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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

İçişleri Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel
Başkanlığı)’ndan:

BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ
NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/2/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belediye
ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yö-
netmeliğin Ek 4 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı ve Devlet Personel Başkan-

lığının bağlı olduğu Bakan birlikte yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

22/2/2007 26442

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 12/1/2008 26754

2- 31/5/2009 27244

3- 7/10/2009 27369

4- 12/9/2010 27697

5- 27/11/2011 28125

6- 10/4/2014 28968

7- 2/4/2015 29314

8- 22/5/2016 29719



İçişleri Bakanlığından:

ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİNE GİRİŞ SINAVI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Emniyet Teşkilatına alınacak çarşı ve mahalle

bekçilerinde aranılacak şartlar ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Emniyet Teşkilatına alınacak çarşı ve mahalle bekçi-

lerinde aranılacak nitelikler, seçme ve değerlendirme komisyonlarının oluşumu ile çarşı ve ma-

halle bekçiliğine giriş sınavlarına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1966 tarihli ve 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bek-

çileri Kanununun 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aday: Çarşı ve mahalle bekçiliği sınavına müracaat edenleri,

b) Bakan: İçişleri Bakanını,

c) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

ç) Başkanlık: Polis Akademisi Başkanlığını,

d) Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü: Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Döner

Sermaye İşletmesi Müdürlüğünü,

e) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması: 14/2/2000 tarihli ve 2000/284 sayılı Ba-

kanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yö-

netmeliğine göre yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını,

f) Sağlık Yönetmeliği: 3/1/2018 tarihli ve 30290 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Başvuru ve Adaylarda Aranacak Şartlar

Adaylarda aranılan şartlar

MADDE 5 – (1) Çarşı ve mahalle bekçisi olacaklarda aşağıdaki niteliklerin bulunması

şarttır:

a) Türk vatandaşı olmak,
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b) İlkokulu bitirmiş olmak,

c) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

ç) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki

yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından

gün almamış olmak,

d) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ih-

tilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas

veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

e) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

f) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile

mahkûm bulunmamak,

g) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

ğ) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

h) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

ı) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına

fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bu-

lunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü

eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu

veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya İdari soruşturma veya kovuş-

turma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı İdari yaptırım uygulanmamak veya bu işler

nedeniyle hüküm giymemiş olmak, 

i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya gö-

rüyor olmamak,

j) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından

çıkarılmamış olmak,

k) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplan-

tılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

l) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına

üye bulunmamak, 

m) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

(2) Birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen eğitim düzeyi için gerektiğinde İçişleri Ba-

kanlığınca üst sınır belirlenebilir.

Duyuru

MADDE 6 – (1) İllere göre alımı yapılacak çarşı ve mahalle bekçisi sayısı, şartları,

başvuru yerleri, başvuru ve sınav tarihleri, istenecek belgeler ile gerek görülen diğer bilgiler
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başvurma süresinin bitiminden en az onbeş gün önce Devlet Personel Başkanlığı ile Emniyet

Genel Müdürlüğü veya Başkanlığın resmi internet sayfasıyla ya da diğer uygun iletişim araç-

larıyla duyurulur. 

Başvuru zamanı ve şekli

MADDE 7 – (1)  Giriş sınavına başvurular, Bakanlık tarafından belirlenen yer ve ilan

edilen tarihler arasında şahsen yapılır. 

(2) Eksik belgeyle veya posta yoluyla yapılan başvurular ile başvuru zamanı geçtikten

sonra yapılan başvurular kabul edilmez.

(3) Başvuruda bulunan adaylardan Başkanlıkça belirlenen miktarda sınav ücreti alınır.

Ücretler Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına yatırılır. Şehit veya vazife malulü olan-

ların eş veya çocuklarından sınav ücreti alınmaz.

Başvuruda istenen belgeler ve başvuruların alınması

MADDE 8 – (1) Başvuru yapan adaylardan;

a) T.C. kimlik numarası yazılı beyanı,

b) Sınav başvuru dilekçesi,

c) Diploma veya geçici bitirme belgesinin fotokopisi,

ç) Son bir yıl içinde çekilmiş dört adet biyometrik fotoğraf,

d) Kendisi ve evli ise eşinin bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen engel halle-

rinin bulunmadığını ifade eden yazılı beyanları,

e) Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocuklarından, şehitlik veya vazife ma-

lullüğü belgesinin ilgili kurumca onaylı örneği,

f) Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu,

g) Askerlik terhis belgesi fotokopisi,

ğ) Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi istenir.

(2) Aranılan nitelikleri taşıyan ve birinci fıkrada istenen belgeleri getiren adayların şah-

sen başvuruları Bakanlıkça uygun görülen müracaat kabul komisyonlarınca alınır. 

(3) Başvuru ile ilgili olarak istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit

edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınav Esasları

Sınav komisyonlarının oluşturulması

MADDE 9 – (1) Komisyonların görevleri ve çalışma esasları Bakanlıkça onaylanan

talimatla belirlenir.
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(2) Çarşı ve mahalle bekçisi alımında Bakan onayıyla oluşturulan aşağıdaki komisyon-

lar görev alır:

a) Müracaat kabul komisyonu: Biri en az emniyet müdürü düzeyinde, en az üç amir sı-

nıfı personelden oluşur.

b) Ön sağlık kontrolü komisyonu: En az iki amir sınıfı personel ile bir doktordan olu-

şur.

c) Soru hazırlama komisyonu: En az emniyet müdürü rütbesindeki bir personel ve sınav

konularına göre yeterli sayıda öğretim elemanından oluşur.

ç) Soru denetleme ve soru bankası oluşturma komisyonu: Üç rütbeli personel ve yeterli

sayıda öğretim elemanından oluşur.

d) Soru basım komisyonu: İki rütbeli personel ve bir öğretim elemanından oluşur. 

e) Yazılı sınav komisyonu: Birisi en az emniyet müdürü rütbesinde olmak üzere üç amir

sınıfı personel ile Bakanın belirleyeceği bir personelden oluşur. Bakan tarafından üyeler ara-

sından biri başkan olarak belirlenir.

f) Yazılı sınav değerlendirme komisyonu: Üç rütbeli personel, iki öğretim elemanı, Ba-

kanın belirleyeceği bir personel ile yeteri kadar memurdan oluşur. Bakan tarafından üyeler ara-

sından biri başkan olarak belirlenir. 

g) Fiziki yeterlilik sınav komisyonu: En az iki amir sınıfı personel ile Başkanlıkta gö-

revli veya kurum dışından en az bir beden eğitimi öğretim elemanı/öğretmeninden ve Bakanın

belirleyeceği bir personelden oluşur. Bakan tarafından üyeler arasından biri başkan olarak be-

lirlenir.

ğ) Sözlü sınav komisyonu: Birisi en az emniyet müdürü rütbesinde olmak üzere üç amir

sınıfı personel ile psikolog veya rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunu olan bir

kişi ve Bakanın belirleyeceği bir personelden oluşur. Bakan tarafından üyeler arasından biri

başkan olarak belirlenir.

h) Merkezi sınav komisyonu: Üç emniyet müdürü rütbesinde personel ile iki öğretim

elemanı ve Bakanın belirleyeceği bir personelden oluşur. Bakan tarafından üyeler arasından

biri başkan olarak belirlenir. Bu komisyon, sınav takvimi süresince yürütülecek iş ve işlemleri

takip, koordine ve denetleme ile yetkilidir.

(3) Her komisyon için en fazla Başkanlık tarafından yirmi yardımcı personel görevlen-

dirilebilir. 

(4) Birinci fıkranın (c), (ç), (d) ve (f) bentlerinde belirtilen komisyonların Başkanlıkta,

bunların dışındaki komisyonların ise her sınav merkezi için ayrı ayrı kurulması esas olmakla
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beraber, Bakanlıkça aday sayısı ve işlemlerin yoğunluğu dikkate alınarak sınav merkezlerinde

her alanda birden fazla komisyon oluşturulabileceği gibi bir sınav merkezindeki komisyonun

başka merkezlerde de görev almasına karar verilebilir. 

(5) Sınav komisyonunun kararlarına itiraz edilemez.

(6) Yedek personel görevlendirilir.

Ön sağlık kontrolü

MADDE 10 – (1) Adaylar sınavlara girmeden önce ön sağlık kontrolü komisyonu ta-

rafından ön sağlık kontrolünden geçirilir.

(2) Ön sağlık kontrolü Sağlık Yönetmeliğine göre yapılır. Adaylar, ön sağlık kontrolü

komisyonuna; ilaç raporu, durum bildirir sağlık kurulu raporu, engelli sağlık kurulu raporu,

askerlikten muafiyet raporu, herhangi bir öğrenci adaylığından veya personel alımı adaylığın-

dan sağlık nedeniyle elenmesine neden olan raporları ile sağlık özgeçmişini tanımlayan bütün

bilgi, belge ve raporları sunmak zorundadır. Bütün bu bilgi, belge ve raporlar, aldırılacak olan

memuriyete giriş raporları ile birleştirilerek Sağlık İşleri Daire Başkanlığına gönderilir.

(3) Ön sağlık kontrolü komisyonu adaylar hakkında “Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı

Olur” veya “Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı Olamaz” şeklinde karar verir. “Çarşı ve Mahalle

Bekçisi Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar hakkında gerekçe belirtilir.

(4) Hakkında “Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar, sınavın

diğer aşamalarına geçemezler.

Sınav aşamaları

MADDE 11 – (1) Giriş sınavları; yazılı sınav, fiziki yeterlilik sınavı ve sözlü sınavı

şeklinde yapılır.

Sınavların yürütülmesine ilişkin esaslar

MADDE 12 – (1) Sınavın yürütülmesine ilişkin iş ve işlemler sınav döneminden önce

Bakanlık tarafından hazırlanan talimatla belirlenir. 

(2) Hakkında “Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar, aynı

başvuru dönemi içinde başka bir sınav komisyonuna başvuramazlar.

Yazılı sınav

MADDE 13 – (1) Ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından “Çarşı ve Mahalle Bekçisi

Adayı Olur” kararı verilenler, yazılı sınava alınırlar.

(2) Yazılı sınav soruları, soru hazırlama komisyonu tarafından hazırlanır. Hazırlanan

sorular içerisinden soru denetleme ve soru bankası oluşturma komisyonu tarafından seçim ya-

pılarak yazılı sınavda sorulacak sorular belirlenir. Belirlenen soruların basım işlemleri ve ki-

tapçık haline getirilmesi soru basım komisyonu tarafından yapılır. Yazılı sınav, yazılı sınav ko-

misyonu tarafından yapılır. Gerektiğinde yeteri kadar sınav gözlemcisi görevlendirilir.
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(3) Sınav sorularının hazırlanması, basımı, saklanması, dağıtımı, sınavlarla ilgili diğer

iş ve işlemler Başkanlık tarafından yürütülür.  Ancak yazılı sınav sorularının hazırlanması, ba-

sımı, saklanması ve yazılı sınavın yapılması işleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi veya

Milli Eğitim Bakanlığına yaptırılabilir. Yazılı sınavın belirtilen kurumlara yaptırılması halinde,

yazılı sınavda uygulanacak esas ve usuller protokolle belirlenir.

(4) Yazılı sınava ait işlemlerde gizlilik dereceli evraka ilişkin usul uygulanır.

(5) Sınavın düzenli bir şekilde yürütülmesinden yazılı sınav komisyonu sorumludur.

Yazılı sınav komisyonu tarafından sınava girecek aday öğrencilerin sayısına uygun olarak ge-

rekli düzenleme yapılır ve sınav işlemleri tamamlatılır.

(6) Sınav bitiminde, sınava girenlerin ve girmeyenlerin sayısı ve sınav akışını gösteren

tutanaklar düzenlenerek sınav gözlemcileri ve komisyon üyelerince imzalanır.

Yazılı sınavı

MADDE 14 – (1) Yazılı sınav, test  şeklinde yapılır. Sınavda adaylara beş şıklı, çoktan

seçmeli, yüz soru sorulur.

(2) Yapılacak sınavda sorulacak soruların konuları aşağıda belirtilmiştir:

a) Türkçe,

b) Sosyal Bilgiler,

c) Fen Bilgisi,

ç) Hayat Bilgisi,

d) Matematik,

e) Genel kültür.

(3) Yazılı sınav soruları, sınavın başlama saatinde adayların önünde açılır. Yazılı sınavda

bilgisayar sisteminde okunabilen özel kâğıtlar kullanılır.

(4) Yazılı sınavda kopya çekenler veya kopya çekme teşebbüsünde bulunanlar ya da

yerine başka bir kimseyi sokanlar hakkında tutanak düzenlenerek sınavı geçersiz sayılır. Bu

adaylar bir daha adaylığa başvuruda bulunamazlar. Ayrıca söz konusu adaylar hakkında adli

ve idari soruşturma açılabilmesi için gerekli işlemler yapılır.

(5) Yazılı sınavda yüz puan üzerinden en az elli puan alanlar başarılı sayılırlar. Bakanlık

ihtiyaçlar çerçevesinde başarı puanını değiştirebilir.

Yazılı sınava itiraz ve başarı listesi

MADDE 15 – (1) Yazılı sınav sonuçlarının ilanını takip eden iki iş günü içerisinde biz-

zat aday tarafından başvuru merkezlerine veya doğrudan Başkanlığa yazılı olarak itiraz edile-

bilir. Başvuru merkezlerine yapılan itirazlar bir iş günü içerisinde Başkanlığa ulaştırılır. İtirazlar,

itiraz süresi dolduktan sonra sınav değerlendirme komisyonu tarafından en geç dört iş günü

içerisinde incelenir. Sonuçlar Başkanlık internet sayfasında duyurulur.
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(2) Başkanlığa her ne sebeple olursa olsun süresinde ulaşmayan itirazlar değerlendir-

meye alınmaz.

(3) Yazılı sınav sonucuna göre başarılı olanların listesi, Başkanlık internet sayfasında

duyurulur.

Fiziki yeterlilik sınavı

MADDE 16 – (1) Yazılı sınavda başarılı olanlar, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.

(2) Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçmesini, adayın mevcut

durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar.

a) Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek

üzere uygulamalı olarak yapılır.

b) Fiziki yeterlilik sınavında adayın süresinin takibi, sınav yerinde bulunanlar tarafından

görülebilecek nitelikteki sayaçlarla yapılır.

c) Fiziki yeterlilik sınavı yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınav sonucunda alt-

mış puanın altında alan adaylar başarısız sayılır. Komisyon tarafından başarısız adaylar hak-

kında “Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı Olamaz” kararı verilir ve başarısız adaylar sözlü sına-

vına geçemezler.

(3) Fiziki yeterlilik sınavına ilişkin bu Yönetmelikte yer almayan diğer düzenlemeler

sınavdan önce Başkanlık tarafından hazırlanan talimatla belirlenir.

Sözlü sınav

MADDE 17 – (1) Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, kendilerine duyuru-

lacak yer ve zamanda sözlü sınav komisyonu tarafından sözlü sınava tabi tutulurlar.

(2) Adaylara, genel kültür konularından hazırlanan soruların yazılı olduğu bir kart çek-

tirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca

adaya sorular sorulabilir. Her aday;

a) Konu hakkındaki bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavraması,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz

tam puan üzerinden değerlendirilir. Adayın sözlü sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan

üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.

(3) Sözlü sınav komisyonu; başarılı olan adaylar hakkında “Çarşı ve Mahalle Bekçisi

Adayı Olur”, başarısız adaylar hakkında “Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı Olamaz” kararı verir.

Puanlama ve karar, değerlendirme karar formuna işlenir.
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Sınav sonuç listesinin belirlenmesi ve ilanı

MADDE 18 – (1) Adayların başarı sıralamasına esas giriş puanı; adayın yazılı sınav

puanının %25’i, fiziki yeterlilik sınav puanının % 25’i ve sözlü sınav puanının % 50’sinin top-

lamıdır. Adaylar arasından başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; yazılı

sınavdan alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda

da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir. 

(2) Giriş puanına göre asıl ve asıl sayısı kadar yedek olmak üzere her il için ayrı ayrı

sınav sonuç listesi düzenlenir. Bu listeler Başkanlığın resmi internet sayfasında duyurulur. Du-

yuruda, asıl adayların atama için gerekli olan belgelerle birlikte, ilan tarihinden itibaren onbeş

iş günü içinde planlandığı ile başvurmaları gerektiği belirtilir. 

(3) Sınav evrakları sınavın yapıldığı ilde bir yıl süreyle, dava konusu olmuşsa davanın

kesin karara bağlanmasına kadar saklanır ve bu sürenin bitiminde tutanakla imha edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çarşı ve mahalle bekçisi adaylarının atamaları

MADDE 19 – (1) İllerdeki ilgili emniyet birimleri tarafından kendi iline planlanan asıl

adaylara güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yaptırılarak, sonucu olumlu olanlar tebligat

üzerine en geç altmış gün içerisinde, Sağlık Yönetmeliği hükümlerine göre alacakları sağlık

kurul raporlarını, planlandığı ildeki eğitim şube müdürlüğüne teslim ederler. 

(2) Bu raporlar, illerdeki eğitim şube müdürlüklerince Sağlık Yönetmeliği hükümleri

doğrultusunda gerekli işlemler yapılmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Daire

Başkanlığına gönderilir. Çarşı ve mahalle bekçiliğine girmeye elverişli olduğu anlaşılanlar

Valinin onayı ile aday memur olarak atanırlar. Ataması yapılanlar kurum sicil numarası verilmek

üzere Personel Daire Başkanlığına bildirilir. 

Yedek aday çağırma

MADDE 20 – (1) Kanuni bir mazereti olmaksızın süresinde başvurmayanlar veya is-

tenilen belgeleri süresinde ibraz etmeyenler ile güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olum-

suz olan, gerekli sağlık şartlarını taşımayan veya ataması yapılan aday memurlar arasından ka-

nuni süreler içerisinde göreve başlamayan ya da aday memurluktan istifa eden veya herhangi

bir sebeple ayrılanların yerine planlama yapılan ildeki eğitim şube müdürlüğü tarafından sırası

ile yedek aday çağrılır. Ancak çarşı ve mahalle bekçiliği giriş niteliklerini kaybettiği anlaşılan-

ların aday memurluğa tayinleri yapılamaz ve bu gibilerin sırası atlanarak sonra gelene geçilir.

İstifa eden aday memurun geri dönme isteği kabul edilmez.
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(2) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz olan, gerekli sağlık şartlarını

taşımayan, aday memurluğu kabul etmeyen,  aday memurluktan istifa eden veya vefat edenlerin

dosyaları planlaması yapılan ildeki Vali onayı ile işlemden kaldırılır.

(3) Adayların birinci fıkra gereğince aday memurluğa tayinlerinde esas alınan yedek

aday listesi yeni bir sınavın yapılacağının ilan olunduğu tarihte; yeni bir sınav yapılmamış ise

önceki sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren bir yıl geçmekle hükümsüz sayılır. Be-

lirtilen tarihlerden sonra yedek aday listesine göre aday memurluğa tayin yapılamayacağı gibi

listede adı bulanan adaylar da herhangi bir hak iddia edemezler. Bu gibilerin sonraki sınava

girme hakları saklıdır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 21 – (1) 10/10/1966 tarihli ve 12422 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çarşı

ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

—— • ——
Sağlık Bakanlığından:

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/3/2013 tarihli ve 28599 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık

Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin başlığı “SAĞLIK

BAKANLIĞI ATAMA VE  YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ” şeklinde değiştirilmiş ve

1 inci maddesinde yer alan “Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında”  ibaresi “Sağlık Bakan-

lığında” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında görev yapan sağ-

lık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı personelini kapsar. Ancak, Bakanlık merkez

teşkilatından taşra teşkilatına, taşra teşkilatından merkez teşkilatına yapılacak atamalar ve gö-

revlendirmeler ile eğitim ve araştırma hastanelerinde görev yapan eğitim görevlisi, başasistan

ve asistanları kapsamaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c), (ç) ve (i)

bentleri yürürlükten kaldırılmış ve (g), (j) ve (l) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) Hizmet puanı: Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında çalışan Ba-

kanlık personeli için, çalışılan yerin özellikleri göz önüne alınarak hesaplanan puanı,”

“j) Personel: Bakanlıkta, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) bendine

göre istihdam edilen sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı çalışanlarını,”

“l) Standart: Bakanlık standart kadro mevzuatlarında belirlenen standartları,”
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ve bağlı

kuruluşların” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde

yer alan “ve birliklerde” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve

bağlı kuruluşlar”  ibaresi, sekizinci fıkrasında yer alan “Bakanlık ile bağlı kuruluşları kendi

birimleri içinde” ibaresi ile onuncu fıkrası yürürlükten kaldırılmış; dördüncü ve yedinci fıkrası

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Zorunlu yer değiştirmeye tabi personel olup kadrosunun bulunduğu ilden başka

bir ile görevlendirilenlerin eşleri ile 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesine göre Bakanlıkta

görevlendirilenlerin eşleri, talepleri hâlinde görevlendirme süresi ile sınırlı olmak kaydıyla eş-

lerinin bulunduğu yere geçici olarak görevlendirilebilir. Zorunlu yer değiştirmeye tabi personel

olup en az altı ay yurt dışında görevlendirilenlerin eşleri ise eşlerinin görevlendirme süresince

talep ettikleri yerlere geçici olarak görevlendirilebilir.”

“(7) 663 sayılı KHK’nın 42 nci maddesi çerçevesinde sözleşme imzalayan personelin

eşleri, talepleri hâlinde sözleşme süresi ile sınırlı olmak kaydıyla eşlerinin bulunduğu yere ge-

çici olarak görevlendirilebilir. Ancak stratejik personelin bu fıkraya istinaden görevlendirile-

bilmesi, eşinin il ve ilçe sağlık müdürü, başkan, başkan yardımcısı veya başhekim olarak söz-

leşme imzalamış olmasına bağlıdır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İlan yoluyla yapılmayan diğer başvurular ise personelin kadrosunun bulunduğu il müdürlüğü

vasıtasıyla yapılır.” 

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümle-

sinde yer alan “Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının” ibaresi, “Bakanlığın” şeklinde değiştirilmiş

ve aynı fıkranın dördüncü  cümlesinde yer alan “veya bağlı kuruluşları” ibaresi yürürlükten

kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Kamu kurum ve kuruluşlarında sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sı-

nıfından bir unvanda çalışmış olup bu görevlerinden çeşitli nedenlerle ayrılmış olanlar Bakan-

lığın aynı hizmet sınıfı kadrolarında yeniden göreve başlatılabilirler. Bakanlık, kadro durumu-

nun müsait olması hâlinde yeniden atama suretiyle doldurulacak kadroları ilan eder. Müracaat

edenlerin yerleştirmeleri tercihlerine göre kura ile yapılır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş; ikinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “er veya erbaş iken” ibaresi ile (e) bendinde
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yer alan “sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapmakta iken” ibaresi yürürlükten kaldırılmış

ve aynı fıkranın (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra ek-

lenmiştir.

“(1) İller arası atama dönemleri Ocak ayı ile Temmuz ayıdır. Bakanlık açık olan ve dol-

durulmasına ihtiyaç duyulan kadroları ilan eder. Bu kadrolara atanmak isteyen personel, tercih

yaparak müracaatta bulunur. Bakanlık tercih sırasına bakmaksızın hizmet puanına göre atama-

ları tamamlar. Hizmet puanlarının eşit olması hâlinde tercih sıralamasına bakılır.”

“f) Kadroları Bakanlıkta olup tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık mevzuatına göre diğer

kamu kurum ve kuruluşlarında uzmanlık eğitimi veya yan dal uzmanlık eğitimi yapan perso-

nelin talebi hâlinde, ilgili uzmanlık eğitimi giriş sınavı sonucunda yerleştirildiği eğitim kuru-

munun bulunduğu ildeki Bakanlık kadrosuna,”

“(4) Devlet hizmeti yükümlüsü iken eşi vefat eden, eşinden boşanan veya eşinin emek-

liye ayrılması nedeniyle ikinci fıkranın (b), (c) ve (ç) bendi kapsamındaki atanma taleplerinin

Devlet hizmeti yükümlülüğü süresinin bitimine müteakip en geç iki ay içerisinde yapılması

halinde bir yıllık süre şartı aranmaz.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası ve üçüncü fıkrasının

(c) bendinde yer alan “Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında” ibaresi “Bakanlıkta” şeklinde değiş-

tirilmiş; üçüncü fıkrasının  (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; üçüncü fıkrasının (a) ve

(h) bentleri ile (ğ) bendinde yer alan “Er veya erbaş iken,” ibaresi ve beşinci fıkrası yürürlükten

kaldırılmıştır.

“d) İl ve ilçe sağlık müdürü, başkan, başkan yardımcısı ve başhekim olarak görev ya-

panların eşlerinin,”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin üçüncü, dördüncü, beşinci ve al-

tıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Müracaatlar, gerekli belgelerle birlikte personelin kadrosunun bulunduğu il mü-

dürlüklerine yapılır. Mazerete dayalı atamalar il müdürlüğü emrine yapılır.” 

“(4) 16 ncı maddenin ikinci fıkrasının (f) bendine göre atanan diş tabipleri ile aynı fık-

ranın (g) bendine göre atananlar öğrenim durumları ile ilgili belgeyi her eğitim ve öğretim yılı

başlangıcında, 19 ve 20 nci maddelerine göre atananlar ise, mazeretlerinin devam ettiğine dair

belgeleri, her yıl Ocak ayında çalıştığı kuruma bildirmekle yükümlüdür. İl müdürlükleri, ma-

zereti sona eren personelin belgelerini 15 gün içerisinde Bakanlığa intikal ettirir.”

“(5) Dördüncü fıkrada belirtilen hükümlere göre atanmış olup atanma gerekçeleri or-

tadan kalkan personelin bulunduğu il, 5 ve 6 ncı hizmet bölgesinde veya C ve D hizmet gru-

bunda ise talebi hâlinde yerinde bırakılır. Aksi hâlde eski görev yerine veya eski görev yerleri

esas alınarak, 26 ncı madde hükümlerine göre atanırlar. Eski görev yeri bulunmayanlar ise; gö-

rev yaptıkları yer esas alınarak 26 ncı madde hükümlerine göre atanırlar. Ayrıca, Devlet hizmeti

yükümlülüğünü tamamlamadan sağlık ve aile birliği mazereti sona eren Devlet hizmeti yü-

kümlüleri, tercihleri alınarak ilk Devlet hizmeti yükümlüsü kurasıyla atanırlar.”
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“(6) 19 uncu ve 20 nci maddeler ile 16 ncı maddenin ikinci fıkrasının (f) bendi gereği

atanan diş tabiplerine ve aynı fıkranın (g) bendi gereği atananlara, atandığı yerde fiilen beş yıl

çalışması hâlinde, dördüncü ve beşinci fıkra hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ba-

kanlık veya bağlı kuruluşlarda” ibaresi “Bakanlıkta” şeklinde değiştirilmiş; birinci fıkrasının

(a) bendinin ikinci cümlesi ve (b) bendi ile beşinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiş ve altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

“Üstlük astlık sıralaması; Bakanlık merkez teşkilatı kadroları, il ve ilçe sağlık müdürü, başkan,

başhekim, eğitim görevlisi, başasistan, yan dal uzmanları, uzman tabipler, uzman diş tabipleri,

tabipler, diş tabipleri, eczacı ve diğer sağlık personeli şeklindedir.”

“b) Her iki eşin birinci fıkranın (a) bendindeki aynı sıralama grubunda yer alması ha-

linde aile birliğinin D veya C hizmet grubu bir ilde sağlanması esastır. D veya C hizmet gru-

bunda aile birliğinin sağlanamaması halinde; her iki eşin unvan ve branşında eşlerinin görev

yaptığı ilin doluluk oranı az olan ilde aile birliği sağlanır. Doluluk oranlarının da eşit olması

halinde; aynı hizmet bölgesinde görev yapan eşlerden yer değiştirme talebinde bulunanın, farklı

hizmet bölgelerinde görev yapan eşlerden ise üst hizmet bölgesinde görev yapan personelin

görev yeri değiştirilir. Ancak birinci fıkranın (a) bendindeki aynı sıralama grubunda yer alan-

lardan, üst hizmet bölgelerinden 2, 3, 4 ve 5 inci hizmet bölgelerine atama taleplerinde hizmet

grubu şartı, üst hizmet bölgelerinden 6 ncı hizmet bölgesine atama taleplerinde ise astlık, üstlük

ve hizmet grubu şartı aranmaz.”

“Ancak, sosyal güvenlik prim ödeme gün sayısı stratejik personel bakımından iki katı olarak

uygulanır ve Devlet hizmeti yükümlülüğü süresince bu fıkra hükmü uygulanmaz. Bu fıkra kap-

samında talepleri uygun görülen stratejik personelin ayrılış işlemleri, üç ayı geçmemek üzere

yerine atanan personelin görevine başlamasına müteakip yapılır.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ba-

kanlık ve bağlı kuruluşlarının” ibaresi, ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlık ve bağlı kuruluş-

larınca” ibaresi ve üçüncü fıkrasında yer alan “veya bağlı kuruluşlarının” ibaresi yürürlükten

kaldırılmıştır.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “görev

yaptığı Bakanlık ve bağlı kuruluş teşkilatı içinde uygun görülmesi ”  ibaresi, “standardın uygun

olması” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“Ancak atanma talepleri 16 ncı maddenin ikinci fıkrası ile 19, 20, 21 ve 26 ncı maddeler kap-

samında ise fiilen iki yıl çalışmış olma şartı aranmaz.”
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MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir. 

“(1) İstihdam Planlama Komisyonu Bakanlığın istihdam politikalarını belirlemek üzere

Bakan onayı ile kurulur.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğe 31 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki

madde eklenmiştir. 

“Çalışma süresine bağlı yer değişikliği

MADDE 31/A – (1) PDC’nin uygun olması halinde;

a) 6 ncı hizmet bölgesinde atandıkları tarihten itibaren;

1) 2 yıl görev yapanlar 5 inci hizmet bölgesinin,

2) 3 yıl görev yapanlar 4 üncü hizmet bölgesinin,

3) 4 yıl görev yapanlar 3 üncü hizmet bölgesinin,

4) 6 yıl görev yapanlar 2 nci hizmet bölgesinin,

5) 8 yıl görev yapanlar 1 inci hizmet bölgesinin,

b) 5 inci hizmet bölgesinde atandıkları tarihten itibaren;

1) 4 yıl görev yapanlar 4 üncü hizmet bölgesinin,

2) 5 yıl görev yapanlar 3 üncü hizmet bölgesinin,

3) 7 yıl görev yapanlar 2 nci hizmet bölgesinin,

4) 9 yıl görev yapanlar 1 inci hizmet bölgesinin,

C ve D hizmet grubu illerine hizmet puanı ve döneme bağlı kalmaksızın atanabilirler.

Ancak yukarıdaki hizmet bölgelerinde belirlenen süreden bir yıl fazla süre ile görev yapanlar

A ve B hizmet grubu illere de atanabilirler.

(2) 5 ve 6 ncı hizmet bölgesine Devlet hizmeti yükümlülüğü kapsamında atanarak 5 ve

6 ncı hizmet bölgesinde Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamış olmak ve en az iki yıl

süre ile görev yapmış olmak şartıyla 4, 5 ve 6 ncı hizmet bölgesine atama taleplerinde yukarıda

belirlenen süre şartları aranmaz.

(3) 6 ncı hizmet bölgesi ile 5 inci hizmet bölgesi dışında aile hekimliği ve sözleşmeli

olarak geçirilen süreler ile aylıksız veya ücretsiz izinli olarak geçirilen süreler, çalışma süre-

sinden sayılmaz. 6 ncı hizmet bölgesinde geçirilen süreler 5 inci hizmet bölgesi süresinden sa-

yılır.”

MADDE 20 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 21 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

26/3/2013 28599

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 4/4/2015 29316
2- 30/9/2016 29843
3- 3/6/2017 30085
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Bitlis Eren Üniversitesinden:

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BİTLİS VE YÖRESİ CEVİZ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bitlis ve Yöresi Ceviz Uygulama ve Araştır-

ma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının gö-

revlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bitlis Eren Üniversitesi Bitlis ve Yöresi Ceviz Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim

organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ve 14 üncü

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Bitlis Eren Üniversitesi Bitlis ve Yöresi Ceviz Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Bitlis Eren Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Bitlis Eren Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Bitlis ve yöresi ceviz çeşitlerinin yetiştiriciliğini teşvik etmek,

b) Bu yörede yetişen çeşitlerin kaybolup gitmelerini önlemek,

c) Yerli çeşitler ile yabancı çeşitleri birleştirmek,

ç) Yeni çoğaltma tekniklerini uygulamalı olarak yöre üreticisine öğretmek,

d) İlgi alanındaki bölgelere fidan temininde yardımcı olmak,

e) Ceviz sektöründe yer alan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği faa-

liyetlerinde bulunmak,

f) Kurslar, seminerler, konferanslar, çalıştaylar düzenlemek,

g) Kitap, dergi ve bülten yayınları yapmak,

ğ) Önemli türlerin seçilmesini, kontrol ve koruma altına alınmasını sağlamak.
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Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Bitlis ve yöresi ceviz çeşitleri ile ilgili olarak yurt içi ve dışında araştırma ve incele-

meler yapmak, yapanları desteklemek, konu ile ilgili kitap, makale, belge, doküman ve diğer

malzemeleri tespit etmek ve teminine çalışmak,

b) Yurt içinde ve dışında üniversiteler, diğer araştırma kurumları ve uluslararası kuru-

luşlarla ayrıca yerel yönetimlerle işbirliği ve ortak çalışmalar yapmak,

c) Ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, kongre, sempozyum ve buna ben-

zer bilimsel toplantılar düzenlemek ve bu toplantılara katılmak,

ç) Üniversitede ceviz konusunda uygulama ve araştırma yapacak öğretim elemanı ve

öğrencileri desteklemek, mevcut araştırma, uygulama ve eğitim altyapısını geliştirmek,

d) Yurt içinde ve dışında kamu ve özel kesim kuruluşlarının, gerçek ve tüzel kişilerin

istek ve ihtiyaçları doğrultusunda etüt, proje, analiz, laboratuvar deneyleri ve buna benzer ça-

lışmaları yapmak, rapor hazırlamak, danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri vermek,

e) Çalışma alanlarında ve ilgili konularda projeler geliştirmek, bu konularda yapılacak

lisansüstü tez ve araştırma projelerini teşvik etmek ve Merkezin amacına uygun olanları ya-

yımlamak ve bu maksatla diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

f) Merkezin kuruluş amacına, ilgili mevzuat hükümlerine göre diğer çalışmaları yapmak.

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; Üniversitede Merkezin faaliyet alanlarına giren konularda de-

neyimi olan, Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl

için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür Rektöre karşı

sorumludur.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Üniversitede aynı niteliklere sahip öğretim elemanlarından

en fazla iki kişi Rektör tarafından üç yıllığına müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür

görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birine vekâlet bırakır. Vekâlet süresi

altı ayı aşamaz. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi

sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Müdür; Merkezi temsil eder ve Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların

düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden,

bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli amaç ve politikalarını ve bunlara dayalı eğitim,

araştırma ve danışmanlık ile ilgili plan ve programlarını yapmak,
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b) Merkezin amaçları doğrultusunda öneri ve görüşleri planlamak ve Merkezin yıllık

faaliyet planı içinde bu planlamalara yer vermek,

c) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,

ç) Merkezin personel ihtiyacını belirleyip Yönetim Kuruluna sunmak,

d) Araştırma ve proje çalışma ekipleri kurmak,

e) Merkez bünyesinde oluşturulan birimlerin etkinliklerini, kuruluş ve gelişme amaç-

larına uygun olarak planlamak, yürütmek ve denetlemek,

f) Her eğitim-öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin çalışmaları ile ilgili faa-

liyet raporlarını hazırlayıp, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür tarafından önerilen

ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen altı üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden

görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamam-

lamak üzere aynı usulle bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu yılda en az iki kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Mü-

dürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır, kararlar oy çokluğu ile alınır ve Rektörün onayına

sunulur.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amacına uygun olarak çalışmasını sağlayacak esasları tespit etmek,

b) Bir önceki yıla ait faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını de-

ğerlendirmek ve Rektörlüğe iletmek üzere karara bağlamak,

c) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak,

ç) Merkez elemanlarının yurt içinde ve dışında eğitim, uygulama, araştırma, danışman-

lık ve yayın konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak,

d) Merkezin çalışmalarıyla ilgili görevlendirmeleri karara bağlamak,

e) Yapılacak sempozyum, seminer, kongre, konferans, çalıştay ve benzeri faaliyetlerin

yapılmasına karar vermek,

f) Yerel çerçevede, yurt içi ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlar ile ortaklaşa yürütü-

lecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin projelerine özel uzmanlık alanlarında

katkı sağlamak ve Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirme ve tavsiyelerde bulun-

mak üzere oluşturulan bir kuruldur.

(2) Danışma Kurulu; bilgi ve deneyim sahibi Üniversite öğretim elemanlarının yanı

sıra Üniversite dışından uzman bilim insanları ve istekleri halinde, bu alanda çalışmalarda bu-

lunan kurumların temsilcilerinden Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektör tarafından

üç yıllığına görevlendirilen en fazla altı üye ve Müdürden oluşur. Görev süresi dolan üye tekrar

seçilebilir veya süresinden önce Rektör tarafından görevlerine son verilebilir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün yazılı çağrısı üzerine yılda en az bir kez toplanır ve salt

çoğunluk aranmadan tavsiye niteliğinde kararlar alır.

(4) Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma birimleri ve birim sorumluları

MADDE 13 – (1) Merkezin faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere, Merkez bünyesinde

çalışma birimleri oluşturulur. Her çalışma birimine, ilgili alanlarda faaliyet gösteren Üniversite

öğretim elemanları arasından Yönetim Kurulu tarafından üç yıllığına birim sorumluları görev-

lendirilir. Birim sorumluları aynı usulle görevden alınabilir, görev süresi dolanlar tekrar gö-

revlendirilebilir. Birim sorumluları, alanları ile ilgili çalışmaları koordine etmek, projeler ha-

zırlamak ve sonuçlandırmak ve çalışma birimlerindeki bilimsel ve idari alanda gerekli işleri

yapmakla yükümlüdürler. Birim görevlileri, Müdüre karşı sorumludurlar.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-

şılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 15 – (1) Merkezin ihtiyacı olan mekân, alet, donanım ve demirbaşlar Rek-

törlükçe karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Ege Üniversitesinden:

EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/8/2011 tarihli ve 28033 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ege Üni-

versitesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12 – (1) Mezun olan öğrencilere, ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile dip-

loma verilir. Mezuniyet belgeleri, diplomalar, diploma ekleri ve mezun öğrencilerle ilgili diğer

belgelerin düzenlenmesine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ege Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

22/8/2011 28033

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 12/7/2016 29768
2- 23/6/2017 30105
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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinden:

NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/7/2012 tarihli ve 28357 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nevşehir

Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin adı “Nevşehir Hacı Bektaş

Veli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesine

bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarındaki ön lisans ve lisans eğitim-öğretim,

kayıt, sınav ve değerlendirme esaslarını düzenlemektir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transferi ve Biriktirme Sistemini,

b) Bağıl değerlendirme sistemi (BDS): Öğrencinin dönem içi ve dönem sonu sınav ve

ölçme faaliyetlerinden elde edilen notlarının ağırlıklarına göre belirlenen başarı not ortalama-

sının, o dersi alan tüm öğrencilerin başarı düzeylerine göre belirlenmesine dayanan sistemi,

c) Birim Kurulu: Fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu,

ç) Birim Yönetim Kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yük-

sekokul yönetim kurulunu,

d) Birinci öğretim: Örgün öğretimde ikinci öğretim yapılması hâlinde normal örgün

öğretimi,

e) Dekan: Üniversite bünyesinde bulunan fakültelerin dekanlarını,

f) Diploma programı: Belirli bir alana yönelik olarak eğitim veren öğretim programını,

g) Dönem: Yarıyıl esasına göre yapılan eğitim öğretimde her bir yarıyılı, yıl esasına

göre yapılan eğitim öğretimde iki yarıyıldan oluşan bir akademik yılı,

ğ) Eğitim-öğretim planı (müfredat): Bir diploma programında yer alan ve öğrencilerin

o programdan diploma alabilmeleri için gerekli olan teorik ve uygulamalı tüm derslerin, bun-

ların içeriklerinin, haftalık saatleri ile kredilerinin ve hangilerinin hangi dönemlerde açılacak-

larının belirtildiği çizelgeleri,

h) Fakülte: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesine bağlı fakülteleri,

ı) İkili öğretim: Üniversitede ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde yapılan normal ör-

gün öğretim ve ikinci örgün öğretimi,

i) İkinci öğretim: Üniversitede normal örgün öğretimin bitimini takiben yapılan örgün

öğretimi,

j) İlgili birim: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve

meslek yüksekokullarını,

k) Kanun: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununu,
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l) Kanuni öğrenim süresi: 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen öğrenim

sürelerini,

m) Kredi: Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde her bir düzey için belir-

lenen ve diploma programı bazında öngörülen bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasına

dayalı öğrenci iş yükünü dikkate alan ve öğrencilerden istenen her türlü teorik ve uygulamalı

çalışmalar göz önünde tutularak bir yarıyıl veya bir öğretim yılı okutulan herhangi bir dersin,

program bütünlüğü içindeki değerini nicelik olarak gösteren birimi,

n) Müdür: Yüksekokul veya meslek yüksekokullarının müdürlerini,

o) Öğrenci bilgi sistemi: Elektronik ortamda hazırlanan ve öğrenci iş ve işlemlerinin

bilgi işlem yöntemleriyle yürütülmesini sağlayan sistemi,

ö) Örgün öğretim: Öğrencilerin, eğitim öğretim süresince ders ve uygulamalara devam

etme zorunluluğunda oldukları eğitim-öğretim türünü,

p) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

r) Rektör: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörünü,

s) Senato: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Senatosunu,

ş) Uzaktan eğitim: Bilgi teknolojileri kullanılarak, öğrencinin derslere sınıf ortamında

devamını gerektirmeyen eğitim-öğretim türünü,

t) Üniversite: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesini,

u) Yüksekokul: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesine bağlı yüksekokullar ile mes-

lek yüksekokullarını,

ifade eder.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(4) Gerekli görülen hallerde, ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile hafta sonları sınav

ve telafi dersleri yapılabilir. Ön lisans ve lisans dersleri ilgili birimin yönetim kurulunun teklifi

ve Rektör onayı ile hafta sonları da yapılabilir.”

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

“MADDE 5 – (1) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt oldukları

programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp

yaptırmadığına bakılmadan öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl,

öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan

lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami

dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Yabancı uy-

ruklu öğrencilerin Türkçe dil yeterliliği kazanmaları için azami süre bir yıldır. Bu sürenin so-

nunda Türkçe dil yeterliliği kazanamayan yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtları silinir.

(2) Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yeni-

lenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak Senatonun kararı ve Yükseköğre-

tim Kurulu Başkanlığının onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin öden-

memesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.
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(3) Azami öğrenim süresi sonunda kayıt olduğu programda mezuniyet için alınması zo-

runlu olduğu halde hiç almadığı ve/veya alıp da devam koşulunu yerine getirmediği için genel

sınav hakkı elde edemediği ders sayısı altı ve daha fazla olan öğrencinin Üniversite ile ilişiği

kesilir. Staj dersleri bu sayının hesaplanmasına katılmaz.

(4) Azami süreleri dolduran son sınıf öğrencilerine, derslere devam yükümlülüklerini

yerine getirdikleri halde başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu iki

ek sınav hakkı, bu derslerin dönem sonu ve bütünleme sınav dönemlerinin ardından yeni eği-

tim-öğretim dönemi başlamadan Birinci Ek Sınav ve İkinci Ek Sınav adlarıyla tüm dersler için

kullandırılır. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş ve beşin altına indirenlere bu ders-

ler ile hiç almadığı ve devamsızlıktan kaldığı dersler için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş

derse indiren öğrencilere dört yarıyıl, yıl esasına göre eğitim-öğretim yapan birimlerde iki eği-

tim-öğretim yılı; derse devam yükümlülüğünü yerine getirdiği halde bir dersten başarısız olan-

lara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına

girme hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler

dışındaki derslere devam şartı aranmaz.

(5) Açılan sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç gir-

meyen öğrenciler, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamazlar.

Sınırsız sınav hakkı kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdikleri ders başına öğrenci

katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışın-

daki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(6) Kayıtlı oldukları programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not

aldıkları hâlde başarılı sayılabilmeleri için öngörülen not ortalamalarını sağlayamayan son dö-

nem öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hak-

kı tanınır.

(7) Diploma programlarının hazırlık sınıfı eğitimi hariç olmak üzere, iki yıllık ön lisans

ve dört, beş ve altı yıllık lisans programlarından bu süreler sonunda mezun olamayan öğrenci-

lerden, ilgili dönem için öngörülen katkı payı ve öğrenim ücreti alınır. Çift ana dal programında

kayıtlı olan öğrencilerden ise diploma programının öğrenim süresi ve ilave bir yıl sonunda bu

madde hükümlerine göre katkı payı alınır.

(8) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların zorunlu hazırlık

sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programla ilişiği kesilir. Yabancı

dil hazırlık programından ilişiği kesilen öğrenciler, talepleri halinde Üniversitede öğretim dili

Türkçe olan aynı isimle bir program olması halinde bu programa kayıt yaptırabilirler. Ayrıca

bu öğrenciler, Üniversitede eşdeğer program bulunmaması hâlinde talep etmeleri durumunda

ÖSYM tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin

Üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban pua-

nından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak

yerleştirilebilirler.”
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MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(1) Öğrencilerin Üniversiteye kayıtları, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Senato

tarafından belirlenecek esaslara uygun olarak yapılır. Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar

kayıt için başvurularını şahsen ya da kanuni temsilcileri aracılığıyla yaparlar. Şahsen başvuru

zorunluluğu olmayan programlarda isteyen adaylar kayıtlarını e-Devlet kapısı üzerinden ya-

pabilirler. Posta yoluyla kesin kayıt yapılmaz.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) Kayıt yeniletme ve ders alma işlemleri, dönem başında Senatonun

belirleyeceği tarihler arasında yapılır. Kayıt yeniletmenin ve alınan derslerin geçerli olabilmesi

için katkı payı veya öğrenim ücretinin yatırılmış olması ve akademik danışmanın onayı şarttır.

(2) Haklı ve geçerli sebeplerle bu süreler içinde kaydını yeniletemeyen öğrenciler, ma-

zeretli ders kayıtları için akademik takvimde belirtilen sürenin sonuna kadar ilgili birime baş-

vurmak zorundadır. Bu öğrencilerin kayıtları, mazeretlerinin haklı ve geçerli olduğu ilgili bi-

rimin yönetim kurulunca kabul edilmesi koşuluyla yenilenebilir.

(3) Belirlenen süreler içinde kaydını yeniletmeyen öğrenciler, o dönemde derslere de-

vam edemezler, sınavlara giremezler ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(4) Öğrenci, kayıt yenileme süresini takip eden ve akademik takvimde belirtilen ders

ekleme-çıkarma tarihlerinde danışmanının onayı ile yeni ders seçebilir veya seçtiği dersi bıra-

kabilir.

(5) Öğrenci, akademik takvimde ayrıca belirtilen süreye kadar not yükseltme amacıyla

alınan zorunlu dersleri ilgili birimin yönetim kurulunun uygun görmesi halinde bırakabilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13 – (1) Müfredat, ilgili diploma programına kayıt olan öğrencinin o prog-

ramdaki öğretim hayatı boyunca alması gereken dersler ile bunlarla ilgili içerik ve etkinliklerin

tamamından oluşur. Müfredatta yer alan dersler; ilgili akademik birimin özelliğine göre teorik

dersler, uygulamalı dersler, uygulaması olan dersler, ön şartlı dersler, ön şart dersleri, labora-

tuvar çalışması, bitirme ödevi/projesi/tezi, ödev çalışması, staj, seminer, uygulama, atölye, kli-

nik uygulamalar ve benzeri öğrenme etkinliklerinden oluşur.

(2) Müfredat, ilgili diploma programının kazanımlarını öğrenciye kazandırmaya yönelik

olacak şekilde hazırlanır.

(3) Müfredatta yer alan derslerin zorunlu veya seçmeli oldukları, teorik ve uygulama

saatleri, ilgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere

o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları/çıktıları, kredileri ve benzeri hususlar, Ka-

nunun 44 üncü maddesi hükümleri doğrultusunda ilgili birim kurulunca belirlenir ve Senatonun

onayı ile kesinleşir.

(4) Staj, bitirme projesi, tez gibi eğitim-öğretim etkinliklerine ilişkin ilkeler ve bu tür

etkinliklerin ölçme ve değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar ilgili birim kurulunca belirlenir

ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

(5) Müfredatlarda yapılacak değişiklikler, ilgili birim kurulunda karara bağlanır ve Se-

natonun onayından geçirilmek üzere mayıs ayına kadar Rektörlüğe gönderilir. Yeni müfredat

Senatonun onayından sonraki ilk eğitim öğretim yılından itibaren uygulanır. Müfredatta deği-

şiklik yapılmaması hâlinde mevcut müfredat yeni eğitim öğretim yılında da geçerli olur.
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(6) Eğitim-öğretim planları Rektörlüğe gönderilirken öğrenci bilgi sisteminden alınan

taslak eğitim-öğretim planı çıktısı kullanılır. Bu çizelgede her yılda/yarıyılda okutulacak dersler

ile bu derslerin kodları, adları, zorunlu veya seçmeli oldukları, teorik ders saati, uygulamalı

ders saati, kredisi ve eğer var ise ön koşul/ön koşullu oldukları derslerin bilgileri yer alır.

(7) Eğitim-öğretim planları Senatoda onaylandıktan sonra ders tanıtım formları, bu bil-

gilerin yayınlandığı bilgi sistemine dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından girilir. Bu işle-

min takibinden bölüm başkanı sorumludur.

(8) Müfredatta yer alan derslerin öğrenci bilgi sistemine işlenmesi ve ilgili birim kurulu

tarafından değişiklikler yapılması durumunda bu değişikliklerin öğrenci bilgi sistemine işlen-

mesinden sırasıyla; ilgili diploma programının program koordinatörü veya anabilim dalı baş-

kanı, bölüm başkanı sorumludur.

(9) Aynı diploma programına aynı yıl ve aynı şartlarda eğitime başlamış öğrencilerin,

okutulan derslerde meydana gelen değişimlerden aynı şekilde etkilenmesini sağlamak ve ilgili

öğrencileri gruplamak için müfredat numarası kullanılır. Bu numara; öğrencinin ilgili diploma

programına kesin kayıt yaptırdığı yıldır. Ancak hazırlık sınıfını okuyacak öğrencilere hazırlık

sınıfı süresince verilmez. Hazırlık sınıfını atlayarak eğitime başlayan öğrencilere birinci sınıfı

okumaya başladıkları eğitim-öğretim yılının güz dönemine ilişkin yıl bilgisi müfredat numarası

olarak verilir. Hazırlık sınıfında başarılı olan öğrencilere ise ister güz isterse bahar döneminde

olsunlar, içinde bulunulan eğitim öğretim yılının güz yarıyılına ilişkin yıl bilgisi müfredat numarası

olarak verilir. Yatay geçiş gibi merkezi yerleştirme dışında eğitime başlama veya devam etme

hakkı kazanan öğrencilerin sorumlu olacakları müfredatı temsil eden müfredat numarası, ilgili

birim yönetim kurulu tarafından belirlenir ve Üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına

bildirilir.

(10) 5 inci maddede belirlenen sürelerde diploma alamayan öğrencilerin, daha önce ba-

şarılı olunan derslerden hangilerini yeniden almaları gerektiği, Yükseköğretim Kurulu Baş-

kanlığının bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olacak şekilde ve ilgili birim kurulla-

rının önerileri de dikkate alınarak Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 17 – (1) Üniversitede okutulan zorunlu yabancı dil dersleri ile zorunlu ve

isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıflarında yürütülecek eğitim-öğretim ile sınavlarda uygula-

nacak usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(7) Bir dersin devam şartını yerine getirmesine rağmen o dersten başarısız olan öğ-

rencilerin dersi tekrarlamaları durumunda devam şartı aranmaz. Ancak ilgili birim yönetim ku-

rulunun kararıyla devam şartı konabilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(3) Türkiye’yi veya Üniversiteyi temsil amacıyla bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif

faaliyetlere ve yarışmalara katılan öğrenciler, ilgili birim yönetim kurulunca derslerden ve sı-

navlardan izinli sayılır ve bu süreler devamsızlık olarak değerlendirilmez.”
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MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(8) Diğer harf notlarının açıklamaları aşağıdaki şekildedir:

a) (ST) notu; başka yükseköğretim kurumlarından alınan ve ilgili birim yönetim kuru-

lunca muaf tutulan derslerden başarı notu karşılığı belirlenemeyenler için verilir. (ST) notu,

not ortalamasına katılmaz.

b) (GT) notu; not ortalamasına katılmayan derslerden başarı gösteren öğrencilere verilir.

Senato tarafından belirlenen derslerden ilgili birimlerce uygulanan muafiyet sınavı sonunda

muaf tutulan öğrencilere de bu not verilir.

c) (NT) notu; derse devam şartını veya ders uygulamasına ilişkin şartları yerine getir-

mediği için başarısız olan öğrencilere verilir. (NT) notu, not ortalaması hesabında (FF) notu

gibi işlem görür.

ç) (BT) notu; stajlardan başarılı olan öğrencilere verilir. (BT) notunun not ortalamasına

katılıp katılmayacağına ilgili birim kurulları karar verir. Bu notlara bağıl değerlendirme sistemi

uygulanmaz.

d) (KT) notu; stajlardan başarısız öğrencilere verilir. (KT) notunun not ortalamasına

katılıp katılmayacağına ilgili birim kurulları karar verir. Bu notlara bağıl değerlendirme sistemi

uygulanmaz.

e) (PT) notu; sonuçlanmamış, devam eden dersler için verilir. (PT) notu, not ortalama-

sına katılmaz.”

“(9) Öğrencilerin daha önceki öğrenimlerinde aldıkları derslerden ilgili birim tarafından

muafiyet hakkı verilen derslerin notları not dökümünde gösterilir ve genel ağırlıklı not ortala-

masında dikkate alınır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 3 üncü madde eklenmiştir.

“İntibak

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 19/11/2014 tarihinde kayıtlı olan öğrenciler bakımından azami

sürelerin hesaplanmasında, 19/11/2014 tarihinden önceki öğrenim süreleri dikkate alınmaz.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Rektörü yürütür.”

MADDE 15 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16 – Bu Yönetmelik hükümlerini Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

18/7/2012 28357
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TEBLİĞLER

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2018/1)

Kapsam

MADDE 1 –  (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı

belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz

olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin

usul ve esasları içerir.

Gözetim uygulaması

MADDE 2 – (1) 1 inci maddede belirtilen eşya ancak Ekonomi Bakanlığınca (İthalat

Genel Müdürlüğü) düzenlenecek Gözetim Belgesi ile ithal edilir. Gözetim Belgesi gümrük be-

yannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. 

Başvuru

MADDE 3 – (1) Gözetim Belgesi taleplerine ilişkin başvurular, Ekonomi Bakanlığı

İnternet sitesinde (www.ekonomi.gov.tr) yer alan E-İmza Uygulamaları altındaki “E-İmza Uy-

gulamalarına Giriş” bölümünde yer alan “İthalat İşlemleri” kısmında elektronik imza ile yapılır.

Ayrıca, e-devlet (www.turkiye.gov.tr) adresinden de başvurulabilir.

(2) Bu Tebliğ kapsamında elektronik imza sahibi kişilerin firmalar adına başvuru yap-

mak üzere yetkilendirilmesi, 27/12/2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat:2017/3) çerçevesinde yapılır. 

(3) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurularda birinci fıkrada belirtilen “İthalat İşlem-

leri”  sayfasında bulunan “Başvuru İşlemleri”  ana başlığı altındaki “Başvuru Girişi” ekranında

belge türü olarak “TPS-0964-Gözetim Belgesi Sanayi” Tebliğ/Karar olarak bu Tebliğ seçilir.

Başvuru Formunun elektronik olarak doldurulup EK-2’de yer alan formlar ve belgelerin ek-

siksiz bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra yetkili kullanıcı tarafından elektronik imza ile

imzalanması suretiyle başvuru tamamlanır.  

(4) Elektronik ortamda yaşanabilecek sıkıntılar nedeniyle başvuru yapılamaması ha-

linde, başvurular fiziksel olarak da yapılabilir. Bu durumda EK-1’de yer alan başvuru formu

kullanılır.
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İnceleme

MADDE 4 – (1) Bakanlık 3 üncü maddede belirtilen başvuru ve başvuruya eklenen

bilgi ve belgelerin asılları, ayrıca yapılan incelemede eksiklik veya tutarsızlık tespit edilmesi

halinde bilgilerin tamamlanması ile ek bilgi ve belge istenebilir.

Gözetim belge düzenlenmesi ve başvuru sahibine bildirimi

MADDE 5 – (1) Gözetim Belgesi elektronik ortamda düzenlenir ve başvuru formunda

yer alan E-Posta adresine bildirimde bulunulur. Bildirimde Gümrükler Tek Pencere Sistemi ta-

rafından verilen 23 haneli belge numarası ile belge tarihi yer alır ve bu bilgiler yükümlü tara-

fından beyannamenin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında

beyan edilir. Başvuru sahibine ayrıca yazılı bildirimde bulunulmaz.

(2) Başvuru sahibinin gümrük idaresinde kaydının olmaması nedeniyle, Gözetim Bel-

gesinin Tek Pencere Sisteminde kaydının onaylanamaması durumunda, başvuru formunda yer

alan E-Posta adresine İthalat Genel Müdürlüğünce bildirimde bulunulur. Yapılan bildirim üze-

rine ithalatçı tarafından 5 (beş) iş günü içinde gümrük sistemine kayıt yaptırılarak İthalat Genel

Müdürlüğüne bilgi verilir. Aksi takdirde, yapılmış olan başvuru geçersiz sayılır. 

Yaptırım

MADDE 6 – (1) Başvuru ya da inceleme aşamasında sağlanan bilgi ve belgelerde baş-

vuru sahibinin beyanının gerçeğe aykırı olduğunun veya sunduğu bilgi ve belgelerde tutarsızlık

veya eksiklik bulunduğunun tespit edilmesi halinde Gözetim Belgesi düzenlenmez.

Gözetim belgesine ve gözetim belgesinin kullanımına ait bilgiler

MADDE 7 – (1) Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi altı aydır.

(2) Gözetim Belgesi, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın

gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. 1 inci maddede belirtilen

kıymet, 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uy-

gulanmasına esas teşkil etmez.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 8 – (1) 8/11/2012 tarihli ve 28461 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İtha-

latta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/6) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2018/2)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Bando Kayış Sanayi ve Ticaret (Türkiye) A.Ş. ta-

rafından gerçekleştirilen başvuruya istinaden Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan Cumhuriyeti

ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti menşeli 4010.32.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozis-

yonu altında kayıtlı “Dış çevresi 60 cm.yi geçen fakat 180 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez şek-

linde (V-kolanlar) olan (V-yivli olanlar hariç) sonsuz transmisyon kolanları”,  4010.34.00.00.00

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu altında kayıtlı “Dış çevresi 180 cm.yi geçen fakat 240 cm.yi

geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar) olan (V-yivli olanlar hariç) sonsuz transmisyon

kolanları” ve 4010.39.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu altında kayıtlı “Yalnız kesiti

trapez şeklinde (V-Kolanlar) olan (V-yivli olanlar hariç) sonsuz transmisyon kolanları" ürününe

yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin olarak nihai gözden geçirme

soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

Dayanak

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

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

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

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

Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,

b) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyetini,

c) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,

ç) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,

d) Hindistan: Hindistan Cumhuriyetini,

e) NGGS: Nihai Gözden Geçirme Soruşturmasını,

f) Vietnam: Vietnam Sosyalist Cumhuriyetini,

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

Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,

ifade eder.

Önleme tabi ürün

MADDE 4 – (1) Önleme tabi ürün, 4010.32.00.00.00 GTİP’i altında kayıtlı “Dış çevresi

60 cm.yi geçen fakat 180 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar) olan (V-yivli

olanlar hariç) sonsuz transmisyon kolanları”,  4010.34.00.00.00 GTİP’i altında kayıtlı “Dış

çevresi 180 cm.yi geçen fakat 240 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar) olan

(V-yivli olanlar hariç) sonsuz transmisyon kolanları” ve 4010.39.00.00.00 GTİP’i altında kayıtlı

“Yalnız kesiti trapez şeklinde (V-Kolanlar) olan (V-yivli olanlar hariç) sonsuz transmisyon ko-

lanları"dır.
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(2) Bahse konu GTİP’ler yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup bağlayıcı mahiyette de-

ğildir.

(3) Önleme tabi ürünün Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonunda

ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel

teşkil etmez.

Başvurunun temsil niteliği

MADDE 5 – (1) Başvuru aşamasında sunulan delillerden, Yönetmeliğin 20 nci maddesi

uyarınca başvuru yeterliliğine sahip olan yerli üretici Bando Kayış Sanayi ve Ticaret (Türkiye)

A.Ş. firmasının Yönetmeliğin 18 inci maddesi çerçevesinde yerli üretim dalını temsil niteliğini

haiz olduğu anlaşılmıştır. Bu kapsamda, Bando Kayış Sanayi ve Ticaret (Türkiye) A.Ş. firması

bu Tebliğin ilgili bölümlerinde “yerli üretim dalı” olarak anılacaktır.

Mevcut önlem

MADDE 6 – (1) 31/3/2007 tarihli ve 26479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İtha-

latta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/4) çerçevesinde bahse ko-

nu ürünün ÇHC menşeli olanları için 5,04 ABD Doları/kg, Hindistan menşeli olanları için 3,50

ABD Doları/kg ve Vietnam menşeli olanları için ise 4,55 ABD Doları/kg tutarında dampinge

karşı önlem uygulanmaktadır.

(2) 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Re-

kabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/5) ile başlatılan NGGS, 15/3/2013 tarihli

ve 28588 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin

Tebliğ (Tebliğ No: 2013/3) ile sonuçlandırılmış ve önlemin mevcut haliyle uygulanmasına de-

vam edilmiştir. 

Gerekçe

MADDE 7 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmünce, 11/7/2017

tarihli ve 30121 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine

İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/19) ile mevcut önlemlerin yürürlükten kalkacağı ve ilgili ürünün

yerli üreticilerinin mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru

ile NGGS açılması talebinde bulunabilecekleri duyurulmuştur.

(2) Mezkûr ilanı müteakip yerli üretim dalı tarafından iletilen başvurunun incelenmesi

neticesinde, ÇHC, Hindistan ve Vietnam menşeli önleme konu ürüne yönelik uygulanan dampinge

karşı önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesi veya yeniden

meydana gelmesinin muhtemel olduğuna ilişkin olarak bir NGGS açılmasını haklı kılacak bilgi,

belge ve delillerin mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Karar ve işlemler

MADDE 8 – (1) Yapılan inceleme sonucunda; bir NGGS açılabilmesi için yeterli bilgi,

belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu

kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile ÇHC, Hindistan ve Vietnam menşeli önlem konusu

ürüne yönelik olarak Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde bir NGGS açılmasına karar

verilmiştir.

(2) Soruşturma, Genel Müdürlük tarafından yürütülür.
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Piyasa ekonomisi değerlendirmesi

MADDE 9 – (1) ÇHC’de yerleşik soruşturmaya tabi üretici veya üreticilerin soruşturma

konusu ürünün üretiminde ve satışında Yönetmeliğin Ek 1 inci maddesindeki ölçütler çerçe-

vesinde piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu 11 inci maddede belirtilen süreler için-

de yeterli deliller ile ispat etmesi durumunda bu üretici veya üreticiler için normal değerin tes-

pitinde Yönetmeliğin 5 inci maddesi, aksi takdirde Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümleri uy-

gulanır. Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümlerinin tatbiki halinde adı geçen ülkeler için piyasa

ekonomisi uygulayan emsal ülke olarak Türkiye’nin seçilmesi öngörülür.

Soru formları ve bilgilerin toplanması

MADDE 10 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, başvuruda belirtilen ve Bakanlıkça

tespit edilen soruşturmaya konu ürünün bilinen ithalatçılarına, soruşturma konusu ülkelerde

yerleşik bilinen üretici/ihracatçılarına ve soruşturmaya konu ülkelerin resmî temsilciliklerine

soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulur.

(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliği, başvurunun gizli olmayan özeti ve soru form-

larına erişim hususunda bilgiye yer verilir.

(3) Bakanlıkça tespit edilememesi nedeniyle bildirim gönderilemeyen veya kendilerine

bildirim ulaşmayan diğer ilgili tarafların soru formuna Bakanlığın internet sayfasındaki ilgili

bölümden erişmeleri mümkündür.

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

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

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

talepler dikkate alınmaz.

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

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

yazılı olarak 11 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilir.

(6) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden; ancak bu maddenin bi-

rinci fıkra ve üçüncü fıkra kapsamına girmeyen meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim

dalındaki işçi veya işveren sendikaları, ürünü girdi olarak kullanan işletmeler gibi diğer ilgili

taraflar görüşlerini Genel Müdürlüğe yazılı olarak 11 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen

süre içerisinde sunabilir.

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

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

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

faks numaraları belirtilir.

(8) Soruşturma süresince Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde

gizlilik kaydıyla verilen her türlü bilgi, belge ve görüşün gizli olmayan bir özeti sunulur. Gizli

olmayan özet, esas bilginin makul ölçüde anlaşılmasına olanak sağlayacak ayrıntıda olur. İlgili

taraflar, istisnai hallerde bu bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olduklarını belirtebilir. Bu gibi

istisnai durumlarda, bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olmasının nedenlerinin belirtilmesi

gerekir.
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Süreler

MADDE 11 – (1) 10 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen bildirimin gönderildiği

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

dirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür.

(2) 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen bildirimin iletilemediği ilgili taraflar

soru formuna ilişkin cevaplarını ve beşinci fıkrasında belirtilen bütün ilgili taraflar, soruşturma

ile ilgili görüşlerini bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren başlayacak 37 günlük süre içerisinde

sunabilir.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden 10 uncu maddenin al-

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

yayımı tarihinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içe-

risinde sunabilir.

İşbirliğine gelinmemesi

MADDE 12 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükmü çerçevesinde, ilgili taraflardan

birinin verilen süreler dâhilinde ve istenilen biçimde gerekli bilgi ve belgeleri sağlamaması ya

da bu bilgi ve belgelere erişimi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması veya

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

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

şekilde, mevcut verilere göre yapılır.

(2) İlgili tarafların işbirliğine gelmemesi veya kısmen işbirliğine gelmesi halinde bahse

konu taraf için soruşturmanın sonucu işbirliğine gelinmesine nazaran daha az avantajlı olabi-

lir.

Meri önlemin uygulanması

MADDE 13 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca meri ön-

lem soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

Yetkili merci ve adresi

MADDE 14 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen

yetkili mercie iletilmesi gerekir.

T.C. Ekonomi Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

Söğütözü Mah. 2176 Cad. No: 63 Çankaya/ANKARA

Faks: +90 312 204 86 33

E-posta: ngs188@ekonomi.gov.tr

Soruşturmanın başlangıç tarihi

MADDE 15 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür. 
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Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2018/3)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Marcegaglia TR Paslanmaz Çelik Sanayi ve Ticaret

Anonim Şirketi tarafından gerçekleştirilen ve Borşen Boru Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

tarafından desteklenen başvuruya istinaden Çin Halk Cumhuriyeti ve Çin Tayvanı menşeli

7306.40.20.90.00 ve 7306.40.80.90.00 gümrük tarife istatistik pozisyonları altında yer alan

“Diğerleri” ile 7306.61.10.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan “Paslanmaz

çelikten olanlar” ürünlerine yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlere ilişkin

olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının

belirlenmesidir.

Dayanak

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

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

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

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

Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,

b) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyetini,

c) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,

ç) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,

d) NGGS: Nihai Gözden Geçirme Soruşturmasını,

e) Tayvan: Çin Tayvanını,

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

Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,

ifade eder.

Önleme tabi ürün

MADDE 4 – (1) Önleme tabi ürün, 7306.40.20.90.00 ve 7306.40.80.90.00 gümrük ta-

rife istatistik pozisyonları altında yer alan “Diğerleri” ile 7306.61.10.00.00 gümrük tarife ista-

tistik pozisyonu altında yer alan “Paslanmaz çelikten olanlar”dır. 

(2) Bahse konu GTİP’ler yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı mahiyette de-

ğildir.

(3) Önleme tabi ürünün Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonlarında

ve/veya eşya tanımlarında yapılacak değişiklikler, bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel

teşkil etmez.
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Başvurunun temsil niteliği

MADDE 5 – (1) Başvuru aşamasında sunulan delillerden, Yönetmeliğin 20 nci maddesi

uyarınca başvuru yeterliliğine sahip olan yerli üretici Marcegaglia TR Paslanmaz Çelik Sanayi

ve Ticaret Anonim Şirketi’nin Yönetmeliğin 18 inci maddesi çerçevesinde yerli üretim dalını

temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılmıştır. Bu kapsamda, adı geçen firma bu Tebliğin ilgili bö-

lümlerinde “yerli üretim dalı” olarak anılacaktır.

Mevcut önlem

MADDE 6 – (1) 15/3/2013 tarihli ve 28588 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İtha-

latta Haksız Rekabetin Önlemesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/4) ile ÇHC ve Tayvan men-

şeli önlem konusu ürüne yönelik %7,98 ile %25,27 arasında firma bazında değişen oranlarda

dampinge karşı kesin önlemler yürürlüğe konulmuştur. 

(2) Önlemin beş yıllık uygulama süresinin bitiminden önce başvuru sahibi Marcegaglia

TR Paslanmaz Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından ÇHC ve Tayvan menşeli ön-

leme tabi ürünün ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı önlemlerin devam ettirilmesi

talep edilmiştir. 

Gerekçe

MADDE 7 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmünce, 11/7/2017

tarihli ve 30121 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine

İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/19) ile mevcut önlemlerin yürürlükten kalkacağı ve ilgili ürünün

yerli üreticilerinin mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru

ile NGGS açılması talebinde bulunabilecekleri duyurulmuştur.

(2) Mezkûr ilanı müteakip yerli üretim dalı tarafından iletilen başvurunun incelenmesi

neticesinde, ÇHC ve Tayvan menşeli önleme konu ürüne yönelik uygulanan dampinge karşı

önlemlerin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesi veya yeniden

meydana gelmesinin muhtemel olduğuna ilişkin olarak bir NGGS açılmasını haklı kılacak bilgi,

belge ve delillerin mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Karar ve işlemler

MADDE 8 – (1) Yapılan inceleme sonucunda, bir NGGS açılabilmesi için yeterli bilgi,

belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu

Kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile ÇHC ve Tayvan menşeli önlem konusu ürüne yönelik

olarak Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde bir NGGS açılmasına karar verilmiştir.

(2) Soruşturma, Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

Piyasa ekonomisi değerlendirmesi 

MADDE 9 – (1) ÇHC’de yerleşik soruşturmaya tabi üretici veya üreticilerin soruşturma

konusu ürünün üretiminde ve satışında Yönetmeliğin Ek 1 inci maddesindeki ölçütler çerçe-

vesinde piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu 11 inci maddede belirtilen süreler için-

de yeterli deliller ile ispat etmesi durumunda, bu üretici veya üreticiler için normal değerin tes-

pitinde Yönetmeliğin 5 inci maddesi, aksi takdirde Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümleri uy-

gulanır. Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümlerinin tatbiki halinde emsal ülke olarak Türkiye’nin

seçilmesi öngörülür.
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Soru formları ve bilgilerin toplanması

MADDE 10 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, başvuruda belirtilen ve Bakanlıkça

tespit edilen soruşturmaya konu ürünün bilinen ithalatçılarına, soruşturma konusu ülkelerde

yerleşik bilinen üretici/ihracatçılarına ve soruşturmaya konu ülkelerin resmi temsilciliklerine

soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulur.

(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliği, başvurunun gizli olmayan özeti ve soru form-

larına erişim hususunda bilgiye yer verilir.

(3) Bakanlıkça tespit edilememesi nedeniyle bildirim gönderilemeyen veya kendilerine

bildirim ulaşmayan diğer ilgili tarafların soru formuna Bakanlığın internet sayfasındaki ilgili

bölümden erişmeleri mümkündür.

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

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

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

talepler dikkate alınmaz.

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

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

yazılı olarak 11 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilir.

(6) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden, ancak bu maddenin bi-

rinci ve üçüncü fıkraları kapsamına girmeyen meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim

dalındaki işçi veya işveren sendikaları, ürünü girdi olarak kullanan işletmeler gibi diğer ilgili

taraflar görüşlerini Genel Müdürlüğe yazılı olarak 11 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen

süre içerisinde sunabilir.

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

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

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

faks numaraları belirtilir.

(8) Soruşturma süresince Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde

gizlilik kaydıyla verilen her türlü bilgi, belge ve görüşün gizli olmayan bir özeti sunulur. Gizli

olmayan özet, esas bilginin makul ölçüde anlaşılmasına olanak sağlayacak ayrıntıda olur. İlgili

taraflar, istisnai hallerde bu bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olduklarını belirtebilir. Bu gibi

istisnai durumlarda, bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olmasının nedenlerinin belirtilmesi

gerekir.

Süreler

MADDE 11 – (1) 10 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen bildirimin gönderildiği

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

dirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür.
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(2) 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen bildirimin gönderilemediği ilgili ta-

raflar, soru formuna ilişkin cevaplarını ve beşinci fıkrasında belirtilen bütün ilgili taraflar, so-

ruşturma ile ilgili görüşlerini bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren başlayacak 37 günlük süre

içerisinde sunabilir.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden 10 uncu maddenin al-

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

yayımı tarihinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içe-

risinde sunabilir.

İşbirliğine gelinmemesi

MADDE 12 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükmü çerçevesinde, ilgili taraflardan

birinin verilen süreler dâhilinde ve istenilen biçimde gerekli bilgi ve belgeleri sağlamaması ya

da bu bilgi ve belgelere erişimi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması veya

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

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

şekilde, mevcut verilere göre yapılır.

(2) İlgili tarafların işbirliğine gelmemesi veya kısmen işbirliğine gelmesi halinde bahse

konu taraf için soruşturmanın sonucu işbirliğine gelinmesine nazaran daha az avantajlı olabi-

lir.

Meri önlemin uygulanması

MADDE 13 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca meri ön-

lem soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

Yetkili merci ve adresi

MADDE 14 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen

yetkili mercie iletilmesi gerekir.

T.C. Ekonomi Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

Söğütözü Mah. 2176 Cad. No:63 Çankaya/ANKARA

Faks: +90 312 204 86 33

E-posta: ngs221@ekonomi.gov.tr

Soruşturmanın başlangıç tarihi

MADDE 15 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

2 Mart 2018 – Sayı : 30348                                    RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 45



Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 

(TEBLİĞ NO: 2018/4)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Kümaş Manyezit Sanayi Anonim Şirketi ve Haz-

nedar Refrakter Sanayi Anonim Şirketi tarafından gerçekleştirilen ve Sörmaş Söğüt Refrakter

Malzemeleri Anonim Şirketi ile Konya Selçuklu Krom Magnezit Tuğla Sanayii Anonim Şirketi

tarafından desteklenen başvuruya istinaden Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 6902.10.00.10.11,

6902.10.00.10.12, 6902.10.00.10.13 gümrük tarife istatistik pozisyonları altında kayıtlı “kromit,

magnezit ve krom magnezit ateş tuğlaları” ve 6815.91 gümrük tarife pozisyonu altında kayıtlı

“magnezit, dolomit veya kromit içerenler (dolomit içerenler hariç; magnezyum oksit esaslı,

3mm ile 30 mm arası kalınlıklarda yapı levhaları hariç)” ürününe yönelik yürürlükte bulunan

dampinge karşı kesin önleme ilişkin olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve açı-

lan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

Dayanak

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

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

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

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

Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,

b) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyetini,

c) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,

ç) GTP: Gümrük tarife pozisyonunu,

d) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,

e) Haznedar A.Ş.: Haznedar Refrakter Sanayi Anonim Şirketini,

f) Kümaş A.Ş.: Kümaş Manyezit Sanayi Anonim Şirketini,

g) NGGS: Nihai Gözden Geçirme Soruşturmasını,

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

Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,

ifade eder.

Önlem konusu ürün

MADDE 4 – (1) Önleme tabi ürün, 6902.10.00.10.11 GTİP altında kayıtlı “kromit ateş

tuğlalar”, 6902.10.00.10.12 GTİP altında kayıtlı “magnezit ateş tuğlalar”, 6902.10.00.10.13

GTİP altında kayıtlı “krom magnezit ateş tuğlalar” ve 6815.91 GTP altında kayıtlı “magnezit,

dolomit veya kromit içerenler (dolomit içerenler hariç; magnezyum oksit esaslı, 3mm ile 30 mm

arası kalınlıklarda yapı levhaları hariç)” dir.
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(2) Bahse konu GTİP’ler ve GTP  bilgi amaçlı verilmiş olup bağlayıcı mahiyette değil-

dir.

(3) Önleme tabi ürünün Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonunda

ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel

teşkil etmez.

Başvurunun temsil niteliği

MADDE 5 – (1) Başvuru aşamasında sunulan delillerden, Yönetmeliğin 20 nci maddesi

uyarınca başvuru yeterliliğine sahip olan yerli üreticiler Kümaş A.Ş. ve Haznedar A.Ş. firma-

larının Yönetmeliğin 18 inci maddesi çerçevesinde yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz ol-

dukları anlaşılmıştır. Bu kapsamda, Kümaş A.Ş.  ve Haznedar A.Ş.  firmaları bu Tebliğin ilgili

bölümlerinde “yerli üretim dalı” olarak anılacaktır.

Mevcut önlem

MADDE 6 – (1) ÇHC menşeli soruşturma konusu ürüne yönelik olarak 1/9/2007 tarihli

ve 26630 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin

Tebliğ (Tebliğ No:2007/11)  ile 145 ABD Doları/Ton tutarında dampinge karşı önlem yürürlüğe

konulmuştur. 

(2) 2007/11 sayılı Tebliğ ile 6815.91 GTP altında sınıflandırılan “magnezit, dolomit

veya kromit içerenler”in “dolomit içerenler hariç” olarak yürürlüğe konulan dampinge karşı

önlem, 18/4/2009 tarihli ve 27204 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Reka-

betin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2009/11) ile “magnezyum oksit esaslı, 3mm ile

30mm arası kalınlıklarda yapı levhaları” da hariç olacak şekilde değiştirilmiştir. 

(3) Söz konusu önlemin yürürlük süresi, yürütülen NGGS sonucunda 15/3/2013 tarihli

ve 28588 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin

Tebliğ (Tebliğ No:2013/5) ile uzatılmıştır.

Gerekçe

MADDE 7 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmünce, 11/7/2017

tarihli ve 30121 sayılı sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlen-

mesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/19) ile mevcut önlemin yürürlükten kalkacağı ve ilgili

ürünün yerli üreticilerinin mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir

başvuru ile NGGS açılması talebinde bulunabilecekleri duyurulmuştur.

(2) Mezkûr ilanı müteakip yerli üretim dalı tarafından iletilen başvurunun incelenmesi

neticesinde, ÇHC menşeli önleme konu ürüne yönelik olarak uygulanan dampinge karşı önle-

min yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesi veya yeniden meydana

gelmesinin muhtemel olduğuna ilişkin olarak bir NGGS açılmasını haklı kılacak bilgi, belge

ve delillerin mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Karar ve işlemler

MADDE 8 – (1) Yapılan inceleme sonucunda; NGGS açılabilmesi için yeterli bilgi,

belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu

kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile ÇHC menşeli önlem konusu ürüne yönelik olarak Yö-

netmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde bir NGGS açılmasına karar verilmiştir.

(2) Soruşturma, Genel Müdürlük tarafından yürütülür.
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Piyasa ekonomisi değerlendirmesi

MADDE 9 – (1) ÇHC’de yerleşik soruşturmaya tabi üretici veya üreticilerin soruşturma

konusu ürünün üretiminde ve satışında Yönetmeliğin Ek 1 inci maddesindeki ölçütler çerçe-

vesinde piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu 11 inci maddede belirtilen süreler için-

de yeterli deliller ile ispat etmesi durumunda bu üretici veya üreticiler için normal değerin tes-

pitinde Yönetmeliğin 5 inci maddesi, aksi takdirde Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümleri uy-

gulanır. Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümlerinin tatbiki halinde emsal ülke olarak Türkiye’nin

seçilmesi öngörülür.

Soru formları ve bilgilerin toplanması

MADDE 10 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, başvuruda belirtilen ve Bakanlıkça

tespit edilen soruşturmaya konu ürünün bilinen ithalatçılarına, soruşturma konusu ülkelerde

yerleşik bilinen üretici/ihracatçılarına ve soruşturmaya konu ülkelerin Ankara’daki Büyükel-

çiliklerine soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulur.

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

formlarına erişim hususunda bilgiye yer verilir.

(3) Bakanlıkça tespit edilememesi nedeniyle bildirim gönderilemeyen veya kendilerine

bildirim ulaşmayan diğer ilgili tarafların soru formuna Bakanlığın internet sayfasındaki ilgili

bölümden erişmeleri mümkündür.

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

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

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

talepler dikkate alınmaz.

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

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

yazılı olarak 11 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilir.

(6) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden; ancak bu maddenin bi-

rinci ve üçüncü fıkrası kapsamına girmeyen meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim da-

lındaki işçi veya işveren sendikaları, ürünü girdi olarak kullanan işletmeler gibi diğer ilgili ta-

raflar görüşlerini Genel Müdürlüğe yazılı olarak 11 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen

süre içerisinde sunabilir.

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

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

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

faks numaraları belirtilir.

(8) Soruşturma süresince Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde

gizlilik kaydıyla verilen her türlü bilgi, belge ve görüşün gizli olmayan bir özeti sunulur. Gizli

olmayan özet, esas bilginin makul ölçüde anlaşılmasına olanak sağlayacak ayrıntıda olur. İlgili

taraflar, istisnai hallerde bu bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olduklarını belirtebilir. Bu gibi

istisnai durumlarda, bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olmasının nedenlerinin belirtilmesi

gerekir.
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Süreler

MADDE 11 – (1) 10 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen bildirimin gönderildiği

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

dirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür.

(2) 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen bildirimin gönderilemediği ilgili ta-

raflar soru formuna ilişkin cevaplarını ve beşinci fıkrasında belirtilen bütün ilgili taraflar so-

ruşturma ile ilgili görüşlerini bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren başlayacak 37 günlük süre

içerisinde sunabilir.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden ancak 10 uncu maddenin

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

yayımı tarihinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içe-

risinde sunabilir.

İşbirliğine gelinmemesi

MADDE 12 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükmü çerçevesinde, ilgili taraflardan

birinin verilen süreler dâhilinde ve istenilen biçimde gerekli bilgi ve belgeleri sağlamaması ya

da bu bilgi ve belgelere erişimi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması veya

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

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

şekilde, mevcut verilere göre yapılır.

(2) İlgili tarafların işbirliğine gelmemesi veya kısmen işbirliğine gelmesi halinde bahse

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

Meri önlemin uygulanması

MADDE 13 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca meri ön-

lem soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

Yetkili merci ve adresi

MADDE 14 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen

yetkili mercie iletilmesi gerekir.

T.C. Ekonomi Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

Söğütözü Mah. 2176 Cad. No:63 Çankaya/ANKARA

Faks: +90 312 204 86 33

KEP Adresi: ekonomi@hs01.kep.tr  

E-posta: ngs190@ekonomi.gov.tr

Soruşturmanın başlangıç tarihi

MADDE 15 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2018/7)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 24/3/2017 tarihli ve 30017 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/9) ile Al-

manya Federal Cumhuriyeti ve İsveç Krallığı menşeli 2836.99.90.10.00 gümrük tarife istatistik

pozisyonunda sınıflandırılan “sodyum perkarbonatlar”ın ithalatına yönelik başlatılan ve T.C.

Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen damping soruşturmasının

tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır. 

Dayanak

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

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

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

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

Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu, 

b) Kurul: İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunu,

c) TGTC: Türk Gümrük Tarife Cetvelini,

ifade eder.

Karar

MADDE 4 – (1) Yürütülen soruşturma sonucunda, Almanya Federal Cumhuriyeti ve

İsveç Krallığı menşeli soruşturma konusu ürünün ithalatının dampingli olduğu ve yerli üretim

dalında zarara neden olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma kapsamındaki bilgi, bulgu ve tespitleri

içeren ve bu Tebliğin hukuken bir parçası olan “Bilgilendirme Raporu”na “www.tpsa.gov.tr”

internet adresinden “Damping ve Sübvansiyon- Bilgilendirme Raporları” bağlantıları seçilerek

ulaşılması mümkündür. 

(2) Bu çerçevede, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurul’un ka-

rarı ve Ekonomi Bakanı’nın onayı ile tabloda GTİP’i, eşya tanımı ve menşe ülkesi belirtilen

eşyanın Türkiye’ye ithalatında tabloda gösterilen oranlarda dampinge karşı kesin önlem uy-

gulanmasına karar verilmiştir. 
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Uygulama

MADDE 5 – (1) Gümrük idareleri, 4 üncü maddede GTİP’i, eşya tanımı ve menşe ül-

kesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş

rejimi kapsamındaki ithalatında karşısında gösterilen oranlarda dampinge karşı kesin önlemi

tahsil ederler. 

(2) Bilgilendirme raporunda soruşturma konusu ürün ve benzer ürün ile ilgili açıkla-

malar genel içerikli olup uygulamaya esas olan yürürlükteki TGTC’de yer alan GTİP ve 4 üncü

maddede yer alan tabloda yer alan eşya tanımıdır. 

(3) Önleme tabi ürünün yürürlükteki TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda ve/veya

tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

Yürürlük 

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

—— • ——
Maliye Bakanlığından:

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 364)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SIRA NO: 383)

MADDE 1 – 10/6/2014 tarihli ve 29026 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Em-

lak Genel Tebliği (Sıra No: 364)’nin “III- TAAHHÜTNAME VE TEMİNAT ALINMASI” baş-

lıklı bölümü başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“III. TEMİNAT

(1) Kurum tarafından çıkarılan ve 2/2/2018 tarihli ve 30320 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Yürütülen Taşınmaz Temini İşlem-

lerine İlişkin Usul ve Esasların 17 nci maddesine istinaden alınacak teminata esas olmak üzere,

bu maddede belirtilen tahmini kamulaştırma bedelleri, kamulaştırma teknik ve idari hazırlık

giderleri, tahmini dava masrafları, avukatlık asgari ücretleri ve tescil masrafları İdarece belir-

lenerek Kuruma bildirilir. Kurum tarafından da teminatın alındığına ilişkin yazının İdareye ile-

tilmesinden sonra İdarece kamulaştırma işlemlerine başlanır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan “Ek-1 TAAHHÜTNAME” yürürlükten kal-

dırılmıştır.

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
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YARGI BÖLÜMÜ

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

YARGI İLÂNLARI 

İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2014/327  

KARAR NO : 2014/774 

Kullanmak Ġçin UyuĢturucu ve Uyarıcı Madde Kabul Etmek veya Bulundurmak suçundan  

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı, (kapatılan Ġstanbul 81. Asliye 

Ceza Mahkemesinin 06/11/2014 tarih 2014/65 esas 2014/190 karar sayılı ) ilamı ile HÜKMÜN 

AÇIKLANMASININ GERĠ BIRAKILMASINA karar verilen Muhtar ve Cemile oğlu, 1990 

doğumlu, sanık BAġAR MALĠ tüm aramalara rağmen bulunamadığından mahkeme kararı tebliğ 

edilememiĢtir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE‘DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağı,  

Ġlan olunur. 718 

————— 

ESAS NO : 2014/329 

KARAR NO : 2014/776 

Kullanmak Ġçin UyuĢturucu ve Uyarıcı Madde Kabul Etmek veya Bulundurmak suçundan 

Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı (kapatılan Ġstanbul 81. Asliye Ceza 

Mahkemesinin 06/11/2014 tarih 2014/125 esas 2014/186 karar sayılı) ilamı ile HÜKMÜN 

AÇIKLANMASININ GERĠ BIRAKILMASINA karar verilen Cuma ve Gulsar Subhı oğlu, 

03/11/1993 doğumlu, sanık MOHAMMED JUMAAH RASHID ANADHOL tüm aramalara 

rağmen bulunamadığından mahkeme kararı tebliğ edilememiĢtir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE‘DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağı,  

Ġlan olunur. 719 

—— •• —— 

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

ESAS NO : 2017/16067 

SUÇ  : 213 Sayılı Vergi Usul Kanununa Muhalefet 

SUÇ T.  : 2003 - 2008 

SANIK  : Ahmet TOSUN (Memet oğlu Besra'dan olma 13/10/1968 doğumlu) 

Yıldıztepe Mahallesi 809. Sokak No: 32/2 Altındağ/ANKARA adresinde 

ikamet etmektedir. 

Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında Çubuk Ceza Mahkemesinden verilen 10/02/2015 

gün ve 2012/370 E., 2015/149 K. sayılı hükmün sanık Ahmet TOSUN ve hazine vekili tarafından 

temyiz edilmesi üzerine 4778 sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK.nun 316. maddesine eklenen 

son fıkrası hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı tebliğnamesinin sanığın tebliği 

gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri 

gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığının 

BOZMA isteyen 11/11/2017 gün ve 19-2015/150138 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiĢ 

sayılacağı ilan olunur. 1901/1-1 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

YAġ ÇAY YÜKLEME VE NAKLĠYE HĠZMET ALIM ĠġĠ YAPTIRILACAKTIR 
ÇAYKUR Kirazlık Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 
 Pazar/RİZE 
1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 10.000.000 Kg. yaĢ çay yükleme ve nakliye hizmet 

alım iĢi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9‘uncu maddesi 
kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 

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

ÇAYKUR Kirazlık Çay Fabrikası Müdürlüğü/Kirazlık Mahallesi Liman Cad. No: 14/1 
53300 Pazar/RĠZE 

3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dahilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 15.03.2018 PerĢembe günü saat 14.00‘e kadar 
ÇAYKUR Kirazlık Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu - Kirazlık Mahallesi Liman Cad. No: 14/1   
53300 Pazar/RĠZE adresinde bulunacak Ģekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri 
gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00‘de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faksla yapılacak müracaatlar 
kabul edilmez. 

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez. 
6 - Kısmı teklif kabul edilmez. Nakliye iĢine teklif verenler yükleme iĢine de teklif 

vermek zorundadır.  
7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleĢme bedelinin KDV hariç % 6‘sı oranında kesin teminat alınır. 
9 - Ġhale Çaykur Kirazlık Çay Fabrikası Müdürlüğü‘nde 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. 1795/1-1 

—— • —— 
YAġ ÇAY YÜKLEME VE NAKLĠYE HĠZMET ALIM ĠġĠ YAPTIRILACAKTIR 
ÇAYKUR Camidağı Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 
 Merkez/RİZE 
1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 17.500.000 kg. yaĢ çay yükleme ve nakliye hizmet 

alım iĢi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9‘uncu maddesi 
kapsamında, açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 

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

a - ÇAYKUR Camidağı Çay Fabrikası Müdürlüğü - Dörtyol Köyü Merkez / RĠZE 
3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 13.03.2018 Salı günü saat 14:00‘a kadar Camidağı Çay 
Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu Dörtyol Köyü Merkez/RĠZE adresinde bulunacak Ģekilde elden 
vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00‘da 
açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faksla yapılacak müracaatlar 
kabul edilmez. 

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez. 
6 - Kısmı teklif kabul edilmez. Nakliye iĢine teklif verenler yükleme iĢine de teklif 

vermek zorundadır. 
7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleĢme 

bedelinin KDV hariç %6 sı oranında kesin teminat alınır. 
9 - Ġhale Camidağı Çay Fabrikası Müdürlüğünde 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. 1848/1-1 
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BURSA KARACABEY ĠLÇESĠNDE BULUNAN TAġINMAZ ÜZERĠNE  

KAT KARġILIĞI ĠNġAAT YAPTIRILACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

1 - Bursa Ġli, Karacabey ilçesi, TavĢanlı mahallesi 8 ada, 11 nolu parselde kayıtlı 237,53 m² 

yüzölçümlü taĢınmazın kat karĢılığı inĢaat iĢi kapalı zarfla teklif almak suretiyle yaptırılacaktır. 

2 - Firmalar, teklifleri ile birlikte en az 36.000,00 TL tutarında geçici teminat 

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 Müdürlüğünden, ―TavĢanlı Mah. Bursa Cad. Kızılay ĠĢhanı Kat: 1 No: 1 

Karacabey / BURSA‖ adresindeki Türk Kızılayı Karacabey ġube BaĢkanlığından, ―Odunluk 

Mah. Liman Cad. No: 17 Kızılay Plaza BURSA‖ adresindeki Türk Kızılayı Bursa ġube 

BaĢkanlığından 250,00 TL karĢılığında temin edilebilecektir.  

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

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 26.03.2018 günü saat 11:00‘e kadar ―TavĢanlı Mah. 

Bursa Cad. Kızılay ĠĢhanı Kat: 1 No: 1 Karacabey/BURSA‖ adresindeki Türk Kızılayı Karacabey 

ġube BaĢkanlığı Evrak Birimine vermiĢ/göndermiĢ olmaları gerekmektedir. 

5 - 2 Nolu ―Teklif ve Teminat Mektubu‖ zarfı 30.03.2018 günü saat 10:00‘da ―Bandırma 

Yolu 1. Km. Karacabey/BURSA‖ adresindeki Karacabey Ticaret Borsası 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. 1945/1-1 

————— 

DÜZELTME ĠLANI 

BEYOĞLU ĠLÇESĠ, CAMĠ KEBĠR MAHALLESĠNDE KAYITLI TAġINMAZ ÜZERĠNE 

KONUT + TĠCARET, BEġĠKTAġ ĠLÇESĠ, YILDIZ MAHALLESĠNDE KAYITLI  

TAġINMAZ ÜZERĠNE KONUT KULLANIMINA UYGUN BĠNA  

ĠNġAATLARININ YAPIMI ĠÇĠN PROJE VE ĠHALE  

DÖKÜMANLARININ HAZIRLANMASI ĠġĠ ĠHALESĠ 

19.02.2018 tarih ve 30337 sayılı Resmi Gazete‘de yayınlanarak, zarf teslim tarihi 13 Mart 

2018 saat 10:00, ihale tarihi 15 Mart 2018 saat: 15:00 olarak bildirilen, Beyoğlu Ġlçesi, Cami 

Kebir Mahallesi, 1089 ada, 10 nolu parselde kayıtlı taĢınmaz üzerine konut+ticaret ve BeĢiktaĢ 

Ġlçesi, Yıldız Mahallesi, 62 pafta, 54 ada, 33 parselde kayıtlı taĢınmaz üzerine konut, kullanımına 

uygun bina inĢaatlarının yapımı için imar durumuna uygun mimari, statik, mekanik ve elektrik 

projelerinin hazırlanarak ilgili Kurum ve/veya KuruluĢlardan onaylanması ve ihale 

dokümanlarının hazırlanması iĢi ihale dosyasında; BeĢiktaĢ Ġlçesindeki taĢınmazın ada numarası 

514 olarak düzeltilmiĢtir. 1946/1-1 
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ARSA VASIFLI TAġINMAZ SATILACAKTIR 

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

1 - Bursa Ġli, Osmangazi Ġlçesi, YeĢilova Mahallesi, 240 Ada, 29 Parsel Sayılı ve 3.743,38 m² 

Yüzölçümlü Arsa Vasıflı TaĢınmazın PeĢin SatıĢı. 

Tahmin Edilen Bedel : 26.203.660,00- TL 

Geçici Teminat %3 :      786.110,00- TL 

 

S.NO ĠLÇESĠ 

KÖYÜ-

MEVKĠĠ 

ADA- 

PARSEL 

TOPLAM 

m2 

BELEDĠYE 

HĠSSESĠ 

ĠMAR 

DURUMU 

1 Osmangazi YeĢilova 240-29 3.743,38 Tam Arsa 

 

2886 sayılı D.Ġ. Kanununun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye konulmuĢ 

olup Ġhalesi Belediyemiz Encümeninde 13 Mart 2018 Salı günü saat 15:00 de yapılacaktır. 

ġartname ve ekleri: Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı‘na bağlı Ġhale ġube 

Müdürlüğü‘nde görülebileceği gibi 500,00- TL (KDV Dahil) bedel ile temin edilebilir. 

 

ĠSTENEN EVRAKLAR 

ġĠRKETLER ġAHISLAR 

1 Ġmza Sirküleri 1 Ġmza Beyannamesi 

2 Vekil Ġse Vekaletname 2 Vekil Ġse Vekaletname 

3 

Vekaleten Ġhaleye Katılma Halinde, 

Ġstekli Adına Katılan KiĢinin Noter 

Tasdikli Ġmza Sirküleri 

3 

Vekaleten Ġhaleye Katılma Halinde, 

Ġstekli Adına Katılan KiĢinin Noter 

Tasdikli Ġmza Beyannamesi 

4 Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi Aslı 4 Nüfus Kayıt Örneği Aslı 

5 Geçici Teminat Yatırdığına Dair Makbuz 5 Ġkametgah Senedi Aslı 

6 ġartname Alındığına Dair Makbuz 6 Geçici Teminat Yatırdığına Dair Makbuz 

7 Ticaret Sicili Gazetesi 7 ġartname Alındığına Dair Makbuz 

8 
Bursa BüyükĢehir Belediyesinden 

Borcu Yoktur Belgesi 
8 

Bursa BüyükĢehir Belediyesinden 

Borcu Yoktur Belgesi 

 

Ġstenen belgelerin ihale günü 14:00‘a kadar Destek Hizmetleri Daire BaĢkanlığı‘na bağlı 

Ġhale ġube Müdürlüğü‘ne teslim edilmesi gerekmektedir. 

Telgrafla ve faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul 

edilmeyecektir, ilan olunur. 

www.bursa.bel.tr 1794/1-1 
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DENĠZ ARAÇLARININ ATIKLARININ ALINMASI, ATIK KABUL VE BERTARAF 

TESĠSĠNĠN KURULMASI, ĠġLETĠLMESĠ, SINIRLI AYNĠ HAK TESĠSĠ KURULMASI 

ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

1 - BüyükĢehir Belediye Meclisinin 10/08/2017 tarih ve 301 sayılı kararı,11/01/2018 tarih 

ve 30 sayılı kararı ile Deniz Araçlarının Atıklarının Alınması, Atık Kabul ve Bertaraf Tesisinin 

Kurulması ve ĠĢletilmesi, Belediyemiz TaĢınmazı Üzerinde 30 (Otuz) Yılı AĢmamak Kaydıyla 

Sınırlı Ayni Hak Tesisi Kurulması iĢi 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanununun 35/a maddesi ve 

Mülkiyetin Gayri Ayni Hak ve 4721 Sayılı Medeni Kanunun 826-836 arası Maddelerinde 

DüzenlenmiĢ Olan Üst Hakkı Tesisi Edilmek Üzere göre kapalı teklif alma usulü ile ihaleye 

çıkarılmıĢtır. 

2 - Bu iĢin ihalesinde 16 Nisan 2002 tarih ve 24278 Sayılı Resmi Gazete‘de yayınlanan 

―Bayındırlık ve Ġskân Bakanlığı‖nın Uygun Bedele ait tebliğ hükümleri uygulanmayacaktır. 

3 - Ġdarece Aylık Liman Geliri, Geri Kazanım, Bertaraf Geliri YaklaĢık Olarak 

80.000,00.-TL/ay öngörülmekte olup, Ġstekliler Bu Bedel Üzerinden Ġdareye teklif edecekleri 

yüzdelik oran (idareye verilecek) çıkarıldıktan sonra kalan bedelin iĢletme süresi (29 yıl x 12 ay) 

çarpımından meydana gelecek olan toplam tutarının en az % 3'ne karĢılılık gelen miktar kadar 

iĢletme geçici teminat ile Ġsteklilerce avan projeye göre teklif edilecek olan yatırım maliyetinin  

% 3'ü kadar geçici teminat mektubu verecektir. 

4 - Ġhale 14/03/2018 ÇarĢamba günü saat 14.00‘da Adana BüyükĢehir Belediyesi 

Encümen Salonunda yapılacaktır. (Yeni Bina 9. Kat) 

5 - Ġstekliler ihale Ģartnamesi ve diğer evrakları Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol 

Daire BaĢkanlığı Denizcilik ve Ġç Su Hizmetleri ġube Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde 

ücretsiz olarak görebilecektir. (Ġhale dosya bedeli 500,00.-TL‘dir) 

6 - Ġhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri; 

6.1. Ġstekliler sunacağı teklif dosyasında ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğinin 

belirlenmesine iliĢkin aĢağıdaki belgeleri, sıra numarasına göre koyarak ve teklif zarfı içerisinde 

sunmalıdır. 

a) Ġmza Sirküleri 

b) Tebligat Adres Beyanı 

c) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi 2018 yılı 

d) Ġstekli Ģirket ise kanıtlayıcı belgesi (Ticaret Sicil Gazetesi) 

e) 2886, 4734, 4735 Sayılı Kanunlara göre yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı 

f) Teklif Mektubu 

g) Geçici Teminat 

h) Mali Durum Bildirisi ve Belgeleri (Banka Referans Mektubu Genel Müdürlük Teyitli 

olacaktır.) 

ı) Ġlan yayın tarihinden sonra ilgili kurumlardan alınmıĢ gelir/kurumlar vergileri ve SGK 

borcu olmadığına dair alınan belgelerin asılları 

i) Ortak giriĢim olması halinde noter tasdikli ortak giriĢim beyannamesi ile ortaklarca 

imzalanmıĢ ortaklık sözleĢmesi (Pilot firmanın en çok hisseye sahip olması zorunludur. Ortakların 

hisse oranları ortaklık sözleĢmesinde belirtilecektir.) 
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j) Ġhaleden önceki Atık Kabul Tesislerinin lisanslandırdığı son 15 yıl içerisinde, kamu ya 

da özel limanlardan veya atık alım hizmeti gemisi ve Çevre ve ġehircilik Bakanlığından lisanslı 

kara araçları ile denizlerden MARPOL 73/78 Ek-1 (Sintine suyu, kirli balans, slaç, slop, yağ) 

Ek-IV (Pis su) Ek-V kapsamındaki atık türlerinden herhangi birisinden veya söz konusu atık 

türlerinin bir kısmından veya tamamından gemilerden kendi adına veya temsil ettiği kurum adına 

en az 150 bin m3 atığı toplamıĢ seperatör iĢlemine tabi tutulmuĢ, depolamıĢ ve atıkları taĢıyarak 

bir kısmını kimyasal arıtma yöntemi ile SKKY kapsamında deĢarj etmiĢ ve kalanını bertaraf ve 

geri kazanıma gönderdiğini gösteren iĢ bitirme belgelerini idareye sunulacaktır. Ortak 

giriĢimlerde; istenilen ĠĢ Bitirme Belgesini bir firmanın sağlaması yeterli olacaktır. 

Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez. 

k) Araç Taahhütnamesi: 1 adet katı atık gemisi en az 100 m3 (SözleĢmenin imzalanmasına 

takip eden altı ay içinde tedarik edilecektir.) 1 adet atık alma gemisi 200 m3 (Kira sözleĢmesi veya 

kendi malı) 2 adet atık alma gemisi 500 m3 (Kira sözleĢmesi veya kendi malı) (SözleĢmenin 

imzalanmasını takip altı ay içinde tedarik edilecektir.)1 adet bot Ġdare‘nin ihtiyaçlarını karĢılamak 

için minimum 50 deniz mili hız yapan 10 adet Tehlikeli Atık TaĢıma Kara Tankeri (10 adedi Kira 

sözleĢmesi veya kendi malı) (18 ton - 25 ton) 1 adet vidanjör (10 m3) 

l) Ġstekli bünyesinde en az 1 personelin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerin Sebep Olduğu 

Deniz Kirliliğine Müdahale Eğitim Sertifikasına sahip olan personel çalıĢtıracağına dair 

taahhütname 

m) Ġstekli bünyesinde en az 1 adet proje müdürü, 2 adet Çevre Mühendisi, 2 adet 

Kimyager/Kimya Mühendisi, 2 adet Makine Mühendisi, 20 Usta gemici çalıĢtıracağına dair 

personel taahhütnamesi 

n) Ġstekliler sözleĢmeye müteakip 6 ay içerisinde inĢa edeceği Atık Kabul Tesisi ve Bitüm 

Elde Etme Tesisine Ait Avan Proje ve Türk Lirası cinsinden hazırlayacakları yatırım bedeli iĢlem 

diyagramını, miktar/zaman çizelgeli olarak idareye taahhütname ile birlikte sunacaklardır. 

o) Halen taahhüdündeki iĢler bildirisi ve belgeleri 

ö) Firmanın faaliyet süresi beyanı ve belgeleri 

p) Son 15 yılda Müteahhit veya TaĢeron olarak yapmıĢ olduğu iĢler bildirisi ve belgeleri 

r) ĠĢ Durumu ve tutumu ile ilgili yazılı beyanı 

s) Ġhale konusu iĢe ait teklif edilen yatırım bedelinin asgari % 10‘u kadar kullanılmamıĢ 

nakit kredisi ile yine asgari %10‘u kadar kullanılmamıĢ teminat kredisi olması, 

Ģ) Dosya alındı makbuzu. 

7 - Ġstekliler 6.Maddede belirtilen evrakları Ġdari ġartnamenin Tekliflerin Hazırlanması ve 

Sunulmasına ĠliĢkin Hususlar BaĢlıklı 8. Maddesinin; 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3 ve 8.1.4 bentlerinde 

belirtilen hükümler doğrultusunda 14/03/2018 ÇarĢamba günü saat 12:00‘a kadar Adana 

BüyükĢehir Belediyesi Yazı ĠĢleri ve Kararlar Daire BaĢkanlığına vermeleri gerekmektedir. 

(Adana BüyükĢehir Belediyesi 2. Kat) 

8 - Bu iĢin ihalesine katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya baĢkaları adına 

vekâleten sadece tek bir baĢvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak baĢvurular 

değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

9 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler 

kabul edilmeyecektir. 

10 - Ġhaleye tüm yerli istekliler katılabilir. 

11 - Ġdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

Ġlan olunur. 1909/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Güler ve Atila Erkut Eğitim Destek Vakfı 
VAKFEDENLER: Atila Erkut. 
VAKFIN ĠKAMETGÂHI: Ġzmir. 
VAKFIN TESCĠL KARARINI VEREN MAHKEMENĠN ADI, KARAR TARĠHĠ VE 

NO‘SU: Ġzmir 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 06.02.2018 tarihinde kesinleĢen 26.12.2017 tarihli 
ve E: 2017/399, K: 2017/430 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Bilim ve aklın, uluslararası hukuk ve insan haklarının hakim olduğu, 
eğitim ve öğretim faaliyetlerinde baĢarısını kanıtlamıĢ, çalıĢkan ve büyük bilimsel hedefleri olan 
ama maddi yetersizlikler dolayısıyla bu hedeflerine ulaĢmakta güçlükleri olan insanların imkanlar 
nispetinde yollarını açmak ve onlara fırsat ve maddi destek vererek ülkemizde bilim adamı 
yetiĢmesine katkı sağlamaktır.  

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000,00 TL Nakit. 
YÖNETĠM KURULU: Atila Erkut, Ümit Doğan, IĢık Ġnağ, Gülhan Yüksel, Yağmur Can 

Ġnağ. 
VAKFIN SONA ERMESĠ HALĠNDE MAL VE HAKLARIN DEVRĠ: Borçların 

Tasfiyesinden arta kalan malvarlığı ve hakları Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfına 
devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 1920/1-1 
—— • —— 

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aĢağıda belirtilen birimlerinde boĢ bulunan kadrolarına, 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili 
maddelerine göre asgari Ģartları sağlayan Öğretim Üyesi alınacaktır. Ġlan ile ilgili detaylar 
www.igdir.edu.tr sayfasından duyurulacaktır. 

 

Unvan Der. 
Fakülte/Rektörlük/ 

Myo/Yo Bölüm Anabilim Dalı Açıklama 

Profesör 1 
Ġktisadi ve Ġdari 

Bilimler Fakültesi  
Ġktisat  Ġktisat  

Doçent 1 
Mühendislik 

Fakültesi 
ĠnĢaat 

Mühendisliği 
UlaĢtırma 

Ġlgili alanda doktora 
yapmıĢ olmak. 

Yrd. Doç. 3 
Fen Edebiyat 

Fakültesi 
Tarih 

Yeniçağ 
Tarihi 

Ġlgili alanda doktora 
yapmıĢ olmak. 

 1896/1-1 
—— • —— 

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize, 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği hükümlerine göre devamlı statüde çalıĢtırılmak üzere Öğretim elemanları alınacaktır. 
Adayların, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki Ģartları taĢımaları 
gerekmektedir. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul‘ca denkliğinin 
onaylanmıĢ olması Ģarttır. 

1 - Yardımcı Doçent Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Yabancı dili belirten bir dilekçe, 
özgeçmiĢleri, bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ve noter tasdikli mezuniyet 
belgesi, doktora veya uzmanlık belgesinin noter tasdikli sureti ile baĢvurmaları gerekmektedir. 

Yardımcı Doçent kadrolarına Doçentler baĢvuramazlar. 
MÜRACAAT YERĠ VE TARĠHĠ: Yardımcı Doçent adaylarının ilgili birimlere; ġAHSEN 

baĢvurmaları gerekmektedir. Yardımcı Doçent Adayları için yabancı dil sınavının yeri ve tarihi 
ilgili birimlerce bildirilecektir. 

Müracaatlar ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılmalıdır. 
 

Birim Bölüm 

Anabilim 

Dalı Unvanı Drc Adet Açıklama 

Mühendislik 

Fakültesi 

Tekstil 

Mühendisliği 

Tekstil 

Teknolojisi 

Yrd. 

Doç. 
3 1 

Tekstil Mühendisliği bölümü 

lisans mezunu olmak ve 

alanında doktora yapmıĢ olmak. 

 1937/1-1 
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İstanbul Gedik Üniversitesinden: 

ĠKTĠSADĠ, ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ VE SPOR BĠLĠMLERĠ 

FAKÜLTESĠNE ÖĞRETĠM ÜYESĠ ALINACAKTIR 

Üniversitemiz Ġktisadi, Ġdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü Profesör 

kadrosuna ve Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Doçent 

kadrosuna 2547 sayılı Kanun ile ―Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği‘nde 

öngörülen koĢulları yerine getirmiĢ olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı ĠĢ 

Kanunu hükümlerine tabi olarak Profesör ve Doçent alınacaktır. Ġlana konu olan kadrolar tam 

zamanlıdır. 

Ġktisadi, Ġdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi 

Psikoloji Bölümü Aranan ġartlar;  

• Tıp Fakültesi mezunu olup Ġhtisasını Psikiyatri alanında yapmıĢ olmak. Psikanaliz ve 

Klinik vaka Süpervizyonu konusunda deneyimli olmak. 

Spor Bilimleri Fakültesi 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Aranan ġartlar;  

• Tıp Fakültesi mezunu olmak, Nöroloji Uzmanı olmak, Beyin Damar Hastalıkları ve 

Elektro Fizyoloji alanlarında çalıĢmaları bulunmak. 

Adayların; 

* ÖzgeçmiĢ(YÖK Formatında) 

* 1 Adet Fotoğraf 

* Nüfus Cüzdan Sureti 

* Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diploma fotokopileri ile yurtdıĢından alınmıĢ 

Diploma, Unvan var ise denklik belgelerinin eklenmiĢ olduğu bir dilekçe ile birlikte baĢlıca 

araĢtırma eserleri, bilimsel çalıĢma ve yayınlarından oluĢan dosyayı (Profesör adaylar 6 takım, 

Doçent adaylar 4 takım)  ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde (02.03.2018-16.03.2018 

tarihleri arasında) Ģahsen Rektörlüğe teslim etmeleri gerekmektedir. 

* KPDS/ÜDS veya EĢdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına 

ĠliĢkin Belge. (Varsa) 

Belirtilen Ģartları taĢımayan ve süresi içerisinde baĢvurmayan adayların baĢvuruları ile 

postayla yapılan baĢvurular dikkate alınmayacaktır. 

BaĢvuru dosyasında eksik belge olması halinde baĢvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. 

BaĢvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür.  

(Son baĢvuru tarihi 16.03.2018) 
 

Birimi Bölümü 

Akademik 

Unvan Adet Özel KoĢullar 

Ġktisadi, Ġdari 

ve Sosyal 

Bilimler 

Fakültesi 

Psikoloji Prof. 1 

Tıp Fakültesi mezunu olup Ġhtisasını 

Psikiyatri alanında yapmıĢ olmak. Psikanaliz 

ve Klinik vaka Süpervizyonu konusunda 

deneyimli olmak. 

Spor Bilimleri 

Fakültesi 

Beden Eğitimi 

ve Spor 

Öğretmenliği 

Doç. 1 

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Nöroloji 

Uzmanı olmak, Beyin Damar Hastalıkları ve 

Elektro Fizyoloji alanlarında çalıĢmaları 

bulunmak. 
 
BaĢvuru adresi 

Ġstanbul Gedik Üniversitesi 

Personel Daire BaĢkanlığı  

Ġlgili KiĢi: 

Hülya ATALAY ELĠBOL 

Adres : Cumhuriyet Mah. Ġlkbahar Sok. No: 1 Yakacık-Kartal/ĠSTANBUL 

Tel   : 0216 4524585-86/1158 

Fax : 0216 452 87 17 1921/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIĞI YERDEN 

DEVAM EDECEĞĠ HAKKINDA ĠLAN 

02.06.2016 tarih ve 29730 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Zerkon Beton ve Yapı 

Elemanları ĠnĢaat Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi ve bu ġirketin sermayesinin yarıdan fazlasına 

sahip ortağı 17656250192 T.C. kimlik numaralı Mahmut Dağdeviren‘in 4734 sayılı Kamu Ġhale 

Kanunu‘nun 58 inci maddesi gereğince 1 (Bir) yıl süre ile ihalelere katılmaktan yasaklanması 

kararına karĢı, yasaklama kararının yürütülmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Orman ve Su 

ĠĢleri Bakanlığı ve Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü aleyhine Ankara 7. Ġdare Mahkemesi‘nde 

2016/3041 Esas sayılı dosya ile açılan davada, Ankara 7. Ġdare Mahkemesi verilen 05/10/2016 

tarihli karar ile ―… dava konusu iĢlemin … yürütülmesinin durdurulmasına …‖ karar verilmiĢ ve 

bu karara istinaden yasaklama kararının kaldırılmasına iliĢkin ilan 23/11/2016 tarih ve 29897 

sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanmıĢtır. Ankara Bölge Ġdare Mahkemesi nezdinde yapılan itiraz 

üzerine Ankara Bölge Ġdare Mahkemesi 8. Ġdari Dava Dairesi 09/12/2016 tarih ve Y.D itiraz 

No:2016/207 sayılı karar ile ―…. yürütmenin durdurulması isteminin reddine ‖ karar vermiĢ ve bu 

karara istinaden yasaklama kararının kaldığı yerden devam edeceğine iliĢkin ilan 04/01/2017 tarih 

ve 29938 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanmıĢtır. 

Daha sonra Ankara 7. Ġdare Mahkemesi tarafından 14/04/2017 tarihli ve 2017/1270K 

sayılı karar ile söz konusu yasaklama iĢleminin iptaline karar verilmiĢ ve bu karara istinaden 

yasaklama kararının kaldırılmasına iliĢkin ilan 09/06/2017 tarih ve 30091 sayılı Resmi Gazete‘de 

yayımlanmıĢtır.  

Mezkur davada son olarak Ankara 7. Ġdare Mahkemesince verilen 14/04/2017 tarihli ve 

2017/1270K sayılı idari iĢlemin iptali kararına karĢı Ankara Bölge Ġdare Mahkemesi nezdinde 

yapılan istinaf baĢvurusu üzerine Ankara Bölge Ġdare Mahkemesi 8. Ġdari Dava Dairesi 

29/12/2017 tarih ve 2017/696E, 2017/1114K sayılı karar ile ―… davalı idarenin istinaf 

baĢvurusunun KABULÜNE, Ankara 7. Ġdare Mahkemesince verilen iptal kararın 

KALDIRILMASINA, … davanın REDDĠNE‖ kesin olarak karar vermiĢ olup, Zerkon Beton ve 

Yapı Elemanları ĠnĢaat Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi ve bu ġirketin sermayesinin yarıdan 

fazlasına sahip ortağı  17656250192   T.C. kimlik numaralı Mahmut Dağdeviren hakkındaki 1 (Bir) 

yıllık yasaklama süresinin 02.06.2016-23/11/2016 ve 04/01/2017-09/06/2017 tarihleri arasında 

geçen süreden arta kalan 1 ay 4 günlük sürenin bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren kaldığı 

yerden devam edeceği duyurulur. 

Bu yasaklamanın kaldığı yerden devam kararı, Resmi Gazete‘de ilan edildiği tarihten 

itibaren baĢlar. 

Ġlgililere duyurulur. 1955/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2017/434077 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

T. C. ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI/ORMAN GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı Ġstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Ġl/Ġlçe ĠSTANBUL/Sarıyer 

Adresi 
Büyükdere Cad. Maslak Mah.    

No: 267 Sarıyer/ĠSTANBUL 
Tel-Faks 

0212 262 77 09-38‘e kadar hat var 

0212 262 18 76 

Posta Kodu  E-Mail  

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

MUSLU AĞIR NAKLĠYAT 

HAFRĠYAT DOZER ĠġLETMESĠ 

ġERAFETTĠN ġEN 

 

Adresi 

ĠSPAT CAMĠ MAH. MUHTAR 

ALĠ ÇEVĠKEL CAD. KAZIM 

ġEN APT.: 7/5    22900 

KEġAN/EDĠRNE 

 

T.C. Kimlik No. 541096563368  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

KEġAN TĠCARET VE SANAYĠ 

ODASI 
 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 22309  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (2) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (X) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 1954/1-1 
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Orman ve Su İşleri 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. 

 1953/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) Alınmadı  

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
ġEHĠTKAMĠL ĠLÇE MĠLLĠ EĞĠTĠM 

MÜDÜRLÜĞÜ  
Ġl/Ġlçe GAZĠANTEP/ġEHĠTKAMĠL 

Adresi 
YAPRAK MAHALLESĠ SĠNLER 

SOKAK NO: 18  
Tel-Faks  

Posta Kodu 27500 E-Mail sehitkamil27@meb.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Nasihat KARATAġ  

Adresi 

Değirmiçem Mah. Mehmet Enin Kılıçkale 

Cad. YeĢil Apt. Blok No:4 Ġç Kapı No: 11 

ġehitkamil/GAZĠANTEP 

 

T.C. Kimlik No. 11185435884  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
  

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 (X) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 1956/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
ġehit ġerol Çiftçi Ġmam Hatip 

Ortaokulu  
Ġl/Ġlçe ANTAKYA 

Adresi Altınçay Mahallesi 130. Sok. No: 6 Tel-Faks (326) 227 36 02 

Posta Kodu 31000 E-Mail sehitsenolciftciiho@meb.12.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Nil SAHĠLLĠ  

Adresi 
Anayazı Mahallesi Akevler Sk. No:64/1 

ANTAKYA/HATAY 
 

T.C. Kimlik No. 25153873240  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
-  

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 (X) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 1957/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) Alınmadı  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
ġEHĠTKAMĠL ĠLÇE MĠLLĠ 

EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ  
Ġl/Ġlçe GAZĠANTEP/ġEHĠTKAMĠL 

Adresi 
YAPRAK MAHALLESĠ 

SĠNLER SOKAK NO: 18  
Tel-Faks  

Posta Kodu 27500 E-Mail sehitkamil27@meb.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Mehmet Fatih TAġ  

Adresi 
Burak Mah. 06075 Nolu Sokak No: 11 Ġç 

Kapı No: 1   ġehitkamil/GAZĠANTEP 
 

T.C. Kimlik No. 24608593580  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
-  

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 (X) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 1958/1-1 
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Sağlık 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. 

 1928/1-1 
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Sağlık 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. 

 1929/1-1 
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Sağlık 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. 

 1930/1-1 
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Sağlık 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. 

 1931/1-1 
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Sağlık 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. 

 1932/1-1 
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Sağlık 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. 

 1933/1-1 
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Sağlık 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. 

 1934/1-1 
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Sağlık 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. 

 1935/1-1 
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Sağlık 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. 

 1936/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden: 

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. 

 1959/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden: 

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. 

 1960/1-1 
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İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2017/410815 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı/T.C. Ġstanbul Üniversitesi 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
Ġstanbul Üniversitesi CerrahpaĢa 

Tıp Fakültesi 
Ġl/Ġlçe ĠSTANBUL/Fatih 

Adresi 

Ġstanbul Üniversitesi CerrahpaĢa 

Tıp Fakültesi YerleĢkesi 

KocamustafapaĢa Cad. No: 53 

CerrahpaĢa-Fatih/ĠSTANBUL 

Tel-Faks 
Tel  : 0212 414 34 84 

Faks: 0212 589 84 76 

Posta Kodu 34098 E-Mail ctfsatinalma@istanbul.edu.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Sterilizasyon Medikal Sağlık 

Hizmetleri Gıda Sanayi ve Tic. 

Ltd. ġti. 

ġükrü DERĠCĠ 

Adresi 

Topçular Mahallesi, Ġncirlik 

Sokak, ErtaĢ ĠĢ Merkezi No: 5/55 

Kat: 2 Rami-Eyüp/ĠSTANBUL 

Mimar Sinan Mahallesi, Keçeciler 

Caddesi, CoĢkun Apt. No: 135 

Daire: 1    Fatih/ĠSTANBUL 

T.C. Kimlik No  ġükrü Derici T.C.: 16594421114 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No 
7810212951  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ġstanbul Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No 429748  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(X) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (X) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 1924/1-1 
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İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2017/339413 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı/T.C. Ġstanbul Üniversitesi 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
Ġstanbul Üniversitesi CerrahpaĢa 

Tıp Fakültesi 
Ġl/Ġlçe ĠSTANBUL/Fatih 

Adresi 

Ġstanbul Üniversitesi CerrahpaĢa 

Tıp Fakültesi YerleĢkesi 

KocamustafapaĢa Cad. No: 53 

CerrahpaĢa-Fatih/ĠSTANBUL 

Tel-Faks 
Tel  : 0212 414 34 84 

Faks: 0212 589 84 76 

Posta Kodu 34098 E-Mail ctfsatinalma@istanbul.edu.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Sterilizasyon Medikal Sağlık 

Hizmetleri Gıda Sanayi ve Tic. 

Ltd. ġti. 

ġükrü DERĠCĠ 

Adresi 

Topçular Mahallesi, Ġncirlik 

Sokak, ErtaĢ ĠĢ Merkezi No: 5/55 

Kat: 2 Rami-Eyüp/ĠSTANBUL 

Mimar Sinan Mahallesi, Keçeciler 

Caddesi, CoĢkun Apt. No: 135 

Daire: 1    Fatih/ĠSTANBUL 

T.C. Kimlik No  ġükrü Derici T.C.: 16594421114 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No 
7810212951  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ġstanbul Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No 429748  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(X) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (X) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 1925/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
Toplantı Tarihi ve No : 08.02.2018 - 199 TOPLANTI YERĠ 
Karar Tarihi ve No : 08.02.2018 - 3104 KAYSERĠ 
Kayseri Ġli, Talas Ġlçesi, Kuruköprü Mahallesinde ve III. Derece Arkeolojik Sit alanında 

kalan, tapunun 2306, 2351, 2367 parsel numaralarında, özel mülkiyet adına kayıtlı konutların 
2863 sayılı yasanın 6.maddesi kapsamına giren özellikler taĢıması nedeniyle korunması gerekli 
taĢınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, yapı gruplarının ―II. Grup‖ olarak belirlenmesine,  
söz konusu 2306, 2351 ve 2367 parsellerinin fen klasörü ve tapu kütüğü beyanlar hanesine II. 
Grup Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığıdır" Ģerhinin ilgili tapu ve kadastro 
müdürlüklerince verilmesine karar verildi. 

 
 1860/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 08.02.2018 - 199 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 08.02.2018 - 3091 KAYSERĠ 

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Kemeraltı Mahallesi, SokubaĢı Sokağı No: 9 da, sit dıĢında 

bulunan, tapunun 7651 ada, 1 parselinde kayıtlı, mülkiyeti Ali Hoca Vakfı ve Maliye Hazinesine 

ait, Ali Hoca Caminin 2863 sayılı yasanın 6.maddesi kapsamına girmesi ve 03.03.2012 tarih ve 

28232 sayılı resmi gazete‗de yayımlanarak yürürlüğe giren korunması gerekli taĢınmaz kültür 

varlıklarının ve sitlerin tespit ve tescili hakkında yönetmeliğin 4. maddesinde belirtilen kıstasları 

taĢıması nedeniyle korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, 05.11.1999 

gün ve 660 sayılı ilke kararının ―Yapı Grupları‖ baĢlıklı bölümünde tanımlanan ―Toplumun 

maddi tarihini oluĢturan kültür verileri içinde tarihsel, simgesel, anı, estetik nitelikleriyle 

korunması zorunlu yapılar‖ kapsamında değerlendirilerek yapı grubunun ―I. Grup‖ olarak 

belirlenmesine, kararımız eki tescil fiĢinin ve 1/2000 ölçekli kadastral harita üzerinde belirlenen 

koruma alanı sınırının uygun olduğuna, koruma alanı içerisinde yapılacak uygulamalar için 

Kurulumuzdan izin alınmasına, tescil iĢlemlerinin ―Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür 

Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik‖ in 8.maddesi doğrultusunda 

ilgili kurumlar tarafından yapılması gerektiğine,  

Ali Hoca Caminin onarımına yönelik projeler ile yapılması istenen yağmur ızgarasına 

iliĢkin detay çizimlerin de hazırlanarak Kurulumuza sunulması durumunda konunun 

değerlendirilebileceğine karar verildi. 
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 1861/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

   

Toplantı Tarihi ve No : 08.02.2018 - 199 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 08.02.2018 - 3090 KAYSERĠ 

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Karacaoğlu ve 1. EskiĢehir Mahallerinde, tapunun 1756 ada 

3,4 parsel, 1757 ada 10 parsel, 1759 ada 3,4,5,6 parsel, 4857 ada 1,2,3,4,6 parsellerinde kayıtlı 

alanda tespit edilen ―Roma Dönemi Yapı Kalıntısının‖; 2863 sayılı yasa kapsamına giren 

özellikler taĢıması nedeniyle kararımız eki 1/1000 ölçekli kadastral harita ile sit fiĢi üzerindeki 

1/25000 ölçekli koordinatlı harita üzerinde iĢaretli alanın 1.derece arkeolojik sit alanı olarak 

tesciline, Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Karacaoğlu ve 1. EskiĢehir Mahallerinde ―Roma Dönemi 

Yapı Kalıntısının‖ bulunduğu 1756 ada 3,4 parsel, 1759 ada 4,5 parsel 4857 ada 1,2,3,4,6 

parsellere ―tamamı 1. Derece Arkeolojik Sit Alanıdır‖ 1757 ada, 10 parsel, 1759 ada 3,6 

parsellere ise ―bir kısmı 1. Derece Arkeolojik Sit Alanıdır‖ Ģerhinin, pafta ve fen klasörü ile tapu  

kütüğü beyanlar hanesine tapu ve kadastro Müdürlüklerince  verilmesine, söz konusu sit alanında 

Koruma Yüksek Kurulu‘nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararında belirtilen 1. Derece 

Arkeolojik Sit alanlarına iliĢkin koruma kullanma koĢullarının geçerli olduğuna  karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 06.22.9 

Toplantı Tarihi ve No : 21.02.2018-234 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 21.02.2018-3081 ANKARA 

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 16.12.2011 tarihli ve 256279 sayılı, 

07.03.2014 tarihli ve 47381 sayılı yazısı ile tescilli kültür varlıklarının sayısal ortamda 

envanterlenmesi amacıyla baĢlatılan Tescilli TaĢınmaz Ulusal Envanter Sistemi Projesi (TUES) 

kapsamında koordinatlandırılması ve sayısallaĢtırılması istemi üzerine Ankara Ġli, Evren Ġlçesi 

sınırlarında tespiti yapılan Ilgıyer Mevkii Düz YerleĢimi‘nin III. Derece Arkeolojik Sit 

sınırlarının sayısallaĢtırılması ve koordinatlandırılmasına iliĢkin 19.12.2017 tarih ve 4970 sayılı 

uzman raporu ve ekleri, kadastral haritası, 1/25000 ölçekli koordinatlı pafta, fotoğrafları ve 

dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Ankara Ġli, Evren Ġlçesi sınırları içerisinde 3492 numaralı parselde yer alan ve mülga 

Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 17.06.2010 tarih ve 5141 sayılı 

kararı ile tescilli Ilgıyer Mevkii Düz YerleĢimi III. Derece Arkeolojik Sit sınırlarının iĢaretlendiği 

1/25000 ölçekli koordinatlı paftasının, 1/5000 kadastral haritasının onaylanmasına, sit sınırları 

içerisinde kaldığı anlaĢılan taĢınmazın tapu kaydının beyanlar hanesine Ģerh konulmasına, söz 

konusu alanda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 05.11.1999 tarih ve 658 

sayılı ilke kararının 3. maddesindeki koĢulların "geçiĢ dönemi yapılanma koĢulu" olarak 

belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

BALIKESĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 10.14.30 

Toplantı Tarihi ve No : 24/01/2018-10 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 24/01/2018-160 BALIKESĠR 

Balıkesir Ġli, SavaĢtepe Ġlçesi, Sarıbeyler Mahallesi, Furuncuktepe Nekropol alanının I. 

(Birinci) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesi istemine iliĢkin; Balıkesir Valiliği, Ġl Kültür 

ve Turizm Müdürlüğünün 03.10.2017 tarih ve 88575701-168.01/3884 sayılı yazısı ve ekleri, 

faaliyetlerinin etkilendiği kurumlardan kurum görüĢlerinin bildirilmesinin istendiği, Balıkesir 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 14.11.2017 tarih ve 59672249-168.01-

10.14.30/350 sayılı yazısı ve eki, istenen kurum görüĢlerinin iletildiği, Orman ve Su ĠĢleri 

Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün 20.11.2017 tarih ve 18031414-

045-246605 sayılı yazısı, Karayolları Genel Müdürlüğü Kamu Özel Sektör Ortaklığının 

22.11.2017 tarih ve 12408311-752/E.391119 sayılı yazısı, Kültür ve  Turizm Bakanlığı Yatırım 

ĠĢletmeler Genel Müdürlüğünün 23.11.2017 tarih ve 35698499-308.02 (SĠT10) E.245877 sayılı 

yazısı, Balıkesir Valiliği, Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğünün 27.11.2017 tarih ve 33508077-

252.02.01-E.9750 sayılı yazısı, Ġller Bankası Anonim ġirketi, Mekansal Planlama Dairesi 

BaĢkanlığının 20.12.2017 tarih ve 97880894-203.99-E.30098 sayılı yazısı, Balıkesir Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan Müdürlük evrakına 

22.01.2018 tarih ve E.46538 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve iĢlem dosyası incelendi, 

yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Balıkesir Ġli, SavaĢtepe Ġlçesi, Furuncuktepe Nekropol alanının I. derece arkeolojik sit 

olarak tescil edilmesi istemine iliĢkin; Balıkesir Kuvay-ı Milliye Müze Müdürlüğü uzmanlarının 

hazırladığı rapor ve eki belgeler doğrultusunda, Nekropol alanının sınırları kararımız eki 1/25.000 

ölçekli harita ile kadastral paftada gösterildiği Ģekliyle 1. Derece Arkeolojik Sit olarak tescil 

edilmesine; kararımız eki sit fiĢi ve Ģerh konulacak parseller listesinin onaylanmasına; tescil 

edilen I. derece arkeolojik sit sınırları içinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek 

Kurulu‘nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının geçerli olduğuna, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 14.02.2018-173 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 14.02.2018-2990 ERZURUM 

Prof. Dr. Alparslan CEYLAN baĢkanlığındaki bir ekip tarafından Erzurum ve Erzincan 

Ġlleri ile ilçelerinde 2015 yılında gerçekleĢtirilen yüzey araĢtırması çalıĢmalarına iliĢkin olarak 

hazırlanan raporların gönderildiği ve gerekli iĢlemlerin yapılması hususundaki Kültür Varlıkları 

ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 27.06.2016 tarihli ve 121177 sayılı yazısı gereği Erzurum 

Koruma Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının yerinde yapmıĢ olduğu incelemede; Erzincan Ġli, 

Otlukbeli Ġlçesi sınırları içerisinde kadastro harici alanda tespit etmiĢ oldukları Kalecik Tepe 

YerleĢiminin I. derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesi hususundaki 2017/641 sayılı rapor 

okundu, dosyasındaki bilgi belgeler incelendi, yapılan görüĢme sonucunda; 

Erzincan Ġli, Otlukbeli Ġlçesi sınırları içerisinde kadastro harici alanda bulunan Kalecik 

Tepe YerleĢiminin 2863 sayılı Kanunda öngörülen özellikleri taĢıması nedeniyle I. derece 

arkeolojik sit olarak tesciline, sit sınırlarının kararımız eki 1/5.000 ölçekli haritada koordinatlı 

olarak iĢaretlendiği Ģekliyle belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

   

Toplantı Tarihi ve No : 14.02.2018-173 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 14.02.2018-2988 ERZURUM 

Prof. Dr. Alparslan CEYLAN baĢkanlığındaki bir ekip tarafından Erzurum ve Erzincan 

Ġlleri ile ilçelerinde 2015 yılında gerçekleĢtirilen yüzey araĢtırması çalıĢmalarına iliĢkin olarak 

hazırlanan raporların gönderildiği ve gerekli iĢlemlerin yapılması hususundaki Kültür Varlıkları 

ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 27.06.2016 tarihli ve 121177 sayılı yazısı gereği Erzurum 

Koruma Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının yerinde yapmıĢ olduğu incelemede; Erzincan Ġli, 

Otlukbeli Ġlçesi, Otlukbeli Mahallesi, Turnatepe Mevkiinde tespit etmiĢ oldukları Kalecik Tepe 

YerleĢiminin I. derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesi hususundaki 2017/641 sayılı rapor 

okundu, dosyasındaki bilgi belgeler incelendi, yapılan görüĢme sonucunda; 

Erzincan Ġli, Otlukbeli Ġlçesi, Otlukbeli Mahallesi, Turnatepe Mevkiinde bulunan 

Telliçayır YerleĢiminin 2863 sayılı Kanunda öngörülen özellikleri taĢıması nedeniyle I. derece 

arkeolojik sit olarak tesciline, sit sınırlarının kararımız eki 1/5.000 ölçekli haritada koordinatlı 

olarak iĢaretlendiği Ģekliyle belirlenmesine karar verildi.   
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

— Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve

Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

— Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği

— Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Bitlis Eren Üniversitesi Bitlis ve Yöresi Ceviz Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

— Ege Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

— Nevşehir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
— İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2018/1)

— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/2)

— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/3)

— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/4)

— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/7)

— Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 364)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair

Tebliğ (Sıra No: 383)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

— Anayasa Mahkemesinin 18/1/2018 Tarihli ve E: 2017/136, K: 2018/7 Sayılı

Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri


