarihli ve 94/62/AT sayılı Ambalaj ve

Ambalaj Atıkları Hakkında Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi dikkate alınarak Avrupa
Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Ambalaj Komisyonu
MADDE 32 – (1) Ambalaj Komisyonu, biri başkan olmak üzere Bakanlık personeli

ile Bakanlığın uygun göreceği yetkilendirilmiş kuruluş, ambalaj üreticileri, tedarikçiler, piya-
saya sürenler, büyükşehir belediyeleri, belediyeler, belediye birlikleri, çevre lisanslı ambalaj
işleme tesisleri, satış noktaları ve ilgili diğer sektörlerin yetkili temsilcilerinden oluşur.

(2) Ambalaj Komisyonu, yılda en az bir kere Bakanlığın belirleyeceği gündemle Ba-
kanlık temsilcisinin başkanlığında toplanır. Komisyonun sekretarya hizmetleri, Bakanlık tara-
fından yürütülür. Toplantı yer ve zamanı ile gündemine ilişkin hususlar, toplantı tarihinden en
az 15 gün önce Bakanlık tarafından üyelere bildirilir.

(3) Ambalaj Komisyonu, bu Yönetmelik doğrultusunda yürütülen çalışmaları ve uygu-
lamaları değerlendirerek tavsiye kararları alır.

Eğitim ve bilgilendirme
MADDE 33 – (1) Belediyeler, ekonomik işletmeler, yetkilendirilmiş kuruluşlar, satış

noktaları, çevre lisanslı ambalaj atığı işleme tesisleri; ambalaj atıklarının kaynağında ayrı top-
lanması, yeniden kullanımı, geri dönüşümü ve geri kazanımı konularındaki rolleri, ambalajların
işaretlenmesi, yıllık geri dönüşüm/geri kazanım hedefleri ile gerçekleşme oranları konularında
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tüketicileri ve kamuoyunu bilgilendirmekle, ambalaj atıklarının yönetimine ilişkin eğitim ça-
lışmaları yürütmekle, ambalaj ve ambalaj atığı yönetimine ilişkin duyarlılığı geliştirmek üzere
sosyal sorumluluk projeleri yapmakla veya bu amaçla yapılan çalışmalara katılmakla yüküm-
lüdürler.

Bildirimlerin ve geri kazanım yükümlülüğüne ilişkin bilgilerin doğruluğu
MADDE 34 – (1) Bakanlık ve/veya il müdürlüğü; belediyeler, piyasaya sürenler, am-

balaj üreticileri, tedarikçiler, yetkilendirilmiş kuruluş, çevre lisanslı ambalaj atığı işleme tesisleri
tarafından yapılan bildirim ve sunulan belgeleri inceler ve çalışmaları denetler. Bakanlık tara-
fından gerekli görülmesi halinde; ilgili taraflar, bildirim ve belgelerini yeminli mali müşavire
inceletir ve inceleme raporunu Bakanlığa sunar. Yapılan bildirim ve sunulan belgelerin doğru
olmadığının tespit edilmesi halinde 35 inci maddeye göre işlem yapılır.

İdari yaptırım
MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında, 2872

sayılı Kanun, 5326 sayılı Kanun, 5216 sayılı Kanun, 5393 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuatta
öngörülen idari yaptırımlar uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 36 – (1) 24/8/2011 tarihli ve 28035 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Am-

balaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Mevcut çevre lisanslı tesisler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce ambalaj atığı top-

lama ayırma, ambalaj atığı geri dönüşüm/geri kazanım konularında Bakanlıktan çevre lisansı
almış tesisler lisans sürelerinin sonuna kadar faaliyetlerine devam edebilirler. Bu süre içerisinde
söz konusu toplama ayırma tesisleri alan ölçüsü ve kapasitesi esas alınmak suretiyle 29 uncu
maddenin ikinci fıkrasında belirtilen tipte ayırma tesisi olarak kabul edilir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen tesislerin Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği hükümleri çer-
çevesinde yeni durumları doğrultusunda çevre lisansı yenileme sürecini başlatmaları gerek-
mektedir. Lisans yenileme işlemlerinde 29 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer
alan yer seçim kriteri aranmaz.

Geri dönüşüm/geri kazanım (belgelendirme) yükümlülüğü
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 2017 yılına ait belgelendirme yükümlülüğü ile ilgili işlemler,

31/3/2018 tarihine kadar, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce yürürlükte olan Am-
balaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak yürütülür. Bu Yönetmeliğin
yürürlük tarihinden önceki yıllara ait belgelendirme yükümlülüğü ile ilgili işlemler, Bakanlıkça
belirlenen esaslar doğrultusunda yürütülür.

Ambalaj atıklarının yönetim planlarının sürekliliği
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce Bakanlık ta-

rafından uygun bulunan ambalaj atıkları yönetim planları, bu Yönetmelik hükümlerine uygun
olarak yürütülür.

Mevcut yetkilendirilmiş kuruluşlar
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce Bakanlıktan

yetki alan yetkilendirilmiş kuruluşlar faaliyetlerini bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak
yürütür. Söz konusu yetkilendirilmiş kuruluşlar bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren
bir yıl içerisinde 23 üncü maddede yer alan temsiliyet payı şartlarını sağladığına ilişkin bilgi
ve belgeleri Bakanlığa sunmakla yükümlüdür.

Yürürlük
MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

TÜRK GIDA KODEKSİ AROMA VERİCİLER VE AROMA VERME
ÖZELLİĞİ TAŞIYAN GIDA BİLEŞENLERİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bile-
şenleri Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Uyum ve geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) (16.071) FL numaralı 4,5-epoxydec-2(trans)-enal adlı aroma

verici madde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren piyasaya arz edilmez ve gıdaların
üretiminde kullanılmaz.

(2) (16.071) FL numaralı 4,5-epoxydec-2(trans)-enal adlı aroma verici madde ile bu
aroma verici maddeyi içeren bir gıdanın ithalatına bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten iti-
baren izin verilmez.

(3) İşletmeciler EK I, Bölüm A, Kısım 2 Tablo 1’de yer alan (02.139), (02.153),
(02.162), (02.188), (05.057), (05.064), (05.071), (05.081), (05.084), (05.101), (05.108),
(05.125), (05.127), (05.140), (05.141), (05.173), (05.186), (05.194), (05.196), (09.573) FL nu-
maralı aroma verici maddeler ile ilgili düzenlemelere bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren 30 gün içerisinde uyum sağlarlar.

(4) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce piyasaya arz edilmiş olan üçüncü fık-
rada belirtilen aroma verici maddeler ve bu maddeleri içeren gıdalar raf ömrü süresince piya-
sada bulunabilir.

(5) Dördüncü fıkrada belirtilen geçiş süresi aroma verici maddelerin karışımları için
geçerli değildir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin EK I, Bölüm A, Kısım 2 Tablo 1’de yer alan (16.071)
FL numaralı aroma verici maddeye ait satır yürürlükten kaldırılmış ve aynı tabloda yer alan
(02.139), (02.153), (02.162), (02.188), (05.057), (05.064), (05.071), (05.081), (05.084),
(05.101), (05.108), (05.125), (05.127), (05.140), (05.141), (05.173), (05.186), (05.194),
(05.196), (09.573) FL numaralı aroma verici maddelere ait satırlar aşağıdaki şekilde değişti-
rilmiştir.
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MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

—— • ——
Ankara Üniversitesinden:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖZEL EĞİTİM ARAŞTIRMA VE
UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Üniversitesi Özel Eğitim Araştırma

ve Uygulama Merkezinin teşkilat, yönetim ve yönetim organlarının çalışma usul ve esaslarını
düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ankara Üniversitesi Özel Eğitim Araştırma ve Uy-

gulama Merkezinin teşkilat, yönetim ve yönetim organlarının çalışma usul ve esaslarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

29/12/2011 28157 (3. Mükerrer)
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
1- 22/3/2014 28949
2- 25/10/2014 29156
3- 11/2/2016 29621
4- 24/1/2017 29958
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Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (ÖEAUM): Ankara Üniversitesi Özel Eğitim Araştırma ve Uygulama Mer-

kezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Ankara Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Ankara Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Etkinlik Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Özel gereksinimli bireylere ve ailelerine destek hizmetleri sunmak,
b) Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Bölümü öğrencilerine,

diğer fakülte ve kuruluşların ilgili bölümlerine uygulama ve eğitim olanağı sağlamak,
c) Özel eğitim alanında karşılaşılan sorunlara çözüm önerileri sunmak amacıyla özel

eğitim ile ilgili ulusal ve uluslararası alanda inceleme, araştırma ve uygulamalar yapmak ve
bunları desteklemek.

Merkezin etkinlik alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin etkinlik alanları şunlardır:
a) Özel gereksinimli bireylerin eğitsel değerlendirmelerini yapmak, ilgili kurum ve ku-

ruluşlarla işbirliği içinde tıbbi ve psikolojik incelemelerinin yapılmasını sağlamak ve bu bi-
reyleri izlemek,

b) Özel gereksinimli bireylere bireysel ve/veya grup eğitim hizmeti sunmak ve ailelerine
destek hizmeti sağlamak,

c) Özel eğitim alanında çalışan özel eğitimcilere ve kaynaştırma uygulamaları yürüten
öğretmenlere destek hizmeti sağlamak,

ç) Özel eğitim alanında ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel toplantılar düzenlemek,
araştırma, inceleme, geliştirme çalışmaları ya da projeleri yürütmek ve ilgili kişi ya da kuru-
luşlarla bilimsel ve teknik işbirliği yapmak,

d) Özel eğitim alanı ile ilgili araç, gereç ve materyaller geliştirmek,
e) Özel eğitim konusunda kamuoyunu bilgilendirmek ve görüş bildirmek,
f) Amaçları doğrultusunda özgün ya da çeviri yayınlar yapmak ve yaptırmak,
g) Özel eğitim alanında hizmet veren bütün kurum ve kuruluşların çalışmalarına katıl-

mak, bunlara danışmanlık yapmak ve bilgi alışverişinde bulunmak,
ğ) Üniversite bünyesindeki ilgili fakülte ve birimler ile diğer üniversitelerin ilgili fakülte

ve birimleri ile ilişki kurmak, lisans ve lisansüstü öğrencilerin uygulamalı eğitimlerine katkıda
bulunmak,

h) İlgili kurum ve kuruluşların elemanları için hizmet içi eğitim çalışmaları düzenlemek,
ı) Rektörlük tarafından talep edilen özel eğitim alanı ile ilgili çalışmaları yapmak.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim

Bölümü öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Müdürün altı
aydan daha fazla süre ile görev başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Süresi dol-
madan görevinden ayrılan veya süresi biten Müdürün yerine Rektör tarafından aynı yöntemle
yeniden görevlendirme yapılır.

(2) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak
görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcılarının görevi, Müdürün görev
süresinin sona ermesiyle biter. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine, kalan süreyi
doldurmak üzere yenisi görevlendirilir. Müdür yardımcısı, Müdür tarafından belirlenen görev-
leri yerine getirir ve Müdürün bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet eder.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Danışma Kurulu ve Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve

toplantılara başkanlık etmek,
c) Yıllık faaliyet programlarını hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak ve Yönetim

Kurulunda alınan kararları Rektörlüğe bildirmek,
ç) Merkezin amaçları doğrultusunda araştırma, uygulama ve eğitim programlarına iliş-

kin yıllık faaliyet planları hazırlayarak Yönetim Kurulunun görüşüne sunmak ve ilgili kararların
alınmasını sağlamak,

d) Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkında yılsonunda Rektörlüğe rapor sunmak,
e) Merkezin kadro gereksinimlerini gerekçeleri ile birlikte Rektörlüğe bildirmek,
f) Görevlendirilecek müdür yardımcılarını belirleyerek Rektörün onayına sunmak,
g) Merkezin her düzeydeki personelinin görevlerini planlamak, genel gözetim ve de-

netim görevlerini yerine getirmek,
ğ) Yönetmeliğin gerektirdiği diğer görevleri yerine getirmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Üniversite Yönetim Kurulu tarafından

seçilerek Rektör tarafından görevlendirilen Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Bölümün-
den, Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Psikolojisi Anabilim dalından, Temel Eğitim Bölümü
Okul Öncesi Eğitimi Anabilim dalından ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen
Ruh Sağlığı Hastalıkları Anabilim dalından birer üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi dolmadan ayrılan üyenin
yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye seçilir. Süresi biten üyeler
yeniden görevlendirilebilir.

(3) Üst üste üç Yönetim Kurulu toplantısına mazeretsiz katılmayan üyenin, Yönetim
Kurulu üyeliği düşer. Üyeliği düşen üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yön-
temle yeni bir üye seçilir.
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(4) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda en az üç kez toplanır. Gerekli du-
rumlarda Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır
ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oylarda eşitlik halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağ-
lanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Müdürün Merkezin amaçları doğrultusunda hazırladığı araştırma, uygulama ve eği-

tim programlarına ilişkin yıllık faaliyet planlarını görüşerek Rektörlüğe sunmak,
b) Danışma Kurulunca sunulan önerilerin yaşama geçirilmesi için gerekli kararları almak,
c) Merkezin idari ve diğer gereksinimlerini belirlemek.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, aşağıda belirtilen toplam

onyedi üyeden oluşur:
a) Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi özel eğitim alanıyla ilgili bölümlerden

dokuz üye,
b) Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi özel eğitim alanıyla ilgili bölümlerden üç üye,
c) Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi özel eğitim alanıyla ilgili bölümlerden

iki üye,
ç) Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ya da Devlet Konservatuvarından bir üye,
d) Ankara Üniversitesi dışından bir üye.
(2) Danışma Kurulu üyeleri, Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Süresi dol-

madan ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye seçilir.
Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(3) Üst üste üç Danışma Kurulu toplantısına mazeretsiz katılmayan üyenin, Danışma
Kurulu üyeliği düşer. Üyeliği düşen üyenin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere yeni bir üye
seçilir.

(4) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine Müdür tarafından belirlenen bir tarihte
ya da Danışma Kurulu üyelerinden beşinin yazılı istemi üzerine yılda en az bir kez üye tam
sayının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oylarda eşitlik halinde Mü-
dürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili genel ilkeleri değerlendirerek görüş belirtmek,
b) Merkezde yürütülen çalışmaları değerlendirmek,
c) Merkezin çalışmaları konusunda önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 14 – (1) 22/11/2004 tarihli ve 25648 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan An-

kara Üniversitesi Özel Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÖZEAUM) Yönetmeliği yü-
rürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞLER

Adalet Bakanlığından:
YURT DIŞI TEBLİGAT VE İSTİNABE TALEPLERİNDE UYULMASI

GEREKEN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ

Yabancı ülkelerden tebliğ ve istinabe istemi ile ilgili olarak 2018 yılında yapılacak uy-
gulamada:

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

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

A. Tebligat talebinde;
1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) için 30 TL posta gideri alınması;
a) 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 25/a maddesi gereğince tebliğ

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

b) Bunun dışındaki tebliğ taleplerinin KKTC Yüksek Mahkemesi Başkanlığına doğru-
dan iletilmesi,

c) Tebligat evrakına pul yapıştırılmaması veya eklenmemesi,
2) Diğer ülkeler için ise 57 TL posta gideri alınması,
a) İlgilisince Maliye Bakanlığının “Muhtelif Gelirler” hesabına yatırılmasının sağlan-

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

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

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

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

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

b) Avustralya adlî makamları aracılığıyla yapılacak tebligatlarda masraf talep edildi-
ğinden tebliğ yapılacak adres, posta kodu 2 ile başlayan New South Wales (NSW) Eyaletinde
66 Avustralya Doları, Australian Capital Territory (ACT) Eyaletinde 344 Avustralya Doları,
posta kodu 08 veya 09 (Northern Territory) ile başlıyorsa başkent Darwin’in 20 km uzağındaki
Palmerston'a kadar olan yerler ve yapılacak en fazla üç ziyaret için 165 Avustralya Doları,
posta kodu 4 (Queensland Eyaleti) ile başlıyorsa bir kişi için yapılacak bir saatlik tebligat hiz-
meti karşılığının 102.10 Avustralya Doları (tebligat yapılacak adresin 8 km’lik alanın ötesinde
olması halinde gidilen her ilave km için 3.60 Avustralya Doları, tebligat hizmetinin yerine ge-
tirilme süresi bir saati aşıyorsa, her ilave saat başına 32.05 Avustralya Doları, eğer tebligat hiz-
meti iki veya daha fazla kişi için yerine getirilecekse 18.35 Avustralya Doları) tutarındaki çekin
Sidney Başkonsolosluğumuz adına, diğer posta kodları söz konusu olduğunda ise, Melburn ve
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yakın çevresi için 110 Avustralya Doları, Viktorya Eyaleti'nde Melburn ve yakın çevresi dışın-
daki bölgeler için 170 Avustralya Doları, görev bölgesindeki Viktorya dışındaki eyaletlerde
(Güney Avustralya, Batı Avustralya ve Tazmanya) başkentlerin merkezlerine 40 km'den uzak
olmayan yerler için 200 Avustralya Doları tutarında çekin Melburn Başkonsolosluğumuz adına
düzenlenmesinin,

c) Bahamalar yetkili makamlarınca yerine getirilecek tebligat işlemlerinde masraf talep
edildiğinden muhatabın gerçek kişi olması halinde 80 ABD Doları, muhatabın şirket olması
halinde 160 ABD Doları veya karşılığı Türk Lirasının mahkeme veznesine avans olarak yatı-
rılmasının sağlanması ve tebliğ işlemi sonucunda Bahamalar makamlarınca istenilen masrafın
ödenmesi,

ç) Belçika adlî makamları aracılığıyla yapılacak tebligatlarda masraf talep edildiğinden
170 Avro’nun veya karşılığı Türk Lirasının mahkeme veznesine avans olarak yatırılmasının
sağlanması ve evrakın doğrudan “MINISTERE DE LA JUSTICE Boulevard de Waterloo 115
1000 Bruxelles BELGIQUE” adresine gönderilerek, tebliğ işlemi sonucunda Belçika makam-
larınca istenilen masrafın ödenmesi,

d) Estonya adli makamları aracılığıyla yapılacak tebligatlar genellikle ücretsiz olmakla
birlikte adli memur aracılığıyla yapılan tebligatlarda masraf talep edildiğinden 60 Avro veya
karşılığı Türk Lirasının mahkeme veznesine avans olarak yatırılmasının sağlanması ve tebliğ
işlemi sonucunda Estonya makamlarınca istenilen masrafın ödenmesi,

e) Fransa adlî makamları aracılığıyla yapılacak tebligatlarda masraf talep edildiğinden,
“Chambre Nationale des Huissiers de Justice” adına ve muhatabın ismi ile birlikte dosya numarası
yazılmak suretiyle “BNP PARIBAS MAINE MONTPARNASSE Agence PARIS MAINE
MONT (00274) RIB: 30004 00274 000 10225371 58 IBAN: FR76 3000 4002 7400 0102 2537
158 BIC:BNPAFRPPPXV” hesabına, 48,75 Avro yatırılarak makbuzun evrak ile birlikte “Mi-
nistère de la Justice, Direction des Affaires Civiles et du Sceau, Bureau de l’entraide civile et
commerciale internationale (D3) 13, Place Vendôme, 75042 Paris Cedex 01 France” adresine
gönderilmesi,

f) Kanada adlî makamları aracılığıyla yapılacak tebligatlarda masraf talep edildiğinden,
düzenlenecek 100 Kanada Doları tutarında çekin (çeklerin alıcısı kısmına “Ministry of Finance”
yazılması, ayrıca “Canada” ifadesinin eklenmemesi) evrak ile birlikte ilgili dış temsilciliğimize
gönderilmesi,

g) Kuzey İrlanda adlî makamları aracılığıyla yapılacak tebligatlarda masraf talep edil-
diğinden 50 GBP veya karşılığı Türk Lirasının mahkeme veznesine avans olarak yatırılmasının
sağlanması ve tebliğ işlemi sonucunda Kuzey İrlanda makamlarınca istenilen masrafın öden-
mesi,

ğ) Litvanya adlî makamları aracılığıyla yapılacak tebligatlarda masraf talep edildiğin-
den, “Chamber of Judicial Officers of Lithuania” adına ve muhatabın ismi ile birlikte dosya
numarası yazılmak suretiyle “IBAN: LT92 4010 0424 0031 5815, AB “DnB bankas”, code of
legal entity 126198978” hesabına, 110 Avro yatırılarak makbuzun evrak ile birlikte “Ministry
of Justice, Lietuvos Respublikos Teisingumo Ministerija, Gedimino ave. 30, LT-01104 Vilnius
LITHUANIA” adresine gönderilmesi,

h) San Marino adlî makamları aracılığıyla yapılacak tebligatlarda masraf talep edildi-
ğinden, “Ufficio Registro e Ipoteche della Repubblica di San Marino” adına ve muhatabın ismi
ile birlikte dosya numarası yazılmak suretiyle “IBAN: SM44 A032 2509 8000 0001 0005 403
SWIFT CODE: ICSMSMSMXXX” hesabına, 50 Avro yatırılarak makbuzun evrak ile birlikte
“Tribunale Unico of the Republic of San Marino, Via 28 Luglio n. 194, 47893 Borgo Maggiore,
Repubblica di San Marino” adresine gönderilmesi,

ı) Singapur yetkili makamlarınca yerine getirilecek tebligat işlemlerinde adrese teslim
yöntemine göre, 20 ilâ 50 Singapur Doları değişen bir hizmet bedeli ve ilave olarak hizmet
sertifikası damga harcı karşılığı 20 Singapur Doları (olmak üzere toplam 70 Singapur Doları)
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masraf talep edildiğinden ve Singapur Dolarının ülkemizde dolaşımda bulunmaması nedeniyle
ABD Doları (yaklaşık 52 ABD Doları) veya Türk Lirası karşılığının mahkeme veznesine avans
olarak yatırılmasının sağlanması,

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

B. İstinabe talebinde;
1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için 30 TL posta gideri alınması, ilgilisince Maliye

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

2) Diğer ülkeler için ise 57 TL posta gideri alınması, ilgilisince Maliye Bakanlığının
“Muhtelif Gelirler” hesabına yatırılmasının sağlanması ve buna dair makbuz örneğinin, Ba-
kanlığımıza gönderilen evraka eklenmesi veya tarih ve sayısının Bakanlığa yazılan sevk yazı-
sında belirtilmesi, istinabe evrakına pul yapıştırılmaması veya eklenmemesi,

3) Bilirkişi incelemesi gerektiren hesap incelemesi, sağlık raporu alınması gibi talep-
lerde, istinabe masrafı yabancı adlî makam tarafından talep edildiğinde ödenmek üzere, 500
TL’nin mahkeme veznesine avans olarak yatırılmasının sağlanması,

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

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

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

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

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

III. Masrafın mahkeme veznesine avans olarak yatırılmasının istendiği durumlarda,
avansın talep eden kurumun kendi hesabına veya veznesine yatırılması,

27 Aralık 2017 – Sayı : 30283                                RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 139



IV. Genel olarak adli yardım talebinin yerine getirilmesinden sonra yabancı ülke adli
makamlarınca ülkemizde tedavülü bulunmayan para cinsinden masraf ödenmesinin istenmesi
halinde talep eden ülkede de tedavülde bulunması muhtemel ABD Doları gibi bir para cinsinden
borçlanılmak suretiyle aracı banka aracılığıyla istenen para cinsinden ödemenin gerçekleşme-
sinin sağlanması,

V. Adli yardım talepli olması veya kamu davası niteliğinde bulunması nedeniyle mas-
rafların re'sen Hazineden karşılandığı dosyalarda;

a- istenen posta giderinin Hazineden karşılanmak suretiyle Maliye Bakanlığının “Muh-
telif Gelirler” hesabına yatırılmasının sağlanarak makbuz örneğinin gönderilen evraka eklen-
mesi veya tarih ve sayısının sevk yazısında belirtilmesi,

b- yabancı adli makamlarca peşinen istenen masrafların Hazineden karşılanmak sure-
tiyle yatırılmasının sağlanarak makbuz örneğinin gönderilen evraka eklenmesi veya tarih ve
sayısının sevk yazısında belirtilmesi,

c- avans olarak vezneye yatırılması istenen masrafların depo edilmemesi, bununla bir-
likte işlemin tamamlanmasından sonra istenen masrafın Hazineden karşılanmak suretiyle ya-
tırılmasının sağlanması,

ç- “taahhütname” alınmaması,
VI. Uygulamaya 1/1/2018 tarihinde başlanması,
gerektiği Tebliğ olunur.

—— • ——
Ekonomi Bakanlığından:

İTHALAT İŞLEMLERİNDE ELEKTRONİK BAŞVURU SİSTEMİ TEBLİĞİ
(İTHALAT: 2017/3)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünce

yürütülen ithalat işlemlerinde, bu işlemlere başvuruda bulunacak firmaların başvurularının
elektronik ortamda yapılmasına ve firmalar adına işlem yapacak kullanıcıların yetkilendiril-
mesine dair usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı İthalat Rejimi Kara-

rının 2 nci maddesine istinaden düzenlenmiştir.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
b) Elektronik imza: Elektronik imza mevzuatında tanımlanan şekilde başka bir elektronik

veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama
amacıyla kullanılan elektronik veriyi,

c) Elektronik imza mevzuatı: 23/1/2004 tarihli ve 25355 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ile bu Kanuna istinaden yürürlüğe konulan diğer
mevzuatı,

ç) Elektronik ortam: İthalata ilişkin lisans, uygunluk, izin ve diğer her türlü belge dü-
zenlenmesi için gerçekleştirilen işlemlerin yürütüldüğü web tabanlı uygulamayı,

d) Elektronik sertifika hizmet sağlayıcıları: Elektronik imza mevzuatı uyarınca Bilgi
Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirimini yapmış, elektronik sertifika, zaman damgası
ve elektronik imzalarla ilgili hizmetleri sağlayan kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya
özel hukuk tüzel kişilerini,

e) Firma: İthalat işlemlerine başvuruda bulunacak tüm gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel
kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki
tasarruf yapma yetkisi tanınan kişiler ortaklıklarını,

f) Genel Müdürlük: Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünü,
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g) İthalat işlemleri: Genel Müdürlükçe elektronik ortamda gerçekleştirilmesi uygun gö-
rülen ithalata ilişkin lisans, uygunluk, izin ve diğer her türlü belge düzenlenmesine esas işlem-
leri,

ğ) Kamu kurumu kullanıcısı: İthalat işlemlerinde görev alan ve Bakanlık personeli hariç
olmak üzere kamu kurumları adına işlem yapan kişileri,

h) Kullanıcı: İthalat işlemlerinde firmalar adına işlem yapmak üzere yetkilendirilmiş
kişileri,

ı) Mobil elektronik imza: Bakanlık ile mobil elektronik imza kullanımına ilişkin söz-
leşmesi bulunan GSM operatörlerince verilen SIM kartını kullanarak oluşturulan ve 5070 sayılı
Elektronik İmza Kanununda tanımlanan güvenli elektronik imza niteliğindeki elektronik ser-
tifikayı,

i) Nitelikli elektronik sertifika: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 9 uncu mad-
desinde sayılan nitelikleri taşıyan elektronik sertifikayı,

ifade eder.
Nitelikli elektronik sertifika veya mobil elektronik imza temini
MADDE 4 – (1) Kullanıcılar, elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarından alınan nite-

likli elektronik sertifikaya ya da mobil elektronik imzaya sahip olmak zorundadır.
(2) Başka amaçlarla daha önce temin edilen ve geçerlik süresi dolmamış veya yenilen-

miş nitelikli elektronik sertifikalar ya da mobil elektronik imzalar ithalat işlemleri için kulla-
nılabilir.

Yetkilendirme başvurusu ve onayı
MADDE 5 – (1) Firmalar adına ithalat işlemlerine başvuruları elektronik ortamda ya-

pacak kullanıcıları yetkilendirmek üzere aşağıdaki belgeler hazırlanır:
a) Dilekçe: Bakanlık internet sayfasındaki “E-İmza Uygulamaları” bölümünde yer alan

örneğe uygun, firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerce imzalanmış ve Genel Mü-
dürlüğe muhatap dilekçe,

b) Firma Tanımlama Formu: Bakanlık internet sayfasındaki “E-İmza Uygulamaları”
bölümünde yer alan örneğe uygun ve firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerce imza-
lanmış form,

c) İmza Sirküleri: Ana sözleşmede firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişiler için
düzenlenmiş imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı örneği,

ç) Taahhütname: Bakanlık internet sayfasındaki “E-İmza Uygulamaları” bölümünde
yer alan örneğe uygun, firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerce imzalanmış ve Türkçe
olarak noterde her bir kişi için düzenlenmiş taahhütnamenin aslı.

(2) Birinci fıkrada sayılan belgelerin renkli olarak taranmış “.pdf” uzantılı dijital birer
sureti, bilahare Genel Müdürlüğe elektronik ortamda iletilmek üzere firmalar tarafından mu-
hafaza edilir.

(3) Birinci fıkrada sayılan belgelerin asılları Genel Müdürlüğe posta yoluyla veya genel
evraka elden teslim etmek suretiyle iletilir.

(4) Firmalar adına ithalat işlemi yapmak üzere yetkilendirilecek kişiler, sahip oldukları
nitelikli elektronik sertifikayı ya da mobil elektronik imzayı kullanarak Bakanlık internet say-
fasındaki “E-İmza Uygulamaları” bölümünde yer alan “Yetkilendirme Başvuruları” başlığında
yer alan “İthalat İşlemleri” formunu doldurarak yetkilendirme başvurusunda bulunur.

(5) Birinci fıkrada sayılan belgelerin asıllarının Genel Müdürlüğe ulaşması ve dördüncü
fıkrada açıklanan yetkilendirme başvurusunun yapılması üzerine, başvuru sahibi kişiye başvuru
belgelerini elektronik ortamda sisteme yüklemek üzere kısıtlı yetki verilir.

(6) Kısıtlı yetkili kullanıcı, Bakanlık internet sayfasındaki “E-İmza Uygulamaları” bö-
lümünde “E-İmza Uygulamalarına Giriş” başlığını seçerek elektronik imzası ile “İthalat İş-
lemleri” menüsüne giriş yapar ve birinci fıkrada belirtilen belgeleri sisteme yükleyerek elektronik
olarak başvurusunu tamamlar.
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(7) Elektronik ortamda başvurunun tamamlanması üzerine, firmanın sunduğu belgelerin
doğruluğu ve usulüne uygunluğu kontrol edildikten sonra, Genel Müdürlükçe elektronik or-
tamda onay işlemleri başlatılır.

(8) Belgelerin eksik ya da usulüne uygun olmaması ya da internet üzerinden girilen bil-
gilerin belgelerle uyuşmaması durumunda, firma tarafından eksik ve/veya usulüne uygun ol-
mayan belgeler tamamlanır ve/veya firma tanımlamasına dair bilgilerde gerekli değişiklikler
yapılır.

(9) Genel Müdürlük, sunulan bilgi ve belgeler doğrultusunda ve/veya ilgili mevzuat
çerçevesinde değişiklik ve güncelleme isteme, ek bilgi ve belge talep etme ya da yetkilendirme
başvurusunu reddetme hakkına sahiptir.

(10) Genel Müdürlük, yetkilendirme talebinin sonucunu dördüncü fıkra çerçevesinde
yapılan başvuruda kullanıcı tarafından beyan edilen e-posta adresine bildirir. Bakanlık ulaş-
mayan bildirimlerden sorumlu değildir.

(11) Firmalar tarafından birden fazla kişiye aynı anda ithalat işlemlerini elektronik or-
tamda yapmak üzere yetki verilebilir. Bu durumda birinci fıkrada belirtilen taahhütname, yet-
kilendirilecek her bir kişi için ayrı düzenlenir. Taahhütnamenin geçerli olacağı süre taahhütna-
mede belirtilir.

(12) Aynı firma için sonradan yapılacak kullanıcı yetkilendirme başvurularında, taah-
hütname hariç olmak üzere birinci fıkrada sayılan ve geçerliği devam eden belgeler tekrar aran-
maz.

(13) Kullanıcıların, sertifikalarını yenilemesi veya başka bir nitelikli elektronik sertifika
ya da mobil elektronik imza temin etmesi durumlarında yeniden yetkilendirme başvurusu yap-
ması gerekmez.

Yetki süresinin uzatılması
MADDE 6 – (1) Kullanıcının yetkisi taahhütnamede belirtilen süreyle sınırlıdır. Süre

uzatımı talebinde bulunulması için, Genel Müdürlüğe her kişi için ayrı olmak üzere yeni taah-
hütname verilmesi gerekir. Yetki süresinin bitiminden süre uzatımına kadarki sürede kullanı-
cının yetkisi askıya alınır.

(2) Süre uzatımında, daha önce firma tarafından bu Tebliğin 5 inci maddesinin üçüncü
fıkrası uyarınca sunulan ve geçerliği devam eden diğer belgeler tekrar istenmez. Ancak, bel-
gelerde değişiklik olması veya içerdikleri bilgilerin taahhütname ile farklı olması durumunda
belgelerin yenilenmesi zorunludur.

(3) İflas etmiş ya da iflas süreci devam eden firmalar adına işlem yapan kullanıcıların,
yetki süresinin uzatılması ya da yeni bir kişinin yetkilendirilmesi için gereken taahhütnameyi
noter kanalıyla temin edememesi durumunda, iflas idaresinin kararına dayanarak iflas müdür-
lüklerince usulüne uygun olarak düzenlenen taahhütname kabul edilir.

Yetkinin iptali
MADDE 7 – (1) Kullanıcının yetkisi, firmanın Genel Müdürlüğe yazılı başvurusu üze-

rine iptal edilir. Başvuruda, firmayı temsil ve ilzama yetkili kişilerce Bakanlık internet sayfa-
sındaki “E-İmza Uygulamaları” bölümünde yer alan örneğe uygun olarak noter tarafından dü-
zenlenmiş azilname aranır.

(2) Kullanıcının yetkisinden feragat etmesi halinde, bunun noter kanalıyla veya iadeli
taahhütlü olarak firmaya bildirildiğini tevsik eden belgelerin Genel Müdürlüğe sunulması üze-
rine yetki iptal edilir.

(3) Vergi numarasının değişmesi durumunda, o firma için yetkilendirilen tüm kullanı-
cıların yetkileri Bakanlıkça re’sen iptal edilir.

Yetkinin askıya alınması
MADDE 8 – (1) Firma adına işlem yapan kullanıcıların yetkisi, firmanın yazılı olarak

Genel Müdürlüğe yapacağı başvuru ile geçici süreyle askıya alınabilir.
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(2) Firmanın talebi üzerine askıya alınan yetkinin iptali için, Bakanlık internet sayfa-
sındaki “E-İmza Uygulamaları” bölümünde yer alan örneğe uygun olarak noter kanalıyla dü-
zenlenmiş azilname ile 7 (yedi) iş günü içinde Genel Müdürlüğe başvurulur. Aksi durumda,
askıya alma işlemi kaldırılır ve yetki tekrar kullanıma açılır.

Güncelleme işlemleri
MADDE 9 – (1) Yetkilendirme onayı gerçekleştirildikten sonra, vergi numarası ve/veya

firma unvanı dışındaki değişiklikler için ayrıca belge aranmaz.
(2) Firma unvanında değişiklik yapılması durumunda kullanıcıların yetkileri askıya alı-

nır. Söz konusu değişiklik için 5 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca istenen belgelerin Genel
Müdürlüğe sunulması üzerine, askıya alınan yetkilerin kullanıma açılması için onay işlemi baş-
latılır.

(3) Vergi numarasının değişmesi durumda, firma bu durumu tevsik eden belgeleri Genel
Müdürlüğe sunar. Genel Müdürlük firmanın önceki vergi numarasıyla yaptığı kullanıcı yetki-
lerinin iptali için onay işlemini başlatır. Yeni vergi numaralı firmanın kullanıcılarının yetkilen-
dirilmesi gerekir. Önceki vergi numarasına sahip firmanın faaliyetine devamı halinde, bu Teb-
liğin diğer hükümleri saklı kalmak kaydıyla, firmanın kullanıcılarının yetkisi iptal edilmez.

(4) Faaliyetine son veren firma bu durumu tevsik eden belgeleri Genel Müdürlüğe sunar.
Genel Müdürlük kullanıcı yetkilerinin iptali için onay işlemini başlatır.

(5) Firmalara veya kullanıcılarına dair bilgi ve belgelerdeki değişiklikler, en geç 5 (beş)
iş günü içinde bu Tebliğe uygun olarak firma tarafından Genel Müdürlüğe bildirilir. Aksi halde,
diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kullanıcılarının yetkileri derhal askıya alınır.
Askıya alma işlemi ancak eksikliklerin giderilmesi halinde kaldırılır.

İthalat işlemleri için elektronik ortamda başvuru
MADDE 10 – (1) 1/1/2018 tarihinden itibaren ithalat işlemleri için, firmaların bu Tebliğ

kapsamında adına işlem yapmak için yetkilendirilen kullanıcıları vasıtasıyla elektronik ortamda
yapılan başvuruları kabul edilmeye başlanır. 1/4/2018 tarihinden sonra elektronik ortamda ya-
pılacak başvurular dışındaki başvurular kabul edilmez. Ancak, elektronik ortamda yaşanabile-
cek teknik sorunlar sebebiyle başvuru yapılamaması halinde, fiziksel başvurular da kabul
edilir.

(2) İthalat işlemlerine ilişkin elektronik ortamda yapılacak başvurular, Bakanlık internet
sayfasındaki “E-imza Uygulamalarının” altında yer alan “E-imza Uygulamalarına Giriş” bö-
lümünden gerçekleştirilir.

(3) İthalat işlemleri için başvuruda istenilecek bilgi ve belgeler, her bir ithalat işleminin
mevzuatında yer almaktadır.

Yetki
MADDE 11 – (1) Bakanlık, bu Tebliğde yer alan hususlarda önlem almaya, düzenleme

yapmaya, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya, muhtemel ihtilafları idari yol-
dan çözmeye ve teknik nedenlerle uygulamada yaşanan sorunları gidermeye yetkilidir.

(2) İthalat işlemlerinin uygulanmasında, Bakanlıktan kaynaklanmayan nedenlerle
elektronik iletişimde yaşanan aksaklıklardan Bakanlık sorumlu değildir.

(3) Fiil ehliyetinin sınırlandırıldığı, gaipliği, ölümü veya adına işlem yaptığı firmanın
tüzel kişiliğini kaybettiği öğrenilen nitelikli elektronik sertifika ya da mobil elektronik imza
sahibi kişilerin yetkileri Bakanlıkça iptal edilir.

(4) Kamu kurumu kullanıcılarına ilişkin usul ve esaslar, Bakanlığın ilgili kurumlarla
yapacağı protokoller çerçevesinde ayrıca belirlenir.

Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (IV) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL

TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SERİ NO: 1)

MADDE 1 – 20/8/2015 tarihli ve 29451 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Tü-
ketim Vergisi (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin;

a) (II/B/2.1) bölümünde yer alan “Milli Savunma Bakanlığı,” ibaresinden sonra gelmek
üzere “Adalet Bakanlığı,” ibaresi eklenmiştir.

b) (II/B/2.2) bölümünün birinci paragrafının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Söz konusu malların Adalet Bakanlığı adına Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından
temin edilmesi halinde, düzenlenecek belge/yazıda bu husus ayrıca belirtilir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin “VI- ÇEŞİTLİ HUSUSLAR” başlıklı kısmında yer alan
“Ç- YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN TEBLİĞLER” başlıklı bölümden sonra gelmek üzere
aşağıdaki bölüm eklenmiş ve takip eden bölüm buna göre teselsül ettirilmiştir.

“D- FIRSATLARI ARTIRMA VE TEKNOLOJİYİ İYİLEŞTİRME HAREKETİ
(FATİH) PROJESİ KAPSAMINA GİREN MALLARIN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI-
NA TESLİMİNDE ÖTV İSTİSNASI

1. Kapsam
28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda De-

ğişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 44 üncü maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Ka-
nununa eklenen geçici 38 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendine göre, bu maddenin yü-
rürlüğe girdiği tarihten itibaren düzenlenen sözleşmelere istinaden Milli Eğitim Bakanlığı ta-
rafından FATİH Projesi kapsamında yapılan mal alımlarında uygulanmak üzere, proje bileşen-
lerine ilişkin olarak 4760 sayılı Kanuna ekli (IV) sayılı listede yer alan malların, Milli Eğitim
Bakanlığına ya da proje yüklenicisine teslimi veya bunlar tarafından ithali özel tüketim vergi-
sinden müstesnadır.

2. İstisna Uygulaması
İstisna, FATİH Projesi kapsamında proje bileşenlerine ilişkin 5/12/2017 tarihinden iti-

baren düzenlenen sözleşmelere istinaden Milli Eğitim Bakanlığı ya da Proje yüklenicisinin
ÖTV mükelleflerinden aldıkları ya da bunlar tarafından ithal edilen mallar için uygulanır.

İstisna uygulaması kapsamındaki malları Milli Eğitim Bakanlığına ya da Proje yükle-
nicine teslim eden mükellefler ya da gümrük idaresince, söz konusu malların FATİH Projesi
kapsamında kullanılacağına dair Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen onaylı bir bel-
ge/yazı istenir ve bu belgeye/yazıya istinaden ÖTV uygulanmaksızın işlem yapılır.

Teslimin proje yüklenicisine yapılması ya da ithalatın proje yüklenicisi tarafından ya-
pılması halinde, Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen belgede ayrıca proje yüklenicisine ait
bilgilere (adı/soyadı veya unvanı, vergi kimlik numarası, sözleşme tarihi) de yer verilir. Dü-
zenlenecek belgeye ayrıca istisna kapsamındaki malların nitelik, miktar ve tutarını gösteren
onaylı bir liste eklenir.

ÖTV mükelleflerince, istisna kapsamında teslim edilen mallara ait bilgiler ile bedeli,
teslim tarihi ve alıcıya ait bilgilerin yer aldığı ve yanına kaşe tatbik edilerek imzalanan söz ko-
nusu belgenin/yazının bir fotokopisi, Vergi Usul Kanununun muhafaza ve ibraz hükümleri ge-
reğince muhafaza edilir ve talep edilmesi halinde ibraz edilir.

ÖTV mükellefleri, bu istisna kapsamındaki teslimlerinde hesaplanan ÖTV tutarını, fa-
tura bedeline dâhil etmez,  ancak fatura bedeline dâhil edilmeyen bu tutarı düzenlenen faturada
“KDV Kanununun Geçici 38 inci Maddesi Kapsamında Hesaplanıp Fatura Bedeline Dâhil
Edilmeyen ÖTV Tutarı …… TL’dir.” şerhi ile gösterir.
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İstisna kapsamında yapılan teslimler, ÖTV Beyannamesinin “İstisnalar ve İndirimler”
bölümünün “İstisnalar” tablosundaki istisna türü listesinden “FATİH Projesi Kapsamında Ya-
pılan Teslimlerde İstisna” seçilerek beyan edilir. ÖTV mükelleflerince ayrıca, beyannamenin
“Ekler” bölümünde yer alan “FATİH Projesi Kapsamında Yapılan Teslimlerde İstisna” tablo-
suna, istisna kapsamında yapılan teslime ilişkin faturaya ait bilgiler ve Gelir İdaresi Başkanlı-
ğınca istenebilecek diğer bilgiler girilir.

Bu kapsamda istisna uygulanan teslimlere ilişkin olarak, istisnadan yararlanan kurum
belgesi/yazısı ile faturanın aslının aynı olduğu işletme yetkililerince imzalanarak ve kaşe tatbik
edilerek onaylanmış fotokopisi Tebliğin (IV/C/3) bölümünde belirtilen süre içerisinde bir di-
lekçe ekinde vergi dairesine ibraz edilir.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

—— • ——
Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL

TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SERİ NO: 3)

MADDE 1 – 18/4/2015 tarihli ve 29330 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Tü-
ketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin;

a) (II/C/1.2.1) ve (II/C/1.3) bölümlerinin birinci paragraflarında yer alan  “1600 cm³
veya altında motor silindir hacmine sahip” ibareleri “motor silindir hacmine bakılmaksızın,
hesaplanması gereken özel tüketim vergisi ve diğer her türlü vergiler dâhil bedeli 200.000
TL’nin altında olan” şeklinde değiştirilmiştir.

b) (II/C/1.5) bölümünün dokuzuncu paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf
eklenmiştir.

“ÖTV Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinin (a) ve (c)
alt bentleri kapsamında iktisap edilebilecek aynı Kanuna ekli 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer
alan taşıtlara ilişkin bedelin üst sınırı, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul
Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygula-
nır. Hesaplanan tutarın 100 lirayı aşmayan kesirleri dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu şe-
kilde tespit edilen tutarı %50’sine kadar artırmaya yetkilidir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin (II/C/5.1) bölümünün ikinci paragrafından sonra gelmek
üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“Gümrük Kanununun 167 nci maddesinin (12) numaralı fıkrasının (a) bendi uyarınca
malul ve engellilerin kullanımına mahsus eşya gümrük vergilerinden muaftır. Ancak,  Özel Tü-
ketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde yer alan
parantez içi hükümle, aynı Kanuna ekli 87.03 G.T.İ.P. numarasında “-Diğerleri” satırı altında
yer alan taşıtlardan, özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi dahil gümrük vergilerine ilişkin
istisna uygulanmaması durumunda belirlenecek gümrüklenmiş değeri 200.000 TL’yi (söz ko-
nusu tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre
belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır) aşanlar ithalat istisna-
sından hariç tutulmuştur. Buna göre, bu istisna kapsamında, bedeli söz konusu tutarın altında
olan taşıtların iktisap edilmesi mümkündür. Gümrüklenmiş değeri, bu şekilde belirlenen tutarı
aşan taşıt ithal etmek isteyen malul veya engellilerce, ilgili gümrük idaresine özel tüketim ver-
gisinin beyan edilip ödenmesi gerekir.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
KARAR

Tarih : 26/12/2017
Karar No : 2017/ÖİB-K-278
Konu : Taşınmaz Satışı

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 26/12/2017
Karar No : 2017/ÖİB-K-279
Konu : Taşınmaz Satışı
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 26/12/2017

Karar No : 2017/ÖİB-K-280

Konu : Taşınmaz Satışı

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 26/12/2017

Karar No : 2017/ÖİB-K-281

Konu : Taşınmaz Satışı
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
KARAR

Tarih : 26/12/2017
Karar No : 2017/ÖİB-K-282
Konu : Taşınmaz Satışı

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 26/12/2017
Karar No : 2017/ÖİB-K-283
Konu : Taşınmaz Satışı
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
KARAR

Tarih : 26/12/2017
Karar No : 2017/ÖİB-K-284
Konu : Taşınmaz Satışı

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 26/12/2017
Karar No : 2017/ÖİB-K-285
Konu : Taşınmaz Satışı
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
KARAR

Tarih : 26/12/2017
Karar No : 2017/ÖİB-K-286
Konu : Taşınmaz Satışı

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 26/12/2017
Karar No : 2017/ÖİB-K-287
Konu : Taşınmaz Satışı
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
KARAR

Tarih : 26/12/2017
Karar No : 2017/ÖİB-K-288
Konu : Taşınmaz Satışı

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 26/12/2017
Karar No : 2017/ÖİB-K-289
Konu : Taşınmaz Satışı
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
KARAR

Tarih : 26/12/2017
Karar No : 2017/ÖİB-K-290
Konu : Taşınmaz Satışı

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 26/12/2017
Karar No : 2017/ÖİB-K-291
Konu : Taşınmaz Satışı
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
KARAR

Tarih : 26/12/2017
Karar No : 2017/ÖİB-K-292
Konu : Taşınmaz Satışı

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 26/12/2017
Karar No : 2017/ÖİB-K-293
Konu : Taşınmaz Satışı
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 26/12/2017

Karar No : 2017/ÖİB-K-294

Konu : Taşınmaz Satışı
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

ÇED RAPORUNUN HAZIRLANMASI VE ÇED OLUMLU KARARININ ALINMASI ĠġĠ 

AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

―18 Mart Çan Termik Santralı’nın "Kalker Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi Projesi" için 

ÇED Raporunun Hazırlanması ve ÇED Olumlu Kararının Alınması ĠĢi‖ açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası : 2017/682429 

Dosya No : 2017/57-HĠZ-682429 

1 - Ġdarenin 

a) Adı : EÜAġ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Malzeme 

Yönetimi Daire BaĢkanlığı 

b) Adresi : EÜAġ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Malzeme 

Yönetimi Daire BaĢkanlığı Nasuh Akar Mah. 

Türkocağı Cad. No:2/13 Çankaya /ANKARA 

c) Telefon numarası : 0 312 212 69 00 - 2681 

d) Faks numarası : 0 312 212 17 48 

e) Elektronik posta adresi :  - 

2 - Ġhale konusu iĢin adı,  

     niteliği, türü ve miktarı : 18 Mart Çan Termik Santralı’nın "Kalker Ocağı ve 

Kırma Eleme Tesisi Projesi" için ÇED Raporunun 

Hazırlanması ve ÇED Olumlu Kararının Alınması ĠĢi. 

3 - Ġhale konusu iĢin 

a) Teslim yeri/iĢin yapılacağı yer : 18 Mart Çan Termik Santralı ĠĢletme Müdürlüğü Çan/ 

ÇANAKALE 

b) Teslim tarihi/iĢin süresi : SözleĢme imza tarihinden itibaren 1 yıldır. 

4 - Ġhale ile ilgili bilgiler 

a) Ġhale Dokümanı bedeli : 118,00-TL (KDV dahil) 

b) Dokümanın görülebileceği/ 

    satın alınabileceği yer : EÜAġ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Malzeme 

Yönetimi Daire BaĢkanlığı 

  Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2/13 Oda No:22 

Çankaya / ANKARA 

c) Ġhale Usulü : Açık ihale usulü 

d) Ġhale tarih ve saati : 15.01.2018, Saat 11:00 

e) Tekliflerin verileceği yer : Teklifler 15.01.2018 saat 11:00 ’a kadar;  

  EÜAġ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Malzeme 

Yönetimi Daire BaĢkanlığı Nasuh Akar Mah. 

Türkocağı Cad. No: 2/F-1 Oda No:C-1 Çankaya/ 

ANKARA adresine verilebileceği gibi, iadeli 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

f) Ġhalenin yapılacağı yer : EÜAġ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Malzeme 

Yönetimi Daire BaĢkanlığı Nasuh Akar Mah. 

Türkocağı Cad. No: 2/F-1 Oda No:C-3 Çankaya 

/ANKARA 

g) Ġhale dokümanına ulaĢılabilecek 

     internet adresi : www.euas.gov.tr 

5 - Bu ihale, 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, ġirketimiz Satınalma ve Ġhale 

Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 11335/1-1 



Sayfa : 220 RESMÎ GAZETE 27 Aralık 2017 – Sayı : 30283 

 

JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSATLI SAHA ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Mersin Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından: 

1 - 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununa bağlı Uygulama 

Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince aĢağıda adı ve koordinatları verilen 1 (bir) adet jeotermal 

kaynak arama ruhsatlı saha, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 45. maddesi hükümlerine göre 

Açık Artırma Usulü ile ihale edilmek üzere aramalara açılacaktır. 

2014/01 Nolu Arama Ruhsat Bilgileri ve Koordinatları 

Mersin ili, Tarsus ilçesi, Bolatlı mahallesi, Alanı: 1650 Ha, Pafta: O33b1 - O33b2  

Taban Ġhale Bedeli (KDV Hariç) : 34.484,62 TL, Geçici Teminatı: 1.034,53 TL, Ġhale 

Saati: 13:30 

 

 1. Nokta 2. Nokta 3. Nokta 4. Nokta 5. Nokta 

Sağa (Y) 0670500 0666000 0666000 0669000 0670500 

Sola (X) 4089000 4089000 4092000 4093000 4093000 

 

2 - Ġhale, Akkent Mahallesi Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı 28. Cad. No: 662 Mersin 

Valiliği Kat: 3 YeniĢehir / MERSĠN adresindeki Mersin Valiliği Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon 

BaĢkanlığı ihale salonunda 09.01.2018 Salı günü saat 13:30’da Ġhale Komisyonunca yapılacaktır. 

Ġhaleye iĢtirak edecekler, aĢağıda istenilen belgeleri en geç 09.01.2018 Salı günü, ihale 

saatine kadar ihale komisyonuna teslim edeceklerdir. Ġhale baĢladıktan sonra hiçbir Ģekilde 

müracaatlar kabul edilmeyecektir. Posta, kargo ve telgrafla yapılan müracaatlar kabul 

edilmeyecektir. 

3 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenen belgeler: 

3.1 - Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi. 

3.2 - Ġhale için belirtilen geçici teminatlar Ġdaremiz adına açılmıĢ olan Mersin T.C. Ziraat 

Bankası Merkez ġubesindeki Mersin Valiliği Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon BaĢkanlığının 

TR91 0001 0002 0768 0093 2650 02 nolu hesabına yatırılmıĢ geçici teminat dekontu ihale saatine 

kadar getirilecektir. 

3.3 - Gerçek kiĢi olması halinde, 

3.3.1 - Tebligata esas kanuni ikametgah belgesi, 

3.3.2 - T.C. Kimlik Numarası ile onaylı Nüfus Hüviyet Cüzdanı örneği (fotokopisi), 

3.3.3 - Teminatın yatırıldığına dair makbuz veya limit içi süresiz teminat mektubu veya 

2886 sayılı kanunda teminat olarak kabul edilen değerlerden birisi, 

3.3.4 - BaĢka bir kiĢi adına ihaleye iĢtirak edeceklerin Noterlikçe onaylı vekâletnamesi, 

3.4 - Tüzel kiĢi olması halinde;  

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

2) Tüzel KiĢi olması halinde, Ģirketin kuruluĢ statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 

sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 maddesine haiz olduğunu 

gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti 

3) Yönetimin onaylı imza sirküleri,  

4) Tüzel kiĢi adına ihaleye katılacak olanlar, kurumundan almıĢ oldukları vekaletname 

5) Gerçek ve Tüzel kiĢilere ait Ġdareye borcu olmadığına dair yazının ihale komisyonuna 

teslim edilmesi. 
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3.4.1 - Mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin Ticaret ve Sanayi Odasından 2018 yılında alınmıĢ 

Ticaret siciline kayıtlı olduğuna dair belge,  

3.4.2 - Ġlgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kiĢiliğin 

yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları 

tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

3.4.3 - Tüzel kiĢiliği temsile yetkili olduğunu gösterir noterlikçe onaylı yetki belgesi ve 

imza sirküsü,  

4 - Ġhale Ģartnamesi mesai saatleri içerisinde Mersin Valiliği Yatırım Ġzleme ve 

Koordinasyon BaĢkanlığı Akkent Mahallesi Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı 28. Cad. No: 662 

Kat: 2 YeniĢehir/MERSĠN adresinde görülebilir ve ücretsiz alınabilir. 

5 - 2886 Sayılı Kanunun 6. maddesinde yazılı Ģahıslar doğrudan veya dolaylı olarak 

ihaleye katılamazlar. Bu yasağa rağmen ihaleye girilmiĢ ve girenin üzerine ihale kalmıĢ ise ihale 

bozularak sözleĢme yapılmıĢ ise sözleĢme bozularak kesin teminatı gelir kaydedilir. 

6 - Ġhale komisyonu, gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

Ġhale komisyonunun ihaleyi yapmama kararı kesindir.  

7 - Ġlgili sahalarla ait her türlü vergi, KDV, resim ve harçlar ile sözleĢmeden dolayı 

doğacak olan masraflar ruhsatı alan kiĢi veya Ģirkete aittir.  

8 - Ġhaleye katılım Ģartları, ilan metni ve iĢtirakçilerden aranılan belgeleri de ihtiva eden 

Ģartname Mersin Valiliği resmi internet sitesi olan www.mersin.gov.tr’den görülebilir. 

Ġlan olunur. 11053/1-1 

—— • —— 
2.000 GR. T.T.Y.Y. TĠRYAKĠ ÇAYI BASKILI BOBĠN VE 5.000 GR. T.T.Y.Y. TĠRYAKĠ 

ÇAYI BASKILI BOBĠN AMBALAJI SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

 RİZE 

1 - TeĢekkülümüz ihtiyacı olan 2.000 Gr. T.T.Y.Y. Tiryaki Çayı Baskılı Bobin ve 5.000 

Gr. T.T.Y.Y. Tiryaki Çayı Baskılı Bobin Ambalajı, %20 artar - azalır toleranslı olarak Satınalma 

ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.  

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

RĠZE adresinden 70,00-TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında temin edilebilir. 

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

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 08.01.2018 günü saat 14:30’a kadar Çay ĠĢletmeleri 

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

vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:30’da 

açılacaktır. 

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

kabul edilmez.  

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.  

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

gün olmalıdır. 

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

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

8 - Ġstekliler en az bir kalem malzemenin tümüne teklif vermek koĢuluyla kalem bazında 

kısmi teklif verebilirler. 

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

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

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

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 11052/1-1 
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YÜKSEK SAFLIKTA GAZ SATIN ALINACAKTIR 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Bilimsel AraĢtırma Projeleri kapsamında 9 Kalem Yüksek Saflıkta Gaz Alımı 4734 sayılı 

Kamu Ġhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendi ile geçici 4. Maddesi hükümlerine 

dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. Maddesi 

(f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası* : 2017/688203 

1 - Ġdarenin  

a) Adresi : Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bul. No:1 06800 

Çankaya / ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 312-210 35 86 – Fax: 210 35 91 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : 

2 - Ġhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : 9 Kalem Yüksek Saflıkta Gaz Alımı 

 : 1- Y.S Hidrojen 5.5 (%99,9995) 50 L. Hacim 200 bar 

basınç, 8,35 m3 içerik 5 Adet 

 : 2- Ulsi Oksijen 5.0 (%99,999) 50 L. 200 Bar Basınç 

10.60 m3 içerik 5 Adet 

 : 3- Silane 5.0 (%99,999 safiyet) (ithal) 50 ltr. çelik 

tüpte 100 bar 14 kg içerik valf DISS 632 Pneumatic 

valf 3 Adet 

 : 4- Ammonia 5.0 (%99,999 safiyet) (ithal) 50 ltr. çelik 

tüpte 8,59 bar 26,5 kg içerik valf DIN 477 no.6 3 Adet 

 : 5- Nitrousoxide 5.0 (%99,999 safiyet) (ithal) 50 lt. 

çelik tüpte 50,8 bar 37 kg içerik valf DIN 477 no.11   

3 Adet 

 : 6- Y.S Azot 5.0 (%99.999) 50 lt Hacim 230 Bar 

Basınç, 1071 m3 Ġçerik 3 Adet 

 : 7- Nitrogentrifluoride 4.5 (99,995 safiyet) (ithal) 50 lt. 

çelik tüpte 97 bar 22,7 kg içerik valf DIN 477 no.8     

2 Adet 

 : 8- Phosphine 2% Balance H2 (ithal) 10 lt. alu. tüpte 

150 bar, 1,5 m3 içerik 12 ay raf ömrü %2 Analitik 

tolerans DIN 1 W 21.8 x 1/14‖ LH Pneumtic valve     

1 Adet 

 : 9- B2H6 2% Balance Hydrogen (ithal) 10 ltr. alu. 

Tüpte 150 bar 1.5 m3 içerik 12 ay raf ömrü 2% analitik 

imalat 2% tolerans DIN 1 W 21.8 x 1/14‖ LH. 

Pneumatıc valve 1 Adet  

b) Teslim yeri : GÜNAM Merkezi  

c) Teslim tarihi : SözleĢmenin imzalanmasından itibaren 126 gün 

3 - Ġhalenin  

a) Yapılacağı yer : BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü  

b) Tarihi ve saati : 30 Ocak 2018 Salı günü Saat 11.00 
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4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler : 

4.1- Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler  

Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

belgesi; 

1. Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından yada 

Esnaf ve Sanatkarlar Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 

Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

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

ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamsı halinde, bu bilgilerinin tümünü 

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

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirtilen teklif mektubu. 

4.1.5. Ġdari ġartnamede belirtilen geçici teminat, 

4.1.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya 

iliĢkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

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

kriterler 

4.2.1. Ġstekli; alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını göstermek 

üzere, a, b, c bentlerinde yer alan belgeler arasından, kendi durumuna uygun olanı idareye 

sunmalıdır; 

a- Ġstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösterir belge veya belgeler,  

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

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

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

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen Ģartlara uygunluğunu teyit etmek 

amacıyla, 

4.2.2. Ġstekli, teknik Ģartnamenin bütün maddelerine açık, anlaĢılır ve yeterli teknik 

düzeyde; madde sırasına göre yazı ile yanıt verecektir. OkunmuĢtur, anlaĢılmıĢtır, vb. türdeki 

yanıtlar kabul edilmeyecektir. (Teklif dosyasında sunacaktır.) 

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

6 - Bu ihaleye yerli istekliler katılabilir.  

7 - Ġhale dokümanı ODTÜ Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinatörlüğü Kampüs 

Endüstri Müh. Binası Yanı Çankaya/ANKARA adresinde görülebilir ve ODTÜ Strateji GeliĢtirme 

Daire BaĢkanlığının Ziraat Bankası ODTÜ Ģubesindeki TR490001001537089738895002 nolu 

hesabına 100,00 TL (YüzTürkLirası) yatırılarak dekont karĢılığında aynı adresten temin edilebilir. 

Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
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8 - Teklifler, 30 Ocak 2018 Salı günü, saat 11:00´e kadar ihale dokümanının alındığı yere 

(Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinatörlüğü) elden verilebilecek. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, Götürü Bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleĢme düzenlenecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim 

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kamu hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 

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

 11236/1-1 

————— 

HAVA KALĠTESĠ ĠZLEME CĠHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Bilimsel AraĢtırma Projeleri kapsamında Hava Kalitesi Ġzleme Cihazı alımı 4734 sayılı 

Kamu Ġhale Kanununun 3’üncü maddesinin (f) bendi ile geçici 4. Maddesi hükümlerine 

dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. Maddesi 

(f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası* : 2017/688028 

1 - Ġdarenin  

a) Adresi : Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bul. No: 1   06800 

Çankaya / ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 312-210 35 86 – Fax: 210 35 91 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : 

2 - Ġhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Kalem Hava Kalitesi Ġzleme Cihazı Alımı 

b) Teslim yeri : ODTÜ-MEMS Merkezi 

c) Teslim tarihi : SözleĢme tarihinden itibaren 90 takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin  

a) Yapılacağı yer : BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü  

b) Tarihi ve saati : 29 Ocak 2018 Pazartesi günü Saat 11:00  

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler  

Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

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

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

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

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

4.1.2. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirtilen teklif mektubu. 

4.1.3. Ġdari ġartnamede belirtilen geçici teminat 
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4.1.4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya 

iliĢkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

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

kriterler 

4.2.1. Ġstekli; alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını göstermek 

üzere, a, b, c bentlerinde yer alan belgeler arasından, kendi durumuna uygun olanı idareye 

sunmalıdır; 

a- Ġstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösterir belge veya belgeler,  

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

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

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

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen Ģartlara uygunluğunu teyit etmek 

amacıyla, 

4.2.2. Ġstekli üretici firmaya ait ISO 9001 kalite belgesi veya ürüne ait AT sertifikasını 

(CE Certificate, FDA, TSEK vb.) idareye sunacaktır. 

4.2.3. Ġstekli, kendi/Türkiye temsilcisi firma/ üretici adına Sanayi Bakanlığından alınan 

sözkonusu ihale ile ilgili ürünlere ait SatıĢ Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi veya TSE Hizmet 

Yeterlilik Belgesini teklifi ile birlikte sunacaktır. 

4.2.4. Ġstekli teklif ettiği ürünlere ait katalog/broĢür/dokümanları idareye sunacaktır. 

4.2.5. Ġstekli, teknik Ģartnamenin bütün maddelerine açık, anlaĢılır ve yeterli teknik 

düzeyde; madde sırasına göre yazı ile yanıt verecektir. OkunmuĢtur, anlaĢılmıĢtır, vb. türdeki 

yanıtlar kabul edilmeyecektir. (Teklif dosyasında sunacaktır.) 

4.2.6. Teklif edilen malın marka ve modeli beyan edilecektir. 

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

6 - Bu ihaleye yerli istekliler katılabilir.  

7 - Ġhale dokümanı ODTÜ BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü Kampüs Endüstri 

Müh. Binası Yanı Çankaya/ANKARA adresinde görülebilir ve ODTÜ Strateji GeliĢtirme Daire 

BaĢkanlığının Ziraat Bankası ODTÜ Ģubesindeki TR490001001537089738895002 nolu hesabına 

100,00 TL (YüzTürkLirası) yatırılarak dekont karĢılığında aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 29/01/2018 Pazartesi günü, saat 11:00´a kadar ihale dokümanının alındığı 

yere (BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü) verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, Götürü Bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden Götürü Bedel sözleĢme düzenlenecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim 

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kamu hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 

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

 11237/1-1 
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TASARRUF MEVDUATI SĠGORTA FONU EMZET AKARYAKIT TĠCARĠ VE 

ĠKTĠSADĠ BÜTÜNLÜĞÜ SATIġ KOMĠSYONU BAġKANLIĞI 

SIRA CETVELĠ 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu II. Tahsilat Dairesi Başkanlığından: 

 DOSYA NO: 2005/123 

1. TĠCARĠ VE ĠKTĠSADĠ BÜTÜNLÜK ADI : Emzet Akaryakıt Ticari ve Ġktisadi 

Bütünlüğü 

2. BORÇLU : 1 - Emzet Akaryakıt Dağıtım Otomotiv 

Sanayi ve Ticaret. A.ġ. 

  2 - Zeytinoğlu Ticaret ve Sanayi A.ġ. 

  3 - Murtaza Yavuz Zeytinoğlu 

3. ĠHALE TARĠHĠ : 28.07.2015 

4. ĠHALE BEDELĠ : 6.600.000.-ABD Doları 

5. ĠHALENĠN ONAY TARĠHĠ : 22.10.2015 

  (mülkiyetin geçiĢ tarihi:23.11.2015) 

6. TĠCARĠ VE ĠKTĠSADĠ BÜTÜNLÜK KAPSAMINDAKĠ VARLIKLARIN 

AYNINDAN DOĞAN VERGĠ BORÇLARI (TĠCARĠ VE ĠKTĠSADĠ BÜTÜNLÜK 

KAPSAMINDAKĠ GAYRĠMENKULLERĠN EMLAK VERGĠ BORCU) 

ALACAKLI EskiĢehir TepebaĢı Belediye BaĢkanlığı 

BORÇLU 1 - Zeytinoğlu Ticaret ve Sanayi A.ġ. 

 2 - Murtaza Yavuz Zeytinoğlu 

BORÇ TUTARI 18.210,03-TL (*) 

(*) 23.12.2015 itibarıyla bildirilen borç 

(**) Zeytinoğlu Ticaret ve Sanayi A.ġ. ve Murtaza Yavuz Zeytinoğlu’nun emlak vergi 

borçları 25.11.2016 tarihinde 18.611,5-TL olarak ödenmiĢ ve emlak vergi borcu 

kalmamıĢtır. 

 

7. TĠCARĠ VE ĠKTĠSADĠ BÜTÜNLÜK KAPSAMINDAKĠ VARLIKLAR ÜZERĠNDE 

TESĠS EDĠLEN REHĠN BĠLGĠLERĠ (ĠPOTEK) 

A. Emzet Akaryakıt Ticari ve Ġktisadi Bütünlüğü kapsamında yer alan gayrimenkullerden; 

Murtaza Yavuz Zeytinoğlu’na ait, EskiĢehir Ġli, TepebaĢı Ġlçesi, Yeni Mahalle, 1192 ada, 36 

parselde kain 1.248,04 m2 gayrimenkulün kaydında; 

Sıra 

No Tarih Yevmiye No Derece/Sıra Miktar Alacaklı 

1 27.04.2001 2250 1    500.000- TL OMV Petrol Ofisi A.ġ.(*) 

2 26.03.2002 1874 2    500.000- TL OMV Petrol Ofisi A.ġ.(*) 

3 20.09.2004 9056 3 1.015.000- TL OMV Petrol Ofisi A.ġ.(*) 

(*) OMV Petrol Ofisi A.ġ.nin 26.07.2016 tarihli yazılarında söz konusu gayrimenkul 

üzerine tesis edilmiĢ ipoteğe iliĢkin alacaklarının bulunmadığı bildirildiğinden iĢbu ipotek 

paylaĢtırmada dikkate alınmamıĢtır. 
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B. Emzet Akaryakıt Ticari ve Ġktisadi Bütünlüğü kapsamında yer alan gayrimenkullerden; 

Zeytinoğlu Ticaret ve Sanayi A.ġ.’ye ait, EskiĢehir Ġli, TepebaĢı Ġlçesi, Yakakayı Mahalle, Sulular 

Mevkiinde, 428 parselde kain 4.530,00 m2 gayrimenkulün kaydında; 

Sıra 

No Tarih 

Yevmiye 

No 

Derece/ 

Sıra Miktar Alacaklı 

1 13.04.1999 1701 1 100.000.-TL 

Emzet Akaryakıt Dağıtım 

Otomotiv Sanayi ve Ticaret 

A.ġ. 

2 03.11.2006 16813 2 663.059.175-USD 
Tasarruf Mevduatı Sigorta 

Fonu 

(*) Emzet Akaryakıt Dağıtım Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.ġ.nin 11.09.2017 tarihli 

yazılarında söz konusu gayrimenkul üzerine tesis edilmiĢ ipoteğe iliĢkin alacaklarının 

bulunmadığı bildirildiğinden iĢbu ipotek paylaĢtırmada dikkate alınmamıĢtır. 

 

C. Emzet Akaryakıt Ticari ve Ġktisadi Bütünlüğü kapsamında yer alan gayrimenkullerden; 

Murtaza Yavuz Zeytinoğlu’na ait, EskiĢehir Ġli, TepebaĢı Ġlçesi, ġirintepe Mahallesi, Mezarlık 

Mevkii, 15207 ada, 3 parselde kain 3.114,24 m2 gayrimenkulün 8/32 hissesinin kaydında; 

Sıra 

No Tarih 

Yevmiye 

No 

Derece/ 

Sıra Miktar Alacaklı 

1 02.05.2007 7467 1 663.059.175- USD Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 

 

D. Emzet Akaryakıt Ticari ve Ġktisadi Bütünlüğü kapsamında yer alan gayrimenkullerden; 

Murtaza Yavuz Zeytinoğlu’na ait, EskiĢehir Ġli, Ġnönü Ġlçesi, Kümbet Mahallesi, Köyiçi-Handere 

Mevkii, 159 parselde kayıtlı 1.148.00 m2 gayrimenkulün 8/32 hissesinin kaydında; 

Sıra 

No Tarih 

Yevmiye 

No 

Derece/ 

Sıra Miktar Alacaklı 

1 13.07.2005 382 1 663.059.175-USD Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 

 

E. Emzet Akaryakıt Ticari ve Ġktisadi Bütünlüğü kapsamında yer alan gayrimenkullerden; 

Murtaza Yavuz Zeytinoğlu’na ait, EskiĢehir Ġli, Beylikova Ġlçesi, Beylikova Mahallesi, Köyiçi 

Mevkii, 3401 parselde kain 1.140,00 m2 gayrimenkulün 8/32 hissesinin kaydında; 

Sıra 

No Tarih 

Yevmiye 

No 

Derece/ 

Sıra Miktar Alacaklı 

1 01.05.2007 367 1 663,059,175- USD Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 
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F. Emzet Akaryakıt Ticari ve Ġktisadi Bütünlüğü kapsamında yer alan gayrimenkullerden; 

Murtaza Yavuz Zeytinoğlu’na ait, EskiĢehir Ġli, Alpu Ġlçesi, Alpu Mahallesi, Alpu Merkez 

Mahallesi, 7126 parselde kain 1.419,10 m2 gayrimenkulün 1/4 kaydında; 

Sıra 

No Tarih 

Yevmiye 

No 

Derece/ 

Sıra Miktar Alacaklı 

1 01.05.2006 432 1 663.059.175-USD Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 

 

8. BORÇLULARIN 5411 SAYILI KANUNUN 134. MADDESĠ KAPSAMINDA 

DEĞERLENDĠRĠLEN, DEVLETE VE SOSYAL GÜVENLĠK KURULUġLARINA OLAN 

6183 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKĠ BORÇ BĠLGĠSĠ 

(A)  

Alacaklı Maliye Bakanlığı Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı 

Borçlu Murtaza Yavuz Zeytinoğlu 

Borç Miktarı 198,45-TL (*) 

(*) Maliye Bakanlığı Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı’nın 11.01.2016 tarih ve 1261 sayılı yazısı 

ile bildirilen tutar olup, bilahare 17.10.2016 tarih ve E.68658 sayılı yazı ile Murtaza 

Yavuz Zeytinoğlu’nun borcunun bulunmadığı bildirilmiĢtir. 

 

(B)  

Alacaklı Sosyal Güvenlik Kurumu BaĢkanlığı 

Borçlu Emzet Akaryakıt Dağıtım Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.ġ. 

Borç Miktarı 74,02 -TL(*) 

(*) Sosyal Güvenlik Kurumu BaĢkanlığı’nın 05.01.2016 tarih ve 47757447/20299/59646 

sayılı yazısı ile bildirilen tutar olup, bilahare 14.10.2016 tarih ve E.5484416 yazı ile 

Emzet Akaryakıt Dağıtım Otomotiv San. ve Tic. A.ġ.nin 13.10.2016 tarihi itibarıyla 

borcunun bulunmadığı bildirilmiĢtir. 

 

9. BORÇLULARIN 5411 SAYILI KANUNUN 134. MADDESĠ KAPSAMINDA 

DEĞERLENDĠRĠLEN DĠĞER KAMU KURUM VE KURULUġLARI ĠLE ÜST KURULLARA 

OLAN BORÇ BĠLGĠLERĠ 

Alacaklı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 

Borçlu  

1 - Emzet Akaryakıt Dağıtım Otomotiv Sanayi ve Ticaret. A.ġ. 

2 - Zeytinoğlu Ticaret ve Sanayi A.ġ. 

3 - Murtaza Yavuz Zeytinoğlu 

Borç Miktarı 27.885.689.290-TL (23.11.2015 tarihi itibarıyla) 
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10. ĠLGĠLĠ MEVZUAT 

• 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 134. maddesinin 8. fıkrası, 

―Gerçek ve tüzel kiĢilerin sahip olduğu varlıkların, bu maddede yer alan hükümler 

çerçevesinde ticari ve iktisadi bütünlük kapsamında veya bu Kanunda yer alan hükümler 

çerçevesinde ayrı ayrı cebri icra yoluyla satıĢlarından elde edilen bedelden; satıĢ tarihine kadar 

tahakkuk etmiĢ olmak Ģartıyla, sırasıyla Fon Kurulu tarafından karar verilmesi halinde Ģirketlerin 

teknik bilgi, yazılım, donanım, ekipman, mal ve hizmet alımından doğan geçmiĢ dönem borçları, 

kiĢilerin Devlete ve Sosyal Güvenlik KuruluĢlarına olan 6183 sayılı Kanun kapsamındaki borçları 

ile GSM imtiyaz sözleĢmesinden doğan Hazine payı borçları ödendikten sonra kalan kısım, 

kiĢilerin diğer kamu kurum ve kuruluĢları ile üst kurullara olan borçlarına garameten taksim 

edilerek ödenir.‖ 

• Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve Ġktisadi Bütünlük OluĢturan 

Mahcuzların SatıĢına ĠliĢkin Yönetmeliğin 26. maddesi; 

―(1) Ticari ve iktisadi bütünlüğün ihale bedelinin dağıtımına esas sıra cetveli, ihale 

bedelinin alıcı tarafından ödenmesinden sonra SatıĢ Komisyonu tarafından 5411 sayılı Kanuna 

uygun olarak düzenlenir. Ancak 5411 sayılı Kanunda öncelikli paya sahip olduğu belirtilen 

alacaklılara önceden ödeme yapılabilir. 

(2) Ġhale bedelinden satıĢ masrafları çıkarıldıktan sonra; satıĢ tarihine kadar tahakkuk 

etmiĢ olmak Ģartıyla, sırasıyla Kurul tarafından ihale bedelinden ödenmesine karar verilmesi 

halinde bu Yönetmeliğin 25 inci maddesi kapsamındaki geçmiĢ dönem borçları, kiĢilerin Devlete 

ve sosyal güvenlik kuruluĢlarına olan 6183 sayılı Kanun kapsamındaki borçları ile GSM imtiyaz 

sözleĢmesinden doğan Hazine payı borçları ödendikten sonra kalan kısım, kiĢilerin diğer kamu 

kurum ve kuruluĢları ile üst kurullara olan borçlarına garameten taksim edilerek ödenir. 

(3)… 

(4) Sıra cetvelinin bir sureti SatıĢ Komisyonu tarafından masrafını veren ilgililere tebliğe 

çıkarılır ve Resmî Gazete’de yayımlanır. 

(5) Sıra cetveline itiraz süresi 15 gündür. Ġtiraz süresi, ilan tarihinden itibaren baĢlar, 

tebliğ masrafı veren ilgililer hakkında ise itiraz süresi tebliğ tarihinden itibaren iĢlemeye baĢlar. 

(6) SatıĢ Komisyonu, hak sahiplerine ödeme yapılana kadar nakit ihale bedelini uygun 

göreceği Ģekilde nemalandırır.‖ 

• 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 21.2. maddesi; 

―Rehinli alacaklıların hakları mahfuzdur. Ancak, gümrük resmi, bina ve arazı vergisi gibi 

eĢya ve gayrimenkulün aynından doğan âmme alacakları o eĢya ve gayrimenkul bedelinden 

tahsilinde rehinli alacaklardan evvel gelir.‖ 

• 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 874.1 maddesi; 

―Rehinli taĢınmazın satıĢ bedeli, alacaklılar arasında sıralarına göre dağıtılır.‖ 

• Diğer Ġlgili Mevzuat Hükümleri 

11. DEĞERLENDĠRME 

Emzet Akaryakıt Ticari ve Ġktisadi Bütünlüğü, 28.07.2015 tarihinde gerçekleĢtirilen açık 

artırma ihalesi sonucunda 6.600.000-ABD Doları bedelle Fon Kurulunun onayına sunulmak üzere 

Seyhan Akaryakıt TaĢımacılık ĠnĢaat Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. ġti.ye ihale edilmiĢ ve ihale 

Fon Kurulunun 22/10/2015 tarih ve 2015/260 sayılı kararı ile onaylanmıĢ ve ihale bedeli 
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23.11.2015 tarihinde TMSF’nin ilgili hesabına yatırılmıĢ ve bu tarihte Emzet Akaryakıt Ticari ve 

Ġktisadi Bütünlüğü’nün mülkiyeti Seyhan Akaryakıt TaĢımacılık ĠnĢaat Turizm Sanayi ve Ticaret 

Ltd. ġti.ye geçmiĢtir. 

Emzet Akaryakıt Ticari ve Ġktisadi Bütünlüğü satıĢ gideri olarak Tasarruf Mevduatı 

Sigorta Fonu tarafından 86.009,55-TL masraf yapılmıĢtır. 

6.600.000-ABD Doları ihale bedelinden arz edilen mevzuat hükümleri gereği öncelikle 

satıĢ ve paylaĢtırma masrafı olan 86.009,55-TL’nin mahsup edilmesinden sonra kalan ihale bedeli 

aĢağıdaki Ģekilde paylaĢtırılmıĢtır: 

11.1. Zeytinoğlu Ticaret ve Sanayi A.ġ. ve Emzet Akaryakıt Dağıtım Otomotiv Sanayi ve 

Ticaret A.ġ.nin 17.01.2017 tarih ve bila sayılı yazılarında TepebaĢı Belediyesine Emzet Akaryakıt 

Ticari ve Ġktisadi Bütünlüğü kapsamındaki taĢınmazlardan kaynaklanan borcunun ödendiği 

bildirildiğinden, taĢınmazların aynından kaynaklanan alacak için satıĢ bedelinden pay ayrılmasına 

mahal olmadığına, 

11.2. Yukarıda 7 (A)’da belirtilen ipoteklere iliĢkin Alacaklı OMV Petrol Ofisi A.ġ.nin 

26.07.2016 tarihli yazısında söz konusu gayrimenkul üzerinde tesis edilmiĢ ipotek alacaklarının 

bulunmadığı bildirildiğinden bu ipoteğe pay ayrılmasına mahal olmadığına, 

11.3. Yukarıda 7 (B)’de belirtilen ipoteğe iliĢkin Alacaklı Emzet Akaryakıt Dağıtım 

Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.ġ.nin 11.09.2017 tarihli yazısında söz konusu gayrimenkul 

üzerinde tesis edilmiĢ ipotek alacaklarının bulunmadığı bildirildiğinden bu ipoteğe pay 

ayrılmasına mahal olmadığına, 

11.4. 6183 sayılı Kanunun 21/2. maddesi ve 4721 sayılı Kanunun 874/1. maddesi 

uyarınca yukarıda 7 (B), 7 (C), 7 (D), 7 (E), 7 (F)’de belirtilen Emzet Akaryakıt Ticari ve Ġktisadi 

Bütünlüğü kapsamındaki taĢınmazlar üzerinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu lehine tesis edilen 

663.053.175-ABD Doları tutarındaki müĢterek ipotek alacağına mahsuben iĢbu ipotekli 

gayrimenkullere ihale bedelinden isabet eden 417.438-ABD Dolarının ayrılmasına, 

11.5. Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı’nın yukarıda 8 (A)’da ve Sosyal Güvenlik Kurumu 

BaĢkanlığı’nın yukarıda 8 (B)’de belirtilen alacaklarının bilahare ödendiği bildirildiğinden satıĢ 

bedelinden bu kalemler için pay ayrılmasına mahal olmadığına, 

11.6. Bakiye ihale bedeli ve nemasının yukarıda 9’da belirtilen Tasarruf Mevduatı Sigorta 

Fonunun alacağına ayrılmasına; 

11.7. Ġhale bedelinden kalan tutar olmadığından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun 

bakiye ipotek alacağı ve yukarıda 9’da belirtilen bakiye alacağı ile diğer alacaklıların (haciz vs.) 

sıralamaya alınmasına mahal olmadığına, 

11.8. Sıra cetvelinin bir suretinin masrafını veren ilgililere tebliğe çıkarılmasına, 

11.9. Sıra cetvelinin yayımlanmak üzere Resmi Gazete’ye gönderilmesine, 

11.10. Yönetmelik gereği sıra cetveline itiraz süresi 15 gün olup, sıra cetveline yapılan 

itirazların aynı süre içerisinde SatıĢ Komisyonuna bildirilmesine, 

11.11. Ġlgili mevzuat hükümlerinde saklı tutulan haller hariç olmak üzere sıra cetveli 

kesinleĢtikten sonra paylaĢtırmaya konu ihale bedelinin mahsup edilmesine/hak sahiplerine 

ödenmesine, karar verildi. 11319/1-1 
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ĠHALE SONUÇ ĠLANI 

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 7. Bölge 

Müdürlüğünden:  

Karar no : 2017/08 

Ġdarenin adı : TCDD AFYONKARAHĠSAR 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

ĠĢin adı : Afyonkarahisar ili, Merkez Ġlçesi, Çetinkaya Mahallesi, 1287 ada,   

3 sayılı parselde kayıtlı, 2.701,90 m²’lik taĢınmazın pazarlık usulü 

ihale yöntemi ile satıĢı. 

Ġhale tarih ve saati : 11.12.2017 günü, saat: 10:00 

Ġhale usulü : 4046 sayılı Kanun 18. Madde- Pazarlık ve Açık Artırma Usulü  

Yönetim Kurulumuzun 17.05.2013 tarih ve 13/118 sayılı kararı ile satıĢı uygun görülen 

mülkiyeti TeĢekkülümüze ait Afyonkarahisar Ġli, Merkez Ġlçesi, Çetinkaya Mahallesi, 1287 

ada, 3 sayılı parsel üzerinde kayıtlı 2.701.90 m2’lik açık alanlı taĢınmazın satıĢına teminen ihale 

ilanı ve ihale Ģartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda 7. Bölge 

Müdürlüğü Ġhale Komisyonunca; 

Afyonkarahisar Ġli, Merkez Ġlçesi, Çetinkaya Mahallesi, 1287 ada, 3 sayılı parselde 

bulunan AfyonĢehir Ġstasyon Sahası içindeki toplam 2.701,90 m2 açık alanlı taĢınmazın, 

11.12.2017 tarihinde saat 10:00’daki pazarlık usulü ihale yöntemiyle yapılan satıĢ ihalesinde; 

5.160,000,00 TL (beĢmilyonyüzaltmıĢbin) bedelle en yüksek ve avantajlı teklif sahibi Abdullah 

ÖZTEKE’ye ihale Ģartnamesi çerçevesince satılması, sözleĢmeyi imzalamaktan imtina etmesi 

veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde teminatının idare lehine irat kaydedilerek 

ihalenin iptal edilmesi için Yönetim Kuruluna Sunulmasına karar verilmiĢtir.  

Bu komisyon Kararı Yönetim Kurulunun 21.12.2017 tarih ve 30/261 sayılı kararı ile 

onaylanmıĢtır. 11343/1-1 

—— • —— 

AFYONKARAHĠSAR MĠNERALLĠ SU ĠġLETMELERĠ FABRĠKA MÜDÜRLÜĞÜNE 

DEPO ĠNġAAT YAPIMI ĠÇĠN PROJELERĠN VE ĠHALE DOKÜMANLARININ 

HAZIRLANMASI ĠġĠ YAPTIRILACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

1 - Afyonkarahisar ili, Ġhsaniye ilçesi, Yaylabağı Belediyesi, 154 ada, 1 nolu parselde 

kayıtlı taĢınmaz üzerine ~15.000 m² alanlı depo inĢaatı yapımı için imar durumuna uygun mimari, 

statik, mekanik ve elektrik projelerinin ve ihale dokümanlarının hazırlanması iĢi kapalı zarfla 

teklif almak suretiyle yaptırılacaktır.  

2 - Firmalar,  teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

3 - Ġhaleye ait Ģartnameler ― Ataç 1 Sok. No: 32 YeniĢehir/ANKARA‖ adresindeki Genel 

Müdürlüğümüzden, ―Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar/ĠSTANBUL‖  

adresindeki Ġstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karĢılığında temin edilebilecektir.  

Ġdari, teknik ve mali Ģartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaĢılabilecektir. 

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 22.01.2018 günü saat 10:00’a kadar Yönetim Destek 

Hizmetleri Müdürlüğü Evrak Birimine vermiĢ / göndermiĢ olmaları gerekmektedir. 

5 - 2 Nolu ―Teklif ve Teminat Mektubu‖ zarfı 23.01.2018 günü saat 14:00’de Genel 

Müdürlüğümüz toplantı salonunda açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

8 - Kurumumuz Kamu Ġhale Kanunlarına tabi değildir. 

 11332/1-1 
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TTK ĠHTĠYACI OLARAK ÇAMUR POMPASI ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g 

MADDESĠ KAPSAMINDA AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 - Ġdarenin  

a) Adresi : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Bağlık 

Cad. Yayla Mah. Ġhsan Soyak Sok. No: 2   Zonguldak  

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0 372 252 40 00 (70 hat) Fax: 0 372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi  : satinalma@taskomuru.gov.tr 

2 - Ġhale konusu iĢin nev’i   

a) Niteliği, türü ve miktarı : Çamur Pompası, 1 Kalem (2 ad) 

b) Teslim yeri : Yerli Yükleniciler için: TTK Armutçuk TĠM iĢ sahası.  

 : Yabancı Yükleniciler için: SözleĢmede belirtilen teslim 

limanı 

c) Teslim tarihi  : 120 gün. 

3 - Ġhalenin   

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire BaĢkanlığı ZONGULDAK  

b) Tarihi ve saati : 24/01/2018 ÇarĢamba saat 15:00 

c) Dosya no : 936-TTK/1559 

4 - Ġhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri  

4.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

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

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

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

kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

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

d) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e) ġartnamede belirlenen geçici teminat, 

f) Bu Ģartnamenin 55. maddesinde belirtilen yeterlilik belgeleri 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  
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ğ) Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler:  

1- Firmalar pompaya ait performans eğrilerini (Q-Hm, verim, güç) teklifleri ile birlikte 

vereceklerdir. 

2- Teknik Ģartnamenin her bir maddesi eksiksiz bir Ģekilde cevaplandırılacaktır. 

h)Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde Ģekli ve içeriği bu ġartnamede belirlenen iĢ ortaklığı 

beyannamesi,  

i) ġartnamenin 16. maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düĢündükleri iĢlere ait önerileri ve iĢlerin listesi,  

j) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur.  

5 - Bu ihalede kısmi teklif verilemeyecektir. 

6 - Ġhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır. 

7 - Ġhale dokümanı TTK Satınalma Daire BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi MithatpaĢa 

Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad.(AĢkabat Cad.) 19. Sok. 

No: 22 Bahçelievler/ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 30,00 TL karĢılığı temin 

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

8 - Teklifler 24/01/2018 ÇarĢamba saat 15.00’e kadar TTK Satınalma Daire BaĢkanlığı 

Bülent Ecevit Caddesi No.125 MithatpaĢa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden Ġdaremiz sorumlu 

değildir. 

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

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

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢmesi düzenlenecektir.  

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dıĢı bırakılacaktır. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununa tabii değildir. 

13.1.1- Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 

4734 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2- SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

yasaklama iĢlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım iĢleri ile ilgili yönetmeliğimizin 

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

Ġlan olunur. 11293/1-1 
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INVITATION FOR BIDS (IFB) 

Republic of Turkey 

Istanbul Governorship 

Istanbul Project Coordination Unit (IPCU) 

Istanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency Preparedness (ISMEP) Project 

Procurement of NBC Vehicles and Systems 

Loan No: 26980 

(KFW-GA4.1) 

1 - This Invitation for Bids (IFB) follows the General Procurement Notice (GPN) for this 

project that appeared in UNDB online on July 21, 2017. 

2 - In order to prepare Istanbul for a potential earthquake the Republic of Turkey has 

received a Loan from the KfW Development Bank toward the cost of the Istanbul Seismic Risk 

Mitigation and Emergency Preparedness Project (ISMEP) and it intends to apply part of the 

proceeds of this Loan to payments under the Contract resulting from this IFB: ISMEP-KFW-

GA4.1. 

3 - IPCU serves as the implementing agency for the Project and now invites sealed bids 

from eligible Bidders for the Supply of items listed below which comprises NBC Vehicles and 

Systems. The delivery duration of the goods and related services is maximum 270 calendar days. 

 

No Description Quantity 

Item 1. Decontamination / Evacuation Vehicle 1 

Item 2. Reconnaissance Decontamination and Evacuation Vehicle 1 

Item 3. Decontamination Trailer System 1 

Item 4. Decontamination Tent System 1 

 

4 - Bidding will be conducted through the International Competitive Bidding (ICB) 

procedures specified in the World Bank’s Guidelines: Procurement of Goods, Works and Non-

consulting services under IBRD Loans and IDA Credits & Grants by World Bank Borrowers, 

January 2011, Revised July 2014, and is open to all Bidders eligible as defined in these 

Guidelines, that meet the following minimum qualification criteria: 

If Bidder is Manufacturer: 

4.1. The Bidder must show evidence that it will be able to provide continued 

representation/ legal services in Turkey providing the sufficient technical support for the proposed 

System. The warranty services, including operational support activities, services must be provided 

locally within Istanbul. 

4.2. During the past five (5) years, the Bidder must have successfully completed at least 

one (1) similar contracts for providing special purpose vehicles such as NBC vehicles and/or 

systems or similar vehicles (Ambulances, Fire Trucks, Mobile Hospital Trucks, Search and 

Rescue Trucks, Survey Vehicles, Communication Vehicles, Broadcast Vehicles, etc.) either 

equipped or non-equipped to various clients under one or several Contracts having similar 

functional/technical characteristics given in the Technical Requirements in Section VI of this 

Bidding Document. 

4.3. The annual average turnover of the Bidder must exceed Euro 5 Million (Five million 

Euro) or an equivalent amount in a freely convertible currency during last three (3) years. 

4.4. The bids submitted by the firms who have proven non satisfactory experience and 

with respect to contractual obligations, completion time, or have practiced substantial defaults 

and/or disputes resulted from not fulfilling their contractual obligations under Contract(s) signed 

with the Ministry of Internal Affairs, Turkey or debarred by Public Procurement Agency (Kamu 

Ġhale Kurumu), and the KfW Development Bank etc. may be considered non-qualified and 

rejected. 
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4.5. Additional documents to be submitted (to be used during the qualification): 

(i). The Bidder shall provide reference list of major customers in the last five (5) years 

with address, fax number, and contact person and reference letters at least from three major 

customers who IPCU may contact. 

(ii). The Bidder shall provide complete and accurate information about non-performance 

of a contract within the last three (3) years prior to the deadline for application submission, based 

on all information on fully settled disputes or litigation. A fully settled dispute or litigation is one 

that has been resolved in accordance with the Dispute Resolution Mechanism under the respective 

contract, and where all appeal instances available to the bidder have been exhausted. A negative 

determination against the bidder for non-performance of a contract shall be a reason for 

disqualifying the bidder. If a dispute or litigation is settled before signing the Contract with the 

successful bidder, further determination will be done against the qualification of the successful 

bidder before signing the Contract. 

(iii). If the bid is submitted by an agent, the bidders shall submit, as part of their bid, 

Copyright Authorization or Manufacturer Authorization Form accordingly in a format given in 

Section IV, Bidding Forms. 

The Suppliers can only establish Joint Ventures to enhance their capabilities. Consortiums 

will not be eligible for participating in this tender. Qualification requirements for Joint Ventures 

(JV) are as follows: 

4.6. The Bidder must show evidence that the JV will be able to provide continued 

representation/ legal services in Turkey providing the sufficient technical support for the proposed 

System. The warranty services, including operational support activities, services must be provided 

locally within Istanbul. 

4.7. During the past five (5) years, the Bidder must have successfully completed at least 

one (1) similar contracts for providing special purpose vehicles such as NBC vehicles and/or 

systems or similar vehicles (Ambulances, Fire Trucks, Mobile Hospital Trucks, Search and 

Rescue Trucks, Survey Vehicles, Communication Vehicles, Broadcast Vehicles, etc.) either 

equipped or non-equipped to various clients under one or several Contracts having similar 

functional/technical characteristics given in the Technical Requirements in Section VI of this 

Bidding Document. 

4.8. The annual average turnover of the JV Partners collectively must exceed Euro 5 

Million (Five million Euro) or an equivalent amount in a freely convertible currency during last 3 

(three) years, where the average turnover of the Lead Partner must be at least 50% (fifty percent) 

of this amount and each of the other partners must have at least 25 % (twenty five percent) of this 

amount during the last 3 years. 

4.9. Additional documents to be submitted (to be used during the qualification): 

(i). The JV partners shall provide reference list of major customers in the last five (5) 

years with address, fax number, and contact person and reference letters at least from three major 

customers who IPCU may contact. 

(ii). The JV partners shall provide complete and accurate information about non-

performance of a contract within the last three (3) years prior to the deadline for application 

submission, based on all information on fully settled disputes or litigation. A fully settled dispute 

or litigation is one that has been resolved in accordance with the Dispute Resolution Mechanism 

under the respective contract, and where all appeal instances available to the bidder have been 

exhausted. A negative determination against the bidder for non-performance of a contract shall be 

a reason for disqualifying the bidder. If a dispute or litigation is settled before signing the 

Contract with the successful bidder, further determination will be done against the qualification of 

the successful bidder before signing the Contract. 
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(iii). If the bid is submitted by an agent, the JV shall submit, as part of their bid, 

Copyright Authorization or Manufacturer Authorization Form accordingly in a format given in 

Section IV, Bidding Forms. 

If Bidder is not Manufacturer: 

If a Bidder is not a manufacturer, but is offering the Goods on behalf of the Manufacturer 

under Manufacturer's Authorization Form (Section IV, Bidding Forms), the Manufacturer shall 

demonstrate the above qualifications 4.1 to 4.10 and the Bidder shall demonstrate that it has 

successfully completed at least one (1) similar contracts for providing special purpose vehicles 

such as NBC vehicles and/or systems or similar vehicles (Ambulances, Fire Trucks, Mobile 

Hospital Trucks, Search and Rescue Trucks, Survey Vehicles, Communication Vehicles, 

Broadcast Vehicles, etc.) either equipped or non-equipped to various clients under one or several 

Contracts having similar functional/technical characteristics given in the Technical Requirements 

in Section VI of this Bidding Document in the past five (5) years. 

5 - Interested eligible Bidders may obtain further information from IPCU and inspect the 

bidding documents at the address given below from 9:00 to 17:00 hours (Turkey time). 

6 - A complete set of bidding documents in English may be purchased by interested 

Bidders on submission of a written application to the address below and upon payment of a 

nonrefundable fee of 400 TL or in 100 Euros. The method of payment will be direct deposit to 

bank account numbers are as follows: 

TL Account: 

Vakıfbank Mercan Branch Istanbul, 

IBAN Number: TR31 0001 5001 5800 7286 1036 53 

EURO Account: 

Vakıfbank Mercan Branch Istanbul, 

IBAN Number: TR91 0001 5001 5804 8000 3946 63 

The document will be sent by certified mail. 

7 - Bids must be delivered to the address below at or before February 13, 2018 at 14:00 hrs 

(Turkey time). Bids need to be secured by a Bid Security. The amount of Bid Security required is: 

250.000 TL (twohundredfiftythousand Turkish Liras) or an equivalent amount in a freely 

convertible currency. Late bids will be rejected. Bids will be opened in the presence of Bidders’ 

representatives who choose to attend at the address below on February 13, 2018 at 14:00 hrs 

(Turkey time) 

8 - The addresses referred to above are: 

Address for obtaining further information: 

Kazım Gökhan ELGĠN - Director 

Istanbul Project Coordination Unit 

M. Kemalettin Mah. Tiyatro Cad. No: 8   34126 

Beyazıt-Fatih 

ĠSTANBUL - TURKEY 

Tel : +90 212 518 5500 

Fax : +90 212 518 5505 

e-mail : info@ipkb.gov.tr 

Address for bid submission and bid opening: 

Istanbul Project Coordination Unit 

Satınalma Birimi (Department of Procurement Unit) 

M. Kemalettin Mah. Tiyatro Cad. No: 8   34126 

Beyazıt-Fatih 

ĠSTANBUL - TURKEY 11267/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Adalet Bakanlığından: 

Ankara 4. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2014/177 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu 

anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve 

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince iĢlem 

yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 11257/1-1 

—— • —— 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Ülkü Evleri Vakfı. 

VAKFEDENLER: Sonay Kaleci, Ahmet Yiğit Yıldırım, Tamer Osmanağaoğlu, Fatma 

Özgen, Adalet Masatlıoğlu. 

VAKFIN ĠKAMETGÂHI: Ġstanbul. 

VAKFIN TESCĠL KARARINI VEREN MAHKEMENĠN ADI, KARAR TARĠHĠ VE NO’SU: 

Ġstanbul 21. Asliye Hukuk Mahkemesinin 05/12/2017 tarihli ve E: 2017/459 K: 2017/475 sayılı 

kararı. 

VAKFIN AMACI: Türklük gurur ve Ģuuruna, Ġslam ahlak ve faziletine sahip vicdanlı, 

izanlı, ferasetli, ilim irfan ehli, kavi imanlı, vatanına ve milletine muhabbetli nesiller yetiĢtirmek 

ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları gerçekleĢtirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000,00 TL Nakit. 

VAKFIN YÖNETĠM KURULU:  

VAKFIN SONA ERMESĠ HALĠNDE MAL VE HAKLARIN DEVRĠ: Ülkü Ocakları Eğitim 

ve Kültür Vakfına devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 11262/1-1 

—— • —— 

İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden: 

Ġstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğümüzce Falez Mobilya Müh. ve Mim. San. 

Tic. Ltd. ġti. adına tescilli IM000221/09.01.2012 tarihli serbest dolaĢıma giriĢ beyannamesinden 

kaynaklanan EK TAHAKKUK tutarlarına ait KDV yazısı yükümlüsünün Ulubey Mah. Dolantı 

Sok. Siteler 8C/16 Altındağ/ANKARA adresine tebliğen gönderilmiĢ, ancak adreste 

bulunmadığından tebligat mazbatası PTT Müdürlüğünce iade edilmiĢtir. Bu nedenle söz konusu 

EK TAHAKKUK tutarına konu KDV ve ödeme anında hesaplanacak gecikme zammının tebliğ 

tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödenmesi aksi takdirde 6183 sayılı Kanun hükmü gereğince 

tahsil edileceği tebliğ olunur. 
 

BEY. NO.TA. ÖDEME EMRĠ NO TUTAR 

IM000221/09.01.2012 22386120 KDV: 13.075,00-TL 

TOPLAM: 13.075.00-TL 

 11235/1-1 
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İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden: 

Ġstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğümüzce Ulukar Elektronik Makine ĠnĢ. 

San. ve Tic. A.ġ. adına tescilli IM016708/17.11.2009, IM011385/07.07.2010, 

IM017090/01.10.2010 tarihli serbest dolaĢıma giriĢ beyannamelerinden kaynaklanan KDV, 

KKDF, KDV Para Cezası firma yönetim kurulu üyeleri Özcan ULUĞ'un Zafer Mah. Cumhuriyet 

Bulv. Armada City Sitesi F.3 Blok No: 5-7 F.3 Ġç Kapı No: 27 Çorlu/TEKĠRDAĞ ve Arif 

ERKMEN ULUĞ'un ġeyhli Mah. ġüheda Cad. No: 33 Ġç Kapı No: 3 Pendik/ĠSTANBUL 

adreslerine tebliğen gönderilmiĢ, ancak adreste bulunmadıklarından tebligat mazbataları PTT 

Müdürlüğünce iade edilmiĢtir. Bu nedenle söz konusu KDV, KKDF ve KDV Para Cezası 

tutarlarının ve ödeme anında hesaplanacak gecikme zammının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün 

içerisinde ödenmesi aksi takdirde 6183 sayılı Kanun hükmü gereğince tahsil edileceği tebliğ 

olunur. 

 

BEY. NO.TA. ÖDEME EMRĠ NO TUTAR 

IM016708/17.11.2009 27733985 KDV: 2.348,92-TL 

IM01138S/07.07.2010 27733553 KKDF: 13.049,56-TL 

IM017090/01.10.2010  KDV Para Cezası: 7.046,76-TL 

TOPLAM: 22.445.24-TL 

 11234/1-1 

—— • —— 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme 

Kurulundan:  

HAVA ARACI KAZASI ARAġTIRMA VE ĠNCELEME  

RAPORU DUYURUSU 

24.03.2017 tarihinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Havacılık ve Uzay Teknolojileri 

AraĢtırma ve Uygulama Merkezi (UZAYTEM) iĢletmesindeki TC-OMT tescil iĢaretli Cessna 

172S tipi öğrenci pilot kumandasındaki hava aracı Samsun ÇarĢamba Havalimanına iniĢine 

müteakip takla atması sonucu hasarlı hava aracı kazası meydana gelmiĢtir. 

Söz konusu hava aracı kazasıyla ilgili olarak, ―Hava Aracı Kazası AraĢtırma ve Ġnceleme 

Raporu‖ ilgili kiĢi ve kuruluĢların bilgisine sunulmak üzere tekemmül etmiĢtir. 

Bu nedenle konu ile ilgisini kanıtlayan Ģahıslar ve kurumlar söz konusu Nihai Raporu 

incelemek istedikleri takdirde Bakanlığımıza baĢvuruda bulunabilirler.  

  11292/1/1-1 

————— 

HAVA ARACI KAZASI ARAġTIRMA VE ĠNCELEME  

RAPORU DUYURUSU 

30.10.2016 tarihinde Er-Ah Havacılık Tic. Ltd. ġti. iĢletmesinde yer alan TC-ERE tescil 

iĢaretli Cessna 172R tipi öğrenci pilot kumandasındaki eğitim uçağının Isparta Süleyman Demirel 

Havalimanı’na iniĢine müteakip pistten çıkarak takla atması sonucu hasarlı hava aracı kazası 

meydana gelmiĢtir. 

Söz konusu hava aracı kazasıyla ilgili olarak, ―Hava Aracı Kazası AraĢtırma ve Ġnceleme 

Raporu‖ ilgili kiĢi ve kuruluĢların bilgisine sunulmak üzere tekemmül etmiĢtir. 

Bu nedenle konu ile ilgisini kanıtlayan Ģahıslar ve kurumlar söz konusu Nihai Raporu 

incelemek istedikleri takdirde Bakanlığımıza baĢvuruda bulunabilirler.  

 11292/2/1-1 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İşletme ve Yapım Başkanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2017/354044 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

BaĢkanlığı ĠĢletme ve Yapım 

BaĢkanlığı 

Ġl/Ġlçe Çankaya-ANKARA 

Adresi 

TBMM Ek Hizmet Binası 

Kavaklıdere Mahallesi No: 153 

Bakanlıklar 

Tel-Faks 
(0312) 420 72 71  

(0312) 420 72 74 

Posta Kodu 06543 E-Mail  

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Boytek Halı Mobilya Tekstil Ġthalat 

Ġhracat Limited ġirketi 
Mehmet ReĢat BOYNUKALIN 

Adresi 

Ġsmet PaĢa Mahallesi Eski Edirne Asfaltı 

Caddesi No: 63/A  

Sultangazi-ĠSTANBUL 

Seyit Nizam Mahallesi Prof. Dr. 

Turan GüneĢ Caddesi No: 272/1/31 

Zeytinburnu-ĠSTANBUL 

T.C. Kimlik No.  41392194496 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
1820484698  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ġstanbul Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
640649  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(X) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (X) Tüm Ġhalelerden (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. 

 11328/1-1 
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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. 

 11322/1-1 
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Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden: 

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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Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden: 

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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Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden: 

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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Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2016/491883 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/ 

Kurum 
MEB 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Sağlık 

AraĢtırma ve Uygulama Merkezi 
Ġl/Ġlçe Ankara/Yenimahalle 

Adresi 

Konya Devlet Yolu Üzeri (Mevlana 

Bulvarı)/BeĢevler Yenimahalle/ 

ANKARA 

Tel-Faks 312 202 65 18 - 312 212 90 11 

Posta Kodu 06500 E-Mail gazitipihale@gazi.edu.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Eylül Grup Medikal ĠnĢaat Turizm ve 

Gıda Anonim ġirketi 
 

Adresi 
Harbiye Mahallesi TavuskuĢu Sokak  

Nu: 25/4 Çankaya/ANKARA 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet 

No. 
3830439775  

Kayıtlı Olduğu Ticaret/ 

Esnaf Odası 
Ankara  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 06500  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2886 sayılı Kanuna Göre Yapılan Ġhale 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı IV. Bölge Müdürlüğü - MANĠSA 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı IV. 

Bölge Müdürlüğü 
Ġl/Ġlçe MANĠSA - Yunusemre 

Adresi 
Tevfikiye Mahallesi 3808 Sokak 

No: 2 
Tel-Faks 

0 236 237 10 61 

0 236 237 08 03 

Posta Kodu 45120 E-Mail  

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı LĠDYA SĠNEMA TUR. TĠC. LTD.ġTĠ. Turgut ÇAĞLAR 

Adresi 
Kemal Seyfettin Elgin Bulv. 47/30 

Blueport AVM Marmaris - MUĞLA 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
6080159046  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Marmaris Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
3279  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) 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 (  ) 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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Karabük Belediye Başkanlığından: 

ASKI ĠLANI 

Ġlimiz Merkez ilçe Kapullu Mahallesi Deretarla Mevkii 108-118-119 nolu adaları 

kapsayan düzenleme sahasında 18. Madde uygulaması yapılması ve belirtilen sınırın tasdikine 

Belediyemiz Encümeninin 13.11.2017 tarih ve 3/1180 sayılı kararı ile karar verilmiĢtir. 

Hazırlanan Parselasyon Planları, Uygulama cetvelleri, Ada Dağıtım Cetvelleri ve Hesap 

Özeti ile tanzim edilmiĢ olan ayırma çaplarının tasdikine Belediyemiz Encümeninin 27.11.2017 

tarih 2/1251 sayılı kararıyla karar verilmiĢ olup Parselasyon Planları, Ada Dağıtım Cetvelleri, 

Hesap Özeti ve ilgili tüm evraklar 27.12.2017 günü sabahından 25.01.2018 günü akĢamına kadar 

Belediye Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü ilan panosunda 30 gün süre ile askıya çıkarılmıĢtır. 

Ġlgililere ilanen tebliğ olunur. 11264/1-1 

—— • —— 

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz ĠletiĢim Fakültesine aĢağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dalına 2547 

sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri 

uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamıĢ olmak 

koĢuluyla Profesör alınacaktır. 

Profesör kadrosu Daimi statüde olup, baĢvuracak adayların Anabilim Dalı ile ―BaĢlıca 

AraĢtırma Eserini‖ belirttiği dilekçesine özgeçmiĢini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, ilgili 

yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmıĢ 6 takım baĢvuru dosyasını ekleyerek ilanın yayım 

tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat baĢvurmaları gerekmektedir. 

Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında 

Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara ĠliĢkin 

Yönetmelik uygulanmaktadır. YurtdıĢından alınmıĢ diplomaların Üniversitelerarası Kurulca 

denkliğinin onaylanmıĢ olması gerekmektedir. Belirtilen Ģartları taĢımayan ve süresi içerisinde 

baĢvurmayan adayların baĢvuruları ile postayla yapılan baĢvurular dikkate alınmayacaktır. 

Ġlan olunur. 
 

BĠRĠM 

ADI BÖLÜMÜ 

ANABĠLĠM DALI/ 

ANASANAT DALI 

KADRO 

UNVANI ADEDĠ ARANAN ġARTLAR 

ĠletiĢim 

Fakültesi 
Gazetecilik Yayıncılık Yönetimi Profesör 1 

Dijital televizyon yayın 

platformları üzerine akademik 

çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  03.06.446 

Toplantı Tarihi ve No : 26.10.2017 - 250 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 26.10.2017 - 5700 ESKĠġEHĠR 

Afyonkarahisar Ġli, Ġhsaniye Ġlçesi, Muratlar Köyü, Zelvecik Mevkii’nde tespit edilen 

Zelvecik Tümülüsü’nün tescili ve öneri I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit sınırlarına iliĢkin hazırlanan 

bilgi ve belgelerin değerlendirilmesinin istendiği Afyonkarahisar Valiliği’nin (Ġl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü) 30.06.2017 tarih, 16586271-165/2678 sayılı yazısı ve ekleri, konuyla ilgili faaliyeti 

etkilenen Kurum ve KuruluĢların görüĢlerinin iletildiği yazılar, 10.10.2017 tarih, 8226 sayılı 

dosya inceleme raporu okundu, koordinatlı sit sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı kadastral 

pafta, tescil fiĢi, fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda;  

Afyonkarahisar Ġli, Ġhsaniye Ġlçesi, Muratlar Köyü, Zelvecik Mevkii’nde tespit edilen 

Zelvecik Tümülüsü’nün 2863 sayılı Kanun kapsamında I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit olarak 

tesciline; hazırlanan tescil fiĢi, koordinatlı sit sınırı paftası ve sit sınırlarının aktarıldığı kadastral 

paftasının uygun olduğuna; söz konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 

Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma KoĢulları’na iliĢkin yürürlükteki Ġlke Kararı’nda yer alan 

I. (Bir) Derece Arkeolojik Sitlerle ilgili hükümlerin geçerli olduğuna ve bu hükümlerin geçiĢ 

dönemi koruma esasları ve kullanma koĢulları olarak belirlenmesine; sit sınırları içerisinde 

güvenlik önlemlerinin ilgili kurumlarca alınmasına ve Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve 

inĢai müdahalede bulunulmamasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  03.05.245 

Toplantı Tarihi ve No : 26.10.2017 - 250 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 26.10.2017 - 5715 ESKĠġEHĠR 

Afyonkarahisar Ġli, Emirdağ Ġlçesi Dereköy ve Soğukkuyu Köylerin’de tespit edilen 

Ġntepe Kaya Mekanları ve YerleĢim Alanı’nın tescili ve öneri I. (Bir) ve III. (Üç) Derece 

Arkeolojik Sit sınırlarına iliĢkin hazırlanan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesinin istendiği 

Afyonkarahisar Valiliği’nin (Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) 11.06.2015 tarih, 16586271-

161.04/2315 sayılı yazısı ve ekleri, konuyla ilgili faaliyeti etkilenen Kurum ve KuruluĢların 

görüĢlerinin iletildiği yazılar, Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü’nün 14.08.2015 tarih, 20913469-

101.29.02-254978 sayılı yazısı, Afyonkarahisar Valiliği’nin (Kadastro Müdürlüğü) 19.01.2016 

tarih, 61684567-170.03.01/E.141431 sayılı yazısı ve ekleri, 09.10.2017 tarih, 8184 sayılı dosya 

inceleme raporu okundu, koordinatlı sit sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı kadastral pafta, 

tescil fiĢi, fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda;  

Afyonkarahisar Ġli, Emirdağ Ġlçesi Dereköy ve Soğukkuyu Köylerin’de tespit edilen 

Ġntepe Kaya Mekanları ve YerleĢim Alanı’nın 2863 sayılı Kanun kapsamında I. (Bir) ve III. (Üç) 

Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline; hazırlanan tescil fiĢi, koordinatlı sit sınırı paftası ve sit 

sınırlarının aktarıldığı kadastral paftasının uygun olduğuna; söz konusu alanda Kültür Varlıklarını 

Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma KoĢulları’na iliĢkin 

yürürlükteki Ġlke Kararı’nda yer alan ilgili hükümlerin geçerli olduğuna ve sit sınırlarına iliĢkin 

hazırlanan geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma koĢullarının uygun olduğuna; sit sınırları 

içerisinde güvenlik önlemlerinin ilgili kurumlarca alınmasına, madencilik faaliyetlerinin 

yasaklanmasına ve Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inĢai müdahalede 

bulunulmamasına karar verildi.  
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)    1 TL 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
2017/11034 Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Arasında Hastane

Yönetimine Teknik Destek Sağlanmasına Dair Çalışma Protokolünün Onaylanması Hakkında
Karar

2017/11035 Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Arasında Bir Tıbbi
Ekipman Bakım ve Kalibrasyon Merkezine Yardımcı Olmak Üzere Teknik Destek Sağlanmasına
Dair Çalışma Protokolü ile Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Sağlık
Bakanlığı Arasında Irak Ulusal Sağlık Sistemine Destek Sağlanması ve Sağlık Sisteminin
Güçlendirilmesine Dair Çalışma Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

2017/11043 Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Arasında Tıbbi
Tecrübe Alışverişinin Düzenlenmesine Dair Çalışma Protokolü, Iraklı Sağlık Personelinin
Türkiye’de ve Irak’ta Eğitimine Dair Çalışma Protokolü ve İlaç, Tıbbi Cihaz ve Malzeme
Ticaretinin Teşvikine Dair Çalışma Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

2017/11048 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Konut Alanında
İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

2017/11121 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Burundi Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültürel İşbirliği
Anlaşması ile Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair İlişik Notaların Onaylanması Hakkında
Karar

2017/11123 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim Alanında
İşbirliği Programının Onaylanması Hakkında Karar

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Mehmet ŞİMŞEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Başbakan Yardımcısı Hakan ÇAVUŞOĞLU’na, Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’ın Vekâlet Etmesine

Dair Tezkere
— Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Adalet Bakanı Abdulhamit GÜL’ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Sağlık Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet ÖZHASEKİ’nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARI
— Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 26/12/2017 Tarihli ve 1817 Sayılı Kararı

YÖNETMELİKLER
— Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
— Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Ankara Üniversitesi Özel Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ
— İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2017/3)
— Özel Tüketim Vergisi (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

(Seri No: 1)
— Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

(Seri No: 3)
— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 26/12/2017 Tarihli ve 2017/ÖİB-K-278, 279, 280, 281, 282, 283, 284,

285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293 ve 294 Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
— Anayasa Mahkemesinin 28/9/2017 Tarihli ve E: 2014/101, K: 2017/142 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 22/11/2017 Tarihli ve 2014/7469 Başvuru Numaralı Kararı

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


