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YÖNETMELİK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE 

VE MALZEMELERE DAİR YÖNETMELİK 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, gıda ile doğrudan ya da dolaylı olarak temas

eden veya temas etmesi beklenen madde ve malzemelerin; insan sağlığının yüksek seviyede
korunmasının sağlanması ve tüketici çıkarının korunması da dikkate alınarak, üretim, işleme
ve dağıtımın tüm aşamalarındaki özelliklerini belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, aktif ve akıllı madde ve malzemeler de dâhil olmak

üzere son hali ile;
a) Gıda ile temas etmesi amaçlanan,
b) Gıda ile temas etmekte olan ve bu amaç için üretilmiş,
c) Gıda ile temas etmesi muhtemel olan ya da normal veya öngörülen kullanım koşul-

larında bileşenlerinin gıdaya geçmesi beklenen,
madde ve malzemeleri kapsar.
(2) Bu Yönetmelik hükümleri, bireysel tüketime sunulan suların temas ettiği madde ve

malzemelere de uygulanır.
(3) Bu Yönetmelik, peynirleri, hazırlanmış et ürünlerini veya meyveleri muhafaza eden

malzemeler gibi kaplama veya muhafaza olarak kullanılan, gıdanın bir bölümünü oluşturan ve
gıda ile birlikte tüketilebilen madde ve malzemeleri, topluma veya bireye su tedarik etmek için
projelendirilmiş sabit su sağlama ünitelerini ve antika olarak tedarik edilen madde ve malze-
meleri kapsamaz.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri,

Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 23 üncü, 24 üncü ve 26 ncı maddelerine dayanılarak
hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) 5996 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan tanımlar, izlenebi-

lirlik ve piyasaya arz tanımları hariç olmak üzere, bu Yönetmelik için de geçerlidir.
(2) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akıllı madde ve malzeme: Gıda ile temas eden akıllı madde ve malzemeyi,
b) Aktif madde ve malzeme: Gıda ile temas eden aktif madde ve malzemeyi,
c) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
ç) Başvuru sahibi: 9 uncu veya 12 nci maddeye göre hazırlanan bir başvuruyu, değer-

lendirilmek üzere Genel Müdürlüğe sunan işletmeciyi veya diğer ilgili tarafları,
d) Bilimsel görüş: Bu Yönetmelik kapsamındaki maddelerin güvenilirlik değerlendir-

mesi ile ilgili olarak Bilimsel Komisyon tarafından hazırlanan ayrıntılı bilimsel dokümanı,
e) Bilimsel Komisyon: Bu Yönetmelik kapsamına giren konularda bilimsel değerlen-

dirmeyi yapacak olan ve 24/12/2011 tarihli ve 28152 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Risk
Değerlendirme Komite ve Komisyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
çerçevesinde Bakanlık tarafından oluşturulan bilimsel komisyonu,

f) Genel Müdürlük: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,
g) Gıda ile temas eden akıllı madde ve malzemeler: Ambalajlı gıdanın veya gıdanın

içinde bulunduğu ortamın durumunu gösteren madde ve malzemeleri,
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ğ) Gıda ile temas eden aktif madde ve malzeme: Bileşenlerini gıdaya ya da gıdanın bu-
lunduğu ortama salacak ya da ambalajlı gıdadan veya gıdanın bulunduğu ortamdan maddeleri
absorbe edecek şekilde tasarlanan, ambalajlı gıdanın raf ömrünü uzatması veya mevcut duru-
munu koruması ya da iyileştirmesi beklenen madde ve malzemeyi,

h) İşletme: Kâr amaçlı olsun ya da olmasın, gıda ile temas eden madde ve malzemelerin
üretimi, işlenmesi ve dağıtımının herhangi bir aşamasında; gerçek veya tüzel kişi tarafından
yürütülen her türlü faaliyeti,

ı) İşletmeci: Kontrolü altındaki işletmede, bu Yönetmelikte yer alan gerekliliklerin ye-
rine getirilmesini sağlamaktan sorumlu olan gerçek ya da tüzel kişiyi,

i) İzlenebilirlik: Üretim, işleme ve dağıtımın tüm basamaklarında madde veya malze-
meyi izleyebilme ve takip edebilmeyi,

j) Piyasaya arz: Bedelli veya bedelsiz olarak gıda ile temas eden madde ve malzemelerin
satışa sunma veya her türlü nakliyesini de kapsayacak şekilde; satış amacıyla bulundurulmasını,
satışını, dağıtımını ve her türlü nakliyesini, 

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Kurallar, Aktif ve Akıllı Madde ve Malzemeler İçin Özel Kurallar ve

Madde ve Malzeme Grupları İçin Özel Kurallar 

Genel kurallar
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan madde ve malzemeler, iyi üretim

uygulamalarına uygun olarak üretilir ve normal veya öngörülen kullanım koşullarında madde
ve malzemeyi oluşturan bileşenlerden gıdaya;

a) İnsan sağlığını tehlikeye sokacak veya,
b) Gıdanın bileşiminde istenmeyen değişimlere neden olacak veya,
c) Duyusal özelliklerinde bozulmaya neden olacak,
miktarda geçiş olamaz.
(2) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan ürünlerin etiketi, reklamı ya da tanıtımı tüke-

ticiyi yanıltıcı olamaz.
Aktif ve akıllı madde ve malzemeler için özel kurallar
MADDE 6 – (1) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde yer alan hü-

kümlerin uygulanmasında, aktif madde ve malzemeler, gıdanın bileşiminde ya da duyusal özel-
liklerinde değişime neden olabilir. Ancak bu değişimler 30/6/2013 tarihli ve 28693 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği ve ilgili diğer
gıda mevzuatı hükümlerine uygun olur.

(2) Aktif ve akıllı madde ve malzemeler ile ilgili olarak özel kurallar belirleninceye ka-
dar, gıdaya ya da gıdanın bulunduğu ortama geçecek olan ve aktif ve akıllı malzemelere bilinçli
olarak eklenmiş maddelerin kullanımına, gıda mevzuatı çerçevesinde izin verilir. Bu maddeler
26/1/2017 tarihli ve 29960 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi
Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğinde yer alan bileşen tanımı kapsa-
mında değerlendirilir.

(3) Aktif madde ve malzemeler, gıdanın bileşiminde veya duyusal özelliklerinde, bo-
zulmuş gıdayı maskelemek gibi tüketiciyi yanıltabilecek değişimlere neden olamaz.

(4) Akıllı madde ve malzemeler, gıdanın durumuna ilişkin olarak tüketiciyi yanıltabi-
lecek bilgi veremez.

(5) Gıda ile temas etmekte olan aktif ve akıllı madde ve malzemelerin tüketilmemesi
gereken kısımları, tüketicilerin bu kısımları ayırt edebilmesine imkân verecek şekilde etiket-
lenir.
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(6) Aktif ve akıllı madde ve malzemeler, aktif ve/veya akıllı olduklarını belirtecek şe-
kilde etiketlenir.

Madde ve malzeme grupları için özel kurallar
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan malzeme grupları ile uygun ol-

duğu hallerde bunların kombinasyonları veya bunların üretiminde kullanılacak geri dönüştü-
rülmüş madde ve malzemeler için ayrıca düzenlenecek mevzuat vasıtasıyla aşağıdaki unsurları
kapsayan özel kurallar belirlenebilir: 

a) Madde ve malzemelerin üretiminde kullanımına izin verilen maddelerin listesi.
b) Aktif veya akıllı madde ve malzemelere eklenmesine izin verilen maddelerin listesini

ya da aktif veya akıllı madde ve malzemelerin listesini ve gerekli olması halinde, eklenen bu
maddelerin ve/veya bu maddelerin eklendiği madde ve malzemelerin kullanımına ilişkin özel
kullanım koşulları.

c) (a) bendinde bahsedilen maddelere ait saflık kriterleri.
ç) (a) bendinde bahsedilen maddelerin ve/veya bunların kullanıldığı madde veya mal-

zemenin özel kullanım koşulları.
d) Belirli bileşen veya bileşen gruplarına maruz kalınmasına neden olabilecek diğer

muhtemel kaynaklar da dikkate alınarak, bu bileşen veya bileşen gruplarının gıdanın içindeki
veya yüzeyindeki spesifik migrasyon limitleri.

e) Bileşenlerin gıdanın içindeki veya yüzeyindeki toplam migrasyon limitleri.
f) Madde ve malzemenin ağızla temasından kaynaklanacak tehlikelere karşı insan sağ-

lığını korumaya yönelik hükümleri.
g) Madde ve malzemenin 5 inci ve 6 ncı maddelere uyumlu olmasını sağlayacak diğer

kurallar.
ğ) (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f) ve (g) bentleriyle uyumunun kontrolüne ilişkin temel ku-

rallar.
h) (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f) ve (g) bentleriyle uyumunun kontrolü için numune alma

ve analiz metotlarına ilişkin kurallar.
ı) Kayıtların muhafaza süresiyle ilgili hükümleri de içerecek şekilde, madde ve malze-

melerin izlenebilirliğinin sağlanmasına yönelik özel hükümleri veya gerektiğinde 15 inci mad-
dede yer alan gerekliliklere istisna getiren hükümler.

i) Aktif ve akıllı madde ve malzemelerin etiketlenmesi için ilave hükümler.
j) İzin verilen maddelerin/bileşenlerin, proseslerin veya gıda ile temas eden madde ve

malzemelerin kamuoyuna duyurulması amacıyla oluşturulacak duyuru listelerinin oluşturul-
masına ilişkin hükümler.

k) Gerektiğinde, 8 inci, 9 uncu, 10 uncu, 11 inci ve 12 nci maddelerde bahsedilen pro-
sedürü uyarlayan veya bu prosedürü belirli madde ve malzeme türlerine ve/veya bunların üre-
timinde kullanılan proseslere izin verilmesi için gerektiğinde bir madde, proses veya madde
veya malzeme için başvuru sahibine özel olarak izin verilmesine yönelik bir prosedür dahil ol-
mak üzere, uygun hale getiren usule ilişkin özel kurallar.

(2) Kâğıt, metal ve cam esaslı madde ve malzemeler ile plastik madde ve malzemelerde
kullanılacak boyar maddeler ile ilgili olarak, birinci fıkrada belirtildiği şekilde ayrı bir mevzuat
kapsamında düzenleme yapılana kadar;

a) Kâğıt esaslı madde ve malzemeler Ek-3’te,
b) Metal esaslı madde ve malzemeler Ek-4’te,
c) Cam esaslı madde ve malzemeler Ek-5’te,
ç) Plastik madde ve malzemelerde kullanılacak boyar maddeler Ek-6’da,
yer alan kurallara uygun şekilde olur.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Maddelere İzin Verilmesi İçin Genel Kurallar, Yeni Madde İçin İzin Başvurusu, 

Bilimsel Görüş, Başvurunun Sonuçlandırılması, İznin Değiştirilmesi, 
Askıya Alınması, İptali ve Etiketleme

Maddelere izin verilmesi için genel kurallar
MADDE 8 – (1) Üçüncü fıkra saklı kalmak kaydıyla, Ek-1’de yer alan madde ve mal-

zeme grupları için 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtildiği şekilde
bir maddeler listesi ayrı bir mevzuat kapsamında oluşturulmuşsa, bu listede bulunmayan bir
madde için izin almak isteyen başvuru sahibi, 9 uncu maddeye uygun olarak Genel Müdürlüğe
başvuruda bulunur.

(2) Birinci fıkrada bahsedilen izin başvurusu ve bu başvurunun değerlendirilmesi ile
ilgili olarak, 9 uncu, 10 uncu, 11 inci ve 12 nci maddelerde yer alan prosedür uygulanır.

(3) Avrupa Birliğinin ilgili mevzuatındaki değişikliklere ilişkin mevzuat güncellemeleri
için birinci fıkra uygulanmaz. Bu güncellemeler, 9 uncu, 10 uncu, 11 inci ve 12 nci maddeler
uygulanmadan ve Bilimsel Komisyonun görüşüne başvurulmadan yapılabilir.

(4) Nihai madde veya malzemenin, 7 nci madde gereğince belirlenen özel kurallara
göre kullanıldığında, 5 inci ve ilgiliyse 6 ncı maddede yer alan kurallara uyduğu uygun ve ye-
terli bir şekilde kanıtlanmadığı sürece kullanımına izin verilmez.

Yeni bir madde için izin başvurusu
MADDE 9 – (1) 8 inci maddenin birinci fıkrasına göre yeni bir madde için izin almak

üzere aşağıdakileri içerecek şekilde hazırlanan başvuru dosyası Genel Müdürlüğe sunulur:
a) Başvuru sahibinin adı ve adresi.
b) Bu Yönetmelik kapsamına giren maddelerin güvenilirlik değerlendirmesine ilişkin

olarak Genel Müdürlüğün internet sayfasında yayımlanmış olan ilgili kılavuzlarda belirtilen
bilgileri içeren teknik dosya.

c) Teknik dosyanın özeti.
(2) Başvuru sahibi, başvurunun Genel Müdürlüğe ulaştığı tarihten itibaren on dört iş

günü içerisinde, başvurunun alındığı ve inceleneceği konusunda resmi yazı ile bilgilendirilir.
Bilgilendirme yazısında başvurunun teslim alındığı tarih de belirtilir. 

(3) İzin başvurusunun hazırlanması ve sunulması ile ilgili detaylı kuralları içeren kıla-
vuzlar Genel Müdürlüğün internet sayfasında yayımlanır. Başvuru sahipleri, başvuru dosyasını
hazırlarken, yayımlanan tüm ilgili kılavuzları dikkate alır.

Bilimsel görüş 
MADDE 10 – (1) Genel Müdürlük, başvuru dosyasının, 9 uncu maddenin birinci fıkrası

ve Genel Müdürlük internet sayfasında yayımlanan ilgili kılavuzlar açısından geçerli olup ol-
madığını, dosyayı teslim aldığı tarihten itibaren kırk beş gün içinde kontrol eder. Başvuru dos-
yasının geçerli olarak kabul edilmemesi durumunda, dosya Genel Müdürlük tarafından iade
gerekçeleri de belirtilerek resmi yazı ile başvuru sahibine iade edilir.

(2) Genel Müdürlük, yapılan kontrolün ardından geçerli olarak kabul edilen başvuruyu
değerlendirilmek üzere Bilimsel Komisyona sunar. Bilimsel Komisyon, başvuruya ilişkin bi-
limsel görüşünü, geçerli bir dosyayı teslim aldığı tarihten itibaren altı ay içinde verir. Bilimsel
görüş, başvuruya konu olan maddenin, içinde kullanılacağı madde veya malzeme için planlanan
kullanım koşulları altında, 5 inci ve ilgiliyse 6 ncı maddede yer alan güvenilirlik kriterlerini
sağlayıp sağlamadığına ilişkin değerlendirmeyi içerir.

(3) Bilimsel Komisyonun talebi üzerine, ikinci fıkrada belirtilen altı aylık süre en fazla
altı ay daha uzatılabilir. Genel Müdürlük bu durumda, gecikmenin gerekçesi hakkında başvuru
sahibini resmi yazı ile bilgilendirir.
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(4) Bilimsel Komisyon, başvuru sahibinden, belirlenen bir süre içinde sunulmak üzere
ilave bilgi talep edebilir. Bilimsel Komisyonun ilave bilgi talep etmesi durumunda, birinci ve
ikinci fıkrada belirtilen süreler, istenen bilgi sunulana kadar askıya alınır. Benzer şekilde, aynı
süreler, başvuru sahibine sözlü veya yazılı açıklama hazırlaması için verilen süre boyunca da
askıya alınır. Genel Müdürlük, talep edilen ilave bilgiyi ve bu bilginin sağlanması için belirle-
nen süreyi başvuru sahibine resmi yazı ile bildirir. Eğer istenen ilave bilgi, başvuru sahibine
verilen süre içerisinde gönderilmezse, Bilimsel Komisyon görüşünü daha önce sunulan bilgilere
dayanarak sonuçlandırır.

(5) Değerlendirilen maddeye izin verilmesi yönünde bir görüş belirtilmesi halinde, bi-
limsel görüş aşağıdakileri içerir:

a) Spesifikasyonları da dâhil olmak üzere maddenin tanımı.
b) Gerektiğinde, değerlendirilen madde ve/veya içinde bu maddenin kullanılacağı mad-

de veya malzeme için kullanım koşulları veya kısıtlamalara yönelik öneriler.
c) Önerilen analiz metodunun, planlanan kontrol amacına yönelik olarak uygun olup

olmadığı konusunda bir değerlendirme.
(6) Bilimsel Komisyon tarafından oluşturulan bilimsel görüş, 18 inci maddede yer alan

esaslar uyarınca gizli kabul edilen bilgilerin çıkarılmasının ardından Genel Müdürlük tarafından
kamuoyunun görüşüne açılır. İlgili taraflar, Bilimsel Komisyonun bilimsel görüşüne ilişkin gö-
rüşlerini otuz gün içinde bildirir. Bilimsel Komisyon, gelen görüşleri değerlendirir. Bilimsel
Komisyon tarafından son şekli verilen bilimsel görüş Genel Müdürlüğe ve Genel Müdürlük
tarafından da başvuru sahibine iletilir. 

Başvurunun sonuçlandırılması
MADDE 11 – (1) Genel Müdürlük, Bilimsel Komisyonun bilimsel görüşünü aldıktan

sonra, tavsiye niteliğindeki bu görüşü ve değerlendirilen konu ile ilgili diğer hususları dikkate
alarak, başvurunun karara bağlanmasını sağlar.

(2) 8 inci maddeye göre yapılan başvuru kapsamındaki izin talebinin uygun olduğuna
karar verilmesi halinde, söz konusu başvuru, 7 nci maddeye göre düzenlenmiş olan ilgili mev-
zuatta gerekli değişikliğin yapılması ile sonuçlandırılır. Bu kapsamda, bir maddeye izin veri-
lebilir, maddenin kullanım koşulları belirlenebilir veya değiştirilebilir.

(3) Eğer 8 inci maddeye göre yapılan başvuru kapsamındaki izin talebinin uygun ol-
madığına karar verilirse, başvurunun değerlendirilmesi işlemi herhangi bir aşamada sonlandı-
rılabilir. Bunun için gerekli durumlarda Bilimsel Komisyonun görüşü ve değerlendirilen konu
ile ilgili diğer hususlar dikkate alınır. Böyle bir durumda, değerlendirmenin neden uygun bu-
lunmadığı, Genel Müdürlük tarafından resmi yazı ile başvuru sahibine bildirilir. 

(4) 8 inci maddeye göre yapılan başvuruya ilişkin olarak alınan nihai kararın bilimsel
görüşle uyumlu olmaması halinde; Genel Müdürlük, farklılıkların gerekçeleri için bir açıklama
hazırlar ve olumlu bilimsel görüşe rağmen bir kural belirlememeye karar verirse, bu durumu
gecikmeksizin başvuru sahibine bildirir. 

(5) Bir maddeye izin verilmesinden sonra izin verilen maddeyi ya da izin verilen mad-
denin kullanıldığı madde ve malzemeyi kullanan işletmeci, bu izinde yer alan tüm koşul ve kı-
sıtlamalara da uyar.

(6) Başvuru sahibi ya da izin verilen maddeyi ya da izin verilen maddenin kullanıldığı
madde ve malzemeyi kullanan işletmeci, izin verilen maddenin insan sağlığı açısından güve-
nilirlik değerlendirmesini etkileyecek yeni bir bilimsel ya da teknik bilgiye ulaştığında en kısa
sürede Genel Müdürlüğü bilgilendirir. İhtiyaç duyulması halinde, Genel Müdürlük, ilgili bi-
limsel görüşün Bilimsel Komisyon tarafından yeniden gözden geçirilmesini talep edebilir.
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(7) Maddeye izin verilmiş olması, madde veya maddenin kullanıldığı madde ve mal-
zeme ve bu tür madde veya malzemenin temas halinde olduğu gıda ile ilgili olarak işletmecinin
idari ya da suç teşkil eden yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.

İznin değiştirilmesi, askıya alınması, iptali
MADDE 12 – (1) Başvuru sahibi veya izinli maddeyi ya da izinli maddenin kullanıldığı

madde ve malzemeyi kullanan herhangi bir işletmeci, daha önce izin verilmiş olan bir maddenin
kullanımı ile ilgili değişiklik yapılması için, 9 uncu maddenin birinci fıkrasında yer alan pro-
sedüre göre başvuruda bulunabilir.

(2) Birinci fıkrada bahsedilen başvuru aşağıdakileri içerir:
a) Orijinal başvuruya ilişkin atıf.
b) 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasında bahsedilen kılavuzlara uygun olarak hazırlanan

ve yeni bilgileri içeren teknik dosya.
c) Teknik dosyanın, standart hale getirilmiş şekilde, yeni tam özeti.
(3) Bilimsel Komisyon kendi inisiyatifi ile veya Genel Müdürlükten gelen bir talep

üzerine, bilimsel görüşün ya da iznin bu Yönetmelikle hala uyumlu olup olmadığını, uygula-
nabilir olduğunda 10 uncu maddede yer alan hükümlere göre değerlendirebilir. Bilimsel Ko-
misyon, gerekli durumlarda, başvuru sahibi ile görüş alışverişinde bulunabilir.

(4) Genel Müdürlük, üçüncü fıkra gereğince Bilimsel Komisyon tarafından oluşturulan
bilimsel görüşü en kısa sürede inceler ve karara bağlanmasını sağlar.

(5) Daha önce izin verilmiş olan bir maddenin kullanımı ile ilgili değişiklik yapılması
için hazırlanan mevzuat kapsamında, kullanım koşullarındaki ve eğer varsa, söz konusu izin
ile ilgili kısıtlamalardaki gerekli değişiklikler belirlenir.

Etiketleme
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan madde ve malzemelerin etiket-

lenmesinde uyulması gereken kurallar aşağıda belirtilmiştir:
a) 7 nci maddeye göre belirlenecek özel kuralların yer aldığı ilgili mevzuat hükümleri

saklı kalmak kaydıyla, hâlihazırda gıda ile temas etmemiş madde ve malzemeler piyasaya arz
edildiğinde;

1) “Gıda ile temasa uygundur” ifadesi veya “çorba kaşığı”, “şarap şişesi”  ya da “kahve
makinesi için” gibi madde ve/veya malzemenin kullanımına özgü ifadeler veya Ek-2’de yer
alan sembol,

2) Gerektiğinde, güvenilir ve uygun kullanım için özel talimatlar,
3) Üreticinin, ithalatçının, işleyenin veya piyasaya arzdan sorumlu olan satıcının “adı

veya ticaret unvanı” ve “adresi”,
4) Madde veya malzemenin izlenebilirliğinin, 15 inci maddede belirtilen şekilde sağ-

lanabilmesi için uygun etiketleme veya tanımlama,
5) Aktif madde ve malzemeler söz konusu olduğunda, bu madde ve malzemeleri kul-

lanan gıda işletmecisinin, bunları ilgili tüm mevzuata uyumlu olarak kullanabilmesini sağla-
yacak şekilde, madde ve malzemelerin izin verilen kullanımlarının ve aktif bileşen tarafından
açığa çıkarılacak maddelerin ismi ve miktarı gibi diğer gerekli bilgiler,

6)  3/8/2012 tarihli ve 28373 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda ile Temas Eden
Madde ve Malzeme Üreten İşletmelerin Kayıt İşlemleri ile İyi Üretim Uygulamalarına Dair
Yönetmeliğe göre alınan işletme kayıt numarası,

beraberlerinde bulundurulur.
b) Gıda ile temas etmek üzere kullanılacağı açık olan madde ve malzemeler için (a)

bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan bilgilerin belirtilmesi zorunlu değildir.
c) (a) bendinde yer alan bilgiler; belirgin, silinmez ve açıkça okunabilecek şekilde olur.
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ç) (a) bendinin (1), (2) ve (5) numaralı alt bentlerinde yer alan bilgilerin, Türkçe olma-
ması durumunda madde ve malzemelerin perakende ticareti yasaklanır.

d) Madde veya malzemelerin üzerindeki bilgiler (ç) bendi saklı kalmak kaydıyla Türk-
çenin yanı sıra diğer dillerde de verilebilir.

e) Perakende aşamasında (a) bendinde yer alan bilgiler;
1) Madde veya malzemelerin üzerinde veya ambalajı üzerinde veya,
2) Madde ve malzemeye ya da bunların ambalajına yapıştırılmış etiket olarak veya,
3) Teknik sebeplerden dolayı üretim ya da pazarlama aşamalarında etiketleme ya da

baskı yapılamadığı durumlarda (a) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan bilgiler, alıcının
kolayca görebileceği şekilde madde veya malzemenin satışa sunulduğu yerde bir not olarak,

bulunur.
f) Perakende dışındaki pazarlama aşamalarında (a) bendinde yer alan bilgiler;
1) Madde veya malzemenin beraberindeki dokümanlarla veya,
2) Etiketi ya da ambalajı üzerinde veya,
3) Madde ve malzemelerin üzerinde,
bulunur.
g) (a) bendinin (1), (2) ve (5) numaralı alt bentleri gereği belirtilmesi gereken bilgiler

sadece;
1) 5 inci maddede ve uygulanabilir olduğunda 6 ncı maddede yer alan kurallara,
2) 7 nci maddeye göre belirlenen özel kuralları içeren mevzuata veya eğer varsa, söz

konusu madde ve malzemelere uygulanabilecek diğer mevzuata,
uygun madde ve malzemeler için kullanılır.
ğ)  Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (6) numaralı alt bendine göre belirtilmesi

gereken işletme kayıt numarası;
1) “işletme kayıt no: …” ifadesi kullanılarak belirtilir.
2) Kayıt işlemine tabi olan işletmenin birden fazla işletmesi var ise; üretimin veya

ambalajlamanın yapıldığı işletmenin kayıt numarası açık bir şekilde işaretlenmek şartıyla diğer
işletmelere ait kayıt numaraları da etikette yer alabilir.

3) İşaretlemenin yapılamadığı durumlarda, gıda ile temas eden madde ve malzemenin
üretildiği işletmenin işletme kayıt numarasıyla birlikte uygun bir kodlama sistemi kullanılabi-
lir.

4) İşletme kayıt numarası için etiket üzerinde başka bir yere “İşletme Kayıt No (İKN)...”
şeklinde atıfta bulunuluyorsa atıf yapılan yerde “İKN:…” kısaltması kullanılarak işletme kayıt
numarası bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Uygunluk Beyanı, İzlenebilirlik, Koruma Tedbirleri,

Numune Alma ve Analiz Metotları

Uygunluk beyanı
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan ve 7 nci maddeye göre belirle-

nen özel kurallara göre üretilmiş olan madde ve malzemelerle birlikte, madde ve malzemelerin
bu kurallara uygun olarak üretildiklerini bildiren yazılı beyan hazırlanması zorunludur. Talep
edilmesi halinde, bu uyumu gösteren uygun tüm dokümanlar Bakanlığa beyan edilir. 

İzlenebilirlik
MADDE 15 – (1) Kontrolün kolaylaştırılması, kusurlu ürünlerin geri çağrılması, tüke-

ticinin bilgilendirilmesi ve sorumluluğun belirlenmesi için madde ve malzemelerin üretim, iş-
leme ve dağıtımının tüm aşamalarında izlenebilirlik sağlanır.
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(2) Teknolojik olarak uygulanabilirliği de göz önünde bulundurularak işletmeciler, yü-
rüttükleri faaliyetlerin hangi madde veya malzemeden hangisine doğru olduğunu tanımlamaya
imkân veren ve uygun olduğu durumlarda, üretimde kullanmak üzere tedarik ettikleri ve bu
Yönetmelik kapsamında yer alan madde veya ürünlere ilişkin yerinde sistem ve prosedür bu-
lundurur ve Bakanlığın talep etmesi halinde bu bilgileri beyan eder.

(3) Piyasaya arz edilmiş olan madde ve malzemeler, etiketleme veya ilgili doküman-
tasyon veya bilgi aracılığıyla izlenebilirliklerini sağlayacak uygun bir sistemle tanımlanabilir
şekilde olur.

Koruma tedbirleri
MADDE 16 – (1) 7 nci maddeye göre belirlenecek özel kuralların yer aldığı özel mev-

zuat hükümlerine uygun olarak üretilmiş olsa bile yeni bir bilginin ortaya çıkması halinde veya
mevcut bilginin yeniden değerlendirilmesi sonucunda, madde veya malzemenin kullanımının
insan sağlığını tehlikeye sokacağına dair ciddi dayanaklara ulaşılması halinde 5996 sayılı Ka-
nunun 26 ncı maddesinde yer alan ihtiyati tedbirler uygulanır.

Kamu erişimi
MADDE 17 – (1) İzin başvuruları, ilave dokümanlar ve bilimsel görüşler, gizli bilgiler

hariç olmak üzere, kamu erişimine sunulur.
Gizlilik
MADDE 18 – (1) Başvuru sahipleri, 9 uncu maddenin birinci fıkrası, 10 uncu maddenin

dördüncü fıkrası ve 12 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamında sunulan bilgiler arasında, rekabet
koşullarını önemli ölçüde zedeleyebilecek bilgiler varsa, bu bilgilerin gizli olarak işleme alın-
masını talep edebilir. Böyle durumlarda, doğrulanabilir gerekçeler sunulur.

(2) Aşağıdaki bilgiler hiçbir durumda gizli olarak kabul edilmez:
a) Başvuru sahibinin adı ve adresi, maddenin kimyasal ismi.
b) Maddenin güvenilirlik değerlendirmesi ile doğrudan ilgili bilgiler.
c) Analiz metotları.
(3) Genel Müdürlük, başvuru sahipleri ile istişarede bulunduktan sonra, hangi bilgilerin

gizli olarak kalacağına karar verir ve bunu başvuru sahiplerine bildirir. 
(4) Genel Müdürlük, güvenilirlik değerlendirmesi sürecinde gizlilik işlemi istenen ve

gerekçelendirilen bilgilerin gizliliğini korumak için gerekli önlemleri alır. Ancak halk sağlığını
tehdit eden veya tehdit etmesi muhtemel olan durumlarda, kamu ile paylaşılması gereken bil-
giler gizlilik kapsamının dışındadır. 

(5) Başvuru sahibinin başvurusunu geri çekmesi durumunda, Genel Müdürlük, gizlilik
konusunda başvuru sahibi ile üzerinde anlaşma sağlanamayan konulara ilişkin bilgilerin yanı
sıra, araştırma ve geliştirme ile ilgili bilgiler dâhil olmak üzere sunulan ticari ve endüstriyel
bilgilerin gizliliğini korur.

Mevcut verilerin kullanımı
MADDE 19 – (1) Bir başvuru sahibi tarafından 9 uncu maddenin birinci fıkrası, 10 uncu

maddenin dördüncü fıkrası ve 12 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamında sunulan bilgiler;
a) Bilimsel Komisyonun, sonraki bir başvurudaki maddenin, saflık derecesi ve safsız-

lıkları da dâhil olmak üzere, orijinal başvurudaki madde ile aynı olduğuna karar vermesi ve, 
b) Sonraki başvuru sahibinin, önceki başvuru sahibi ile bu bilgilerin kullanılabileceği

konusunda anlaşmaya varması,
koşuluyla sonraki başvuru sahibinin yararına kullanılabilir.
Numune alma ve analiz metotları
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan madde ve malzemelerden nu-

mune alınmasında ve bunların analizlerinde varsa özel mevzuatında yer alan hükümler, hüküm
bulunmaması halinde ise uluslararası kabul görmüş metotlar uygulanır.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Özel Hükümler

Özel hükümler
MADDE 21 – (1)  Geri dönüştürülmüş plastikler gıda ile temas eden madde ve malze-

me üretiminde kullanılamaz. Ancak;
a) Üretim çapakları ve kenar fireleri işletme dışına çıkarılmadan, üretimin bir parçası

olarak, iyi üretim uygulamaları çerçevesinde ve bu Yönetmelik ile ilgili diğer mevzuatta yer
alan hükümlere uygun olarak üretilmesi koşuluyla kullanılabilir.

b) Gıda ile temas etmek üzere üretilmiş polietilen terefitalat/PET madde ve malzeme-
lerden, iyi üretim uygulamaları çerçevesinde, kimyasal depolimerizasyon yöntemi ile elde edi-
len monomerler ve/veya oligomerler ve başlangıç maddeleri bu Yönetmelik ve ilgili diğer mev-
zuatta yer alan hükümlere uygun olarak gıda ile temas eden polietilen terefitalat/PET madde
ve malzeme üretiminde kullanılabilir.

(2) Gıdaya doğrudan temas etmekte olan ve piyasaya arzında gıdayı dış etkenlerden
koruyan plastik madde ve malzemeler bir kez kullanılır. Ancak plastik esaslı su damacanaları,
yapısı ve şeklinin değiştirilmemesi ve hijyen gerekliliklerinin sağlanması koşuluyla tekrar kul-
lanılabilir.

(3) Gıda ile temas eden madde ve malzeme üretiminde domuz kaynaklı ürünler kulla-
nılamaz.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Avrupa Birliği mevzuatına uyum
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik, 27/10/2004 tarihli ve  (AT) 1935/2004 sayılı Gıda

ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Hakkında Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Tüzüğü
dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

İdari yaptırım
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmeliğe aykırı davrananlar hakkında 5996 sayılı Kanunun

ilgili maddelerine göre idari yaptırım uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 24 – (1) 29/12/2011 tarihli ve 28157  üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği yü-
rürlükten kaldırılmıştır.

Uyum zorunluluğu
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) İşletmeciler, bu Yönetmeliğin eki Ek-3’ün birinci fıkrasının

(c) bendinin Tablo-1’inde yer alan kurallara ve Ek-4’ün birinci fıkrasının (ğ) bendi hükümlerine
31/12/2019 tarihine, diğer hükümlerine 31/12/2018 tarihine kadar uyum sağlamak zorundadır.

(2) İşletmeciler, bu Yönetmelik hükümlerine uyum sağlayıncaya kadar yürürlükten
kaldırılan 29/12/2011 tarihli ve 28157  üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği hükümlerine uyar.

Yürürlük
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmeliğin;
a) 8 inci maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fıkraları ile 9 uncu, 10 uncu, 11 inci ve

12 nci maddeleri 31/12/2019 tarihinde,
b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yü-

rütür.
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TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

TÜRK GIDA KODEKSİ

GIDA İLE TEMAS EDEN AKTİF VE AKILLI MADDE VE 

MALZEMELERE DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2018/9)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; gıda ile temas eden aktif ve akıllı madde ve mal-

zemelerin özelliklerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Mal-

zemelere Dair Yönetmelikte yer alan genel kurallara ilave olarak gıda ile temas eden aktif ve

akıllı madde ve malzemelere uygulanacak özel kuralları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği ve Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas

Eden Madde ve Malzemelere Dair Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Aktif madde ve malzeme: Gıda ile temas eden aktif madde ve malzemeyi,

b) Akıllı madde ve malzeme: Gıda ile temas eden akıllı madde ve malzemeyi,

c) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

ç) Bileşen: Madde veya malzemenin, aktif ve/veya akıllı olma fonksiyonunu yerine ge-

tiren, bunların doğal reaksiyon ürünlerini de içeren, ancak içine eklendiği malzeme gibi pasif

kısımları içermeyen, tek bir madde veya bunların kombinasyonlarını,

d) Fonksiyonel bariyer: Gıda ile temas eden madde veya malzemenin son halinin Türk

Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemelere Dair Yönetmeliğin 5 inci madde-

sine ve bu Tebliğde yer alan hükümlere uyumlu olmasını sağlayan, malzemenin bir veya birden

fazla katmanından oluşan bariyeri,

e) Genel Müdürlük: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

f) Gıda ile temas eden madde ve malzeme: Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden

Madde ve Malzemelere Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde tanımlanmış madde ve malze-

meleri,

g) Gıda ile temas eden akıllı madde ve malzeme: Ambalajlı gıdanın veya gıdanın içinde

bulunduğu ortamın durumunu gösteren madde ve malzemeyi,
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ğ) Gıda ile temas eden aktif madde ve malzeme: Bileşenlerini gıdaya ya da gıdanın bu-

lunduğu ortama salacak ya da ambalajlı gıdadan veya gıdanın bulunduğu ortamdan maddeleri

absorbe edecek şekilde tasarlanan, ambalajlı gıdanın raf ömrünü uzatması veya mevcut duru-

munu koruması ya da iyileştirmesi beklenen madde ve malzemeyi,

h) Liste: Gıda ile temas eden aktif ve akıllı madde ve malzemeler içinde kullanılmasına

izin verilmiş maddelerden oluşan listeyi,

ı) Salım yapan aktif madde ve malzeme: İçerdiği bileşenleri ambalajlı gıdanın içine,

üzerine veya gıdanın bulunduğu ortama salımı için tasarlanan aktif madde ve malzemeleri,

i) Salınmış aktif maddeler: Salım yapan aktif madde ve malzemelerden gıdanın içine,

üzerine veya gıdanın bulunduğu ortama salımı hedeflenen ve gıdadaki kullanım amacını yerine

getiren aktif maddeleri,

ifade eder.

Genel özellikler

MADDE 5 – (1) Piyasaya arz edilen aktif ve akıllı madde ve malzemeler aşağıdaki ku-

rallara uygun olur:

a) İstenilen kullanım amacına uygun ve etkin olur.

b) Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemelere Dair Yönetmeliğin

5 inci maddesinde yer alan genel kurallara, 6 ncı maddesinde yer alan özel kurallara, 13 üncü

maddesinde yer alan etiketleme kurallarına uygun olur.

c) 5 inci, 6 ncı, 7 nci, 8 inci, 9 uncu ve 10 uncu maddelerinde yer alan gerekliliklere,

11 inci maddede yer alan etiketleme kurallarına, 12 nci maddede yer alan beyan gerekliliklerine

ve 13 üncü maddede yer alan numune alma ve analiz metodları hükümlerine uygun olur.

Liste

MADDE 6 – (1) Sadece listede yer alan maddeler, aktif ve akıllı madde ve malzemenin

bileşeni olarak kullanılır.

(2) Aşağıda yer alan maddelerin, birinci fıkrada bahsedilen listede yer almaksızın da

aktif ve akıllı madde ve malzeme üretiminde kullanımına izin verilir.

a) 10 uncu maddede yer alan koşulları sağlayan salınmış aktif maddeler.

b) Gıda ile ilgili mevzuat kapsamında yer alan ve 10 uncu maddedeki koşullara uygun

olarak, aktif madde ve malzemelere, gıdada teknolojik bir etki yaratmak için, immobilizasyon

veya aşılama gibi tekniklerle eklenmiş ya da yerleştirilmiş maddeler.

c) Gıda ile ya da gıdanın bulunduğu ortamla doğrudan temas halinde olmayan ve gıda-

dan fonksiyonel bariyerle ayrılan bileşenlerde kullanılan 10 uncu maddedeki kurallara uygun

olan ve aşağıdaki kategorilere girmeyen maddeler;

1) 11/12/2013 tarihli ve 28848 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maddelerin

ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmeliğe

göre kanserojen, mutajen veya üreme üzerinde toksik etkiye sahip maddeler olarak kabul edilen

ya da olmasından şüphelenilen grup içinde yer alan maddeler,
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2) Parçacık boyutu, daha büyük parçacık boyutlarından önemli ölçüde farklı olan fi-

ziksel ve kimyasal özellik göstermesi amacıyla tasarlanmış maddeler.

Maddelerin listeye eklenmesi için koşullar

MADDE 7 – (1) Maddelerin listeye eklenmesi için; aktif ve akıllı madde ve malzeme-

nin bileşenlerini oluşturan maddeler, istenilen kullanım koşulu dikkate alınarak Türk Gıda Ko-

deksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemelere Dair Yönetmeliğin 5 inci ve 6 ncı madde-

lerinde yer alan hükümlere uygun olur.

Listenin içeriği

MADDE 8 – (1) Liste aşağıdaki bilgileri içerir:

a) Maddenin ismi, sinonimleri, CAS Numarası, parçacık boyutu, bileşimi ve diğer spe-

sifikasyonları.

b) Maddenin fonksiyonu.

c) Referans Numarası.

ç) Gerektiğinde maddenin ya da bileşenin kullanım koşulları.

d) Gerektiğinde maddenin kullanımı için kısıtlama ve/veya spesifikasyonlar.

e) Gerektiğinde aktif madde ya da bileşenin eklendiği madde veya malzemenin kulla-

nım koşulları.

Listenin oluşturulması

MADDE 9 – (1) Liste, Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemelere

Dair Yönetmeliğin 9 uncu maddesine göre yapılan başvurular dikkate alınarak hazırlanır.

(2) Başvuru dosyaları Genel Müdürlük tarafından yayımlanacak olan aktif ve akıllı

madde ve malzemelerde kullanılacak bileşenlerin güvenlik değerlendirmesi kılavuzlarının ya-

yımından sonra başvuru sahibi tarafından Genel Müdürlüğe iletilir.

(3) Liste, Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemelere Dair Yö-

netmeliğin 10 uncu ve 11 inci maddelerinde yer alan kurallara göre oluşturulur.

(4) Genel Müdürlüğün başvuru sahibinden ilave bilgi talep etmesi halinde, verilen süre

içinde bilgiler ulaştırılmazsa, Genel Müdürlük maddenin listeye eklenmesi için değerlendirme

yapmaz ve başvuru geçersiz kabul edilir.

(5) Listeye yeni maddelerin eklenmesi için Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden

Madde ve Malzemelere Dair Yönetmeliğin 9 uncu, 10 uncu ve 11 inci maddelerinde yer alan

kurallar geçerlidir.

Listede yer almaksızın kullanılabilecek maddelere ilişkin kurallar 

MADDE 10 – (1) 6 ncı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan salınmış mad-

deler aynı fıkranın (b) bendinde bahsedildiği şekilde nakletme veya immobilizasyon gibi tek-

niklerle eklenen ya da yerleştirilen maddeler; gıda ile ilgili tüm mevzuata ve Türk Gıda Kodeksi

Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemelere Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olması ha-

linde listede yer almaksızın kullanılabilir.
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(2) Bileşenin eklendiği gıdayla temas eden malzeme için belirlenmiş bir toplam

migrasyon limiti varsa, salınmış aktif maddenin miktarı bu toplam migrasyon ölçümüne dahil

edilmez.

(3) Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemelere Dair Yönetmeliğin

6 ncı maddesinin birinci ve üçüncü fıkrasında yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, salın-

mış aktif madde miktarı; bu madde için bileşenin dâhil edildiği gıda ile temas eden malzeme-

lerle ilgili belirlenen özel kısıtlamaları, gıda mevzuatına uyumlu olmak kaydı ile aşabilir.

(4) 6 ncı maddenin ikinci fıkrasının (c) bendinde yer alan ve gıda ile doğrudan temas

halinde olmayan maddelerin bileşeni olarak kullanılan ya da gıdanın fonksiyonel bariyerle ay-

rıldığı durumlarda gıdanın içinde bulunduğu ortamın bileşiminde yer alan maddenin gıdaya

migrasyonu, 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Gıda Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve

Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmeliğin 21 inci maddesinde yer alan analiz metotlarının

istatistiksel kesinliği dikkate alınarak 0,01 mg/kg’ı geçmez. Bu limit, her zaman gıdada kon-

santrasyon olarak ifade edilir ve yapısal ve toksikolojik olarak ilişkili madde gruplarına, özel-

likle de izomerlere veya aynı fonksiyonel gruba sahip maddelere uygulanır ve istiflenen ya da

sargı halinde saklanan malzemelerden kaynaklanan olası dolaylı migrasyonu da içerir.

Etiketleme

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki madde ve malzemelerin etiketleri, Türk

Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemelere Dair Yönetmeliğin 6 ncı ve 15 inci

maddelerinde yer alan hükümlere ilave olarak aşağıdaki kurallara da uygun olur:

a) Tüketicilerin yenilebilir olmayan kısımları yenilebilir olarak algılamasını önlemek

amacı ile aktif ve akıllı madde ve malzemelerin veya bu parçaların üzerinde “yemeyiniz” ifadesi

ve teknik olarak mümkünse Ek-1’de belirtilen sembolün yer alması gerekmektedir.

b) (a) bendinde yer alan bilgiler, yazı karakteri punto büyüklüğü en az 3 mm olacak şe-

kilde; belirgin, silinmez ve açıkça okunabilir olur. 

c) Salınmış aktif maddeler 26/1/2017 tarihli ve 29960 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğinin

4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinde yer alan bileşen tanımı kapsamında gıda bi-

leşeni olarak değerlendirilir ve aynı Yönetmelikte yer alan hükümlere tabidir.

Uygunluk beyanı ve belgeleme 

MADDE 12 – (1) Perakende dışındaki pazarlama aşamalarında doğrudan gıda ile temas

halinde olup olmadığına bakılmaksızın aktif ve akıllı madde ve malzemeler için ya da bu madde

ve malzemelerin üretiminde kullanılacak bileşenler için ya da bu bileşenlerin üretiminde kul-

lanılacak maddeler için Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemelere Dair

Yönetmeliğin 14 üncü maddesi kapsamında uygunluk beyanı bulundurulur. Piyasaya arzdan

sorumlu işletmeci tarafından hazırlanan uygunluk beyanı Ek-2’de yer alan bilgileri içerir. 
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(2)  Bakanlığın talep etmesi halinde, işletmeci tarafından, madde ve malzemenin, aktif

ve akıllı madde ve malzemelerin ve bu madde ve malzemelerin üretiminde kullanılan bileşen-

lerin bu Tebliğ hükümleri ile uyumlu olarak üretildiğini gösteren uygun belgelerin beyanı zo-

runludur. Bu belgeler aktif veya akıllı madde veya malzemenin uygunluğunu ve etkinliğini,

test koşulları ve sonuçlarını, hesaplamaları, diğer analizleri ve güvenilirliğine ilişkin kanıtları

veya uygunluğun ispat edilmesinde kullanılan yöntemin muhakeme sistemine ilişkin bilgileri

içerir.

Numune alma ve analiz metotları 

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki madde ve malzemelerden uluslararası kabul

görmüş metotlar dikkate alınarak numune alınır. Numune, uluslararası kabul görmüş metotlarla

analiz edilir.

İdari yaptırım

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğe aykırı davrananlar hakkında 11/6/2010 tarihli ve 5996

sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun ilgili maddelerine göre idari

yaptırım uygulanır. 

Avrupa Birliği mevzuatına uyum

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ, Gıda ile Temas Eden Aktif ve Akıllı Madde ve Malzemeler

hakkında 29/5/2009 tarihli ve (AT) 450/2009 sayılı Komisyon Tüzüğü dikkate alınarak Avrupa

Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce ithal edilen ve/veya üre-

tilen ve/veya işlenen ve/veya piyasaya arz edilen aktif ve akıllı madde ve malzemeler bu Tebliğ

hükümlerine 31/12/2019 tarihine kadar uyum sağlamak zorundadır. 

(2) Bu Tebliğin yayımından sonra ithal edilen ve/veya üretilen ve/veya işlenen ve/veya

piyasaya arz edilen aktif ve akıllı madde ve malzemeler bu Tebliğ hükümlerine 31/12/2018 ta-

rihine kadar uyum sağlamak zorundadır.

(3) 31/12/2019 tarihine kadar ithal edilen ve/veya üretilen ve/veya işlenen ve/veya pi-

yasaya arz edilen aktif ve akıllı madde ve malzemeler için Türk Gıda Kodeksi Gıda İle Temas

Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğin;

a) 6 ncı maddesinin birinci fıkrası ile 7 nci, 8 inci ve 9 uncu maddeleri 1/1/2020 tari-

hinde,

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

5 Nisan 2018 – Sayı : 30382                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 25



Sayfa : 26                               RESMÎ GAZETE                                   5 Nisan 2018 – Sayı : 30382



5 Nisan 2018 – Sayı : 30382 RESMÎ GAZETE Sayfa : 27 

 

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

YARGI İLÂNLARI 

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

ESAS NO : 2018/533 

SUÇ : Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan 

SUÇ T. : 08/09/2013 

SANIK : Mustafa ÖZKAN (Yüksel oğlu, Ayfer'den olma 16/05/1991 doğumlu) 

ġehitlik Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi Mehmet Ali Dönmez Apartmanı 

No: 27/l  Polatlı/ANKARA adresinde ikamet etmektedir. 

Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında Ġstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza 

Dairesi’nden verilen 28/02/2017 gün ve 2017/25 E. 2017/212 K. sayılı hükmün sanık tarafından 

temyiz edilmesi üzerine 4778 Sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK.nun 316. maddesine eklenen 

son fıkrası hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı tebliğnamesinin sanık Mustafa 

ÖZKAN'a, tebliği gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 

31. maddeleri gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet 

BaĢsavcılığı'nın RED isteyen 30/12/2017 gün ve 16-2017/18183 sayılı tebliğnamesinin tebliğ 

edilmiĢ sayılacağı ilan olunur. 3012/1/1-1 

————— 
ESAS NO : 2017/16726 

SUÇ : Özel belgede sahtecilik 

SUÇ T. : 15/01/2011 (Telefon hatlarının tesis tarihi) 

SANIK : ġerif Tahsin AYHAN (Bahri Murat oğlu Güleser'den olma 26/03/1960 

doğumlu) Oruçreis Mah. Eski Edirne Asfaltı Cad. No: 419/l 

Esenler/Ġstanbul adresinde ikamet etmektedir. 

Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında Ġstanbul Anadolu 6. Asliye Ceza Mahkemesinden 

verilen 06/11/2014 gün ve 2013/543 E. 2014/464 K. sayılı hükmün sanık tarafından temyiz 

edilmesi üzerine 4778 Sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK.nun 316. maddesine eklenen son 

fıkrası hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı tebliğnamesinin sanık ġerif Tahsin 

AYHAN'a, tebliği gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 

31. maddeleri gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet 

BaĢsavcılığı'nın BOZMA isteyen 03/12/2017 gün ve 11-2015/13954 sayılı tebliğnamesinin tebliğ 

edilmiĢ sayılacağı ilan olunur. 3012/2/1-1 

————— 
ESAS NO : 2017/15649 

SUÇ : Vergi Usul Kanuna Muhalefet 

SUÇ T. : 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 yılları 

SANIK : Laçin UÇAR (Mücahit oğlu Sefiye'den olma 22/12/1968 doğumlu) 

ġahindere Mahallesi Kovanlık 1. Sokak No: 7 D: 1 EDREMĠT/BALIKESĠR 

adresinde ikamet etmektedir. 

Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında Ġzmir 10. Asliye Ceza Mahkemesince verilen 

16/03/2015 gün ve 2014/492 E. 2015/158 K. sayılı hükmün sanık Laçin UÇAR tarafından temyiz 

edilmesi üzerine 4778 Sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK.nun 316. maddesine eklenen son 

fıkrası hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı tebliğnamesinin sanık Laçin UÇAR'a, 

tebliği gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. 

maddeleri gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet 

BaĢsavcılığı'nın RED, BOZMA isteyen 02/11/2017 gün ve 19-2015/145012 sayılı tebliğnamesinin 

tebliğ edilmiĢ sayılacağı ilan olunur.  3013/1/1-1 
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Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

ESAS NO : 2017/17477 

SUÇ : Vergi Usul Kanuna Muhalefet 

SUÇ T. : 2008 

SANIK : SAMĠ YILDIRIM (Mehmet oğlu Namet'den olma 10/01/1971 doğumlu) 

ALTINDAĞ MAH. 149. SOKAK DANIġMA KÖYÜ ANTAKYA/ 

HATAY adresinde ikamet etmektedir. 

Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında Ġstanbul 34. Asliye Ceza Mahkemesince verilen 

17/03/2015 gün ve 2013/566 E. 2015/186 K. sayılı hükmün sanık Sami YILDIRIM tarafından 

temyiz edilmesi üzerine 4778 Sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK.nun 316. maddesine eklenen 

son fıkrası hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı tebliğnamesinin sanık Sami 

YILDIRIM'a, tebliği gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 

ve 31. maddeleri gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet 

BaĢsavcılığı'nın ONAMA isteyen 13/12/2017 gün ve 19-2015/163706 sayılı tebliğnamesinin 

tebliğ edilmiĢ sayılacağı ilan olunur. 3013/2/1-1 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

3.000 TON RAY SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2018/158663 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi  : TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü  

b) Telefon ve Faks Numarası  : 0346 2217000 - 0346 2237677 

c) Elektronik Posta Adresi  : 4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 

2 - Ġhale konusu iĢin niteliği, türü ve miktarı adı: 60 E1 3.000 ton Ray satın alınacaktır. 

3 - Yukarıda belirtilen alım Yerli Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale Usulü 

ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiĢtir.  

4 - Tekliflerin TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Ġhale Komisyon 

ġefliğine (3. Kat 325 nolu oda) 19/04/2018 günü saat 14.00’a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması 

Ģarttır. Ġhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplantı salonunda yapılacaktır. (1. Kat, 34 nolu 

oda)  

5 - Ġhale dokümanı TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Ġhale 

Komisyonu ġefliğinde (GiriĢ kat, 11 nolu oda) görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunlu olup; Ġhale doküman bedeli TeĢekkülümüz veznesine 300,00 TL. 

(KDV Dahil) yatırmak Ģartıyla Mal ve Hizmet Alımı Ġhale Komisyonu ġefliğinden (3. kat, 325 

nolu oda) temin edilebilir. 

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

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 2965/1-1 
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MUHTELĠF TAġINMAZLAR ―SATIġ‖ YÖNTEMĠ ĠLE ÖZELLEġTĠRĠLECEKTĠR 

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 

ÖzelleĢtirme kapsam ve programında bulunan muhtelif taĢınmazlar, BaĢbakanlık 

ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı (Ġdare) tarafından 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde 

―SatıĢ‖ yöntemi ile özelleĢtirilecektir. 
 

SIRA 

NO ĠHALE KONUSU 

GEÇĠCĠ 

TEMĠNAT 

TUTARI (TL) 

ĠHALE 

ġARTNAME 

BEDELĠ (TL) 

SON TEKLĠF 

VERME 

TARĠHĠ 

1 

Ankara ili, Sincan ilçesi, Osmaniye 

Mahallesi, 3033 ada, 2 parseldeki 

20.835,00 m² yüzölçümlü taĢınmaz 

600.000 5.000 04.05.2018 

2 

Kilis ili, Merkez ilçesi, Deveciler 

Mahallesi, 2133 ada, 3 parseldeki 

1.017,75 m² yüzölçümlü taĢınmaz 

10.000 300 30.04.2018 

3 

Kilis ili, Merkez ilçesi, Deveciler 

Mahallesi, 2133 ada, 10 parseldeki 

1.017,68 m² yüzölçümlü taĢınmazın 

257/400 oranındaki hissesi 

5.000 150 30.04.2018 

4 

Kilis ili, Merkez ilçesi, Deveciler 

Mahallesi, 2133 ada, 11 parseldeki 

1.017,96 m² yüzölçümlü taĢınmaz 

10.000 300 30.04.2018 

5 

Kilis ili, Merkez ilçesi, Deveciler 

Mahallesi, 2133 ada, 12 parseldeki 

1.013,58 m² yüzölçümlü taĢınmaz 

10.000 300 30.04.2018 

6 

Kocaeli ili, Derince ilçesi, Çınarlı 

Mahallesi, 761 parseldeki 1.520,00 m² 

yüzölçümlü taĢınmaz 

10.000 300 30.04.2018 

7 

Kocaeli ili, Derince ilçesi, Çınarlı 

Mahallesi, 778 parseldeki 3.620,00 m² 

yüzölçümlü taĢınmaz 

20.000 300 30.04.2018 

8 

Ġstanbul ili, Tuzla ilçesi, Aydınlı 

Mahallesi, 147 ada, 1 parseldeki 

19.931,26 m² yüzölçümlü taĢınmaz 

400.000 500 30.04.2018 

9 

Ġstanbul ili, Tuzla ilçesi, Aydınlı 

Mahallesi, 154 ada, 1 parseldeki 

18.460,95 m² yüzölçümlü taĢınmaz 

350.000 500 30.04.2018 

10 

Ġstanbul ili, Kartal ilçesi, ÇavuĢoğlu 

Mahallesi, 2796 ada, 366 parseldeki 

26.958,33 m² yüzölçümlü taĢınmaz 

4.000.000 1.500 30.04.2018 

11 

Tekirdağ ili, ġarköy ilçesi, 

Cumhuriyet Mahallesi, 16 ada, 3 

parseldeki 14.729,00 m² yüzölçümlü 

taĢınmaz 

150.000 1.000 30.04.2018 
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SIRA 

NO ĠHALE KONUSU 

GEÇĠCĠ 

TEMĠNAT 

TUTARI (TL) 

ĠHALE 

ġARTNAME 

BEDELĠ (TL) 

SON TEKLĠF 

VERME 

TARĠHĠ 

12 

Ġzmir ili, Menemen ilçesi, Ahıdır 

Mahallesi, 427 ada, 27 parseldeki 

2.510,00 m² yüzölçümlü taĢınmaz 

50.000 300 30.04.2018 

13 

Adıyaman ili, Merkez ilçesi, 

Barbaros mahallesi, 3490 ada, 

parseldeki 21,83 m
2
 yüzölçümlü 

taĢınmaz, 

1.000 100 07.05.2018 

14 

Artvin ili, Murgul ilçesi, GöktaĢ 

mahallesi, 149 ada; 

- 3 parseldeki 3.937,19 m
2
, 

- 4 parseldeki 2.729,02 m
2
, 

- 8 parseldeki 3.084,08 m
2
, 

yüzölçümlü taĢınmazlar bir bütün 

halinde, 

1.500 150 07.05.2018 

15 

Artvin ili, Murgul ilçesi, GöktaĢ 

mahallesi, 237 ada; 

- 1 parseldeki     4.400,25 m
2
, 

- 11 parseldeki 12.588,40 m
2
 

yüzölçümlü taĢınmazlar bir bütün 

halinde, 

3.500 350 07.05.2018 

16 

Artvin ili, Murgul ilçesi, Petek 

mahallesi, 106 ada, 1 parseldeki 

12.540,69 m
2
 yüzölçümlü taĢınmaz, 

2.500 250 07.05.2018 

17 

Artvin ili, Murgul ilçesi, Petek 

mahallesi, 126 ada, 13 parseldeki 

2.634,99 m
2
 yüzölçümlü taĢınmaz, 

500 50 07.05.2018 

18 

Artvin ili, Murgul ilçesi, Petek 

mahallesi, 129 ada, 7 parseldeki 

7.789,17 m
2
 yüzölçümlü taĢınmaz, 

1.500 150 07.05.2018 

19 

Artvin ili, Murgul ilçesi, Petek 

mahallesi, 123 ada, 26 parseldeki 

894,75 m
2
 yüzölçümlü taĢınmaz, 

250 50 07.05.2018 

20 

Artvin ili, Murgul ilçesi, Petek 

mahallesi, 137 ada; 

- 2 parseldeki    649,66 m
2
, 

- 4 parseldeki 1.043,75 m
2
, 

yüzölçümlü taĢınmazlar bir bütün 

halinde, 

500 50 07.05.2018 

21 

Artvin ili, Murgul ilçesi, Petek 

mahallesi, 138 ada, 8 parseldeki 

147,57 m
2
 yüzölçümlü taĢınmaz, 

200 50 07.05.2018 



5 Nisan 2018 – Sayı : 30382 RESMÎ GAZETE Sayfa : 31 

 

SIRA 

NO ĠHALE KONUSU 

GEÇĠCĠ 

TEMĠNAT 

TUTARI (TL) 

ĠHALE 

ġARTNAME 

BEDELĠ (TL) 

SON TEKLĠF 

VERME 

TARĠHĠ 

22 

Artvin ili, Murgul ilçesi, Petek 

mahallesi, 139 ada, 12 parseldeki 

580,89 m
2
 yüzölçümlü taĢınmaz, 

250 50 07.05.2018 

23 

Artvin ili, Murgul ilçesi, Petek 

mahallesi, 151 ada, 36 parseldeki 

7.070,83 m
2
, yüzölçümlü taĢınmaz, 

1.500 150 07.05.2018 

24 

Artvin ili, Murgul ilçesi, Petek 

mahallesi, 154 ada, 25 parseldeki 

2.158,42 m
2
 yüzölçümlü taĢınmaz, 

500 50 07.05.2018 

25 

Artvin ili, Murgul ilçesi, Petek 

mahallesi, 160 ada, 12 parseldeki 

2.818,91 m
2
 yüzölçümlü taĢınmaz, 

500 50 07.05.2018 

26 

Balıkesir ili, Altıeylül ilçesi, 

PaĢaköy mahallesi, 135 ada, 554 

parseldeki 2.685,20 m
2
 yüzölçümlü 

taĢınmaz, 

10.000 500 07.05.2018 

27 

Balıkesir ili, Altıeylül ilçesi, 

PaĢaköy mahallesi, 135 ada, 555 

parseldeki 1.077,40 m
2
 yüzölçümlü 

taĢınmaz, 

5.000 500 07.05.2018 

28 

Balıkesir ili, Altıeylül ilçesi, 

PaĢaköy mahallesi, 135 ada, 558 

parseldeki 56.938,82 m
2
 yüzölçümlü 

taĢınmaz, 

200.000 1.000 07.05.2018 

29 

Ġstanbul ili, Çatalca ilçesi, Ġzzettin 

mahallesi, 145 ada, 134 parseldeki 

10.127,28 m
2
 yüzölçümlü taĢınmaz, 

45.000 500 07.05.2018 

30 

Ġstanbul ili, Çatalca ilçesi, Ġzzettin 

mahallesi, 145 ada, 135 parseldeki 

2.499,39 m
2
 yüzölçümlü taĢınmaz, 

13.000 500 07.05.2018 

31 

Ġstanbul ili, Çatalca ilçesi, Ġzzettin 

mahallesi, 145 ada, 136 parseldeki 

4.534,64 m
2
 yüzölçümlü taĢınmaz, 

25.000 500 07.05.2018 

32 

Ġstanbul ili, Çatalca ilçesi, Ġzzettin 

mahallesi, 145 ada, 137 parseldeki 

3.568,36 m
2
 yüzölçümlü taĢınmaz, 

18.000 500 07.05.2018 

33 

Samsun ili, Terme ilçesi, TaĢpınar 

mahallesi, 113 ada, 86 parseldeki 

11.902,39 m
2
 yüzölçümlü taĢınmaz, 

5.000 200 07.05.2018 
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1 - Ġhaleler, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüĢmeler yapmak suretiyle ―pazarlık 

usulü‖ ile gerçekleĢtirilecektir. Ġhale Komisyonu’nca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık 

görüĢmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle 

sonuçlandırılabilir. 

2 - Katılımcılar ayrı ayrı olmak koĢuluyla, birden fazla ihaleye teklif verebilirler. 

3 - Ġhalelere gerçek veya tüzel kiĢiler ile ortak giriĢim grupları katılabilirler. Teklif 

Sahipleri’nden ihalelere katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarda geçici teminat 

alınacaktır. 

4 - Ġhalelere katılabilmek için her bir taĢınmaz için ayrı Ġhale ġartnamesi alınması ve 

tekliflerin Ġdare’nin; Ziya Gökalp Caddesi No: 80 KurtuluĢ/ANKARA adresine son teklif verme 

günü saat 17.00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. Son teklif verme tarih ve saatinden 

sonra Ġdare’ye verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Ġhale ġartnamesi ve Tanıtım 

Dokümanı için alınan bedel her ne surette olursa olsun iade edilmez. 

5 - Ġhalelere konu taĢınmazlar hakkında hazırlanan Ġhale ġartnamesi ve Tanıtım 

Dokümanı bedelleri Ġdare’nin;  

- T. Halk Bankası A.ġ. Kurumsal ġubesi/ANKARA nezdinde bulunan 

TR250001200945200083000006 numaralı ÖzelleĢtirme Fonu Vadesiz SatıĢ ve Temettü Gelirleri 

Türk Lirası, 

- T.C. Ziraat Bankası A.ġ. Kamu Kurumsal ġubesi/ANKARA nezdinde bulunan 

TR400001001745387756615738 numaralı ÖzelleĢtirme Fonu Vadesiz Türk Lirası, 

- T.Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez ġubesi/ANKARA nezdinde bulunan 

TR220001500158007287550667 numaralı ÖzelleĢtirme Fonu Vadesiz Türk Lirası 

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (katılımcının Ortak GiriĢim 

Grubu (OGG) olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiĢ olması 

yeterlidir) ile hangi ihaleye iliĢkin ihale Ģartnamesi alınacağı belirtilecektir. 

6 - Ġhaleler, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu’na tabi olmayıp Ġdare, ihaleleri yapıp 

yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir. 

7 - Ġdare, son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir 

tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme tarihinin sona ermesinden önce 

duyurulacaktır.  

8 - Ġhalelerle ilgili diğer hususlar Ġhale ġartnamelerinde yer almaktadır. 

9 - ÖzelleĢtirme iĢlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır. 

T.C. BaĢbakanlık 

ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı 

Ziya Gökalp Caddesi, No: 80, KurtuluĢ, 06600 ANKARA 

Ayrıntılı bilgi için irtibat 

Tel: (312) 585 82 70    Faks: (312) 585 80 61 

Ġnternet Adresi: www.oib.gov.tr 

 3092/1-1 
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TAġINMAZ SATILACAKTIR 

Çanakkale İl Özel İdaresinden: 

1 - Mülkiyeti Çanakkale Ġl Özel Ġdaresine ait aĢağıda ihale tarihi ve saati, muhammen 

bedeli, geçici teminatı, tapu kaydı belirtilen taĢınmaz Ġl Encümeninin 22.03.2018 tarih ve 190 

sayılı kararı gereğince Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi No: 215 adresinde bulunan Ġl Özel 

Ġdaresi Hizmet Binasında Ġl Encümeni salonunda 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca açık 

artırma usulüyle satılacaktır. 

 

Ġhale 

Tarihi 

Ġhale 

Saati Tapu Kaydı 

Muhammen 

Bedeli 

Geçici 

Teminatı 

03.05.2018 13.30 

Merkez Ġlçe, KemalpaĢa Mahallesi 175 

ada, 3 parsel de bulunan 122,88 m2 

taĢınmaz üzerindeki 80. Yıl Özel Ġdare 

ĠĢ Merkezi 

4.900.000-TL 147.000-TL 

 

2 - Ġhaleye ait Ģartname mesai saatleri içerisinde Çanakkale Merkez, Barbaros Mahallesi, 

Atatürk Caddesi No: 215 de bulunan Ġl Özel Ġdaresi Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğünden ücretsiz 

olarak temin edilebilir. 

3 - Ġsteklilerde aranan Ģartlar ve belgeler; 

a- T.C vatandaĢı olmak 

b- Gerçek kiĢilerde;  

- Vekaleten katılacaklarda noter onaylı vekaletname, 

- Son üç (3) ay içinde alınmıĢ ikametgah belgesi ve nüfus kayıt örneği 

c- Tüzel kiĢilerde; 

- Tüzel kiĢiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belge aslı veya noter onaylı suretini, 

- Son üç (3) ay içinde yılında alınmıĢ ticaret sicil kaydını gösterir oda sicil kaydının aslı 

veya noter onaylı örneğini, 

- Noter onaylı imza sirküleri  

(Bu belgelerin aslı gösterilmek suretiyle örnekler idarece tasdik edilerek kabul 

edilebilecektir) 

d- Geçici teminat. (Ġdare hesabına yatırılacak nakit, hazine bonosu, devlet tahvili veya 

bankalarca süresiz ve limit içi verilmiĢ teminat mektupları geçici teminat olarak kabul edilir.) 

4 - Ġsteklilerden istenilen belgelerle birlikte ihale saatine kadar müracaat etmeleri 

gerekmektedir. 

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

Ġlanen duyurulur. 2939/1-1 
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TTK ĠHTĠYACI OLARAK SU ENJEKSĠYON POMPASI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g 

MADDESĠ KAPSAMINDA AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Bağlık 

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

ZONGULDAK  

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0372.252 40 00 (70 hat) Fax: 0.372-251 19 00 

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

2 - Ġhale konusu iĢin nev’i :    Malzemenin Cinsi  Miktarı 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Su Enjeksiyon Pompası 1 adet 

b) Teslim yeri : Yerli yükleniciler için: TTK Genel Müdürlüğü Makine 

ve Ġkmal Daire BaĢkanlığı Muayene ve Tesellüm ĠĢleri 

ġube Müdürlüğü Tesellüm ġefliği Ambarı 

  Yabancı yükleniciler için: SözleĢmede belirtilen 

yurtdıĢı teslim limanı veya C+F Türkiye teslim limanı 

c) Teslim tarihi  : Yerli yükleniciler için: SözleĢmenin imzalanmasına 

müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine veya 

tebligat için gösterdiği adrese yapılacak iĢe baĢlama 

talimatının tebliğinden itibaren 90 takvim günüdür. 

  Yabancı yükleniciler için: SözleĢmenin imzalanmasını 

müteakip 90 takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire BaĢkanlığı ZONGULDAK  

b) Tarihi ve saati : 02.05.2018 ÇarĢamba   saat 15.00 

c) Dosya no : 946-TTK/1572 

4 - Ġhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri: 

4.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

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

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

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

kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

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

d) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e) ġartnamede belirlenen geçici teminat, 

f) ġartnamenin 55. maddesinde belirtilen yeterlilik belgeleri 
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Firmalar teklifleri ile birlikte; 

a) ATEX direktifine göre Avrupa Konseyince onaylanmıĢ bir Akredite kuruluĢ tarafından 

tanzim edilen, malzemenin grup-1 gazlı (metan) ortamlara uygunluğunu gösteren ve ihale tarihi 

itibariyle geçerli olan belgelerini,  

(Belgenin üzerinde geçerlilik tarihine iliĢkin herhangi bir bilgi bulunmuyorsa belgeye 

ilave olarak belgenin ihale tarihi itibariyle geçerli olduğu belirtilen akredite kuruluĢun yazısı) 

b) 2014/34/AT ye göre düzenlenmiĢ AB Uygunluk Beyanını (Declaration of conformity) 

vereceklerdir. 

g) Bu ihale, yeterlik kriterlerini taĢıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Yerli malı 

teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (onbeĢ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara 

iliĢkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur. 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

h) Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde Ģekli ve içeriği bu ġartnamede belirlenen iĢ 

ortaklığı beyannamesi,  

i) ġartnamenin 16. maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düĢündükleri iĢlere ait önerileri ve iĢlerin listesi,  

j) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

5 - Bu ihalede kısmi teklif verilemeyecektir.. 

6 - Ġhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır. 

7 - Ġhale dokümanı TTK Satınalma Daire BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi MithatpaĢa 

Mahallesi 67090  Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad. (AĢkaabat Cad.) 19. Sok. 

No: 22 Bahçelievler/ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 30,00 TL karĢılığı temin 

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

8 - Teklifler 02.05.2018 ÇarĢamba saat 15.00’e kadar TTK Satınalma Daire BaĢkanlığı 

Bülent Ecevit Caddesi MithatpaĢa Mahallesi  67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir. 

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

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

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢmesi düzenlenecektir.  

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dıĢı bırakılacaktır. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununa tabii değildir. 

13.1.1 - Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 4734 

sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

131.2 - SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

yasaklama iĢlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım iĢleri ile ilgili yönetmeliğimizin 

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

Ġlan olunur. 3064/1-1 
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TTK ĠHTĠYACI OLARAK SONDAJ MAKĠNALARI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g 

MADDESĠ KAPSAMINDA AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Bağlık 

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

ZONGULDAK  

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0372 252 40 00 (70 hat)      Fax: 0372 251 19 00 

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

2 - Ġhale konusu iĢin nev’i       Malzemenin Cinsi         Miktarı  

a) Niteliği, türü ve miktarı  SONDAJ MAKĠNALARI 1 kalem, 3 Adet 

b) Teslim yeri : Yerli yükleniciler için: Karadon ve Kozlu TĠM iĢ 

sahaları.  

 : Yabancı yükleniciler için: SözleĢmede belirtilen teslim 

limanı 

c) Teslim tarihi  : 180 gün. 

3 - Ġhalenin  

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire BaĢkanlığı ZONGULDAK  

b) Tarihi ve saati : 02.05.2018 ÇarĢamba saat 15.00 

c) Dosya no : 908-TTK/1571 

4 - Ġhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri: 

4.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

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

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

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

kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

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

d) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e) ġartnamede belirlenen geçici teminat, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

g) ATEX direktifine göre Avrupa Konseyince onaylanmıĢ bir Akredite kuruluĢ tarafından 

tanzim edilen, malzemenin grup-1 gazlı (metan) ortamlara uygunluğunu gösteren ve ihale tarihi 

itibariyle geçerli olan belgelerini,  
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(Belgenin üzerinde geçerlilik tarihine iliĢkin herhangi bir bilgi bulunmuyorsa belgeye 

ilave olarak belgenin ihale tarihi itibariyle geçerli olduğu belirtilen akredite kuruluĢun yazısı) 

ğ) 2014/34/AT ye göre düzenlenmiĢ AB Uygunluk Beyanını (Declaration of conformity) 

vereceklerdir. 

h Teknik Ģartname cevaplarıve teklif edilen malzemeye ait prospektüs, katalog gibi 

tanıtıcı dokümanlar. 

ı) Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde Ģekli ve içeriği bu ġartnamede belirlenen iĢ 

ortaklığı beyannamesi,  

i) ġartnamenin 16. maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düĢündükleri iĢlere ait önerileri ve iĢlerin listesi,  

j) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

Yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (onbeĢ) oranında fiyat avantajı 

uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif 

ettiği mala/mallara iliĢkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur. 

5 - Bu ihalede kısmi teklif verilebilecektir. 

6 - Ġhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır. 

7 - Ġhale dokümanı TTK Satınalma Daire BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi MithatpaĢa 

Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad. (AĢkaabat Cad.) 19. Sok. 

No: 22 Bahçelievler/ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 70,00 TL karĢılığı temin 

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

8 - Teklifler 02.05.2018 ÇarĢamba saat 15.00’e kadar TTK Satınalma Daire BaĢkanlığı 

Bülent Ecevit Caddesi MithatpaĢa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir. 

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

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

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢmesi düzenlenecektir.  

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dıĢı bırakılacaktır. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununa tabii değildir. 

13.1.1 - Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 

4734 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2 - SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

yasaklama iĢlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım iĢleri ile ilgili yönetmeliğimizin 

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

Ġlan olunur. 3065/1-1 
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180.000 AD. PLASTĠK SU TÜPÜ TEMĠNĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

180.000 Ad. Plastik su tüpü temini 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunun 3/g maddesi 

kapsamında açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası : 2018/156286 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Daire BaĢkanlığı ZONGULDAK  

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0372 259 47 94-84  

  Fax: 0 372-251 19 00 - 253 12 73 

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

2 - Ġhale konusu iĢin nev’i :     Malzemenin Cinsi     Miktarı  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Plastik Su Tüpü Temini 180.000 Ad. 

b) Teslim yeri : Plastik su tüplerinin teslim yeri, Bülent Ecevit 

Caddesi’ndeki TTK Muayene ve Tesellüm ĠĢleri ġube 

Müdürlüğü Tesellüm ġefliğidir. 

c) Teslim süresi : 60 Takvim gününde teslim edeceklerdir.  

3 - Ġhalenin  

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire BaĢkanlığı ZONGULDAK  

b) Tarihi ve saati : 24.04.2018 Salı - saat 15.00 

c) Dosya no : 1818017 

4 - Ġhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri: 

4-1 - Ġsteklilerin Ġhaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

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

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

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

kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

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

d) ġekli ve içeriği ihale Ģartnamesinde belirlenen teklif mektubu, 

e) Ġhale Ģartnamesinde geçici teminat, 

f) Ġhale idari Ģartnamesinin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

h) Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde Ģekli ve içeriği bu ġartnamede belirlenen iĢ 

ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüĢ 

ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde Ģekli ve içeriği bu Ģartnamede belirlenen konsorsiyum 

beyannamesi,  

i) Ġhale Ģartnamesinde 16’ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düĢündükleri iĢlere ait önerileri ve iĢlerin listesi, 

j) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde (b) ve (c)'de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı 

ayrı verilmesi zorunludur. 
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Yabancı istekliler, bu Ģartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan 

durumlarda olunmadığına iliĢkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca 

kesinleĢmiĢ sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler. 

4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması 

gereken kriterler:  

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

gereken kriterler: 

4.2.2. Teklifte belirtilen bilgilere itibar edilmesi için bu bilgiler prospektüs, katalog gibi 

standart dokümanlarla teyit edilecektir. 

4.2.3. Yabancı menĢeili ürünler için, o ülkenin resmi otoritesinden alınan, üretimin yeraltı 

taĢkömürü ocaklarında su tüpü olarak kullanılabileceğine dair müsaade belgesi, deney 

raporlarının bir kopyası ve Türkçe tercümesi teklife eklenecektir.  

4.2.4. Yerel üretici firmalar, UL 94 VO test yöntemine göre alevi geciktiricilki testi için 

TTK Alev sızdırmazlık Test Ġstasyonu ġube Müdürlüğü/ZONGULDAK’tan ve TS EN 62631-3-2’e 

göre antistatik özellik testi için TSE/ANKARA’dan aldıkları test raporlarını teklifleri ile birlikte 

vereceklerdir. Test raporları yeni tarihli (son bir yıla ait) olacaktır. 

4.2.5. TTK gerektiğinde deneme yapmak üzere teklifçilerden ücretsiz olarak yeterli 

miktarda su tüpü numunesi isteyebilecektir. 

4.2.6. Ġstekliler tekliflerini Türk Lirası (TL) olarak vereceklerdir. 

4.2.7. Ödemeye esas para birimi Türk Lirası (TL) olacaktır. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, tüm kalemlerin toplam tutarı en düĢük fiyat 

esasına göre belirlenecektir. 

6 - Ġhale, bu ġartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

7 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

BaĢkanlığı MithatpaĢa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

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

adresinde görülebilir ve Ģartnameler 50,00-TL karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir.  

―Ġhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihale 

dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 50,00 TL. Ġhale 

dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak ġubesindeki TR91 0001 5001 5800 7292 5642 28 no’lu 

hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale dokümanı 

bedeline iliĢkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale 

dokumanı talep baĢvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale 

tarihinden sonra en az beĢ gün önce göndermek zorundadır. Ġhale dokümanının kargo yoluyla 

gönderilmesi halinde, kargonun ulaĢmamasından veya geç ulaĢmasından ya da dokümanın eksik 

olmasından dolayı idaremiz hiçbir sorumlu tutulamaz. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanı satın almaları zorunludur.  

8 - Teklifler en geç 24.04.2018 Salı günü saat 15.00’a kadar Türkiye TaĢkömürü Kurumu 

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

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu 

değildir.  

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

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, 

ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme 

imzalanacaktır. Ġhalede kısmi teklif verilemez  

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dıĢı bırakılacaktır. 

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

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

13 - ĠĢ bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kanuna tabi 

değildir. 3066/1-1 
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TAġINMAZLAR SATILACAKTIR 

Gaziantep Şehitkâmil İlçe Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun ġehitkamil Ġlçesi; AĢağıda Mahalle, Ada, Parsel, Yüz 

ölçümü, Ġmar Durumu, m² rayiç bedeli, muhammen bedeli ve geçici teminatı belirtilen 

taĢınmazlar 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanununun 35. Maddesi (a) fıkrası gereğince Kapalı teklif 

usulü artırma suretiyle 20/04/2018 Cuma günü Saat: 14.30’da Belediyemiz Encümen Salonunda 

yapılacak ihale ile ayrı ayrı SatıĢı yapılacaktır. 

 

Sıra 

No Mahalle Ada Parsel Alanı m² Niteliği 

İmar 

Durumu 

Rayiç 

Bedeli 

m²/TL 

Muhammen 

Bedel (TL) 

G. Teminat 

(%3) (TL) Ödeme 

1 Beylerbeyi 1025 2 1.998,51 Arsa BL-12 1.500.00 2.997.765,00 TL   89.932,95 Peşin 

2 Beylerbeyi 717 1 4.001,77 Arsa TİCK. 1.250,00 5.002.212,50 TL 150.066,37 Peşin 

3 Beylerbeyi 681 2 1.315,50 Arsa 
E=1,35 

KONUT 
900,00 1.183.950,00 TL   35.518,50 Peşin 

4 Beylerbeyi 681 7 1.424,18 Arsa 
E=1,35 

KONUT 
900,00 1.281.762,00 TL   38.452,86 Peşin 

 

Ġhaleye iĢtirak edecek istekliler ihale Ģartnamesini 100,00 TL karĢılığında Belediyemiz 

Ġhale servisinden temin edebilirler. 

Belediyemizce yapılacak ihaleye katılacak olan isteklilerin aĢağıdaki belgeleri sunmaları 

gerekmektedir; 

A) Ġstekli gerçek kiĢi ise; 

a) Türkiye’de Kanuni ikametgâhı olması, 

b) Noter tasdikli imza beyannamesi 

c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ, ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

ç) Ġhaleye iĢtirak edecek tarafından her sayfası imzalanmıĢ Ģartname, 

d) Nüfus Cüzdanı Sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi, 

e) SatıĢ Ģartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı, 

f) Teklif edilen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz 

veya Limit Dahili Süresiz Banka Teminat Mektubu, 

g) ġehitkamil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge, 

h) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

ı) Ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢimi oluĢturan gerçek kiĢilerin her biri istenen 

belgeleri ayrı ayrı (geçici teminat hariç) vereceklerdir. 

B) Ġstekli tüzel kiĢi ise; 

a) Mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmıĢ Ticaret ve/veya Sanayi Odasından tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna 

dair belge, 

b) Ġlgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kiĢiliğin 

yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil gazetesi, bu bilgilerin 

tamamının Ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 

Ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler, 

c) Tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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ç) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ, ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

d) Teklif edilen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz 

veya süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu, 

e) Ġhaleye iĢtirak eden tarafından her sayfası imzalanmıĢ Ģartname, 

f) SatıĢ Ģartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı, 

g) ġehitkâmil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge 

h) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

ı) Ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢimi oluĢturan ortakların her biri istenen belgeleri 

ayrı ayrı (geçici teminat hariç) vereceklerdir 

Ġhaleye iĢtirak edeceklerin, istenilen belgelerle birlikte ġehitkamil Belediyesi Ġhale 

Servisine en geç 20/04/2018 Cuma günü saat 12.00’a kadar baĢvuruda bulunmaları 

gerekmektedir. 

Bu ihaleden doğacak, her türlü vergi, resim harç, Tellâliye, ilan bedeli vb. masraflar 

yükleniciye ait olup, taĢınmaza KDV uygulanmayacaktır. 

Ġhaleye iĢtirak edeceklere duyurulur. 3039/1-1 

—— • —— 
TOPLU TAġIMA GÜZERGÂH HATLARININ KĠRALAMA ĠHALESĠ YAPILACAKTIR 

Afyonkarahisar Belediye Başkanlığından: 

1 - Belediye BaĢkanlığımızca 04/04/2018 tarihinde saat 14:00’de yapılacak olan tasarrufu 

Belediyemize ait muhtelif yerlerde bulunan Afyonkarahisar Belediyesi Ģehir içerisinde idari 

Ģartnamede güzergahları belirtilen 36 araç asıl + 4 yedek araç ile 18 (onsekiz) adet toplu taĢıma 

güzergah hattı kiralama ihalesine ait ihale ilanının 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 17. ve 18. 

maddelerine uygun yapılmadığından daha önce yapılmıĢ olan ilanlar geçersiz olup, ihale 

18.04.2018 tarihinde saat 14:00’de aynı bedel ve Ģartlarda 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 

35. maddesinin (a) bendi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile SözleĢme tarihinden itibaren 10 yıl 

süre ile kiraya verilecektir. 

2 - ĠĢin muhammen bedeli 4.500.000,00TL (DörtmilyonbeĢyüzbinlira) olup, geçici ihale 

teminatı 135.000,00 TL (YüzotuzbeĢbinlira)’dır. 

3 - Ġhale ile ilgili Ģartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Zabıta 

Müdürlüğü Trafik Biriminde görülebilir. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için son baĢvuru tarihi 

olan 18/04/2018 tarihi saat 14:00’e kadar aĢağıdaki belgeler ile Belediye Zabıta Müdürlüğü Trafik 

Birimine baĢvurmaları gerekmektedir. 

4 - Ġsteklilerde Aranan ġartlar ve Ġstenen Belgeler: 

Ġsteklilerde Aranan ġartlar ve Ġstenen Belgeler: 

A - Dilekçe, (Kiraya çıkan Otobüs Güzergah Hatlarının yerini bildiğine ve gördüğüne dair.) 

B - Kanuni ikametgâh Belgesi, 

C - Türkiye’de tebligat için adres göstermesi, 

D - Ticaret ve sanayi odası belgesi, 

a) Gerçek kiĢi olması halinde ilgisine göre ticaret sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar 

siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

b) Tüzel kiĢi olması halinde; tüzel kiĢiliğin idari merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl 

içinde alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Ortak giriĢim olması halinde; ortak giriĢimi oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerin her 

birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belgeler. 

E - Ġmza sirkülerinin verilmesi, 

a) Gerçek kiĢi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri, 
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b) Tüzel kiĢi olması halinde, Ģirket ortaklarının hisse durumları ve Ģirketteki görevlerini 

belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesinin aslı ve noter tasdikli örneği ile tüzel kiĢiliğin 

noter tasdikli imza sirküleri 

c) Ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢimi oluĢturan gerçek kiĢi veya tüzel kiĢilerin her 

birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeler. 

F - Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya 

iliĢkin noter tasdikli vekâletnamesi ve noter tasdikli imza sirküleri, 

G - Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde noter tasdikli ortak giriĢim beyannamesi ve 

yetkili olduğuna dair noter tasdikli beyanname, 

H - 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanununun değiĢik 6’ncı maddesi gereğince ihale dıĢı 

bırakılma sebeplerinden herhangi birini taĢımadığına dair yazılı taahhütname, 

I - Bu Ģartnamede belirtilen geçici teminatın belediye veznesine yatırılmıĢ olduğuna dair 

makbuz veya bu miktarda banka veya finans kurumlarından alınmıĢ genel müdürlük teyitli 

teminat mektubu olacak. Teminat mektubu limit içi ve süresiz olacaktır, 

Ġ - Ġhale dokümanını 500,00 TL (BeĢyüzlira) karĢılığında satın aldığına dair makbuz ile 

idari ve teknik Ģartname ve eklerinin her sayfasının okunduğu ve aynen kabul edildiği ibaresi 

yazılı ve katılanın yetkili temsilcisi veya vekilince imzalanmıĢ nüshası ibraz edilecektir, 

Ġstekliler ortak giriĢim olarak ihaleye müracaat ettikleri takdirde I ve Ġ bentlerindeki 

hususları birlikte karĢılayabilecekleri gibi ortak giriĢimcinin bir tarafının karĢılaması yeterli kabul 

edilecektir. 

5 - Tekliflerin Sunulacağı Yer ve Saati: 

5.1. Tekliflerin sunulacağı yer ve saati: 18/04/2018 günü saat 14:00’e kadar Afyonkarahisar 

Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne alındı karĢılığında verilecektir. 

Tekliflerin sunulacağı yer: Afyonkarahisar Belediye BaĢkanlığı Zabıta Müdürlüğü 

Karaman Mahallesi Albay ReĢat Çiğiltepe Caddesi No: 11   03100/AFYONKARAHĠSAR 

Posta ile müracaat halinde Afyonkarahisar Belediye Zabıta Müdürlüğüne, Teklifin elden 

verilmesi halinde Afyonkarahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne yukarıda belirtilen tarih ve 

saate kadar elden alındı karĢılığı teslim edilecektir. 

Ġhale tarihi : 18/04/2018 

Ġhale saati : 14:00 

Ġhale Yeri : Afyonkarahisar Belediyesi Encümen Salonunda Encümen huzurunda 

yapılacaktır. 

5.2. Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karĢılığında Belediye 

Zabıta Müdürlüğüne teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen 

yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son teklif verme 

saatine kadar idareye ulaĢmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Postada olabilecek 

gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Postadaki gecikmelerden dolayı belediyemize sorumluluk 

yüklenemez. 

5.3. Ġdareye verilen veya ulaĢan teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz. 

5.4. Ġhale için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması halinde, ihale takip eden ilk iĢ 

gününde yukarıda belirtilen saatte aynı yerde yapılır. 

5.5. ÇalıĢma saatlerinin sonradan değiĢmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte 

yapılır. 

5.6. Saat ayarlarında Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (TRT) ulusal saat ayarı esas 

alınır. 

6 - Ġdare Ġhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

Ġlan olunur. 3041/1-1 
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JEOTERMAL KAYNAK ALANI AÇIK TEKLĠF USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Uşak İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından: 

UĢak-Banaz-Ahat Köyü sınırları içerisinde kalan 2.145,51 hektar Jeotermal Kaynak alanı 

5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. maddesinin 2. bendinde 

belirtilen Ģartları taĢıyanlar arasında, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 45. maddesine göre 

Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir. 
 

Ġli UĢak 

Ġlçesi Banaz 

Mahalle/Köyü Ahat 

Yüzölçümü 2.145,51 ha 

Mevkii ─ 

Ġhale Taban Bedeli 128.730,60 TL 

Geçici Teminat Miktarı (% 3) 3.861,92 TL 

Ġhale Tarihi 24/04/2018 

Ġhale Saati 14:30 

Ġhale Yeri UĢak Ġl Özel Ġdaresi Ġl Encümen Salonu (ÖZMERKEZ) 

Verilecek Jeotermal Kaynak 

Arama Ruhsatı Süresi 
3 (üç) yıl 

 

Ġhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanın Koordinatları 

Paftalar: UĢak K23c1-K23d2 

 1. NOKTA 2. NOKTA 3. NOKTA 4. NOKTA 5. NOKTA 

Sağa (Y) 738644 737437 737620 740050 741517 

Yukarı (X) 4278949 4280266 4281399 4282485 4288476 

      

 6. NOKTA 7. NOKTA 

Sağa (Y) 743306 741850 

Yukarı (X) 4288297 4281106 

 

Ġhaleye Katılmak Ġsteyen Taliplilerden Ġstenen Belgeler; 

Gerçek KiĢiler için; 

1. T.C. kimlik numarasını içeren onaylı nüfus cüzdanı sureti, 

2. Bağlı olduğu vergi dairesinden alınmıĢ, vergi numarasını gösterir belge, 

3. Onaylı imza sirküleri, 

4. Gerçek kiĢi adına vekil olarak katılacakların ihaleye iliĢkin noter tasdikli vekâletnamesi 

ve noter tasdikli imza beyannamesi, 

5. Tebligat için adres beyanı, telefon ve faks numarası ile varsa e-mail adresini gösterir 

belge, 

6. Her sayfası imzalanmıĢ olan Ģartname, 

7. ġartnamede belirtilen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (T.C. Ziraat Bankası 

UĢak ġubesi IBAN No: TR21 0001 0002 5636 3568 1961 93 hesabına) veya kesin ve süresiz 

banka teminat mektubu, 

8. Ġhale dokümanının alındığına dair 50,00-TL’lik makbuz (Ġhale dokumanı, bedeli Mali 

Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisine yatırıldıktan sonra, Plan Proje ve Yatırım Müdürlüğünden 

alınabilir) 

Tüzel KiĢiler için; 

1. Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası belgesi, 
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2. ġirketin kuruluĢ statüsü ve son yönetimini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya 

onaylı sureti (5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. maddesi 

2. fıkrası gereğince statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet 

yapabileceği hususunun belirtildiği veya statü değiĢikliği yapacağına dair taahhütname)   

3. ġirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha (onaylı), 

4. Ġhaleye tüzel kiĢilik adına, yetkili olarak katılacakların Noter tasdikli yetki belgeleri ve 

imza sirküleri, vekil olarak katılacakların Noter tasdikli vekâletnameleri ve imza sirküleri, 

5. ġartnamede belirtilen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (T.C. Ziraat Bankası 

UĢak ġubesi IBAN No: TR21 0001 0002 5636 3568 1961 93 hesabına) veya kesin ve süresiz 

banka teminat mektubu, 

6. Her sayfası imzalanmıĢ olan Ģartname, 

7. Ġhale dokümanının alındığına dair 50,00-TL’lik makbuz (Ġhale dokumanı, bedeli Mali 

Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisine yatırıldıktan sonra, Plan Proje ve Yatırım Müdürlüğünden 

alınabilir)  

Ġhale katılacak istekliler; gerekli belgeleri ve 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanununun 37. 

maddesince uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihale günü en son saat 10.00’a kadar UĢak 

Ġl Özel Ġdaresi Ġl Encümen BaĢkanlığı’na teslim edeceklerdir.  

Ġhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve iptal etmekte serbesttir. 

Ġlan olunur. 2967/1/1-1 

————— 

JEOTERMAL KAYNAK ALANI AÇIK TEKLĠF USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

UĢak-Banaz-Hasanköy sınırları içerisinde kalan 2.338,82 hektar Jeotermal Kaynak alanı 

5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. maddesinin 2. bendinde 

belirtilen Ģartları taĢıyanlar arasında, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 45. maddesine göre 

Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir. 

 

Ġli UĢak 

Ġlçesi Banaz 

Mahalle/Köyü Hasanköy 

Yüzölçümü 2.338,82 ha 

Mevkii ─ 

Ġhale Taban Bedeli 163.717,40 TL 

Geçici Teminat Miktarı (%3) 4.911,52 TL 

Ġhale Tarihi 24/04/2018 

Ġhale Saati 14:30 

Ġhale Yeri UĢak Ġl Özel Ġdaresi Ġl Encümen Salonu (ÖZMERKEZ) 

Verilecek Jeotermal Kaynak 

Arama Ruhsatı Süresi 
3 (üç) yıl 

 

Ġhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanın Koordinatları 

Paftalar: UĢak K23b4, K23c1 
 

 1. NOKTA 2. NOKTA 3. NOKTA 4. NOKTA 5. NOKTA 

Sağa (Y) 744550 744642 744649 746515 749000 

Yukarı (X) 4293615 4293601 4293780 4293497 4293000 

 6. NOKTA 7. NOKTA 8. NOKTA 9. NOKTA 10. NOKTA 

Sağa (Y) 746000 745676 745888 742138 742479 

Yukarı (X) 4288000 4288000 4288040 4288414 4289435 
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Ġhaleye Katılmak Ġsteyen Taliplilerden Ġstenen Belgeler; 

Gerçek KiĢiler için; 

1. T.C. kimlik numarasını içeren onaylı nüfus cüzdanı sureti, 

2. Bağlı olduğu vergi dairesinden alınmıĢ, vergi numarasını gösterir belge, 

3. Onaylı imza sirküleri, 

4. Gerçek kiĢi adına vekil olarak katılacakların ihaleye iliĢkin noter tasdikli vekâletnamesi 

ve noter tasdikli imza beyannamesi, 

5. Tebligat için adres beyanı, telefon ve faks numarası ile varsa e-mail adresini gösterir 

belge, 

6. Her sayfası imzalanmıĢ olan Ģartname, 

7. ġartnamede belirtilen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (T.C. Ziraat Bankası 

UĢak ġubesi IBAN No: TR21 0001 0002 5636 3568 1961 93 hesabına) veya kesin ve süresiz 

banka teminat mektubu, 

8. Ġhale dokümanının alındığına dair 50,00-TL’lik makbuz (Ġhale dokumanı, bedeli Mali 

Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisine yatırıldıktan sonra, Plan Proje ve Yatırım Müdürlüğünden 

alınabilir) 

Tüzel KiĢiler için; 

1. Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası belgesi, 

2. ġirketin kuruluĢ statüsü ve son yönetimini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya 

onaylı sureti (5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4.maddesi 

2.fıkrası gereğince statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet 

yapabileceği hususunun belirtildiği veya statü değiĢikliği yapacağına dair taahhütname)   

3. ġirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha (onaylı), 

4. Ġhaleye tüzel kiĢilik adına, yetkili olarak katılacakların Noter tasdikli yetki belgeleri ve 

imza sirküleri, vekil olarak katılacakların Noter tasdikli vekâletnameleri ve imza sirküleri, 

5. ġartnamede belirtilen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (T.C. Ziraat Bankası 

UĢak ġubesi IBAN No: TR21 0001 0002 5636 3568 1961 93 hesabına) veya kesin ve süresiz 

banka teminat mektubu, 

6. Her sayfası imzalanmıĢ olan Ģartname, 

7. Ġhale dokümanının alındığına dair 50,00-TL’lik makbuz (Ġhale dokumanı, bedeli Mali 

Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisine yatırıldıktan sonra, Plan Proje ve Yatırım Müdürlüğünden 

alınabilir)  

Ġhale katılacak istekliler; gerekli belgeleri ve 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanununun 37. 

maddesince uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihale günü en son saat 10.00’a kadar UĢak 

Ġl Özel Ġdaresi Ġl Encümen BaĢkanlığına teslim edeceklerdir.  

Ġhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve iptal etmekte serbesttir. 

Ġlan olunur. 2967/2/1-1 
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JEOTERMAL KAYNAK ALANI AÇIK TEKLĠF USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Uşak İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından: 

UĢak-Banaz-Kızılcasöğüt Köyü sınırları içerisinde kalan 4.445,92 hektar Jeotermal 

Kaynak alanı 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. 

maddesinin 2. bendinde belirtilen Ģartları taĢıyanlar arasında, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 

45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir. 
 

Ġli UĢak 

Ġlçesi Banaz 

Mahalle/Köyü Kızılcasöğüt 

Yüzölçümü 4.445,92 ha 

Mevkii ─ 

Ġhale Taban Bedeli 222.296,00 TL 

Geçici Teminat Miktarı (%3) 6.668,88 TL 

Ġhale Tarihi 24/04/2018 

Ġhale Saati 14:30 

Ġhale Yeri UĢak Ġl Özel Ġdaresi Ġl Encümen Salonu (ÖZMERKEZ) 

Verilecek Jeotermal Kaynak 

Arama Ruhsatı Süresi 
3 (üç) yıl 

 

Ġhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanın Koordinatları 

Paftalar: UĢak K23d1-K23d2 
 

 1. NOKTA 2. NOKTA 3. NOKTA 4. NOKTA 5. NOKTA     

Sağa (Y) 727133 735917 736558 733933 727588 

Yukarı (X) 4285262 4287349 4286580 4280605 4280837 
 

Ġhaleye Katılmak Ġsteyen Taliplilerden Ġstenen Belgeler; 

Gerçek KiĢiler için; 

1. T.C. kimlik numarasını içeren onaylı nüfus cüzdanı sureti, 

2. Bağlı olduğu vergi dairesinden alınmıĢ, vergi numarasını gösterir belge, 

3. Onaylı imza sirküleri, 

4. Gerçek kiĢi adına vekil olarak katılacakların ihaleye iliĢkin noter tasdikli vekâletnamesi 

ve noter tasdikli imza beyannamesi, 

5. Tebligat için adres beyanı, telefon ve faks numarası ile varsa e-mail adresini gösterir 

belge, 

6. Her sayfası imzalanmıĢ olan Ģartname, 

7. ġartnamede belirtilen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (T.C. Ziraat Bankası 

UĢak ġubesi IBAN No: TR21 0001 0002 5636 3568 1961 93 hesabına) veya kesin ve süresiz 

banka teminat mektubu, 

8. Ġhale dokümanının alındığına dair 50,00-TL’lik makbuz (Ġhale dokumanı, bedeli Mali 

Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisine yatırıldıktan sonra, Plan Proje ve Yatırım Müdürlüğünden 

alınabilir) 

Tüzel KiĢiler için; 

1. Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası belgesi, 

2. ġirketin kuruluĢ statüsü ve son yönetimini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya 

onaylı sureti (5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. maddesi 

2. fıkrası gereğince statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet 

yapabileceği hususunun belirtildiği veya statü değiĢikliği yapacağına dair taahhütname)   
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3. ġirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha (onaylı), 

4. Ġhaleye tüzel kiĢilik adına, yetkili olarak katılacakların Noter tasdikli yetki belgeleri ve 

imza sirküleri, vekil olarak katılacakların Noter tasdikli vekâletnameleri ve imza sirküleri, 

5. ġartnamede belirtilen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (T.C. Ziraat Bankası 

UĢak ġubesi IBAN No: TR21 0001 0002 5636 3568 1961 93 hesabına) veya kesin ve süresiz 

banka teminat mektubu, 

6. Her sayfası imzalanmıĢ olan Ģartname, 

7. Ġhale dokümanının alındığına dair 50,00-TL’lik makbuz (Ġhale dokumanı, bedeli Mali 

Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisine yatırıldıktan sonra, Plan Proje ve Yatırım Müdürlüğünden 

alınabilir)  

Ġhale katılacak istekliler; gerekli belgeleri ve 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanununun 

37.maddesince uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihale günü en son saat 10.00’a kadar 

UĢak Ġl Özel Ġdaresi Ġl Encümen BaĢkanlığına teslim edeceklerdir.  

Ġhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve iptal etmekte serbesttir. 

Ġlan olunur. 2967/3/1-1 

————— 

JEOTERMAL KAYNAK ALANI AÇIK TEKLĠF USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

UĢak-Ulubey-Aksaz Köyü sınırları içerisinde kalan 691,17 hektar Jeotermal Kaynak alanı 

5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. maddesinin 2. bendinde 

belirtilen Ģartları taĢıyanlar arasında, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 45. maddesine göre 

Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir. 
  

Ġli UĢak 

Ġlçesi Ulubey 

Mahalle/Köyü Aksaz 

Yüzölçümü 691,17 ha 

Mevkii -- 

Ġhale Taban Bedeli 82.940,40 TL 

Geçici Teminat Miktarı (%3) 2.488,21 TL 

Ġhale Tarihi 24/04/2018 

Ġhale Saati 14:30 

Ġhale Yeri UĢak Ġl Özel Ġdaresi Ġl Encümen Salonu (ÖZMERKEZ) 

Verilecek Jeotermal Kaynak 

Arama Ruhsatı Süresi 
3 (üç) yıl 

 
Ġhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanın Koordinatları 

Paftalar: UĢak L22a3 
 

 1. NOKTA 2. NOKTA 3. NOKTA 4. NOKTA 5. NOKTA  

Sağa (Y) 690757 690150 689928 689910 689925  

Yukarı (X) 4237757 4238275 4238338 4238353 4238339  

 6. NOKTA 7. NOKTA 8. NOKTA 9. NOKTA 10. NOKTA 11. NOKTA 

Sağa (Y) 688043 687654 687699 687790 689609 692000 

Yukarı (X) 4238871 4240038 4240052 4239995 4240793 4239000  
Ġhaleye Katılmak Ġsteyen Taliplilerden Ġstenen Belgeler; 

Gerçek KiĢiler için; 

1. T.C. kimlik numarasını içeren onaylı nüfus cüzdanı sureti, 

2. Bağlı olduğu vergi dairesinden alınmıĢ, vergi numarasını gösterir belge, 

3. Onaylı imza sirküleri, 

4. Gerçek kiĢi adına vekil olarak katılacakların ihaleye iliĢkin noter tasdikli vekâletnamesi 

ve noter tasdikli imza beyannamesi, 
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5. Tebligat için adres beyanı, telefon ve faks numarası ile varsa e-mail adresini gösterir 

belge, 

6. Her sayfası imzalanmıĢ olan Ģartname, 

7. ġartnamede belirtilen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (T.C. Ziraat Bankası 

UĢak ġubesi IBAN No: TR21 0001 0002 5636 3568 1961 93 hesabına) veya kesin ve süresiz 

banka teminat mektubu, 

8. Ġhale dokümanının alındığına dair 50,00-TL’lik makbuz (Ġhale dokumanı, bedeli Mali 

Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisine yatırıldıktan sonra, Plan Proje ve Yatırım Müdürlüğünden 

alınabilir) 

Tüzel KiĢiler için; 

1. Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası belgesi, 

2. ġirketin kuruluĢ statüsü ve son yönetimini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya 

onaylı sureti (5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. maddesi 

2. fıkrası gereğince statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet 

yapabileceği hususunun belirtildiği veya statü değiĢikliği yapacağına dair taahhütname)   

3. ġirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha (onaylı), 

4. Ġhaleye tüzel kiĢilik adına, yetkili olarak katılacakların Noter tasdikli yetki belgeleri ve 

imza sirküleri, vekil olarak katılacakların Noter tasdikli vekâletnameleri ve imza sirküleri, 

5. ġartnamede belirtilen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (T.C. Ziraat Bankası 

UĢak ġubesi IBAN No: TR21 0001 0002 5636 3568 1961 93 hesabına) veya kesin ve süresiz 

banka teminat mektubu, 

6. Her sayfası imzalanmıĢ olan Ģartname, 

7. Ġhale dokümanının alındığına dair 50,00-TL’lik makbuz (Ġhale dokumanı, bedeli Mali 

Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisine yatırıldıktan sonra, Plan Proje ve Yatırım Müdürlüğünden 

alınabilir)  

Ġhale katılacak istekliler; gerekli belgeleri ve 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanununun 37. 

maddesince uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihale günü en son saat 10.00’a kadar UĢak 

Ġl Özel Ġdaresi Ġl Encümen BaĢkanlığına teslim edeceklerdir.  

Ġhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve iptal etmekte serbesttir. 

Ġlan olunur. 2967/4/1-1 

————— 

JEOTERMAL KAYNAK ALANI AÇIK TEKLĠF USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

UĢak-Ulubey-Hasköy sınırları içerisinde kalan 4.614,20 hektar Jeotermal Kaynak alanı 

5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. maddesinin 2. bendinde 

belirtilen Ģartları taĢıyanlar arasında, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 45. maddesine göre 

Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir. 
 

Ġli UĢak 

Ġlçesi Ulubey 

Mahalle/Köyü Hasköy 

Yüzölçümü 4.614,20 ha 

Mevkii ─ 

Ġhale Taban Bedeli 369.136,00 TL 

Geçici Teminat Miktarı (%3) 11.074,08 TL 

Ġhale Tarihi 24/04/2018 

Ġhale Saati 14:30 

Ġhale Yeri UĢak Ġl Özel Ġdaresi Ġl Encümen Salonu (ÖZMERKEZ) 

Verilecek Jeotermal Kaynak 

Arama Ruhsatı Süresi 
3 (üç) yıl 
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Ġhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanın Koordinatları 

Paftalar: UĢak L22b4 
 

 1. NOKTA 2. NOKTA 3. NOKTA 4. NOKTA 5. NOKTA 6. NOKTA 

Sağa (Y) 707518 699933 697116 696671 696673 696661 

Yukarı (X) 4247003 4245000 4245011 4245371 4245379 4245380 

 7. NOKTA 8. NOKTA 

Sağa (Y) 696563 707476 

Yukarı (X) 4249887 4250001 
 

Ġhaleye Katılmak Ġsteyen Taliplilerden Ġstenen Belgeler; 

Gerçek KiĢiler için; 

1. T.C. kimlik numarasını içeren onaylı nüfus cüzdanı sureti, 

2. Bağlı olduğu vergi dairesinden alınmıĢ, vergi numarasını gösterir belge, 

3. Onaylı imza sirküleri, 

4. Gerçek kiĢi adına vekil olarak katılacakların ihaleye iliĢkin noter tasdikli vekâletnamesi 

ve noter tasdikli imza beyannamesi, 

5. Tebligat için adres beyanı, telefon ve faks numarası ile varsa e-mail adresini gösterir 

belge, 

6. Her sayfası imzalanmıĢ olan Ģartname, 

7. ġartnamede belirtilen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (T.C. Ziraat Bankası 

UĢak ġubesi IBAN No: TR21 0001 0002 5636 3568 1961 93 hesabına) veya kesin ve süresiz 

banka teminat mektubu, 

8. Ġhale dokümanının alındığına dair 50,00-TL’lik makbuz (Ġhale dokumanı, bedeli Mali 

Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisine yatırıldıktan sonra, Plan Proje ve Yatırım Müdürlüğünden 

alınabilir) 

Tüzel KiĢiler için; 

1. Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası belgesi, 

2. ġirketin kuruluĢ statüsü ve son yönetimini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya 

onaylı sureti (5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4.maddesi 

2.fıkrası gereğince statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet 

yapabileceği hususunun belirtildiği veya statü değiĢikliği yapacağına dair taahhütname)   

3. ġirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha (onaylı), 

4. Ġhaleye tüzel kiĢilik adına, yetkili olarak katılacakların Noter tasdikli yetki belgeleri ve 

imza sirküleri, vekil olarak katılacakların Noter tasdikli vekâletnameleri ve imza sirküleri, 

5. ġartnamede belirtilen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (T.C. Ziraat Bankası 

UĢak ġubesi IBAN No: TR21 0001 0002 5636 3568 1961 93 hesabına) veya kesin ve süresiz 

banka teminat mektubu, 

6. Her sayfası imzalanmıĢ olan Ģartname, 

7. Ġhale dokümanının alındığına dair 50,00-TL’lik makbuz (Ġhale dokumanı, bedeli Mali 

Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisine yatırıldıktan sonra, Plan Proje ve Yatırım Müdürlüğünden 

alınabilir)  

Ġhale katılacak istekliler; gerekli belgeleri ve 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanununun 37. 

maddesince uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihale günü en son saat 10.00’a kadar UĢak 

Ġl Özel Ġdaresi Ġl Encümen BaĢkanlığına teslim edeceklerdir.  

Ġhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve iptal etmekte serbesttir. 

Ġlan olunur. 2967/5/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Kurul’un 11/01/2018 tarih ve 7641-45 sayılı kararı ile; 

―ġafak Mah. 5. Cad. No: 141 Merkez/BATMAN‖ adresinde 28.02.2014 tarihli ve LPG-

BAY/941- 54/14774 sayılı LPG otogaz bayilik lisansına sahip Fırat Çem Petrol Ürünleri Turizm 

ĠnĢaat Nakliye Otomotiv Ticaret Limited ġirketi’ne ait tesiste 06/11/2014 tarihli tespite göre; LPG 

otogaz istasyonunda mevzuatta belirtilen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıĢtırılmamasıyla ile 

ilgili olarak 5037 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" baĢlıklı 17 nci maddesi ve SıvılaĢtırılmıĢ Petrol 

Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip 

Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca 03/07/2017 

tarihli ve 28873 sayılı BaĢkanlık Oluru kapsamında yapılan soruĢturma sonucunda 

düzenlenen15/08/2017-956 sayılı SoruĢturma Raporu ile Denetim Dairesi BaĢkanlığı’nın konuya 

iliĢkin görüĢü Kurul tarafından değerlendirilmiĢ olup; 7641-45 sayılı Karar ile lisans sahibi 

hakkında 76.142,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, toplam 76.142,-TL tutarındaki idari para cezasının 

5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği 60 

gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme 

Kurumu'na ait TR06 0001 50015800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 

5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim 

tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma 

hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 

30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden 

yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 

günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile 

tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 3084/1/1-1 

————— 
Kurul’un 08/03/2018 tarih ve 7733-1 sayılı kararı ile; 

"Karacabey Mahallesi Sanayi Caddesi No: 1 (Ada: 581, Pafta: 26, Parsel: 1) YeĢilhisar / 

KAYSERĠ" adresinde mukim, 21.06.2013 tarihli ve LPG-BAY/941-54/13962 sayılı LPG otogaz 

bayilik lisansı sahibi KMO PETROL NAKLĠYE GIDA ĠNġAAT SANAYĠ VE TĠCARET 

LĠMĠTED ġĠRKETĠ'ne ait tesiste 22.10.2014 tarihli tespite göre; LPG otogaz istasyonunda 

mevzuatta belirtilen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıĢtırılmamasıyla ile ilgili olarak 5037 sayılı 

Kanunun "Yaptırımlar" baĢlıklı 17 nci maddesi ve SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) 

Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca 17/10/2017 tarihli ve 43654 

sayılı BaĢkanlık Oluru kapsamında yapılan soruĢturma sonucunda düzenlenen 20/10/2017-1244 

sayılı SoruĢturma Raporu ile Denetim Dairesi BaĢkanlığı’nın konuya iliĢkin görüĢü Kurul 

tarafından değerlendirilmiĢ olup; 7733-1 sayılı Karar ile lisans sahibi hakkında 76.142,-TL idari 

para cezası uygulanmasına karar verilmiĢtir.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, toplam 76.142,-TL tutarındaki idari para cezasının 

5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği 60 

gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme 

Kurumu'na ait TR06 0001 50015800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 

5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim 

tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma 

hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 
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30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden 

yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 

günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile 

tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 3084/2/1-1 

————— 
Kurul’un 21/12/2017 tarih ve 7578-37 sayılı kararı ile 

―Alagöz Köyü EskiĢehir Yolu 42. Km 2 Pafta 66 Parsel Temelli Sincan/ANKARA‖ 

adresinde mukim, 01.11.2013 tarihli ve LPG-BAY/941-54/14381 sayılı LPG otogaz bayilik 

lisansına sahip Nira Petrol Ve Petrol Ürünleri Akaryakıt Nakliyat Gıda Ġthalat Ġhracat Sanayi Ve 

Ticaret Limited ġirketi’ne ait tesiste 06/11/2014 tarihli tespite göre; LPG otogaz istasyonunda 

mevzuatta belirtilen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıĢtırılmamasıyla ile ilgili olarak 5037 sayılı 

Kanunun "Yaptırımlar" baĢlıklı 17 nci maddesi ve SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) 

Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca 03/07/2017 tarihli ve 28873 

sayılı BaĢkanlık Oluru kapsamında yapılan soruĢturma sonucunda düzenlenen 15/08/2017-955 

sayılı SoruĢturma Raporu ile Denetim Dairesi BaĢkanlığı’nın konuya iliĢkin görüĢü Kurul 

tarafından değerlendirilmiĢ olup 7578-37 sayılı Karar ile lisans sahibi hakkında 76.142,-TL idari 

para cezası uygulanmasına karar verilmiĢtir.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, toplam 76.142,-TL tutarındaki idari para cezasının 

5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği 60 

gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme 

Kurumu'na ait TR06 0001 50015800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 

5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim 

tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma 

hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 

30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden 

yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 

günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile 

tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 3084/3/1-1 

————— 
Kurul’un 21/12/2017 tarih ve 7578-42 sayılı kararı ile;  

―Ġzmit Karayolu 6 Km ġakĢak Mevkii Yüksel Sitesi Önü Çiftlikköy/YALOVA‖ adresinde 

bulunan, 03/05/2011 tarihinde alınan LPG otogaz bayilik lisansı 19/01/2017 tarihinde 

sonlandırılan LPG-BAY/941-54/11549 sayılı LPG otogaz bayilik lisansı sahibi Remzi ÇavuĢoğlu 

Petrolcülük Nakliyat Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited ġirketi’ne ait tesiste 21/04/2014 tarihli 

tespite göre; LPG otogaz istasyonunda mevzuatta belirtilen nitelikleri haiz sorumlu müdür 

çalıĢtırılmamasıyla ile ilgili olarak 5037 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" baĢlıklı 17 nci maddesi ve 

SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön AraĢtırma ve 

SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi 

hükümleri uyarınca 10/05/2017 tarihli ve 21645 sayılı BaĢkanlık Oluru kapsamında yapılan 

soruĢturma sonucunda düzenlenen 01/08/2017-903 sayılı SoruĢturma Raporu ile Denetim Dairesi 

BaĢkanlığı’nın konuya iliĢkin görüĢü Kurul tarafından değerlendirilmiĢ olup; 7578-42 sayılı Karar 

ile lisans sahibi hakkında 76.142,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiĢtir.  



5 Nisan 2018 – Sayı : 30382 RESMÎ GAZETE Sayfa : 63 

 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, toplam 76.142,-TL tutarındaki idari para cezasının 

5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği 60 

gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme 

Kurumu'na ait TR06 0001 50015800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 

5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim 

tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma 

hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 

30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden 

yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 

günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile 

tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 3084/4/1-1 

————— 
Kurul 11/01/2018 tarihli ve 7641-60 sayılı Kararı ile ―Mansuroğlu Mahallesi 289. Sokak 

Körfez ĠĢ Merkezi Sit. 2/503 Bayraklı Ġzmir‖ adresinde mukim 02.12.2015 tarihli ve BAY/939-

82/36249 sayılı bayilik lisansı sahibi Krd Gıda ĠnĢaat Nakliyat Hurdacılık Petrol Ürünleri 

Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Limited ġirketi'nin (22.05.2017 tarihli ve 23121 sayılı Olur ile 

sonlandırılmıĢtır.) Türcan Petrol Nakliye inĢaat Gıda Tekstil Turizm Sanayi Ticaret Limited 

ġirketi isimli firmadan en son tarihi 30.11.2015 olan 13 fatura ile akaryakıt aldığı tespit 

edildiğinden faturası ibraz edilen dağıtıcı haricinde akaryakıt ikmali yapması, aynı firmaya en son 

tarihi 28.11.2015 olan 12 fatura ile akaryakıt satıĢı yaptığı tespit edildiğinden lisans sahibinin 

yeniden satıĢ maksadıyla akaryakıt ikmalinde bulunması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun 

―Ġdari yaptırımlar‖ baĢlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön 

AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu 

maddesi hükümleri uyarınca Krd Gıda ĠnĢaat Nakliyat Hurdacılık Petrol Ürünleri Pazarlama 

Sanayi Ve Ticaret Limited ġirketi hakkında 27/07/2017 tarihli ve 32664 sayılı BaĢkanlık Olur'u 

kapsamında düzenlenen 02/08/2017-916 sayılı SoruĢturma Raporu ve istenilen yazılı savunma 

Kurul’ca değerlendirilmiĢ olup; mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi 

gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı 

uygulanabileceğinin 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesi sonucunda süresinde savunma 

yapmayan Krd Gıda ĠnĢaat Nakliyat Hurdacılık Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi Ve Ticaret 

Limited ġirketi hakkında bayisi olduğu dağıtıcı haricinde akaryakıt ikmal etmesi sebebiyle 5015 

sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası ve "5015 sayılı Petrol 

Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları 

Hakkında Tebliğ" hükümleri gereğince belirlenen 80.106,-TL tutarında, yeniden satıĢ amacı ile 

akaryakıt satıĢı yaparak sahip olunan lisansın verdiği haklar dıĢında faaliyet göstermesi sebebiyle, 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin 2 

numaralı alt bendi ve aynı fıkranın (f) bendi ile "5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu 

Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ" hükümleri 

gereğince belirlenen 80.106,-TL tutarında olmak üzere toplamda 160.212, -TL tutarında idari para 

cezası uygulanmasına karar verilmiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 160.212, -TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, 

yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi 

nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü 
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fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı 

aleyhine Ġdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının 

yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına 

yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 

bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz 

konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 

hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat 

Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir. 3084/5/1-1 

————— 
Kurul 15/02/2018 tarihli ve 7695/13 sayılı ve 22/02/2018 tarihli ve 7709/18 sayılı Kararı 

ile, G.Antep 51 Km Kılıçoğlu Petrol Ġçi Ezgil Köyü Suruç ġanlıurfa adresinde mukim 31.05.2012 

tarihli ve BAY/939-82/31062 sayılı bayilik lisansı sahibi Sapet ĠnĢaat Petrol Ürünleri Sanayi ve 

Ticaret Limited ġirketi’nin akaryakıt istasyonunda 19.10.2015 ve 21.11.2015 tarihlerinde yapılan 

denetimde tespit edildiği üzere dağıtıcısı dıĢında akaryakıt ikmal etmesi ile ilgili olarak 5015 

sayılı Kanunun ―Ġdari yaptırımlar‖ baĢlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak 

Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Sapet ĠnĢaat Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret 

Limited ġirketi hakkında 12.11.2017 tarihli ve 47752 sayılı BaĢkanlık Oluru kapsamında yapılan 

soruĢturma sonucunda düzenlenen 17.11.2017 tarihli ve 1435 ile 08.11.2017 tarihli ve 47129 

sayılı BaĢkanlık Oluru kapsamında yapılan soruĢturma sonucunda düzenlenen 13.11.2017 tarihli 

ve 1416 sayılı SoruĢturma Raporları ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiĢ olup; 

mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici 

olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 20 nci madde 

kapsamında ihbar edilmesi sonucunda süresinde savunma yapmayan Sapet ĠnĢaat Petrol Ürünleri 

Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi hakkında 19.10.2015 tarihli denetim için 5015 sayılı Petrol 

Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin 7 nci fıkrası ile Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu 

Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince 

belirlenen 80.106,-TL, 21.11.2015 tarihli denetim için 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 

uncu maddesinin 7 nci fıkrası ile Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2015 

Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 80.106,-TL olmak 

üzere toplamda 160.212,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 160.212,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, 

yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi 

nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü 

fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı 

aleyhine Ġdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının 

yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına 

yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 

bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz 

konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 

hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat 

Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir. 3084/6/1-1 

————— 
Kurul 01/03/2018 tarihli ve 7721-7 sayılı Kararı ile, Ġsabalı Mah. Ġsabalı Sok. No: 4 

Pamukova Sakarya adresinde faaliyet gösteren 02.09.2014 tarihli ve BAY/939-82/34605 sayılı 
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bayilik lisansı sahibi Varan Akaryakıt Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi’nin 

akaryakıt istasyonunda 22.06.2015 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere otomasyon 

sisteminin doğru ve sağlıklı veriler içermemesi, otomasyon sistemine müdahale etmesi, dağıtıcısı 

dıĢında akaryakıt ikmal etmesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun ―Ġdari yaptırımlar‖ baĢlıklı 20 

nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda 

Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 

Varan Akaryakıt Kuyumculuk Sanayi Ve Ticaret Limited ġirketi hakkında 01.11.2017 tarihli ve 

46101 sayılı BaĢkanlık Oluru kapsamında yapılan soruĢturma sonrasında düzenlenen 03.11.2017 

tarihli ve 1372 sayılı SoruĢturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiĢ 

olup; mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin 

geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 20 nci 

madde kapsamında ihbar edilmesi sonucunda yazılı savunmada ileri sürülen hususların lisans 

sahibini haklı gösterecek gerekçeler olamayacağı anlaĢıldığından Varan Akaryakıt Kuyumculuk 

Sanayi Ve Ticaret Limited ġirketi hakkında otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı veriler 

içermemesi, otomasyon sistemine müdahale etmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası 

Kanununun 19 uncu maddesinin 7 nci fıkrası ile Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi 

Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 80.106,-

TL, dağıtıcısı dıĢında akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 

uncu maddesinin 7 nci fıkrası ile Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2015 

Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 80.106,-TL olmak 

üzere toplamda 160.212,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 160.212,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, 

yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi 

nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü 

fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı 

aleyhine Ġdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının 

yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına 

yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 

bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz 

konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 

hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat 

Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir. 3084/7/1-1 

————— 
Kurul, 01.02.2018 tarihli ve 7673-32 sayılı Kararıyla; 

―Hacı Osman Köyü Köy GiriĢi Mevkii (Pafta: 17.M.1.A Ada: - Parsel: 1) 

Gömeç/BALIKESĠR‖ adresinde faaliyet gösteren 02.02.2011 tarih ve BAY/939-82/28966 (lisansı 

18.10.2011 tarihli 5268 sayılı kararla iptal edilmiĢtir.) sayılı bayilik lisansı sahibi Açin Otomotiv 

Sanayi ve Petrol Ürünleri Dağıtım Pazarlama Ticaret Limited ġirketi’nin akaryakıt istasyonunda 

03.02.2011 ve 26.04.2011 tarihlerinde yapılan denetimde tespit edilen hususlara iliĢkin olarak 

09.01.2013 tarihli ve 4233-12 sayılı Kurul Kararı ile ilgili Ģirket hakkında uygulanan idari para 

cezasının, Ankara 6. Ġdare Mahkemesinin E.2013/1512, K.2014/1621 sayılı kararıyla ―ön 

araĢtırma ve soruĢturma yapılmamıĢ olması‖ gerekçesiyle iptal edilmesi üzerine 5015 sayılı 

Kanunun ―Ġdari yaptırımlar‖ baĢlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler 

Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 

uncu maddesi hükümleri uyarınca Açin Otomotiv Sanayi ve Petrol Ürünleri Dağıtım Pazarlama 
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Ticaret Limited ġirketi nezdinde 26.09.2017 tarihli ve 40061 sayılı BaĢkanlık Olur’u kapsamında 

hazırlanan 17.10.2017 tarihli ve 1205 sayılı SoruĢturma Raporu ve istenen yazılı savunmayı 

değerlendirmiĢ olup, Açin Otomotiv Sanayi ve Petrol Ürünleri Dağıtım Pazarlama Ticaret 

Limited ġirketi hakkında 

a) 03.02.2011 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, ilgili bayinin dağıtıcısı 

dıĢında akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı 

Kanunla değiĢik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000,-TL tutarında, 

b) 26.04.2011 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, ilgili bayinin dağıtıcısı 

dıĢında akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı 

Kanunla değiĢik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000,-TL tutarında, 

c) 26.04.2011 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, akaryakıt istasyonunda 

baĢka dağıtıcıya ait iĢaretleri bulundurması nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 

sayılı Kanunla değiĢik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000,-TL 

tutarında, 

olmak üzere toplamda 210.000,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar 

vermiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 210.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, 

yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi 

nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü 

fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı 

aleyhine Ġdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının 

yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına 

yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 

bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz 

konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 

hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat 

Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir. 3084/8/1-1 

————— 
Kurul’un 15.02.2018 tarih ve 7695-40 sayılı Kararı ile Mehmet Ali GÜLER hakkında,  

5307 sayılı Kanunun ―Ġdari para cezaları‖ baĢlıklı 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının c bendi ile 

2016 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenen 88.517,-TL 

tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 88.517,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı 

Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve 5307 sayılı Kanunun 18 inci 

maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi 

nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 

numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Ġdare Mahkemesi’nde 

dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

edilir. 3084/9/1-1 

————— 
Kurul’un 25/01/2018 tarih ve 7664-16 sayılı Kararı ile, BAY/467-191/10021 sayılı 

bayilik lisansı sahibi ġahinler Petrol Ürünleri Nakliyat Turizm ĠnĢaat Taahhüt Ġthalat Ġhracat 

Ticaret Limited ġirketi'ne ait istasyondan 13/04/2011 tarihinde alınan akaryakıt numunelerinin, 

TÜBĠTAK MAM'ın M-11/877 ve M-11/878 sayılı analiz raporlarına göre, yeterli Ģart seviyede 

ulusal marker içermediğinin ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı olduğunun tespit edilmiĢ 
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olmasının 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ile aynı Kanunun 

18 inci maddesine ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 

inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine; 

bunun yanı sıra, numunelere yağ ve solvent karıĢtırılarak tağĢiĢ edildiğinin tespit edilmesinin ise 

5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı olması sebebiyle ilgili tüzel kiĢi hakkında 

5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve 

aynı maddenin dördüncü fıkrası ile "Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 

Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ" hükümleri gereğince 147.933, -TL. 

tutarında idari para cezası uygulanmasını kararlaĢtırmıĢtır. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 147.933, -TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın 

tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi (ġube 

Kodu:14) nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 

2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin 

üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kurul Kararı 

aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para 

cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum 

hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 

bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz 

konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 

hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 

7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 3084/10/1-1 

————— 
LPG-BAY/941-54/07393 (19.06.2017 tarihinde sonlandırılmıĢ) sayılı otogaz bayilik 

lisansı sahibi YÜCE YAYLA AKARYAKIT ĠSTASYONU TĠCARET VE SANAYĠ LĠMĠTED 

ġĠRKETĠ ait tesiste 13.08.2015 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, mevzuatta 

belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıĢtırılmaması nedeniyle, 26/12/2017 tarih ve 55216 

sayılı BaĢkanlık Olur’u uyarınca yapılan soruĢturma neticesinde Lisans sahibi hakkında 

15/02/2018 tarih ve 7695-55 sayılı Karar ile, Toplam; 83.839,-TL idari para cezası uygulanmasına 

karar verilmiĢ, ancak Samsun Yol Güzergahı 20. km ( Ada: - , Pafta: - , Parsel: - ) Çampınar Köyü 

(Ticaret sicil ve vergi sicil adresi aynı adres) adresine tebligat yapılmasına rağmen adresinde 

bulunamamıĢtır 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, toplam; 83.839.-TL tutarındaki idari para cezasının 

5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği 60 

gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme 

Kurumu'na ait TR06 0001 50015800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 

5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim 

tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma 

hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 

30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden 

yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 

günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile 

tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 3084/11/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Ġstanbul Ġli, Kağıthane Ġlçesi, 247DY2B pafta, 8666 ada, 6 parsel üzerindeki 937565 

YĠBF nolu inĢaatın denetimini üstlenen Parsyapı Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim elemanı 

Uygulama Denetçisi, ĠnĢaat Mühendisi Kemalettin ÇAMLI (Denetçi No: 1837, Oda Sicil No: 

12765) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 8. Ġdare Mahkemesinin 

16.02.2018 tarihli ve E.2017/3007 sayılı kararı ile ―dava konusu iĢlemin yürütülmesinin 

durdurulmasına‖ hükmedildiğinden 13.04.2017 tarihli ve 30037 sayılı Resmî Gazete ilanı ile 

Kemalettin ÇAMLI hakkında tesis edilmiĢ olan idari iĢlemin sebebiyet kaydı ile ilgili olan 

kısmının yürütmesi 22.03.2018 tarihli ve 50864 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuĢtur.  

Ġlgililere duyurulur. 3058/1/1-1 

————— 

Ġstanbul Ġli, Büyükçekmece Ġlçesi, F21D21B2B pafta, 217 ada, 9 parsel üzerindeki 

1237264 YĠBF nolu inĢaatın denetimini üstlenen 673863 Ticaret Sicil No ile Ġstanbul Ticaret 

Odasına kayıtlı 1772 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Umran Yapı Denetim Ltd. ġti. 

tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 8. Ġdare Mahkemesinin 14.02.2018 

tarihli ve E.2017/3269 sayılı kararı ile ―dava konusu iĢlemin yürütülmesinin durdurulmasına‖ 

hükmedildiğinden 01.08.2017 tarihli ve 30141 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Umran Yapı Denetim 

Ltd. ġti. hakkında tesis edilmiĢ olan idari iĢleminin yürütmesi 22.03.2018 tarihli ve 50772 sayılı 

Makam Olur’u ile durdurulmuĢtur.  

Ġlgililere duyurulur. 3058/2/1-1 

————— 

Kocaeli Ġli, Kandıra Ġlçesi, 143 ada, 40 parsel üzerindeki 967946 YĠBF nolu inĢaatın 

denetimini üstlenen Kavi Yapı Denetim Ltd. ġti.’ nin Uygulama Denetçisi, ĠnĢaat Mühendisi Akif 

AKA (Denetçi No: 3453, Oda Sicil No: 34795) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 

Ankara 8. Ġdare Mahkemesinin 14.02.2018 tarihli ve E.2017/1464 sayılı kararı ile ―dava konusu 

iĢlemin yürütülmesinin durdurulmasına‖ hükmedildiğinden 14.10.2016 tarihli ve 29857 sayılı 

Resmî Gazete ilanı ile Akif AKA hakkında tesis edilmiĢ olan idari iĢlemin sebebiyet kaydı ile 

ilgili olan kısmının yürütmesi 22.03.2018 tarihli ve 51161 sayılı Makam Olur’u ile 

durdurulmuĢtur.  

Ġlgililere duyurulur. 3058/3/1-1 

————— 

06.07.2017 tarihli ve 16468 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile üç yıl süre ile herhangi bir 

yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunda idarî veya teknik bir görev almaması ve baĢka bir yapı 

denetim veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olmaması için denetçi belgesi iptal edilen, 

Çanakkale Yapı Denetim Ltd. ġti. ve Kılıçoğlı Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin sorumlu denetim 

elemanı Proje ve Uygulama Denetçisi, ĠnĢaat Mühendisi Hatice ġEN (Denetçi No: 7634, Oda 

Sicil No: 30141) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 9. Ġdare Mahkemesinin 

12.01.2018 tarihli ve E.2017/2540 sayılı kararı ile ―dava konusu iĢlemin yürütülmesinin 

durdurulmasına‖ hükmedildiğinden, 09.07.2017 tarihli ve 30119 sayılı Resmî Gazete ilanı ile 

Hatice ġEN hakkında tesis edilmiĢ olan ―denetçi belgesinin iptali‖  iĢleminin yürütülmesi 

23.03.2018 tarihli ve 51486 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuĢtur. 

Ġlgililere duyurulur. 3058/4/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

16.05.2017 tarihli ve 11565 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile üç yıl süre ile herhangi bir 

yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunda idarî veya teknik bir görev almaması ve baĢka bir yapı 

denetim veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olmaması için denetçi belgesi iptal edilen, Arsem 

Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin sorumlu denetim elemanı Proje ve Uygulama Denetçisi, Makine 

Mühendisi Bayram BOZOĞLAN’ın (Denetçi No: 24803, Oda Sicil No: 49874) tarafından 

Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 11. Ġdare Mahkemesinin 18.10.2017 tarihli ve 

E.2017/1773 sayılı kararı ile ―dava konusu iĢlemin yürütülmesinin durdurulmasına‖ 

hükmedildiğinden, 21.05.2017 tarihli ve 30072 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Bayram 

BOZOĞLAN hakkında tesis edilmiĢ olan ―denetçi belgesinin iptali‖  iĢleminin yürütülmesi 

23.03.2018 tarihli ve 50710 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuĢtur. 

Ġlgililere duyurulur. 3058/5/1-1 

————— 

13.03.2017 tarihli ve 5905 sayılı Makam Oluru ile üç yıl süre ile herhangi bir yapı 

denetim veya laboratuvar kuruluĢunda idarî veya teknik bir görev almaması ve baĢka bir yapı 

denetim veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olmaması için denetçi belgesi iptal edilen, 

Yozgat Ergin Yapı Denetim Ltd. ġti. ve Erginer Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin Proje ve Uygulama 

Denetçisi ĠnĢaat Mühendisi Uğur GÜNGÖRDÜ’nün (Denetçi No: 19318, Oda Sicil No: 50503) 

tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmıĢ olan davada, Ankara 5. Ġdare Mahkemesinin 

14.02.2018 tarihli ve E. 2017/1382 - K. 2018/421 sayılı kararı ile ―dava konusu iĢlemin iptaline‖ 

hükmedildiğinden, Uğur GÜNGÖRDÜ hakkında, 18.03.2017 tarihli ve 30011 sayılı Resmi 

Gazete ilanı tesis edilmiĢ olan ―denetçi belgesinin iptali‖ iĢlemi 23.03.2018 tarihli ve 51257 sayılı 

Makam Olur’u ile iptal edilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 3058/6/1-1 

—— • —— 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Trans Atlantic Exploration Mediterranean International Pty. Ltd.’nin Diyarbakır ilinde 

sahip bulunduğu AR/TEM/5046 hak sıra no’lu petrol arama ruhsat sahasında keĢfedilen ham 

petrol ile ilgili olarak ARĠ/TEM/K/M44-b2-1 paftasında 1 adet petrol iĢletme ruhsatı almak için 

13.03.2018 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 

14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 3016/1-1 

—— • —— 

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 

AĢağıda ada ve parsel numaraları yazılı gayrimenkullere ait 85324 Nolu parselasyon planı 

Etimesgut Belediye Encümeninin 06.03.2018 tarih ve 355/520 sayılı kararı ile uygun görülmüĢ, 

Ankara BüyükĢehir Belediye Encümeninin 22.03.2018 tarih ve 623/1522 sayılı kararlarıyla 

onaylanmıĢ olup, 3194 sayılı Ġmar Kanunun 19. maddesi gereğince, 05.04.2018 tarihinde 

müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıĢtır. 

85324 Nolu parselasyon planıyla uygulamaya giren parseller: 

Bağlıca Mahallesi, Ġmarın 47006 ada 1 nolu parsel. 

Ġlgililere ilanen duyurulur. 3057/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Savunma Bakanlığı 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 2’nci Ordu Komutanlığı Ġl/Ġlçe Malatya 

Adresi 
2’nci Ordu Komutanlığı Ġhale 

Komisyon BaĢkanlığı 
Tel-Faks  

Posta Kodu  E-Mail  

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Bayram ÖZBEY - 

Adresi 
Cumhuriyet Mah. Karınca Sokak 

No: 84/2 YeĢilyurt / MALATYA 
- 

T.C. Kimlik No. 53266346320 - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

Malatya Esnaf ve Sanatkar Sicil 

Müdürlüğü 
- 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 44/60804 - 

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. 

 3082/1-1 
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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. 

 3090/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) Alınmadı  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı ġehitkamil Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü  Ġl/Ġlçe GAZĠANTEP/ġEHĠTKAMĠL 

Adresi Yaprak Mahallesi Sinler Sokak No: 18  Tel-Faks  

Posta Kodu 27500 E-Mail Ģehitkamil27@meb.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Cuma ARSLAN  

Adresi 

Yeditepe Mah. 85114 Nolu Sokak 

Kılıçbey Apt. Blok No: 1 Ġç Kapı No: K 

ġahinbey/GAZĠANTEP 

 

T.C. Kimlik No. 23104872434  

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. 

 3091/1-1 
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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. 

 3083/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: 

 

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. 

 3080/1-1 
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Dicle Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2016/357041 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
Dicle Üniversitesi Döner Sermaye 

ĠĢletme Müdürlüğü 
Ġl/Ġlçe DĠYARBAKIR/SUR 

Adresi Kampüs Tel-Faks 0412 248 82 23 - 0412 248 85 57 

Posta Kodu 21080 E-Mail donerser@dicle.edu.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
ARTER Medikal Sağlık Hizmetleri 

ve Ürünleri Paz. ve Tic. Ltd. ġti. 
Ġnan ASLAN 

Adresi 
Muhittin Üstündağ Cad. No: 29 

KoĢuyolu-Kadıköy/ĠSTANBUL 
 

T.C. Kimlik No  29606260618 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No 
0990321302  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ġstanbul Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No 484854  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (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. 

 3079/1-1 
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Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Sadık TaĢkıran Vakfı (S.T. Vakfı). 

VAKFEDENLER: Ġbrahim TAġKIRAN. 

VAKFIN ĠKAMETGÂHI: DĠYARBAKIR. 

VAKFIN TESCĠL KARARINI VEREN MAHKEMENĠN ADI, KARAR TARĠHĠ VE 

NO’SU: Diyarbakır 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 30/01/2018 tarihinde kesinleĢen 19/01/2018 

tarihli ve E: 2017/257, K: 2018/30 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Vakıf tamamen Anayasa ve Kanunlar çerçevesinde olup asıl gayesi, 

kamu yararı ve toplumsal fayda sağlamak amacıyla farklı birçok alanda topluma kamu faydası ve 

yararı sağlamayı amaç edinir ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleĢtirir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000,00 TL (AltmıĢbin) Nakit. 

YÖNETĠM KURULU: 

VAKFIN SONA ERMESĠ HALĠNDE MAL VE HAKLARIN DEVRĠ: Vakfın herhangi 

bir sebeple sona ermesi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları, Kanunlar 

çerçevesinde olup kurucu üye veya yönetim kurulunun kararıyla benzer amaçlı herhangi bir 

kurum, vakıf, dernek ve tüzel kiĢiliğe devredebilir veya Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 3060/1-1 

————— 

Ankara’da kurulmuĢ olan Bağcı-Sağlam Eğitim Kültür Sanat ve Yardım Vakfı, Ankara 4. 

Asliye Hukuk Mahkemesinin 20/03/2018 tarihinde kesinleĢen, 28/12/2017 tarihli ve E: 2016/182, 

K: 2017/383 sayılı kararına istinaden dağılmıĢtır. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 3061/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  67.06.11 

Toplantı Tarihi ve No : 22.03.2018 - 260 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 22.03.2018 - 4266 SAFRANBOLU 

Zonguldak Ġli, Gökçebey Ġlçesi, Filyos Nehri'nin karĢı kıyısında, Gökçebey Ġlçesi, 

Üçburgu Mevkiinde bulunan 1.derece arkeolojik sit alanını konu alan kurulumuzun 01.02.2017 

gün ve 3460 sayılı kararı; Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü 23. Bölge Müdürlüğü'nün, 

31.07.2017 gün ve 47454071-120-521013 sayılı yazısı ile Karadeniz Ereğli Kaymakamlığı Müze 

Müdürlüğü'nün, 16.09.2014 gün ve 231 sayılı müze müdürlüğü raporu ile 10.08.2016 gün ve 189 

sayılı raporu ve Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 06.10.2017 gün ve 859 

sayılı rapor formu okundu ile kurulumuzun 13.10.2017 gün ve 3933 sayılı kararı, 2863 Sayılı 

Kanun’un 7.maddesinde; Korunması gerekli taĢınmaz kültür ve tabiat varlıklarının ve doğal sit 

alanlarının tespiti, Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinatörlüğünde ilgili ve faaliyetleri 

etkilenen kurum ve kuruluĢların görüĢü alınarak yapılır hükmü doğrultusunda kurum görüĢlerini 

soran Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü’nün 05.02.2018 gün ve E.103661 

sayılı yazısı ile Gökçebey Kaymakamlığı’nın 01.03.2018 gün ve E.383 sayılı yazısı ve ekleri ile 

Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü’nün 08.03.2018 gün ve E.411897 sayılı yazısı ve Karabük Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 15.03.2018 günlü rapor formu okundu, ekleri incelendi, 

yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Zonguldak Ġli, Gökçebey Ġlçesinde, kurulumuzun 6.11.2009 gün ve 1540 sayılı kararı eki, 

1/5000 ölçekli haritada sınırları belirtilen 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli söz konusu 

alana iliĢkin olarak Karadeniz Ereğli Müze Müdürlüğü'nün; 6.09.2014 gün ve 231 sayılı 

raporunda, 16.06.2014 günü kurtarma kazısı yapılacak alana gidildiği ancak kazı yapılan alanın 

tamamen sel suları ile akıp gittiği, Üçburgu Mevkiinde kurtarma kazısı yapılabilmesinin mümkün 

olmadığı, antik gümrük binası kalıntılarının sel suları ile tahrip olduğu, kazı yapılan alanın akıp 

gittiği ve geri kalan yerde de kalın bir çakıl tabakası olduğu ifade edilmiĢ,  10.08.2016 gün ve 189 

sayılı müze müdürlüğü raporunda da; "…mimari kalıntıların suyun altında görülebildiği kadarıyla 

az da olsa korunduğu, ileride yapılabilecek kazılarda da yeni bulgular ortaya çıkarması muhtemel 

olduğu..." gibi ifadelere yer verildiğinin anlaĢıldığına,  

Kurulumuzun 13.10.2017 gün ve 3933 sayılı kararında; ―…müze müdürlüğü raporlarında 

arkeolojik varlıkların bir kısmının sel suları ile akıp gittiği ifadesi de dikkate alınarak suyun 

içinde görülen kalıntılar ile suyun akıĢ yönüne göre sağ tarafta kalan kumluk ve çakıllık alanının 

da sit alanı olacak Ģekilde koruma bölge kurulu müdürlüğü tarafından yönetmelik kapsamında ― 

yapılan tespit çalıĢmaları sonucunda hazırlanan 1/5000 ölçekli haritanın kabul edilip 

onaylanmasına,   

Bununla beraber, Karabük Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 

6.11.2009 gün ve 1540 sayılı kararı eki, 1/5000 ölçekli haritada sınırları belirtilen 1.derece 

arkeolojik sit alanı sınırlarının sit alanı kaydının kaldırılmasına, kararımız eki, 1/5000 ölçekli 

haritada gösterilen ve koordinatları verilen sit alanının taĢkından zarar görmemesi için alınacak 

önlemlerin etüt edilip, sit alanının taĢkından korunması için gerekli önlemlerin Devlet Su ĠĢleri 

Genel Müdürlüğü (DSĠ) tarafından ivedilikle alınmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  35.06/1888 

Toplantı Tarihi ve No : 07.03.2018 - 389 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 07.03.2018 - 9423 ĠZMĠR 

Ġzmir ili, Foça ilçesi, Yenifoça-Mustafa Kemal mahallesinde bulunan, Gayrimenkul Eski 

Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 22.09.1979 tarih ve A1823 sayılı kararı ile belirlenen 

Kentsel Sit alanında ve Ġzmir I Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 04.04.1991 tarih 

ve 2821 sayılı kararıyla onaylanan Koruma Amaçlı Ġmar Planı sınırları içinde yer alan tapunun 

3120 parselinde kültür varlığı özelliği taĢıyan taĢınmaza iliĢkin 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi 

gereği Ġzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 08.12.2017 

tarihli ve 4750 sayılı kurum görüĢü yazısı, iletilen kurum görüĢleri; Kurul Müdürlüğü 

uzmanlarınca hazırlanan 05.03.2018 tarihli ve 122813 sayı ile kayıtlı rapor okundu,  ekleri 

incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda;  

Ġzmir ili, Foça ilçesi, Yenifoça- Mustafa Kemal Mahallesinde kentsel sit alanında tapunun 

3120 parselde kayıtlı taĢınmazın 2863 sayılı yasa kapsamında taĢınmaz kültür varlığı olarak 

tescillenmesine, yapı grubunun 2 (iki) olarak belirlenmesine, karar eki tescil fiĢinin uygun 

olduğuna tescilli taĢınmazda ve Yüksek Kurulun 05/11/1999 tarihli ve 664 sayılı ilke kararına 

göre korunma alanında kalan taĢınmazlarda Kurulumuzdan izin alınmadan fiziki ve inĢai 

müdahalede bulunulmamasına, karar verildi. 2989/1-1 

————— 

KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  67.06.19 

Toplantı Tarihi ve No : 22.03.2018 - 260 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 22.03.2018 - 4265 SAFRANBOLU 

Zonguldak Ġli, Gökçebey Ġlçesi, Çukur Köyü, Karadikenlik Mevkii, 119 ada, 37 sayılı 

orman parselinin bir bölümünün 1. ve 3. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesi isteğini 

konu alan konu alan Zonguldak Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü (Kültür ĠĢleri ġube Müdürlüğü 

(Zonguldak Ġl Kültür) nün 07.02.2018 tarihli ve 45580298-169.99-E.111948 sayılı yazısı ve eki 

bilgi ve belgeler ile 2863 Sayılı Kanun'un 7.maddesinde; Korunması gerekli taĢınmaz kültür ve 

tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının tespiti, Kültür ve Turizm Bakanlığının 

koordinatörlüğünde ilgili ve faaliyetleri etkilenen kurum ve kuruluĢların görüĢü alınarak yapılır 

hükmü doğrultusunda kurum görüĢlerini soran Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Müdürlüğü'nün 12.02.2018 gün ve E.129256 sayılı yazısı ile Gökçebey Kaymakamlığı 

Malmüdürlüğü'nün 19.02.2018 gün ve 65 sayılı yazısı, Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü'nün 

20.02.2018 gün ve E.408274 sayılı yazısı, Devlet Su ĠĢleri Kastamonu 23.Bölge Müdürlüğü'nün 

05.03.2018 gün ve 161681 sayılı yazısı ve Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü'nün 15.03.2018 günlü rapor formu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüĢmeler 

sonucunda; 

Zonguldak Ġli, Gökçebey Ġlçesi, Çukur Köyü, Karadikenlik Mevkii, Hazine adına kayıtlı, 

119 ada, 37 sayılı orman parselinin bir bölümünün kararımız eki, 1/2000 ölçekli harita belirtildiği 

Ģekliyle 1. ve 3. derece arkolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, Karadeniz Ereğli Müze 

Müdürlüğünce hazırlanan tescil fiĢinin onaylanmasına, 

Bu alanlarda gerçekleĢtirilecek her türlü uygulamanın yürürlükte bulunan ilke kararları ve 

mevzuat çerçevesince yürütülmesi gerektiğine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 

uyarınca, Koruma Amaçlı Ġmar Planı yapılıncaya kadar Arkeolojik sit alanlarına iliĢkin 

yürürlükteki ilke kararlarında yer alan hususların geçiĢ dönemi koĢulları olarak belirlenmesine 

karar verildi. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)  30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI
2018/11595 Bazı İllerimizde Yaşanan Terör Olayları Nedeniyle Zarar Gören

Gerçek veya Tüzel Kişi Üreticilerin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ile
Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Düşük Faizli Kredi
Kullandırılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararları Kapsamındaki
Kredi Borçlarının Ertelenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına
İlişkin Karar

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’ın Vekâlet Etmesine Dair

Tezkere

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Başbakan Yardımcısı Hakan ÇAVUŞOĞLU’na, Başbakan Yardımcısı Fikri

IŞIK’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Kültür ve Turizm Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı İsmet YILMAZ’ın Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere
— Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı

Veysel EROĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARI
— Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 03/04/2018 Tarihli ve 538

Sayılı Kararı

YÖNETMELİK
— Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemelere Dair

Yönetmelik

TEBLİĞ
— Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Aktif ve Akıllı Madde ve

Malzemelere Dair Tebliğ (No: 2018/9)

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


