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Adalet Bakanlığından:
HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK
KANUNU YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesine ilişkin her türlü arabuluculuk faaliyeti ile arabuluculuğa ilişkin usul ve
esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesine ilişkin her türlü arabuluculuk faaliyeti, idarenin taraf olduğu özel hukuk uyuşmazlıklarında idarenin temsili, dava şartı olarak düzenlenen arabuluculuk sürecinin usul ve
esasları ile arabulucuların eğitimi, arabuluculuk sınavının yapılması, arabulucular sicilinin düzenlenmesi, arabulucuların ve eğitim kuruluşlarının denetlenmesi ile Arabuluculuk Daire Başkanlığı ve Arabuluculuk Kurulunun çalışma usul ve esaslarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 7/6/2012 tarihli ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun 15 inci maddesinin onuncu fıkrası, 19 uncu maddesinin ikinci
fıkrası, 22 nci maddesi, 31 inci maddesinin sekizinci fıkrası, 36 ncı maddesi ile 12/10/2017 tarihli ve 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 3 üncü maddesinin yirmi ikinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Adliye arabuluculuk bürosu: Arabuluculuğa başvuranları bilgilendirmek, arabulucuları görevlendirmek ve kanunla verilen diğer görevleri yerine getirmek üzere Bakanlıkça adliyelerde kurulan birimi,
b) Arabulucu: Arabuluculuk faaliyetini yürüten ve Bakanlıkça oluşturulan arabulucular
siciline kaydedilmiş gerçek kişiyi,
c) Arabuluculuk: Sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, tarafların çözüm üretemediklerinin ortaya çıkması hâlinde çözüm önerisi de getirebilen, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla ve kamu
hizmeti olarak yürütülen ihtiyari bir uyuşmazlık çözüm yöntemini,
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ç) Arabulucu Bilgi Sistemi: Arabuluculukla ilgili tüm iş ve işlemlerin elektronik ortamda yapılmasını sağlayan bilişim sistemini,
d) Arabuluculuk bürosu: Arabulucunun işlerini yürüttüğü yeri,
e) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,
f) Daire Başkanlığı: Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Arabuluculuk Daire Başkanlığını,
g) Eğitim kuruluşları sicili: Arabuluculuk eğitimi verme izni alan eğitim kuruluşlarının
kaydedildiği sicili,
ğ) Eğitim modulü: Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan ve eğitim kuruluşlarına arabuluculuk eğitiminde kullanılmak üzere verilen eğitim ve öğretim materyallerini,
h) Elektronik ortam: Bilişim sistemi ve bilişim ağından oluşan toplam ortamı,
ı) Genel Müdürlük: Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünü,
i) İdare: 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa
ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan idare ve kurumlar ile 5018 sayılı Kanunda
tanımlanan mahalli idareler ve bu idareler tarafından kurulan işletmeleri, özel kanunla kurulmuş
diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı
ortaklıkları, müessese ve işletmelerini, sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer
ortaklıkları,
j) Kanun: Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununu,
k) Komisyon: Arabuluculuk müzakerelerinde idareyi temsil eden komisyonu,
l) Kurul: Arabuluculuk Kurulunu,
m) Sicil: Arabulucular sicilini,
n) Tarife: Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından yıllık olarak hazırlanan ve Kurul
tarafından onaylanan Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesini,
o) Üst yönetici: Bakanlıklarda müsteşarı, il özel idarelerinde valiyi, belediyelerde belediye başkanını, diğer kamu idarelerinde kendi mevzuatına göre tanımlanan en üst yöneticiyi
veya kurulu,
ö) Yazılı sınav: Temel arabuluculuk eğitimini tamamlayanlara Bakanlıkça yapılacak
yazılı sınavı,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Arabuluculuğun Temel İlkeleri
İradi olma ve eşitlik
MADDE 5 – (1) Taraflar, arabulucuya başvurmak, süreci devam ettirmek, sonuçlandırmak veya bu süreçten vazgeçmek konusunda tamamen serbest olup, öncelikle uyuşmazlığı
arabuluculuk yoluyla sonuçlandırma konusunda anlaşırlar. Taraflar, bu sürecin içine zorla dâhil
edilemeyecekleri gibi her aşamada uyuşmazlığı arabuluculuk yoluyla çözmekten de vazgeçebilirler. Ancak dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin özel hükümler saklıdır.
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(2) Taraflar, gerek arabulucuya başvururken gerekse süreç boyunca eşit haklara sahiptirler. Taraflardan biri arabuluculuk sürecinin dışında bırakılamayacağı gibi söz hakkı da diğerine göre kısıtlanamaz.
Gizlilik
MADDE 6 – (1) Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça arabulucu, arabuluculuk faaliyeti
çerçevesinde kendisine sunulan veya herhangi bir şekilde elde ettiği bilgi ve belgeler ile diğer
kayıtları gizli tutmakla yükümlüdür.
(2) Aksi kararlaştırılmadıkça taraflar, kanuni temsilcileri, avukatları ve görüşmelere katılan diğer kişiler de bu konudaki gizliliğe uymak zorundadır.
(3) Gizlilik kuralına uyma yükümlülüğü, arabulucunun yanında çalışan kişiler, denetim
ve gözetimi altında ilgili mevzuat çerçevesinde staj yapanlar, Bakanlık ve Kurul görevlileri
yönünden de geçerlidir.
(4) Gizlilik kuralına aykırı hareket eden arabulucunun; hukuki ve cezai sorumluluğu
saklı olup, sicilden silinmesine karar verilebilir.
Beyan veya belgelerin kullanılamaması
MADDE 7 – (1) Taraflar, arabulucu veya arabuluculuğa katılanlar da dâhil olmak üzere
üçüncü bir kişi, uyuşmazlıkla ilgili olarak hukuk davası açıldığında yahut tahkim yoluna başvurulduğunda, aşağıdaki beyan veya belgeleri delil olarak ileri süremez ve bunlar hakkında tanıklık yapamaz:
a) Taraflarca yapılan arabuluculuk daveti veya bir tarafın arabuluculuk faaliyetine katılma isteği.
b) Uyuşmazlığın arabuluculuk yolu ile sona erdirilmesi için taraflarca ileri sürülen görüşler ve teklifler.
c) Arabuluculuk faaliyeti esnasında, taraflarca ileri sürülen öneriler veya herhangi bir
vakıa veya iddianın kabulü.
ç) Sadece arabuluculuk faaliyeti dolayısıyla hazırlanan belgeler.
(2) Birinci fıkra hükmü, beyan veya belgenin şekline bakılmaksızın uygulanır.
(3) Birinci fıkrada belirtilen bilgilerin açıklanması mahkeme, hakem veya herhangi bir
idari makam tarafından istenemez. Bu beyan veya belgeler, birinci fıkrada öngörülenin aksine,
delil olarak sunulmuş olsa dahi hükme esas alınamaz. Ancak, söz konusu bilgiler bir kanun
hükmü tarafından emredildiği veya arabuluculuk süreci sonunda varılan anlaşmanın uygulanması ve icrası için gerekli olduğu ölçüde açıklanabilir.
(4) Birinci, ikinci ve üçüncü fıkralar, arabuluculuğun konusuyla ilgili olup olmadığına
bakılmaksızın, hukuk davası ve tahkimde uygulanır.
(5) Birinci fıkrada belirtilen sınırlamalar saklı kalmak koşuluyla, hukuk davası ve tahkimde ileri sürülebilen deliller, sadece arabuluculukta sunulmaları sebebiyle kabul edilemeyecek deliller hâline gelmez.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Arabulucuların Hak ve Yükümlülükleri
Unvanın kullanılması
MADDE 8 – (1) Arabulucu unvanını ve bu unvanın sağladığı yetkileri sadece sicile
kayıtlı arabulucular kullanabilir. Hukuk uyuşmazlıklarında arabulucular haricinde, her ne nam
altında olursa olsun taraflar arasında iletişim ve müzakere sürecini yürütmek üzere bir üçüncü
kişi görevlendirilemez.
(2) Arabulucu, arabuluculuk faaliyetine başlamadan önce bu unvanını taraflara bildirmek zorundadır.
(3) Daire Başkanlığı, arabulucuların uzmanlık alanlarını ve uzmanlığa ilişkin usul ve
esasları belirler.
Ücret ve masrafların istenmesi
MADDE 9 – (1) Arabulucu yapmış olduğu faaliyet karşılığı ücret ve masrafları isteme
hakkına sahiptir. Arabulucu, ücret ve masraflar için avans da talep edebilir.
(2) Arabulucu, arabuluculuk süreci başlamadan önce de arabuluculuk teklifinde bulunan
taraf veya taraflardan ücret ve masraflar için avans isteyebilir. Bu fıkra uyarınca alınan ücret
arabuluculuk süreci sonunda alınacak arabuluculuk ücretinden mahsup edilir. Arabuluculuk
sürecinin başlamaması hâlinde bu ücret iade edilmez. Masraftan kullanılmayan kısım arabuluculuk süreci sonunda iade edilir.
(3) Aksi kararlaştırılmadıkça arabulucunun ücreti, faaliyetin sona erdiği tarihte yürürlükte bulunan Tarifeye göre belirlenir ve ücret ile masraf, taraflarca eşit olarak karşılanır.
(4) Arabulucu, arabuluculuk sürecine ilişkin olarak belirli kişiler için aracılık yapma
veya belirli kişileri tavsiye etmenin karşılığı olarak herhangi bir ücret talep edemez. Bu yasağa
aykırı olarak tesis edilen işlemler batıldır.
Taraflarla görüşme ve iletişim kurulması
MADDE 10 – (1) Arabulucu, tarafların her biri ile ayrı ayrı veya birlikte görüşebilir.
Bu amaçla her türlü iletişim aracını kullanabilir.
(2) Arabulucu, arabuluculuk faaliyetine ilişkin işlem ve eylemlerin doğru uygulandığına
dair başlangıcından sona ermesine kadar sürece ilişkin önemli hususları belgelendirir. Belge,
arabulucu, taraflar ile varsa tarafların kanuni temsilcileri veya avukatlarınca imzalanır. Belge,
taraflar, kanuni temsilcileri veya avukatlarınca imzalanmaz ise sebebi belirtilmek sureti ile sadece arabulucu tarafından imzalanır.
Görevin özenle ve tarafsız biçimde yerine getirilmesi
MADDE 11 – (1) Arabulucu görevini özenle ve bizzat kendisi yerine getirmek zorunda
olup, bu görevini kısmen dahi olsa bir başkasına devredemez.
(2) Arabulucu, arabuluculuk faaliyetini yürütürken tarafsız davranmak zorunda olup,
tarafsızlığı hakkında şüpheye yol açacak tutum ve davranışta bulunamaz.
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(3) Arabulucu olarak görevlendirilen kimse, tarafsızlığından şüphe edilmesini gerektirecek önemli hâl ve şartların varlığı veya bu hâl ve şartların sonradan ortaya çıkması hâlinde
tarafları bilgilendirmekle yükümlüdür. Bu açıklamaya rağmen taraflar, arabulucudan görevi
üstlenmesini birlikte talep ederlerse, arabulucu bu görevi üstlenebilir yahut üstlenmiş olduğu
görevi sürdürebilir.
(4) Arabulucu, taraflar arasında eşitliği gözetmekle yükümlüdür.
(5) Arabulucu, bu sıfatla görev yaptığı uyuşmazlık ile ilgili olarak açılan davada, daha
sonra taraflardan birinin avukatı olarak görev üstlenemez.
Reklam yasağı
MADDE 12 – (1) Arabulucuların iş elde etmek için reklam sayılabilecek her türlü teşebbüs ve harekette bulunmaları ve özellikle tabelalarında ve basılı kâğıtlarında arabulucu,
avukat ve akademik unvan ile sicil numarası haricinde başka sıfat kullanmaları yasaktır.
Tarafların aydınlatılması
MADDE 13 – (1) Arabulucu, arabuluculuk faaliyetinin başında, tarafları arabuluculuğun esasları, süreci ve hukuki sonuçları hakkında, şahsen ve gerektiği gibi aydınlatmakla yükümlüdür.
(2) Arabulucu, arabuluculuk yoluyla çözümlenen hukuki uyuşmazlıklar ve arabuluculuk
faaliyeti sonucunda tarafların anlaşmaya varması durumunda düzenlenecek olan anlaşma belgesi ile icra edilebilirliğin nitelik ve hukuki sonuçları hakkında tarafları bilgilendirir.
Aidat ödenmesi
MADDE 14 – (1) Arabuluculardan sicile kayıtlarında giriş aidatı ve her yıl için yıllık
aidat alınır. Aidatlar Maliye Bakanlığına ödenir.
(2) Aidatlar, her yıl için Kurul tarafından belirlenir.
(3) Giriş aidatı ve yıllık aidatlar genel bütçeye gelir kaydedilir.
(4) Yıllık aidat her yılın Haziran ayı sonuna kadar ödenir.
İKİNCİ KISIM
Özel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Arabuluculuk Faaliyeti
Arabulucuya başvuru
MADDE 15 – (1) Taraflar dava açılmadan önce veya davanın görülmesi sırasında arabulucuya başvurma konusunda anlaşabilirler. Mahkeme de tarafları arabulucuya başvurmak
konusunda; arabuluculuğun esasları, süreci ve hukuki sonuçları hakkında aydınlatıp, arabuluculuk yoluyla uyuşmazlığın çözülmesinin sosyal, ekonomik ve psikolojik açıdan faydalarının
olabileceğini hatırlatarak onları teşvik edebilir. 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunundaki ön incelemeye ilişkin düzenlemeler saklıdır.
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(2) Aksi kararlaştırılmadıkça, taraflardan birinin arabulucuya başvuru teklifine otuz gün
içinde olumlu cevap verilmez ise bu teklif reddedilmiş sayılır.
(3) Arabuluculuk ücretini karşılamak için adli yardıma ihtiyaç duyan taraf, adliye arabuluculuk bürosunun bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesinin kararıyla adli yardımdan
yararlanabilir. Bu konuda 6100 sayılı Kanunun 334 ilâ 340 ıncı maddeleri kıyasen uygulanır.
(4) Üçüncü fıkra kapsamında arabuluculuk hizmeti verilmesi hâlinde arabulucunun ücreti Tarifeye göre belirlenir.
(5) Arabuluculuk sürecinde tarafların avukatlık hizmeti bakımından adli yardımdan yararlanabilmesi hususunda 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 176 ilâ 181 inci
maddeleri uygulanır.
Arabulucunun seçilmesi
MADDE 16 – (1) Başkaca bir usul kararlaştırılmadıkça arabulucu veya arabulucular
taraflarca seçilir.
Arabuluculuk faaliyetinin yürütülmesi
MADDE 17 – (1) Arabulucu, seçildikten sonra tarafları en kısa sürede ilk toplantıya
davet eder.
(2) Taraflar, emredici hukuk kurallarına aykırı olmamak kaydı ile arabuluculuk usulünü
serbestçe kararlaştırabilir.
(3) Taraflarca kararlaştırılmamışsa arabulucu; uyuşmazlığın niteliğini, tarafların isteklerini ve uyuşmazlığın hızlı bir şekilde çözümlenmesi için gereken usul ve esasları göz önüne
alarak arabuluculuk faaliyetini yürütür.
(4) Niteliği gereği yargısal bir yetkinin kullanımı olarak sadece hâkim tarafından yapılabilecek işlemler arabulucu tarafından yapılamaz.
(5) Arabulucu, sürecin yürütülmesi sırasında, taraflara hukuki tavsiyelerde bulunamaz.
(6) Arabulucu, arabuluculuk sürecini yürütürken tarafların temel çıkar ve gereksinimlerini ortaya koymaları ve bu doğrultuda menfaat temelli anlaşma sağlamaları için çaba gösterir.
Arabulucu bu aşamada çözüm önerisinde bulunamaz. Ancak tarafların çözüm üretemediklerinin
ortaya çıkması hâlinde arabulucu menfaat temelli bir çözüm önerisinde bulunabilir. Bununla
beraber tarafları bir çözüm önerisi ya da öneriler dizisini kabule zorlayamaz. Ancak, taraflardan
birinin uyuşmazlığın çözümü bağlamında sunmuş olduğu bir önerinin arabulucu tarafından,
diğer tarafa iletilmesi ve onun bu konudaki beyanının alınması bu kapsamda değerlendirilemez.
(7) Dava açıldıktan sonra tarafların birlikte arabulucuya başvuracaklarını beyan etmeleri
hâlinde yargılama, mahkemece üç ayı geçmemek üzere ertelenir. Bu süre, tarafların birlikte
başvurusu üzerine bir defaya mahsus olmak üzere üç aya kadar uzatılabilir.
(8) Arabuluculuk müzakerelerine taraflar bizzat, kanuni temsilcileri veya avukatları
aracılığı ile katılabilirler. Tarafların açık rızasıyla uyuşmazlığın çözümüne katkı sağlayabilecek
uzman kişiler de müzakerelerde hazır bulundurulabilir.
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(9) Arabulucular, Arabulucu Bilgi Sistemi üzerinden faaliyetlerini yürütebilirler.
(10) Arabulucular, yargı organları ve elektronik altyapısını tamamlamış kamu kurum
ve kuruluşları ile bilgi ve belge alışverişini elektronik ortamda yapabilirler.
İdarenin temsili
MADDE 18 – (1) Arabuluculuk müzakerelerinde idareyi, üst yönetici tarafından belirlenen iki üye ile hukuk birimi amiri veya onun belirleyeceği bir avukat ya da hukuk müşavirinden oluşan komisyon temsil eder. Hukuk biriminin veya kurum avukatının olmadığı hallerde
komisyon üyelerinin tamamı üst yönetici tarafından belirlenir. Yedek komisyon üyeleri de aynı
usulle seçilir. Komisyon kendisini vekil ile temsil ettiremez.
(2) İdare, arabuluculuk davetlerinin yapılacağı adres, kayıtlı elektronik posta adresi ve
telefon numarasını, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde internet
sitesinde yayınlar. Arabulucular görüşmeler kapsamında yapacakları davetlerde öncelikle bu
bilgileri esas alır.
(3) Komisyonda 2 yıl süreyle görev yapmak üzere asıl ve yedek üyeler belirlenir. İdare
merkezde veya taşra teşkilatlarında komisyonlar kurabilir.
(4) Süresi dolan üye yeniden seçilebilir. Asıl üyenin katılamadığı toplantıya yedek üye
katılır. Komisyon kararlarını oy birliği ile alır.
(5) Belirlenen komisyon üyeleri arabuluculuk sürecinde karar alma konusunda tam yetkilidir.
(6) Komisyon, arabuluculuk müzakereleri sonunda gerekçeli bir rapor düzenler ve beş
yıl boyunca saklar. Komisyonun sekretarya hizmetlerini yürüten birim tarafından gerekçeli raporların saklanmasına ilişkin gerekli tedbirler alınır.
(7) Komisyon üyeleri, bu madde kapsamındaki görevleri uyarınca aldıkları kararlar ve
yaptıkları işlemler nedeniyle görevinin gereklerine aykırı davrandıklarının mahkeme kararıyla
tespit edilmesi dışında, mali ve idari yönden sorumlu tutulamazlar.
(8) Komisyon üyelerinin arabuluculuk faaliyeti kapsamında yaptıkları işler ve aldıkları
kararlar sebebiyle açılacak tazminat davaları, ancak Devlet aleyhine açılabilir. Devlet ödediği
tazminattan dolayı görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle görevini kötüye kullanan üyelere ödeme tarihinden itibaren bir yıl içinde rücu eder.
(9) Devlet aleyhine tazminat davası açılması hâlinde mahkeme ilgili komisyon üyelerine
davayı re’sen ihbar eder.
(10) Komisyonun ve sekretaryasının çalışma usul ve esasları idareler tarafından belirlenir.
(11) Komisyon üyeleri bu madde kapsamındaki görevleri uyarınca ilgili özel ve kamu
kurum ve kuruluşları ile sekretarya aracılığıyla yazışma yetkisine sahiptir. Kurum ve kuruluşlar
tarafından komisyona ivedi olarak cevap verilir.
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(12) İdarelerin taraf olduğu özel hukuk uyuşmazlıklarında, arabuluculuk sürecinde idarenin temsili, anlaşma belgesinin düzenlenmesi ve diğer hususlarda 7036 sayılı Kanun ile bu
Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Arabuluculuk sürecinin başlaması ve sürelere etkisi
MADDE 19 – (1) Arabuluculuk süreci, dava açılmadan önce arabulucuya başvuru hâlinde, tarafların ilk toplantıya davet edilmeleri ve taraflarla arabulucu arasında sürecin devam
ettirilmesi konusunda anlaşmaya varılıp bu durumun bir tutanakla belgelendirildiği tarihten
itibaren işlemeye başlar. Dava açılmasından sonra arabulucuya başvuru hâlinde ise bu süreç,
mahkemenin tarafları arabuluculuğa davetinin taraflarca kabul edilmesi veya tarafların arabulucuya başvurma konusunda anlaşmaya vardıklarını duruşma dışında mahkemeye yazılı olarak
beyan ettikleri ya da duruşmada bu beyanlarının tutanağa geçirildiği tarihten itibaren işlemeye
başlar.
(2) Arabuluculuk sürecinin başlamasından sona ermesine kadar geçirilen süre, zamanaşımı
ve hak düşürücü sürelerin hesaplanmasında dikkate alınmaz.
Arabuluculuğun sona ermesi
MADDE 20 – (1) Aşağıda belirtilen hâllerde arabuluculuk faaliyeti sona erer:
a) Tarafların uyuşmazlık konusu üzerinde anlaşmaya varması.
b) Taraflardan birinin karşı tarafa veya arabulucuya, arabuluculuk faaliyetinden çekildiğini bildirmesi.
c) Tarafların anlaşarak arabuluculuk faaliyetini sona erdirmesi.
ç) Taraflara danışıldıktan sonra arabuluculuk için daha fazla çaba sarf edilmesinin gereksiz olduğunun arabulucu tarafından tespit edilmesi.
d) Uyuşmazlığın arabuluculuğa elverişli olmadığının tespit edilmesi.
(2) Arabuluculuk faaliyeti sonunda tarafların anlaştıkları, anlaşamadıkları veya arabuluculuk faaliyetinin nasıl sonuçlandığı son tutanak ile belgelendirilir. Arabulucu tarafından düzenlenecek bu tutanak; arabulucu, taraflar, kanuni temsilcileri veya avukatlarınca imzalanır.
Tutanak; taraflar, kanuni temsilcileri veya avukatlarınca imzalanmazsa, sebebi belirtilmek sureti
ile sadece arabulucu tarafından imzalanır.
(3) Arabuluculuk faaliyeti sonunda düzenlenen son tutanağa, faaliyetin sonuçlanması
dışında hangi hususların yazılacağına taraflar karar verir. Arabulucu, bu tutanak ve sonuçları
konusunda taraflara gerekli açıklamaları yapar.
(4) Arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi hâlinde, arabulucu, bu faaliyete ilişkin kendisine yapılan bildirimi, tevdi edilen ve elinde bulunan belgeleri, ikinci fıkraya göre düzenlenen
tutanağı beş yıl süre ile saklamak zorundadır. Arabulucu, arabuluculuk faaliyeti sonunda düzenlediği son tutanağın birer örneğini taraflara verir. Tutanağın bir örneğini de arabuluculuk
faaliyetinin sona ermesinden itibaren bir ay içinde Arabulucu Bilgi Sistemi üzerinden Genel
Müdürlüğe gönderir.
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(5) Arabulucu, arabuluculuk sürecinde hukuki ve fiili sebeplerle görevini yapamayacak
hâle gelirse, tarafların üzerinde anlaştığı yeni bir arabulucu ile süreç kaldığı yerden devam ettirilebilir. Önceki yapılan işlemler geçerliliğini korur.
Tarafların anlaşması
MADDE 21 – (1) Arabuluculuk faaliyeti sonunda varılan anlaşmanın kapsamı taraflarca belirlenir, anlaşma belgesi düzenlenmesi hâlinde, bu belge taraflar ve arabulucu tarafından
imzalanır.
(2) Taraflar, arabuluculuk faaliyeti sonunda bir anlaşmaya varırsa, bu anlaşma belgesinin icra edilebilirliğine ilişkin şerh verilmesini talep edebilirler. Bu şerhi içeren anlaşma, ilam
niteliğinde belge sayılır.
(3) Dava açılmadan önce arabuluculuğa başvurulmuşsa, anlaşmanın icra edilebilirliğine
ilişkin şerh verilmesi, çekişmesiz yargıya ilişkin yetki hükümleri yanında arabulucunun görev
yaptığı yer sulh hukuk mahkemesinden talep edilebilir.
(4) Davanın görülmesi sırasında arabuluculuğa başvurulması durumunda anlaşmanın
icra edilebilirliğine ilişkin şerh verilmesi, davanın görüldüğü mahkemeden talep edilebilir.
(5) İcra edilebilirlik şerhinin verilmesi, çekişmesiz yargı işidir ve buna ilişkin inceleme
dosya üzerinden yapılır. Ancak arabuluculuğa elverişli olan aile hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarda inceleme duruşmalı olarak yapılır. Bu incelemenin kapsamı anlaşmanın içeriğinin arabuluculuğa ve cebrî icraya elverişli olup olmadığı hususları ile sınırlıdır. Anlaşma belgesine
icra edilebilirlik şerhi verilmesi için mahkemeye yapılacak olan başvuru ile bunun üzerine verilecek kararlara karşı ilgili tarafından istinaf yoluna gidilmesi hâlinde, maktu harç alınır. Taraflar anlaşma belgesini icra edilebilirlik şerhi verdirmeden başka bir resmî işlemde kullanmak
isterlerse, damga vergisi de maktu olarak alınır.
(6) Taraflar ve avukatları ile arabulucunun birlikte imzaladıkları anlaşma belgesi, icra
edilebilirlik şerhi aranmaksızın ilam niteliğinde belge sayılır.
(7) Arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılması hâlinde, üzerinde anlaşılan hususlar hakkında taraflarca dava açılamaz.
İKİNCİ BÖLÜM
Dava Şartı Olarak Arabuluculuk
Dava şartı olarak arabuluculuk
MADDE 22 – (1) Arabulucuya başvurulmuş olmasının kanunla dava şartı olarak düzenlendiği durumlarda davacı, arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamadığına ilişkin
son tutanağın aslını veya arabulucu tarafından onaylanmış bir örneğini dava dilekçesine eklemek zorundadır.
(2) Bu zorunluluğa uyulmaması hâlinde mahkemece davacıya, son tutanağın bir haftalık
kesin süre içinde mahkemeye sunulması gerektiği, aksi takdirde davanın usulden reddedileceği
ihtarını içeren davetiye gönderilir. İhtarın gereği yerine getirilmez ise dava dilekçesi karşı tarafa
tebliğe çıkarılmaksızın davanın usulden reddine karar verilir.
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(3) Dava dilekçesi içeriğinden açıkça arabulucuya başvurulmadan dava açıldığının anlaşılması hâlinde derhal herhangi bir usuli işlem yapılmadan ve duruşma yapılmaksızın dosya
üzerinden davanın, dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddine karar verilir.
Dava şartı olarak arabuluculuğa başvuru
MADDE 23 – (1) Başvuru karşı tarafın, karşı taraf birden fazla ise bunlardan birinin
yerleşim yerindeki veya işin yapıldığı yerdeki adliye arabuluculuk bürosuna, adliye arabuluculuk bürosu kurulmayan yerlerde ise görevlendirilen sulh hukuk mahkemesi yazı işleri müdürlüğüne yapılır. Adliye arabuluculuk bürosu kurulmayan yerlerde, büronun görevini, görevlendirilen sulh hukuk mahkemesi yazı işleri müdürlüğü yerine getirir.
(2) Tarafların ve uyuşmazlık konusunun aynı olduğu durumlarda birden fazla başvuru
yapılmış ise, başvurunun hukuki sonuçları bakımından ilk başvuru esas alınır.
(3) Başvuru, dilekçe ile veya bürolarda bulunan formların doldurulması suretiyle yahut
elektronik ortamda yapılabilir.
(4) Arabuluculuk başvurusu sırasında başvurandan, uyuşmazlık konusuna ilişkin hususların açıklanması istenir.
Dava şartı olarak arabuluculukta arabulucunun görevlendirilmesi
MADDE 24 – (1) Arabulucu, adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlıklarına bildirilen listeden adliye arabuluculuk bürosu tarafından puanlama yöntemiyle belirlenir. Ancak tarafların listede yer alan herhangi bir arabulucu üzerinde başvuru sırasında anlaşmaları hâlinde taraflar veya tarafların imzasını taşıyan bir tutanakla beraber üzerinde anlaşılan arabulucu, durumu adliye arabuluculuk bürosuna bildirdiğinde bu arabulucu görevlendirilir. Dava şartı olan arabuluculuk ile ilgili uyuşmazlıklarda liste dışında bir arabulucu görevlendirilemez.
(2) Başvuran taraf, kendisine ve elinde bulunması hâlinde karşı tarafa ait her türlü iletişim bilgisini adliye arabuluculuk bürosuna verir. Adliye arabuluculuk bürosu, tarafların resmi
kayıtlarda yer alan iletişim bilgilerini araştırmaya da yetkilidir. İlgili kurum ve kuruluşlar, uyuşmazlık konusuyla sınırlı olmak üzere adliye arabuluculuk bürosu tarafından talep edilen iletişim
bilgilerini vermekle yükümlüdür.
(3) Taraflara ait iletişim bilgileri, görevlendirilen arabulucuya adliye arabuluculuk bürosu tarafından verilir. Arabulucu bu iletişim bilgilerini esas alır, ihtiyaç duyduğunda kendiliğinden araştırma da yapabilir. Elindeki bilgiler itibarıyla her türlü iletişim vasıtasını kullanarak
görevlendirme konusunda tarafları bilgilendirir ve ilk toplantıya tarafları ve varsa avukatlarını
birlikte davet eder. Bilgilendirme ve davete ilişkin işlemlerini belgeye bağlar. Arabulucu taraflara ulaşamaması hâlinde, ulaşmak için hangi yolları denediğini ve hangi sebeplerle ulaşamadığını son tutanakta belirtir.
Dava şartı olarak arabuluculukta arabuluculuk faaliyeti
MADDE 25 – (1) Arabuluculuk görüşmelerine taraflar bizzat, kanuni temsilcileri veya
avukatları, idareler ise oluşturacakları komisyon aracılığıyla katılabilirler. İşverenin adi veya
resmi yazılı belgeyle yetkilendirdiği çalışanı da görüşmelerde işvereni temsil edebilir ve son
tutanağı imzalayabilir.
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(2) Arabulucu adliye arabuluculuk bürosu tarafından görevlendirildikten sonra ilk önce
başvuran taraftan başlamak üzere asiller ile ön görüşme yapar, başvurucudan ve diğer taraftan
uyuşmazlığın esasını öğrenir. Arabulucu asilleri, arabuluculuğun esasları, süreci ve sonuçları
hakkında aydınlatıp, arabuluculuk yoluyla uyuşmazlığın çözümünün ekonomik, sosyal ve psikolojik faydalarının olduğunu hatırlatarak onları bilgilendirir. Asilleri ilk oturuma varsa vekilleri ile birlikte davet eder.
(3) Arabulucu ilk oturum davetini yaparken toplantı tarihi ve yerinin belirlenmesi konusunda taraflar ile iletişim kurar. Taraflarla yaptığı görüşme sonucunda bir mutabakat sağlanamazsa toplantı tarihini ve yerini kendisi belirler.
(4) Arabulucu, görevlendirmeyi yapan adliye arabuluculuk bürosunun yetkili olup olmadığını kendiliğinden dikkate alamaz. Karşı taraf en geç ilk toplantıda, yerleşim yeri ve işin
yapıldığı yere ilişkin belgelerini sunmak suretiyle adliye arabuluculuk bürosunun yetkisine itiraz edebilir. Bu durumda arabulucu, dosyayı derhal ilgili sulh hukuk mahkemesine gönderilmek
üzere adliye arabuluculuk bürosuna teslim eder. Mahkeme, harç alınmaksızın dosya üzerinden
ivedilikle yapacağı inceleme sonunda yetkili adliye arabuluculuk bürosunu belirleyip kesin
olarak karara bağlar ve dosyayı adliye arabuluculuk bürosuna iade eder. Yetki itirazına ilişkin
inceleme yapılırken mahkemece atamayı yapan büro değil görevlendirilen arabulucunun listesinde kayıtlı bulunduğu komisyon dikkate alınır. Mahkeme kararı adliye arabuluculuk bürosu
tarafından 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca taraflara masrafı suçüstü ödeneğinden karşılanmak üzere tebliğ edilir. Yetkisiz adliye arabuluculuk bürosu
ayrıca kararı görevlendirdiği arabulucuya bildirir. Arabulucu görevlendirmeyi Arabulucu Bilgi
Sistemi üzerinden sonlandırır. Arabulucu bundan önceki yaptığı hizmetler sebebiyle 26 ncı
maddenin ikinci fıkrası uyarınca ücrete hak kazanır. Yetki itirazının reddi durumunda aynı arabulucu yeniden görevlendirilir ve 27 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen süreler yeni
görevlendirme tarihinden başlar. Yetki itirazının kabulü durumunda ise kararın tebliğinden itibaren bir hafta içinde yetkili adliye arabuluculuk bürosuna başvurulabilir. Bu takdirde yetkisiz
adliye arabuluculuk bürosuna başvurma tarihi yetkili adliye arabuluculuk bürosuna başvurma
tarihi olarak kabul edilir. Yetkili adliye arabuluculuk bürosu, 24 üncü maddenin birinci fıkrası
uyarınca arabulucu görevlendirir.
(5) Arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren üç hafta içinde sonuçlandırır. Bu süre zorunlu hallerde arabulucu tarafından en fazla bir hafta uzatılabilir. Sürenin
sonucunda arabulucu anlaşamama yönünde re’sen son tutanağı düzenler.
(6) Tarafların uyuşmazlık konusunda anlaşmaları veya kısmen anlaşmaları hâlinde süreç
anlaşma son tutanağı ile sonuçlandırılır. Bunların haricindeki her durumda taraflar anlaşmamış
sayılır ve anlaşmama son tutanağı düzenlenir.
(7) Tarafların arabuluculuk sürecinde ileri sürülen taleplerden bir kısmı üzerinde anlaşmaya varmaları hâlinde, üzerinde anlaşma sağlanan ve sağlanamayan hususlar son tutanakta
açıkça belirtilir ve ücret taraflardan aksi kararlaştırılmadıkça eşitçe alınır.
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(8) Arabulucu, taraflara ulaşılamaması, taraflar katılmadığı için görüşme yapılamaması,
yapılan görüşmeler sonucunda veya kanunda belirtilen süre içerisinde anlaşmaya varılamaması
yahut varılması hallerinde arabuluculuk faaliyetini sona erdirir ve son tutanağı düzenleyerek
durumu derhal adliye arabuluculuk bürosuna bildirir.
(9) Taraflardan birinin geçerli bir mazeret göstermeksizin ilk toplantıya katılmaması
sebebiyle arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi durumunda toplantıya katılmayan taraf, son
tutanakta belirtilir ve bu taraf davada kısmen veya tamamen haklı çıksa bile yargılama giderinin
tamamından sorumlu tutulur. Ayrıca bu taraf lehine vekâlet ücretine hükmedilmez. Her iki tarafın da ilk toplantıya katılmaması sebebiyle sona eren arabuluculuk faaliyeti üzerine açılacak
davalarda tarafların yaptıkları yargılama giderleri kendi üzerlerinde bırakılır. Arabulucu tarafları
ilk toplantıya her türlü iletişim aracıyla davet ettiğini belgelendirir. Arabulucunun düzenlediği
belgeler geçerli mazeretin değerlendirilmesinde esas alınır.
Dava şartı olarak arabuluculukta arabuluculuk ücreti ve giderler
MADDE 26 – (1) Tarafların arabuluculuk faaliyeti sonunda tamamen veya kısmen anlaşmaları hâlinde, arabuluculuk ücreti, Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesinin eki Arabuluculuk
Ücret Tarifesinin İkinci Kısmına göre aksi kararlaştırılmadıkça taraflarca eşit şekilde karşılanır.
Bu durumda ücret, Tarifenin Birinci Kısmında belirlenen iki saatlik ücret tutarından az olamaz.
İşe iade talebiyle yapılan görüşmelerde tarafların anlaşmaları durumunda, arabulucuya ödenecek ücretin belirlenmesinde işçiye işe başlatılmaması hâlinde ödenecek tazminat miktarı ile
çalıştırılmadığı süre için ödenecek ücret ve diğer haklarının toplamı, Tarifenin İkinci Kısmı
uyarınca üzerinde anlaşılan miktar olarak kabul edilir.
(2) Arabuluculuk faaliyeti sonunda tarafların anlaşamamaları hâlinde iki saatlik ücret
tutarı Tarifenin Birinci Kısmına göre Bakanlık bütçesinden ödenir. İki saatten fazla süren görüşmeler sonunda tarafların anlaşamamaları hâlinde ise iki saati aşan kısma ilişkin ücret aksi
kararlaştırılmadıkça taraflarca eşit şekilde, Tarifenin Birinci Kısmına göre karşılanır. Bakanlık
bütçesinden ödenen ve taraflarca karşılanan arabuluculuk ücreti, yargılama giderlerinden sayılır.
Dava açılması hâlinde mahkeme tarafından dava öncesi ödenen arabuluculuk ücretlerine ilişkin
makbuz dosyaya eklenir. Yargılama giderleri olarak hükmedilen tutar 6183 sayılı Kanuna göre
tahsil edilir.
(3) Sürecin sehven kayıt, mükerrer kayıt veya arabuluculuğa elverişli olmama nedeniyle
sona erdirilmesi hallerinde arabulucuya ikinci fıkra uyarınca ücret ödenmez.
(4) Bu madde uyarınca adliye arabuluculuk bürosu tarafından yapılması gereken zaruri
giderler; arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılması hâlinde anlaşma uyarınca taraflarca ödenmek, anlaşmaya varılamaması hâlinde ise ileride haksız çıkacak taraftan tahsil olunmak üzere Bakanlık bütçesinden karşılanır. Dava açılması hâlinde mahkeme tarafından, yapılan
zorunlu giderlere ilişkin makbuz dosyaya eklenir. Yargılama giderleri olarak hükmedilen tutar
6183 sayılı Kanuna göre tahsil edilir.
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(5) Adliye arabuluculuk bürosu tarafından, adliye arabuluculuk bürosu bulunmayan
yerde sulh hukuk mahkemesi yazı işleri müdürlüğü tarafından Bakanlık tarafından ödenen arabuluculuk ücretine ilişkin liste, ödenmek üzere Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir.
(6) Kamu görevlileri tarafından yürütülen arabuluculuk faaliyetleri sonucunda taraflarca
anlaşılan ya da Tarifeye göre tahakkuk edecek arabuluculuk ücreti, arabulucunun listesinde yer
aldığı komisyona bağlı adliye arabuluculuk bürosu veya adliye arabuluculuk bürosu bulunmayan yerde sulh hukuk mahkemesi yazı işleri müdürlüğüne arabulucu tarafından bildirilir. Taraflar, arabulucu ücretini belirlenen tarihte adliye arabuluculuk bürosu veznesine yatırır. Adliye
arabuluculuk bürosu yasal kesintileri yaptıktan sonra arabulucunun bildirmiş olduğu banka hesabına havale eder. Dava şartı olan arabuluculukta anlaşamama hâlinde düzenlenen sarf kararı
gereğince ücret Cumhuriyet savcılığınca arabulucunun banka hesabına yatırılır.
Dava şartı olarak arabuluculuğun sürelere etkisi
MADDE 27 – (1) Adliye arabuluculuk bürosuna başvurulmasından, son tutanağın düzenlendiği tarihe kadar geçen sürede uyuşmazlık konusu hususlarda zamanaşımı durur ve hak
düşürücü süre işlemez.
Dava şartı olarak arabuluculukta yetki ve atama usulü
MADDE 28 – (1) Arabuluculuk görüşmeleri, taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, arabulucuyu görevlendiren adliye arabuluculuk bürosunun bağlı bulunduğu adli yargı ilk derece
mahkemesi adalet komisyonunun yetki alanı içinde yürütülür.
(2) Seri uyuşmazlıklar, adliye arabuluculuk bürosu tarafından atanan aynı arabulucuya
tevdi edilir. Seri uyuşmazlığın sayısı ve puanlama usulü Daire Başkanlığınca belirlenir.
(3) Adliye arabuluculuk bürosunca yapılan atamalarda her dosya için arabulucuya puan
verilir, puanlama ve atama usulü ile performans kriterleri Daire Başkanlığı tarafından belirlenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Arabulucular Sicili
Sicilin tutulması
MADDE 29 – (1) Özel hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk yapma yetkisini kazanmış kişilerin sicilleri, sicil numarası verilmek suretiyle, Daire Başkanlığınca tutulur.
(2) Sicilde kişinin ad ve soyadı, uzmanlık alanı, varsa diğer mesleği, iş adresi ve akademik unvanı gibi şahsi bilgileri yer alır. Bu bilgiler, Daire Başkanlığı internet sitesinde duyurulur.
(3) Arabulucu, sicilde yer alan kendisine ait bilgilerde meydana gelen her türlü değişikliği bir ay içinde varsa belgesi ile birlikte Genel Müdürlüğe bildirmek zorundadır. Bu değişiklikler ile ilgili olarak Daire Başkanlığı tarafından elektronik ortamda gerekli düzeltmeler
yapılır.
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(4) Daire Başkanlığı, arabulucular hakkında elektronik ortamda şahsi sicil dosyası tutar.
Şahsi sicil dosyasına arabulucunun kimliği, öğrenim ve meslek durumu, bildiği yabancı dil,
meslekî eserleri ve yazıları, disiplin ve ceza soruşturması ve sonuçları, başka görevlerde geçen
hizmet gibi hususlara ilişkin belgeler konulur.
Sicile kayıt olma şartları
MADDE 30 – (1) Sicile kayıt, ilgilinin Daire Başkanlığına Arabulucu Bilgi Sistemi
üzerinden başvurması ve şartları taşıdığının anlaşılması üzerine yapılır.
(2) Sicile kaydedilebilmek için;
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Mesleğinde en az beş yıllık kıdeme sahip hukuk fakültesi mezunu olmak,
c) Tam ehliyetli olmak,
ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen
süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına
ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan
tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak,
d) Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak,
e) Arabuluculuk eğitimini tamamlamak ve Bakanlıkça yapılan yazılı sınavda başarılı
olmak,
gerekir.
(3) İlgili, başvuru sırasında 29 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şahsi bilgilerini içeren belgeler ile bu maddenin ikinci fıkrasındaki şartları taşıdığına dair belgeleri elektronik ortamda iletir.
(4) Başvuru tarihi itibarı ile fiilen avukatlık mesleğini veya bir kamu görevini ifa etmeyen başvuru sahiplerinin, arabuluculuk mesleğini yapmalarına ruhen ve bedenen engel bir
hâllerinin bulunmadığını sağlık kuruluşlarından alacakları raporlarla belgelendirmeleri gerekir.
(5) Sicile kayıt için başvuruda bulunan kişi, ikinci fıkranın (b) bendindeki şartı taşıdığını
ve dördüncü fıkrada bahsedilen sağlık durumunu düzenlenme tarihi itibarı ile altı aydan daha
eski tarihli olmayan belgelerle ispatlamak zorundadır.
(6) İkinci fıkrada sayılan sicile kayıt şartlarını taşıdığı anlaşılan ve belgelerinde eksiklik
bulunmayan başvuru sahiplerinin sicile kayıtlarının yapılacağı hususu ile şartları taşımadığı
anlaşılan veya verilen bir aylık süreye rağmen eksik belgelerini sunmayan başvuru sahiplerinin
sicile kayıtlarının yapılamayacağı hususunda Daire Başkanlığınca başvuru tarihinden veya eksik belgenin ikmalinden itibaren iki ay içinde karar verilir. Bu kararlar ilgilisine de tebliğ edilir.
Bu kişiler belge eksikliklerini ikmal ettiklerinde yeniden sicile kayıt için başvuruda bulunabilirler.
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(7) Arabulucu, sicile kayıt tarihinden itibaren faaliyetine başlayabilir.
(8) Arabulucu, üçüncü fıkrada sayılan şartlarla ilgili olarak kendisine ait bilgilerde meydana gelen her türlü değişikliği bir ay içinde varsa belgesi ile birlikte Genel Müdürlüğe iletir.
Bu değişiklikler ile ilgili olarak Daire Başkanlığı tarafından sicilde ve elektronik ortamda gerekli düzeltmeler yapılır.
(9) Daire Başkanlığı, sicile kayıtlı arabulucuları, görev yapmak istedikleri adli yargı
ilk derece mahkemesi adalet komisyonlarına göre listeler ve listeleri ilgili komisyon başkanlıklarına bildirir. Bir arabulucu, en fazla üç komisyon listesine kaydolabilir.
Sicilden silinme
MADDE 31 – (1) Arabuluculuk için aranan koşulları taşımadığı hâlde sicile kaydedilen
veya daha sonra bu koşulları kaybeden arabulucunun kaydı Daire Başkanlığınca silinir. Arabulucunun ölümü hâlinde de aynı işlem yapılır.
(2) Daire Başkanlığı, Kanunun öngördüğü yükümlülükleri önemli ölçüde veya sürekli
yerine getirmediğini tespit ettiği arabulucuyu yazılı olarak uyarır; uyarıya uyulmaması hâlinde
arabulucunun yazılı savunmasını ister. Arabulucu, istemin tebliğinden itibaren on günlük süre
içinde savunmasını vermek zorundadır. Tebliğden imtina eden veya bu süre içinde savunmada
bulunmayan arabulucu savunma hakkından vazgeçmiş sayılır. Bu işlemlerden sonra Daire Başkanlığı, gerekirse arabulucunun adının sicilden silinmesini Kuruldan talep eder. Kurul tarafından sicilden silinmeye yönelik bir karar verilirse Daire Başkanlığınca bu karar ilgilisine tebliğ
edilir.
(3) Arabulucu, sicilden kaydının silinmesini her zaman isteyebilir. Bu şekilde sicilden
kaydı silinenler sınav şartı aranmaksızın diğer şartları haiz ise yeniden sicile kayıt yaptırabilirler.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Eğitim, Sınav ve Denetim
BİRİNCİ BÖLÜM
Arabuluculuk Eğitimi ve Eğitim Kuruluşları
Arabuluculuk eğitimi
MADDE 32 – (1) Arabuluculuk eğitimi, hukuk fakültesi mezunu ve beş yıllık meslekî
kıdem kazanmış kişiler tarafından alınan, arabuluculuk faaliyetinin yürütülmesi ile arabuluculuğun yerine getirilmesi için gerekli olan bilgi ve becerilerin kazanılmasını amaçlayan eğitimi
ifade eder.
(2) Arabulucu olacak kişilere altmışsekiz saati teorik ve onaltı saati uygulamalı olmak
üzere asgari toplam seksendört saat arabuluculuk eğitimi verilir.
(3) Teorik ve uygulamalı eğitimin verilmesinde, eğitim modulü esas alınır.
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(4) Eğitime katılanların, belgeye dayalı ve eğitim kuruluşlarınca kabul edilen haklı bir
mazeretleri olmadıkça arabuluculuk eğitimi süresince verilen ders ve çalışmalara katılımları
zorunludur. Eğitim kuruluşlarınca, adayların derslere devam durumunu gösteren çizelge düzenlenir ve derslerin 1/12’sine devam etmeyenlerin eğitim programıyla ilişiği kesilir.
(5) Daire Başkanlığı, arabulucuların uzmanlık alanlarını ve uzmanlığa ilişkin usul ve
esasları belirlemeye yetkilidir.
(6) Arabuluculara, arabuluculuk eğitim izni verilen kuruluşlarca teorik ve uygulamalı,
toplam sekiz saatten az olmamak üzere üç yılda bir defa yenileme eğitimi verilir. Arabulucular
yenileme eğitimine sicile kaydedildiği tarihten itibaren üçüncü yılın içinde katılmak zorundadır.
(7) Yenileme eğitiminde; arabuluculuğa ilişkin mevzuat ve içtihat değişiklikleri ile arabuluculuk becerilerinin geliştirilmesine yönelik eğitim verilir.
Arabuluculuk eğitimi katılım belgesi
MADDE 33 – (1) Eğitim kuruluşlarınca, eğitimlerini başarı ile tamamlayan kişilere en
geç bir ay içinde arabuluculuk eğitimini tamamladıklarına dair katılım belgesi verilir.
Eğitim kuruluşlarına izin verilmesi
MADDE 34 – (1) Arabuluculuk eğitimi üniversitelerin hukuk fakülteleri, Türkiye Barolar Birliği veya Türkiye Adalet Akademisi tarafından verilir. Bu kuruluşlar Bakanlıktan izin
alarak eğitim verebilirler. İzin verilen eğitim kuruluşlarının listesi elektronik ortamda yayınlanır.
(2) İzin için yazılı olarak başvurulur. Başvuruda eğitimin içeriğini ve süresini kapsar
şekilde eğitim programı, eğiticilerin sayısı, unvanları, uzmanlıkları, yeterlikleri ve eğitim programının finansman kaynakları ile eğitim verilecek mekânlar hakkında gerekçeli ve yeterli bilgilere yer verilir.
(3) Başvuruda sunulan belgelere dayalı olarak, eğitimin amacına ulaşacağı, eğitimin
yapılacağı mekânların uygunluğu ve eğitim kuruluşlarında eğitim faaliyetinin devamlılığının
sağlanacağı tespit edilirse, ilgili eğitim kuruluşuna en çok üç yıl için geçerli olmak üzere izin
verilir. İzin verilen eğitim kuruluşu, eğitim kuruluşları siciline kaydedilir.
(4) İkinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen nitelikleri taşımadığı anlaşılan eğitim kuruluşunun başvurusu, başvuru talebinin Bakanlığa ulaştığı tarihten itibaren iki ay içinde incelenerek
reddedilir ve karar ilgilisine tebliğ edilir. Bakanlıkça iki ay içinde karar verilemediği takdirde
talep reddedilmiş sayılır.
(5) İzin süresi uzatılmayan veya izni iptal edilen eğitim kuruluşu, eğitim kuruluşları sicilinden ve elektronik ortamdaki listeden silinir. Bu eğitim kuruluşuna ait belgeler dosyasında
saklanır.
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İzin süresinin uzatılması
MADDE 35 – (1) Sicile kayıtlı olan bir eğitim kuruluşu kayıt süresinin bitiminden en
erken bir yıl ve en geç üç ay önce, eğitim kuruluşları sicilindeki kaydının geçerlilik süresinin
uzatılmasını yazılı olarak talep edebilir. Eğitim kuruluşunun 36 ncı maddeye göre sunduğu raporlardan, arabuluculuk eğitiminin başarılı şekilde devam ettiği ve 37 nci maddede belirtilen
sebepler bulunmadığı takdirde, verilmiş bulunan iznin geçerlilik süresi her defasında üç yıl
uzatılabilir. Eğitim kuruluşu, süresi içinde yaptığı başvuru hakkında karar verilinceye kadar
listede kayıtlı kalır.
(2) İzin süresinin uzatılmasına ilişkin talepler, talebin Bakanlığa ulaştığı tarihten itibaren
iki ay içinde incelenerek karara bağlanır ve karar ilgilisine tebliğ edilir.
Daire Başkanlığına bilgi verme yükümlülüğü
MADDE 36 – (1) Eğitim kuruluşları, her yıl ocak ayında bir önceki yıl içinde gerçekleştirdikleri eğitim faaliyetinin kapsamı, içeriği ve başarısı konusunda Daire Başkanlığına bir
rapor sunar.
(2) Rapor sunmayan eğitim kuruluşuna yazılı ihtarda bulunularak bir aylık süre verilir.
İhtarda, raporun verilen süreye rağmen sunulmaması hâlinde eğitim verme izninin iptal edileceği hususu belirtilir.
Eğitim kuruluşuna verilen iznin iptali
MADDE 37 – (1) Aşağıdaki hâllerde eğitim kuruluşuna verilmiş olan izin, Bakanlığın
talebi üzerine Kurul tarafından iptal edilir:
a) İzin verilebilmesi için aranan şartlardan birinin ortadan kalkmış olduğunun veya
mevcut olmadığının tespiti.
b) Eğitimin yeterli şekilde verilemediğinin tespiti.
c) Arabuluculuk eğitimi başarı belgesi düzenlenmesinde sahtecilik veya önemli hatalar
yapılması.
ç) 36 ncı maddedeki rapor verme yükümlülüğünün yapılan ihtara rağmen yerine getirilmemesi.
d) Eğitim faaliyetinin devamlılığının sağlanmadığının tespiti.
(2) Eğitim kuruluşunun yazılı talebi üzerine Daire Başkanlığınca her zaman eğitim izninin iptaline karar verilebilir.
İKİNCİ BÖLÜM
Sınav İlke ve Kuralları
Sınav
MADDE 38 – (1) Arabuluculuk eğitimini tamamlayanların sicile kayıt olabilmeleri
için bu Yönetmeliğe uygun olarak yapılacak yazılı sınavda başarılı olmaları zorunludur.
(2) Başarılı olanların sınav sonuçları, sicile kayıt işlemleri tamamlanıncaya kadar geçerliliğini korur.
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Sınavın yeri ve günü
MADDE 39 – (1) Sınav Bakanlık tarafından belirlenen arabulucu ihtiyaç sayısına göre
yapılır. Sınavın yapılacağı yer, tarih ve saat Daire Başkanlığınca belirlenir.
(2) Sınavın yeri, tarihi ve saati Genel Müdürlüğün resmî internet sayfasında yayımlanmak suretiyle duyurulur.
Sınavın konusu
MADDE 40 – (1) Sınav, 32 nci madde uyarınca arabuluculuk eğitimi sırasında verilen
konuları kapsar.
Sınav işlemlerinin yürütülmesi
MADDE 41 – (1) Daire Başkanlığı sınavla ilgili soruların hazırlattırılması, sınavın
ilanı, süresi, sınav tutanaklarının düzenlenmesi ile sınavlara ilişkin diğer işlemlerin yürütülmesini sağlar.
Sınava başvuru
MADDE 42 – (1) Sınava girmek isteyenlerin 30 uncu maddenin ikinci fıkrasının (a),
(b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartları taşıması ve arabuluculuk eğitimini tamamlaması
gerekir.
(2) Sınava başvurular, Arabulucu Bilgi Sistemi üzerinden elektronik imza ya da e-Devlet
şifresi kullanmak suretiyle, T.C. kimlik numarasını gösteren belge, adli sicil beyanı veya belgesi, arabuluculuk eğitimini tamamladığını gösteren katılım belgesi, hukuk fakültesi mezunu
ve mesleğinde en az beş yıllık kıdeme sahip olduğunu gösterir belgenin son başvuru günü bitimine kadar sisteme yüklenmesi suretiyle yapılır.
(3) Başvuruya ilişkin diğer usul ve esaslar sınav ilanında belirtilir.
Başvurunun incelenmesi
MADDE 43 – (1) Başvuru, ilgilinin sınava girebilme şartlarını taşıyıp taşımadığının
tespiti açısından incelenir.
(2) Başvuru sırasında istenen belgeleri sisteme eksik veya hatalı yüklemiş olanların ya
da sınava girebilme şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin başvuruları reddedilip, bu durum
kendilerine bildirilir.
(3) Sınava girebilme şartlarını taşıyanlara ilişkin gerekli bilgiler, sınavı yapacak kuruma
iletilir.
Sınavların yapılışı
MADDE 44 – (1) Sınav, klasik veya test usulü şeklinde yapılır.
(2) Bu sınav, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Türkiye ve Orta Doğu
Amme İdaresi Enstitüsü veya yükseköğretim kurumları arasından Bakanlıkça belirlenecek bir
kuruluşa yaptırılabilir.
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Sınavda başarı koşulu
MADDE 45 – (1) Sınavda yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alması koşuluyla
en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sınav ilanında belirtilen arabulucu ihtiyaç sayısı
kadar aday, sınavda başarılı sayılır. Başarılı sayılan en düşük puanlı adayla aynı puanı alan
adaylar da başarılı sayılır.
Sınav sonuçlarının açıklanması ve itiraz
MADDE 46 – (1) Daire Başkanlığı, sınav sonuçlarını, sınav sonuçlarının kendisine intikal ettiği tarihten itibaren bir ay içinde ilan eder.
(2) İlgililer, sınav sonuçlarının ilanından itibaren yedi gün içinde Daire Başkanlığına
yazılı olarak itiraz edebilirler.
(3) Daire Başkanlığı tarafından sınav ile ilgili itirazlar sınavı yapan kuruma yedi gün
içinde bildirilir. İtiraz sonuçları da ilgililere aynı süre zarfında Daire Başkanlığınca yazılı olarak
bildirilir.
(4) Sınava yapılan itirazlar, sınavı yapan kurum tarafından karara bağlanır.
(5) Sınavda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun ikinci fıkrada belirtilen süre içinde
tespit edilmesi hâlinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.
Sınavların geçersiz sayılması
MADDE 47 – (1) Sınava girenlerden;
a) İzin almadan sınav salonu veya yerini terk edenler,
b) Sınavda kopya çekenler veya kopya çekmeye teşebbüs edenler,
c) Sınavda kopya verenler veya kopya vermeye teşebbüs edenler,
ç) Kendi yerine başkasının sınava girmesini sağlayanlar,
d) Sınav düzenine aykırı davranışta bulunanlar
hakkında düzenlenen tutanak üzerine bunların sınavları geçersiz sayılır.
(2) Sınavı kazananlardan başvuruda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin
sınavı da geçersiz sayılır. Bu durumda olanlar hiçbir hak talebinde bulunamazlar. Ayrıca gerçeğe
aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında idari ve yasal işlemler yapılır.
Sınavlarda başarısız kabul edilme
MADDE 48 – (1) Sınava başvuranlardan;
a) 45 inci maddedeki sınav başarı koşulunu sağlamayanlar,
b) Sınavı geçersiz sayılanlar,
c) Sınava katılmayanlar,
başarısız kabul edilirler.
Yeni sınav hakkı
MADDE 49 – (1) 47 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince sınavları geçersiz sayılanlar ile 48 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri gereğince sınavlarda
başarısız kabul edilenler, sınavlara yeniden girebilme hakkına sahiptirler.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Denetim
Denetim yetkisi
MADDE 50 – (1) Arabulucular, arabuluculuk büroları ve arabuluculuk eğitim izni verilen kuruluşlar, Daire Başkanlığının denetimi altındadır.
Denetimin kapsamı
MADDE 51 – (1) Eğitim kuruluşları, arabulucular ve arabuluculuk büroları, Kanun,
Yönetmelik ve ilgili mevzuat uyarınca çıkarılan diğer düzenleyici işlemlere uygun hareket edip
etmediği yönünden denetlenir.
(2) Denetim sonucunda tespit edilen eksiklikler duruma göre Daire Başkanlığınca ilgili
kişi ve kuruluşlara yazılı bir şekilde bildirilerek bu eksikliklerin giderilmesi için eksikliğin niteliğine göre uygun bir süre verilir. Verilen süre sonunda eksiklikler giderilmediği takdirde
veya denetim sonucu, konusu suç teşkil eden uygulamalar tespit edildiğinde arabulucu veya
eğitim kuruluşları hakkında Kanun, Yönetmelik ve bu mevzuat uyarınca çıkarılan diğer düzenleyici işlemler uyarınca işlem yapılır ve gerekirse adli mercilere bildirimde bulunulur.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Teşkilat
BİRİNCİ BÖLÜM
Daire Başkanlığı
Daire Başkanlığı
MADDE 52 – (1) Daire Başkanlığı, bir daire başkanı, yeteri kadar tetkik hâkimi ve diğer personelden oluşur.
(2) Daire Başkanlığı nezdinde, Kanun ve bu Yönetmelikle verilen arabuluculuk faaliyetleri ile ilgili görevleri yerine getirmek üzere; Arabuluculuk Hizmetleri Bürosu, Sicil Bürosu
ve Eğitim Bürosu gibi bürolar başta olmak üzere hizmetin gereklerine uygun olarak yeterli sayıda büro oluşturulur.
Daire Başkanlığının görevleri
MADDE 53 – (1) Daire Başkanlığının görevleri genel olarak şunlardır:
a) Arabuluculuk hizmetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlamak.
b) Arabuluculukla ilgili yayın yapmak, bu konudaki bilimsel çalışmaları teşvik etmek
ve desteklemek.
c) Kurulun çalışması ile ilgili her türlü karar ve işlemi yürütmek ve görevleri ile ilgili
bakanlık, diğer kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşları, kamu yararına çalışan vakıf ve dernekler ile uygun görülen gönüllü gerçek ve tüzel
kişilerle işbirliği yapmak.
ç) Arabuluculuk kurumunun tanıtımını yapmak, bu konuda kamuoyunu bilgilendirmek,
ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum ve seminer gibi bilimsel organizasyonları düzenlemek veya desteklemek.
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d) Ülke genelinde arabuluculuk uygulamalarını izlemek, ilgili istatistikleri tutmak ve
yayımlamak.
e) Arabuluculuk eğitimi verecek kuruluşlar tarafından bu amaçla yapılan başvuru ile
eğitim kuruluşları sicilindeki kaydın geçerlilik süresinin uzatılması talebinin karara bağlanmasını Bakanlığın onayına sunmak, arabuluculuk eğitimi verecek eğitim kuruluşlarını listelemek
ve elektronik ortamda yayımlamak.
f) Arabulucu sicilini tutmak, sicile kayıt taleplerini karara bağlamak, 31 inci maddenin
birinci ve ikinci fıkraları kapsamında arabulucunun sicilden silinmesine karar vermek ve bu
sicilde yer alan kişilere ilişkin bilgileri elektronik ortamda duyurmak.
g) Arabulucular tarafından arabuluculuk faaliyeti sonunda düzenlenen son tutanakların
kayıtlarını tutmak ve birer örneklerini saklamak.
ğ) Görev alanına giren kanun ve düzenleyici işlemler hakkında inceleme ve araştırma
yaparak Genel Müdürlüğe öneride bulunmak.
h) Yıllık faaliyet raporunu ve izleyen yıl faaliyet planını hazırlayarak Kurulun bilgisine
sunmak.
ı) Yıllık Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesini hazırlamak.
İKİNCİ BÖLÜM
Arabuluculuk Kurulu ve Görevleri
Kurul
MADDE 54 – (1) Kurul aşağıdaki üyelerden oluşur:
a) Hukuk İşleri Genel Müdürü.
b) Arabuluculuk Daire Başkanı.
c) Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından hukuk mahkemelerinde görev yapmakta olan
birinci sınıfa ayrılmış hâkimler arasından seçilecek iki hâkim.
ç) Türkiye Barolar Birliğinden üç temsilci.
d) Türkiye Noterler Birliğinden bir temsilci.
e) Yükseköğretim Kurulu tarafından seçilen özel hukuk alanından bir öğretim üyesi.
f) Adalet Bakanı tarafından seçilecek üç arabulucu.
g) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden bir temsilci.
ğ) Kendisine mensup işçi sayısı en çok olan üç işçi sendikaları konfederasyonunca seçilecek birer temsilci.
h) En çok işveren mensubu olan işveren sendikaları konfederasyonunca seçilecek bir
temsilci.
ı) Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonundan bir temsilci.
i) Türkiye Adalet Akademisi Eğitim Merkezi Başkanı.
(2) Kurul Başkanı ihtiyaca göre Kurul toplantılarına uzman kişileri çağırabilir.
(3) Kurul Başkanı Hukuk İşleri Genel Müdürüdür. Genel Müdürün bulunmadığı toplantılarda Başkanlık görevi Arabuluculuk Daire Başkanı tarafından yerine getirilir.

2 Haziran 2018 – Sayı : 30439

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 25

(4) Kurul, mart ve eylül aylarında olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Ayrıca, Başkanın veya en az beş üyenin talebiyle Kurul her zaman toplantıya çağrılabilir.
(5) Kurul en az on kişi ile toplanır.
(6) Kurul üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar alır. Karara muhalif kalan üyelerin
görüşlerini yazılı olarak sunma hakları vardır. Karara muhalif üyeler, muhalefet gerekçelerini
en geç on gün içinde Kurul başkanlığına ibraz ederler.
(7) Mazeretsiz olarak art arda iki toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer. Üyeliği
düşen kişinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere kurum veya kuruluşunca yeni bir üye
görevlendirilir. Üyenin istifası veya ölümü hâlinde de aynı hüküm geçerlidir.
(8) Kurulun Bakanlık dışından görevlendirilen üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev
süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Eski Kurulun görevi yeni Kurul oluşuncaya kadar devam eder.
(9) Kurulun gündemi Daire Başkanlığınca belirlenip, Kurul toplantısından beş gün önce
Kurul üyelerinin iletişim adreslerine elektronik posta yoluyla gönderilir. Gündem dışı konular
da Kurulda görüşülebilir.
(10) Kurulun sekretaryası Daire Başkanlığınca yürütülür.
(11) Arabuluculuk Kuruluna başka yerden katılan Kurul üyelerinin gündelik, yol gideri,
konaklama ve diğer zorunlu giderleri 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre Bakanlıkça karşılanır.
Kurulun görevleri
MADDE 55 – (1) Kurulun görevleri şunlardır:
a) Arabuluculuk hizmetlerine ilişkin temel ilkeler ile arabuluculuk meslek kurallarını
belirlemek.
b) Arabuluculuk eğitimine ve eğitim kuruluşlarının nitelikleri ile çalışma usul ve esaslarına yönelik ilke ve standartlar ile arabuluculuk eğitimi sonunda yapılacak olan sınava ilişkin
temel ilke ve standartları tespit etmek.
c) Arabulucuların denetimine ilişkin kuralları belirlemek.
ç) Kanuna göre çıkarılması gereken ve Genel Müdürlük tarafından hazırlanan yönetmelik taslaklarına, gerekirse değişiklik yaparak son şeklini vermek.
d) Eğitim kuruluşlarının eğitim izinlerini iptal etmek.
e) 31 inci maddenin üçüncü fıkrası kapsamında arabulucunun sicilden silinmesine karar
vermek.
f) Arabulucuların ödeyecekleri giriş aidatını ve yıllık aidatları tespit etmek.
g) Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesini gerekiyorsa değişiklik yapmak suretiyle onaylamak.
ğ) Daire Başkanlığı tarafından yürütülecek faaliyetlerin etkinliğini artırmak üzere tavsiyelerde bulunmak.
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h) Daire Başkanlığının yıllık faaliyet raporu ve planı hakkında görüş bildirmek.
ı) Daire Başkanlığının faaliyet planında yer alan konularla ilgili kurum ve kuruluşların
uygulamaya sağlayabileceği katkıları belirlemek.
i) Arabuluculuk hizmetlerinin yürütülmesiyle ilgili olarak gerek Daire Başkanlığınca
bildirilen ve gerekse re’sen öğrenilen genel ve önemli sorunları görüşüp, çözüm önerilerinde
bulunmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Adliye Arabuluculuk Bürosu
Adliye arabuluculuk bürosu
MADDE 56 – (1) Arabuluculuğa başvuranları bilgilendirmek, arabulucuları görevlendirmek ve kanunla verilen diğer görevleri yerine getirmek üzere Bakanlık tarafından uygun
görülen adliyelerde, adliye arabuluculuk büroları kurulur.
Adliye arabuluculuk büro personeli
MADDE 57 – (1) Adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu tarafından, münhasıran bu bürolarda çalışmak üzere bir yazı işleri müdürü ile yeteri kadar personel görevlendirilir.
Adliye arabuluculuk bürolarının denetimi
MADDE 58 – (1) Adliye arabuluculuk büroları, Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından
belirlenen sulh hukuk hâkiminin gözetim ve denetimi altında görev yapar. Adliye arabuluculuk
bürosu kurulmayan yerlerde bu büroların görevi, adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonunca görevlendirilen sulh hukuk mahkemesi yazı işleri müdürlüğü tarafından ilgili hâkimin gözetim ve denetimi altında yerine getirilir.
BEŞİNCİ KISIM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 59 – (1) 26/1/2013 tarihli 28540 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hukuk
Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yenileme eğitimine esas kayıt tarihi
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 1/1/2018 tarihinden önce sicile kaydolanlar bakımından bu
Yönetmeliğin Resmî Gazete’de yayımlandığı tarih 32 nci maddenin altıncı fıkrası uyarınca,
sicile kayıt tarihi sayılır.
Yürürlük
MADDE 60 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 61 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.
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Adalet Bakanlığından:
KONKORDATO KOMİSERİNİN NİTELİKLERİNE VE ALACAKLILAR
KURULUNUN ZORUNLU OLARAK OLUŞTURULMASINA
DAİR YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Dayanak
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas
Kanunu hükümleri uyarınca görevlendirilecek konkordato komiserinin nitelikleri ile alacaklı
sayısı, alacak miktarı ve alacakların çeşitliliği dikkate alınarak alacaklılar kurulunun zorunlu
olarak oluşturulacağı haller ve alacaklılar kuruluna dair diğer hususlara ilişkin usul ve esasları
belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 2004 sayılı Kanun hükümlerine göre görevlendirilecek konkordato komiserinin nitelikleri ile alacaklılar kurulunun zorunlu olarak oluşturulacağı
haller ve alacaklılar kuruluna dair diğer hususları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2004 sayılı Kanunun 289 uncu maddesinin dördüncü
fıkrası ile 290 ıncı maddesinin altıncı fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
İKİNCİ BÖLÜM
Konkordato Komiseri
Konkordato komiserinin nitelikleri
MADDE 4 – (1) Konkordato komiseri olarak görevlendirilecek kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır:
a) Türk vatandaşı olmak.
b) Tam ehliyetli olmak.
c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından
mezun olmak ve beş yıldan az olmamak üzere mesleki tecrübeye sahip bulunmak.
ç) İflas etmemiş olmak.
d) Son üç yıl içinde görevin gerektirdiği özen yükümlülüğüne uymadığından dolayı
konkordato komiserliği görevine son verilmemiş olmak.
e) Görevlendirildiği tarih itibarıyla disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten
çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten yasaklanmamış olmak.
f) Kamu hizmetinden yasaklı olmamak.
g) Fiilen yürütmekte olduğu mesleğinin ilgili mevzuatında, konkordato komiserliğini
yürütmesine engel bir hüküm bulunmamak.
ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen
süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına
ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kö-
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tüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak.
h) Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak.
(2) Konkordato komiseri olarak üç kişinin görevlendirilmesi halinde, seçilecek komiserlerden birinin hukukçu ve birinin de yeminli mali müşavir olması tercih edilir.
(3) Bir kişi eş zamanlı olarak beşten fazla dosyada geçici komiser ve komiser olarak
görev yapamaz.
Konkordato komiserinin yasaklılık sebepleri ve yasak işler
MADDE 5 – (1) Konkordato komiseri;
a) Kendisinin,
b) Karı veya kocasının, nişanlısının yahut kan ve kayın alt ve üstsoyunun veya üçüncü
derece dâhil olmak üzere bu dereceye kadar olan kan ve kayın hısımlarının,
c) Kanuni temsilcisi veya vekili, çalışanı, kayyımı ya da yasal danışmanı bulunduğu
bir şahsın,
menfaati olan işleri göremeyip derhal görevlendirmeyi yapan asliye ticaret mahkemesine haber vermek zorundadır. Mahkeme tarafından müracaat yerinde görülürse komiserin
görevine son verilir.
(2) Konkordato komiseri, görevi kapsamında kendisi veya başkaları hesabına sözleşme
yapamaz, yaparsa hükümsüzdür.
Konkordato komiserliğinden kaçınma ve ayrılma sebepleri
MADDE 6 – (1) Aşağıdaki kişiler konkordato komiserliği görevini kabul etmekten kaçınabilirler:
a) Bedensel engelleri veya sürekli hastalıkları sebebiyle bu görevi yapmakta güçlük çekecek olanlar.
b) Uhdesinde birden fazla konkordato komiserliği görevi bulunanlar.
c) Mahkemece kabul edilecek başkaca bir mazereti bulunanlar.
(2) Konkordato komiseri haklı bir mazeretin ortaya çıkması halinde görevden ayrılmayı
beş gün içinde talep edebilir. Mazeretin kabulü mahkemenin takdirine bağlıdır.
Konkordato komiserinin yükümlülükleri
MADDE 7 – (1) Konkordato komiseri 2004 sayılı Kanunda belirtilen görevlerini yerine
getirirken aşağıdaki yükümlülüklere uymak zorundadır:
a) Görevini kanun, yönetmelik ve dürüstlük kuralları çerçevesinde tarafsız, objektif ve
özenle yerine getirmek.
b) Kendisine tevdi olunan görevi bizzat yerine getirmek.
c) Görevi sebebiyle öğrendiği sırların gizliliğini sağlamak ve korumak.
ç) Görevi sırasında elde ettiği bilgileri, kendisi, yakınları veya üçüncü kişiler yararına
doğrudan veya dolaylı bir menfaat elde etmek için kullanmamak.
d) Görev, unvan ve yetkilerini kullanarak kendisi, yakınları veya üçüncü kişiler lehine
menfaat sağlamamak, hediye kabul etmemek ve aracılıkta bulunmamak.
(2) Birinci fıkranın (c), (ç) ve (d) bentlerinde sayılan yükümlülükler komiserlik görevi
sona erdikten sonra da devam eder.
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(3) Birinci fıkrada sayılan yükümlülüklere aykırı davranan komiserin görevine mahkemece son verilir. Bu durum derhal bilirkişilik bölge kuruluna ve ayrıca eylemin suç oluşturması halinde Cumhuriyet başsavcılığına bildirilir.
Konkordato komiserinin bilgi ve belge temini ile iletişimi
MADDE 8 – (1) Konkordato komiseri görevi kapsamında ihtiyaç duyduğu bilgi ve belgeleri, özel ve kamu kurum ve kuruluşları ile ilgililerden talep edebilir, doğrudan yazışma yapabilir ve iletişim kurabilir.
Sicil
MADDE 9 – (1) Bilirkişilik bölge kurulları tarafından, konkordato komiseri olarak görevlendirilen kişinin bilgileri, görevlendirme tarihi, görevin sona ermesi ve sebeplerini içeren
özel sicil tutulur.
(2) Bu sicil, bir kişinin aynı anda beşten fazla dosyada konkordato komiseri olarak
görev almamasının ve konkordato komiserliği görevine son verilme sebeplerinin takibini sağlar.
(3) Görevlendirilen konkordato komiseri, sicile kaydedilmek üzere mahkeme tarafından
bağlı olduğu bölge adliye mahkemesinin kurulu bulunduğu yerdeki bilirkişilik bölge kuruluna
derhal bildirilir. Bu bildirim aşağıdaki hususları kapsar:
a) Görevlendirmeyi yapan mahkemenin adı ve dosyanın esas numarası.
b) Komiserin adı ve soyadı ile Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası.
c) Komiserin yerleşim yeri ve iletişim bilgileri.
ç) Komiserin mesleği, uzmanlık alanı, çalıştığı kurum veya kuruluşun adı.
(4) Komiserin görevinin sona ermesi halinde bu durum mahkemesince sebepleri ile birlikte derhal bilirkişilik bölge kuruluna bildirilir.
(5) Sicil, hâkim ve Cumhuriyet savcılarının erişimine açıktır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Alacaklılar Kurulu
Alacaklılar kurulunun oluşturulması
MADDE 10 – (1) Mahkeme tarafından kesin mühlet kararıyla birlikte veya en geç 2004
sayılı Kanunun 299 uncu maddesi uyarınca alacaklıların alacaklarını bildirmesi ve aynı Kanunun 300 üncü maddesi gereğince borçlunun alacaklılar hakkındaki beyanı alındıktan sonra,
yedi alacaklıyı geçmemek, herhangi bir ücret takdir edilmemek ve tek sayıda olmak kaydıyla
konkordato komiserinin de görüşü alınarak alacaklılar kurulu oluşturulabilir.
(2) Bu durumda alacakları, hukuki nitelik itibarıyla birbirinden farklı olan alacaklı sınıfları ve varsa rehinli alacaklılar, alacaklılar kurulunda hakkaniyete uygun şekilde temsil edilir.
Alacaklılar kurulunun zorunlu olarak oluşturulacağı haller
MADDE 11 – (1) Hukuki nitelikleri büyük ölçüde birbirine benzer alacaklar, aynı alacaklı sınıfında yer alır. Rehinli alacaklılar, rehnin kıymetini karşılayan miktardaki alacakları
bakımından ayrı bir sınıf olarak kabul edilir.
(2) En az üç alacaklı sınıfı bulunması kaydıyla, alacaklı sayısının iki yüz elliyi veya
alacak miktarının yüz milyon Türk Lirasını aşması halinde alacaklılar kurulunun oluşturulması
zorunludur.
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Alacaklılar kurulunun görevi
MADDE 12 – (1) Alacaklılar kurulu, komiserin faaliyetlerine nezaret eder; komisere
tavsiyelerde bulunabilir ve kanunun öngördüğü hâllerde mahkemeye görüş bildirir.
(2) Alacaklılar kurulu komiserin faaliyetlerini yeterli bulmazsa, mahkemeden komiserin
değiştirilmesini gerekçeli bir raporla isteyebilir. Mahkeme bu talep hakkında borçluyu ve komiseri dinledikten sonra kesin olarak karar verir.
Alacaklılar kurulunun çalışma usul ve esasları
MADDE 13 – (1) Alacaklılar kurulu her ay en az bir kere toplanır. Alacaklılar kurulunun aylık olağan toplantıları komiser tarafından belirlenerek bildirilen gün ve yerde yapılır.
(2) Alacaklılar kurulu ayrıca üyelerinin salt çoğunluğunun talebi üzerine her zaman
toplanabilir. Bu halde, yapılacak toplantıların komisere bildirilmesi zorunludur.
(3) Alacaklılar kurulu toplantıda hazır bulunanların oy çokluğuyla karar alır. Komiser
toplantılarda hazır bulunarak alınan kararları toplantıya katılanların imzasını almak suretiyle
tutanağa bağlar.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

—— • ——
Gaziantep Üniversitesinden:
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNETMELİĞİNİN
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 15/03/2000 tarihli ve 23994 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaziantep
Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Karadeniz Teknik Üniversitesinden:
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Karadeniz Teknik Üniversitesi Psikolojik
Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organlarına,
yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Karadeniz Teknik Üniversitesi Psikolojik Danışma
ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

2 Haziran 2018 – Sayı : 30439

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 31

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Gönüllü çalışan: Merkezde duyulan ihtiyaç çerçevesinde belirlenen hizmetlere, gönüllülük ilkesine göre katkıda bulunan alanında uzman kişiyi ya da öğrenciyi,
b) Merkez (KTÜPDRM): Karadeniz Teknik Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörünü,
d) Stajyer: Merkezde sunulan hizmetleri yetkinlik düzeyine göre gerçekleştiren, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, psikoloji ya da klinik psikoloji alanında lisans, yüksek lisans
ya da doktora öğrenimi gören öğrencileri,
e) Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı, Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin amacı ve faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitede ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim
programlarına kayıtlı öğrencilerle diğer kamu ve özel sektör kuruluşlarına bireysel, sosyal, eğitimsel ve mesleki alanlara yönelik psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri vermektir.
(2) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Üniversitede ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimi gören öğrencilere
bireysel, sosyal, eğitimsel, mesleki alanlarda gelişimsel ve ilişki odaklı bireysel ve grupla psikolojik danışma ve psikoterapi hizmetleri sunmak.
b) Gerektiğinde öğrencilere yönelik psikolojik testler uygulamak ya da uygulanmasını
sağlamak, diğer ölçme araç ve tekniklerini kullanmak.
c) Üniversite bünyesinde gelişimsel, önleyici, tamamlayıcı, problem çözücü her türlü
rehberlik programlarını düzenlemek.
ç) Üniversite bünyesinde krize müdahale ve acil durum hizmetlerini desteklemek.
d) Üniversite bünyesindeki ya da dışındaki psikiyatri servisleri ile koordinasyon içinde
çalışarak ihtiyaç duyan ve psikolojik rahatsızlığı olan öğrenciler için sevk mekanizması oluşturmak ve bu öğrencileri izleme çalışmalarını yürütmek.
e) Üniversite bünyesinde çalışma alanına yönelik olarak ilgili kişi ve birimlere gerektiğinde müşavirlik hizmetleri vermek.
f) Yeni gelen öğrencilerin üniversiteye uyumunu kolaylaştırmaya yönelik oryantasyon
çalışmaları yapmak.
g) Hedef kitlenin ihtiyaç, beklenti ve profilini belirlemek amacıyla düzenli aralıklarla
ve mesleki etik kurallar temelinde araştırmalar yapmak.
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ğ) Merkez bünyesinde yapılan tüm çalışmaların etkinliğini değerlendirmek üzere düzenli aralıklarla bilimsel çalışmalar yapmak.
h) Merkezin çalışma alanı ile ilgili olarak kamu kuruluşları, özel sektör ve uluslararası
kuruluşlara ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda uygun eğitim programları planlamak, ulusal
ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar ve sertifika programları düzenlemek
ve sertifikalar vermek.
ı) Merkezin çalışma alanında yapılmış her türlü bilimsel çalışmaları yayımlamak.
i) Merkezin çalışma alanında yapılan her türlü ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliğe
katılmak.
j) İlgili alanlarda çalışan meslek elemanlarına, araştırmacılara ve lisansüstü düzeyde
öğrenim gören öğrencilere gerektiğinde uygulama alanı yaratmak, eğitim ve gözetim desteği
sunmak, danışmanlık yapmak.
k) Gerektiğinde faaliyet alanı kapsamında üniversite personeline yönelik eğitim çalışmaları yapmak.
l) Bilimsel ve etik kurallar çerçevesinde üniversitenin psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri kapsamındaki diğer etkinlikleri gerçekleştirmek.
Merkezin yönetim organları
MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu.
Müdür ve görevleri
MADDE 7 – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Bu şartlara uygun bir öğretim
elemanı bulunmadığı takdirde Müdür, Merkez bünyesinde tam zamanlı olarak çalışan uzman
personel arasından görevlendirilebilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebileceği gibi süresi bitmeden de aynı usulle görevden alınabilir.
(2) Merkezin faaliyet alanlarının amacı doğrultusunda yürütülmesi, denetlenmesi ve
Merkez personelinin çalışmasından Rektöre karşı sorumlu olan Müdür aşağıdaki görevleri yapar:
a) Merkezin yılsonu çalışma raporunu Rektöre sunmak.
b) Merkezde görev yapan tam zamanlı, yarı zamanlı ve gönüllü uzman personeller ile
stajyer öğrencilerin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek.
c) Merkezi temsil etmek ve Merkez çalışmalarının Merkezin amacına uygun olarak ve
koordinasyon içinde geliştirilmesini, planlanmasını, yürütülmesini ve denetimini sağlamak.
ç) Merkezde sunulan hizmetlerin; öğrencilerin ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda
çeşitlendirilmesini, etkinliğinin artırılmasını ve planlanmasını gerçekleştirmek.
d) Merkezde sunulan hizmetlerin ihtiyaçlar doğrultusunda çeşitlendirilerek geliştirilmesi konusunda ilgili diğer kişi, birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.
e) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, birim, kurum ve kuruluşlar ile işbirliği veya
koordinasyon esasları çerçevesinde ortak projeler belirlemek ve yürütmek.
f) Merkezin çalışma standartlarını geliştirmeye yönelik bilimsel temelli stratejiler geliştirmek, uygulamak ve değerlendirmek.
g) Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin bilimsel yeterliliğini ve idari yapının bu bilimsel gelişime uygun olmasını sağlamak.
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ğ) Merkez çalışanlarının uyum içinde çalışmalarına ve kendilerini akademik ve mesleki
alanlarda geliştirmelerine destek olmak.
h) Merkezin çalışma alanında yapılan ve Merkezin amaç ve faaliyetleri ile ilgili tüm
ulusal/uluslararası etkinliklere katılmak.
ı) Merkez çalışanlarının eğitim-öğretim yılı içinde sundukları hizmetlerin etkinleştirilmesi için kendi aralarında düzenlenen haftalık vaka ve gözetim toplantıları başta olmak üzere
tüm toplantıları yıllık çalışma programı çerçevesinde düzenlemek.
i) Merkez çalışanlarının personel işlerine ilişkin işlemlerini yürütmek.
j) Merkezde görevlendirilecek uzman personel adaylarını ilgili mevzuat hükümlerine
göre seçmek ve seçilen adayları Rektörlüğe bildirmek.
k) Merkezde görev yapacak stajyer öğrencileri belirlemek.
l) Merkezdeki araştırma ve eğitim projelerinin gerçekleştirilmesine yönelik planlamaları
ve uygulamaları gerçekleştirmek.
Müdür yardımcısı
MADDE 8 – (1) Müdür yardımcısı; Müdürün önerisi üzerine, Rektör tarafından Üniversitenin öğretim elemanları arasından üç yıllığına görevlendirilir.
Yönetim kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Rektör tarafından Üniversite öğretim elemanları arasından görevlendirilecek toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üye tekrar görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu olağan olarak
iki ayda bir kez toplanır. Müdür gerekli gördüğü durumlarda Yönetim Kurulunu olağanüstü
toplantıya çağırır. Yönetim Kurulunda kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde
Müdürün oyu yönünde karar verilmiş sayılır. Yönetim Kurulu yetkilerini uygun gördüğü ölçülerde Müdüre devredebilir.
(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin personel ihtiyacını, yıllık faaliyet raporunu ve faaliyet planlarını hazırlamak
ve teklif etmek.
b) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesi ve yapacağı çalışmaların yürütülmesi için gerekli diğer kararları almak.
Personel ihtiyacı
MADDE 10 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personelce karşılanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 11 – (1) 25/3/2013 tarihli ve 28598 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karadeniz Teknik Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü
yürütür.
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TEBLİĞLER
Adalet Bakanlığından:
KONKORDATO GİDER AVANSI TARİFESİ
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu gereğince konkordato talep edilirken mahkeme veznesine yatırılacak olan avansın miktarı
ile ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tarife, 2004 sayılı Kanunun 285 inci maddesinin dördüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
Konkordato gider avansı
MADDE 3 – (1) Talep eden, bu Tarifede gösterilen gider avansını konkordato talebinde
bulunurken mahkeme veznesine yatırmak zorundadır. Konkordato gider avansı her türlü tebligat ve posta ücretleri, bilirkişi ve konkordato komiseri ücretleri, ilan ücreti, iflas gideri ile
dosyanın bölge adliye mahkemesi ve Yargıtay’a gidiş dönüş ücretleri gibi giderleri kapsar.
Konkordato gider avansı miktarı
MADDE 4 – (1) Talep eden;
a) Konkordato talep edilirken bildirilen alacaklı sayısının üç katı tutarında tebligat gideri,
b) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanacak yedi adet ilan bedelinin asgari tutarı
olan 550,00 Türk Lirası,
c) Resmi İlan Fiyat Tarifesinde belirlenen Basın-İlan Kurumu resmi ilan portalında yapılacak yedi adet ilan bedelinin asgari tutarı,
ç) İlgili kurum ve kuruluşlara yapılacak bildirim için 50 adet iadeli taahhütlü posta ücreti,
d) Bir bilirkişi için Bilirkişi Ücret Tarifesinde belirlenen ücretin üç katı tutarı,
e) Mahkemece belirlenecek ücreti sonradan tamamlanmak üzere konkordato komiseri
olarak görevlendirilecek kişi için asgari 1.000,00 Türk Lirası üzerinden hesaplanan beş aylık
ücret tutarı,
f) Diğer iş ve işlemler için 300,00 Türk Lirası,
g) İflasa tabi olanlar yönünden 15.000,00 Türk Lirası iflas gideri,
toplamını avans olarak öder.
(2) İflasa tabi olmayan borçlular yönünden yukarıda sayılan gider avansı miktarından
indirim yapılmasına mahkemece karar verilebilir.
Konkordato gider avansının iadesi
MADDE 5 – (1) Gider avansının kullanılmayan kısmı hükmün kesinleşmesinden sonra
talep edene iade edilir. Talep eden tarafından hesap numarası bildirilmiş ise iade elektronik ortamda hesaba aktarmak suretiyle yapılır. Hesap numarası bildirilmemiş ise masrafı avanstan
karşılanmak suretiyle PTT merkez ve işyerleri vasıtasıyla adreste ödemeli olarak gönderilir.
Gider avansının ikmal ettirilmesi
MADDE 6 – (1) Tarifeye göre yatırılmış gider avansının yeterli olmadığı yargılama
sırasında anlaşılır ise eksik kalan kısım, 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri
Kanununun 120 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre ikmal ettirilir.
Zaman bakımından uygulama
MADDE 7 – (1) Bu tarifedeki gider avansı, 15/3/2018 tarihinden sonra yapılan konkordato taleplerinde uygulanır ve tarifeye göre alınması gereken gider avansının eksik olduğunun anlaşılması halinde 6100 sayılı Kanunun 114 ve 115 inci maddelerine göre işlem yapılır.
Yürürlük
MADDE 8 – (1) Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
TÜP VE TÜP DEMETLERİNİN DOLUM VE PERİYODİK MUAYENELERİNİN
USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: SGM-2018/7)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; sıkıştırılmış, sıvılaştırılmış veya çözünmüş gazlar
için kullanılan yeniden doldurulabilir tüp ve/veya tüp demetlerinin toplumun can ve mal emniyeti ile çevre güvenliğini sağlayacak şekilde ilgili mevzuata uygun olanlarına dolum yapılması ve kullanım sırasındaki periyodik muayene, deney, bakım ve tamiri usul ve esaslarını belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, sıkıştırılmış, sıvılaştırılmış veya çözünmüş gazlar için kullanılan yeniden doldurulabilir tüp ve/veya tüp demetlerinin ilgili mevzuatlara uygun olanlarına
dolum yapılması ve kullanım sırasındaki periyodik muayene, deney, bakım ve tamirini kapsar.
(2) Bu Tebliğ;
a) Solunum (nefes alma) tüplerini ve bu tüplere dolum yapan tesisleri,
b) Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) tüpleri, bu tüplere dolum yapan ve satan tesisleri,
c) Dolumu yapılan tüp ve/veya tüp demetlerini yalnızca proje faaliyetleri kapsamında
kullanan ve proje sonunda tüpleri imha eden veya imalatçıya iade eden tesisleri,
ç) Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı dahil Türk Silahlı Kuvvetlerinin ticari amacı dışında kendi ihtiyacı için kullandığı tüp ve tüp demetlerini,
d) 8/9/2009 tarihli ve 2009/15454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasında (ADR)
yer alan UN 1044-Yangın söndürücülerini,
kapsamaz.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ;
a) 8/9/2009 tarihli ve 2009/15454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasına (ADR),
b) 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve
Korunması Hakkında Kanuna,
c) 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standartları Enstitüsü Kuruluş Kanununa,
ç) 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve
Uygulanmasına Dair Kanuna,
d) 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (f)
bendine,
e) 31/12/2012 tarihli ve 28514 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (2010/35/AB)’ne,
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) ADR: 8/9/2009 tarihli ve 2009/15454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasını,
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b) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
c) Bayi/satıcı: Sınaî ve tıbbi gaz içeren tüp ve/veya tüp demetlerinin, dolum tesisi veya
kendileri adına kullanıcılara dağıtım hizmetini yapan gerçek veya tüzel kişiyi,
ç) Bilgi sistemi: Tebliğ kapsamındaki faaliyetler için Bakanlık tarafından oluşturulan
resmi internet sitesinde yer alan yazılım altyapısını,
d) Dolumcu: Sınaî ve tıbbi gazların tüp ve/veya tüp demetlerine dolumu ile satış ve dağıtım hizmetlerini yapan gerçek veya tüzel kişiyi,
e) Dolum tesisi: Sınaî ve tıbbi gazların dolum, satış ve dağıtım hizmetlerinin yapılması
amacıyla ilgili mevzuata uygun, gerekli izin, ruhsat ve belgelerine haiz sınaî gazların, tüp ve/veya
tüp demetlerine dolumun gerçekleştirildiği tesisi,
f) Dolum Yeterlilik Belgesi: Tüp ve/veya tüp demetlerine dolum tesisleri tarafından dolum yapılabileceğini gösteren belgeyi,
g) Hurdaya ayırma: İlgili mevzuatına uygun olmayan ve/veya periyodik muayeneden
geçmeyen tüp ve/veya tüp demetlerinin bir daha dolum yapılmayacak şekilde tahrif edilerek
geri dönüşüme gönderilmesini,
ğ) İl Müdürlüğü: İlgili ilde bulunan Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünü,
h) İmalatçı: Tüp ve/veya tüp demetlerini, sınaî ve tıbbi gazların doldurulması, depolanması ve taşınması amacıyla ilgili standartlarına uygun olarak üreten gerçek veya tüzel kişiyi,
ı) MSDS: Malzeme Güvenlik Bilgi Formunu,
i) Muayene/deney: Tüp ve/veya tüp demetlerinin dolumundan önce ilgili mevzuatına
uygun olup olmadığının kontrol edilmesini,
j) Muayene kurumu: Ülkemizde ADR kapsamında yetkili kurum olan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından onaylanmış bağımsız bir muayene ve test kurumunu,
k) Mülkiyet sahibi: Tüp ve/veya tüp demetinin sahibi olan gerçek veya tüzel kişiyi,
l) Periyodik muayene: ADR’de belirtilen periyodik muayene ve periyodik muayeneyi
düzenleyen yöntemlerini,
m) Servis sistemi: Dolumcu ve bayi/satıcı tarafından tüp ve/veya tüp demetlerinin izlenebilirliğinin sağlanması amacı ile kendi bünyesinde oluşturulan ve TTS ile entegrasyonu
sağlanan sistemi,
n) Sınaî gaz: LPG hariç olmak üzere kaynama noktası -273,15oC ile 26,7oC arasında
bulunan ve genel olarak çeşitli sanayi kollarında kullanılan organik ya da inorganik, sıvılaştırılmış veya sıkıştırılmış halde piyasaya arz edilen elementler ve bunların çeşitli karışımlarını,
o) Tedarikçi: Sınaî gazları üreticilerden, işletmelerden veya ithalat yolu ile temin ederek
bu gazların dolum ve satışı ile bunların dolum bayilerine, dağıtım bayilerine ve kullanıcılara
dağıtımını yapan gerçek veya tüzel kişiyi,
ö) Tıbbi gaz: Medikal amaçlı kullanılan bütün gazları,
p) Tüp: Hacmi 1000 litreye kadar olan, taşınabilir gazların doldurulması, depolanması,
taşınması ve kullanılmasında kullanılan basınçlı kabı,
r) Tüp demeti: Birbirlerine iliştirilmiş, bir manifoldla birbirine tutturulmuş ve tek bir
parça olarak taşınan ve toplam su kapasitesi 3000 litreyi, zehirli gazlarının taşınması durumunda
ise 1000 litreyi geçmeyen tüp grubunu,
s) Tüp dolum talimatı: Tüp ve/veya tüp demetlerine dolum ve kontrolünde izlenecek
süreci gösteren akış şemasını,
ş) Tüp takip sistemi (TTS): Bakanlık tarafından geliştirilen tüp ve tüp demetlerinin izlenebilirliğini sağlayan sistemi,
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t) Uygunluğun yeniden değerlendirmesi: Mülkiyet sahibi veya kullanıcının talebi üzerine, 01/07/2005 tarihinden önce imal edilip piyasaya arz edilmiş olan taşınabilir basınçlı ekipmanın uygunluğunun Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yeniden değerlendirme yöntemini,
u) Yönetmelik: 31/12/2012 tarihli ve 28514 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (2010/35/AB)’ni,
ifade eder.
İlgili standartlar
MADDE 5 – (1) Aşağıdaki standartlar ve bu standartların yerini aldığı eski standartlar
kapsamında üretilen tüp ve tüp demetlerinin periyodik muayene, deney, bakım ve tamiri zorunludur.
a) TS EN 13322-1 Taşınabilir gaz tüpleri - Tekrar doldurulabilir kaynaklı çelik gaz tüpleri - Tasarım ve imalat Bölüm 1: Karbonlu çelikler,
b) TS EN 13322-2 Taşınabilir gaz tüpleri - Tekrar doldurulabilir kaynaklı çelik gaz tüpleri - Tasarım ve imalat Bölüm 2: Paslanmaz çelikler,
c) TS EN ISO 9809-1 Gaz tüpleri - Tekrar doldurulabilir dikişsiz çelik gaz tüpleri - Tasarım, yapım ve deneyler - Bölüm 1: Çekme dayanımı 1100 mpa’dan küçük sertleştirilmiş ve
temperlenmiş çelik tüpler,
ç) TS EN ISO 9809-2 Gaz tüpleri - Tekrar doldurulabilir dikişsiz çelik gaz tüpleri - Tasarım, yapım ve deneyler - Bölüm 2: Çekme dayanımı 1100 mpa’a eşit veya daha büyük sertleştirilmiş ve temperlenmiş çelik tüpler,
d) TS EN ISO 9809-3 Gaz tüpleri - Tekrar doldurulabilir dikişsiz çelik gaz tüpleri - Tasarım, yapım ve deneyler - Bölüm 3: Normalize edilmiş çelik tüpler,
e) TS EN ISO 3807 Gaz silindirleri - Asetilen tüpleri - Temel gereksinimler ve testleri,
f) TS EN 1975 Taşınabilir gaz tüpleri - Yeniden doldurulabilir - Dikişsiz - Alüminyum
ve alüminyum alaşımlı - Su kapasitesi 0,5 litreden 150 litreye kadar - Tasarım ve imalat özellikleri,
g) TS EN ISO 10961 Gaz tüpleri - Tüp demetleri - Tasarım, imalat, deneyler ve muayene standardı,
ğ) TS EN 14208 Taşınabilir gaz tüpleri - Gazların taşınması için kapasitesi 1000 litre’ye
kadar olan kaynaklı basınçlı dramlara dair özellikler - Tasarım ve imalat,
kapsamında periyodik muayeneleri yapılır.
(2) Tüp ve tüp demetlerinin tüplerinin periyodik muayene, deney, bakım ve tamiri aşağıdaki standartlar ve bu standartların yerini aldığı eski standartlar kapsamında zorunludur.
a) TS EN 13322-1 ve TS EN 13322-2 standartları veya bu standartların yerine geçtiği
eski standartlar kapsamında üretilen tüp ve/veya tüp demetlerinin, TS EN 1803 Taşınabilir gaz
tüpleri - Dikişli - Karbon çeliğinden gaz tüpleri için periyodik muayene ve deney standardı,
b) TS EN ISO 9809-1, TS EN ISO 9809-2 ve TS EN ISO 9809-3 standartları veya bu
standartların yerine geçtiği eski standartlar kapsamında üretilen tüp ve/veya tüp demetlerinin,
TS EN 1968 Taşınabilir gaz tüpleri - Dikişsiz - Çelik gaz tüpleri için periyodik muayene ve
deney standardı,
c) TS EN 1975 standardı veya bu standardın yerine geçtiği eski standartlar kapsamında
üretilen tüp ve/veya tüp demetlerinin, TS EN 1802 Gaz tüpleri - Taşınabilir - Dikişsiz alüminyum alaşımlı gaz tüpleri için periyodik muayene ve deney standardı,
ç) TS EN 3807 standardına veya bu standardın yerine geçtiği eski standartlar kapsamında üretilen tüp ve/veya tüp demetlerinin, TS EN 10462 Taşınabilir gaz tüpleri - Çözünmüş
asetilen tüpleri standardı,
d) TS EN ISO 10961 Gaz tüpleri - Tüp demetleri - Tasarım, imalat, deneyler ve muayene standardı kapsamında üretilen tüp ve/veya tüp demetlerinin, TS EN 15888 “Taşınabilir
gaz tüpleri - Tüp demetleri - Periyodik muayene ve testleri” standardı,
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e) TS EN 14208 standardına veya bu standardın yerine geçtiği eski standartlar kapsamında üretilen tüp ve/veya tüp demetlerinin, TS EN 14876 Taşınabilir gaz tüpleri - Kaynaklı
çelik basınç dramlarının periyodik muayene ve deneyleri standardı,
f) TS EN ISO 11363-2 Gaz tüpleri - Vanaların gaz tüpüne bağlantısı için 17e ve 25e
konik vida dişi - Bölüm 2: Muayene mastarları standardı,
kapsamında periyodik muayeneleri yapılır.
(3) İkinci fıkrada anılan ilgili standardına göre periyodik muayene tarihi gelen tüp ve
tüp demetlerinin, standartlara uygun yapılan periyodik muayene sonrası ilgili tüp ve tüp demetleri muayene tarihi ve standartlara göre diğer işlemlere tabi tutulur ve periyodik muayene
kapsamında bir rapor düzenlenir.
(4) Bu maddenin birinci fıkrasında yer alan standartlar ile benzer standartlar kapsamında
üretilen tüp ve tüp demetlerinin dolum esnasındaki muayenelerinde, aşağıda yer alan ilgili standart veya standartların ön gördüğü kurallara uyulması zorunludur.
a) TS EN ISO 11372 Taşınabilir gaz tüpleri - Çözünmüş asetilen gazı için - Dolum şartları ve muayeneleri,
b) TS EN 1919 Taşınabilir gaz tüpleri - Sıvılaştırılmış gazlar için (asetilen ve LPG
hariç) - Dolum sırasında muayene,
c) TS EN 1920 Gaz tüpleri - Taşınabilir - Sıkıştırılmış gazlar (asetilen hariç) için - Dolum sırasında muayene,
ç) TS EN ISO 13088 Tüpler - Asetilen tüp demetleri - Dolum şartları ve dolum muayenesi,
d) TS EN 13096 Taşınabilir Gaz Tüpleri - Doldurulan gazların dolum noktalarındaki
şartları - Tek birleşenli gazlar,
e) TS EN 13099 Taşınabilir Gaz Tüpleri - Doldurulan gazların dolum noktalarındaki
şartları,
f) TS EN 13365 Gaz Tüpleri - Taşınabilir - Sürekli ve Sıkıştırılabilir Gazlar İçin (Asetilen Hariç) - Dolum Sırasında Muayene,
g) TS EN 13385 Gaz Tüpleri - Taşınabilir - Sürekli ve Sıvılaştırılmış Gaz (Asetilen Hariç) İçin Bataryalı Taşıtlar - Dolum Sırasında Muayene,
ğ) TS ISO 11625 Gaz tüpleri - Emniyetli taşıma ve kullanma,
h) TS EN ISO 11621 Gaz tüpleri - Gaz hizmetinin değiştirilmesi için işlemler.
(5) Bu Tebliğde yer alan standartların tadil edilmesi veya değiştirilmesi durumunda, bu
standartların yerine geçen yeni standartlar dikkate alınır.
İKİNCİ BÖLÜM
Dolum Yeterlilik Belgesi, Gerekli Belgeler, Gerekli Ekipman
Dolum Yeterlilik belgesi
MADDE 6 – (1) Tüp ve/veya tüp demetlerine dolum yapacak dolum tesislerinin, faaliyette bulundukları İl Müdürlüğünden Dolum Yeterlilik Belgesi almaları ve iki yılda bir vize
yaptırmaları zorunludur. Bu belgenin kapsam bölümüne dolumu yapılacak ilgili gaz cinslerinin
isimleri yazılır.
(2) Bu Tebliğin yayımlanmasından önce 22/1/2015 tarihli ve 29244 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basınçlı Gaz Tüplerinin Dolum ve Periyodik Muayenelerinin Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2015/2) kapsamında verilen Dolum Yeterlilik Belgelerinin geçerliliği vize tarihi sonuna kadar devam edecektir. Bu Tebliğin yayımlanmasından önce
verilen Dolum Yeterlilik Belgelerinin vizesi dolması halinde, eski Dolum Yeterlilik Belgelerine
vize işlemi yapılmayacak ve yeni Dolum Yeterlilik Belgesi düzenlenecektir.
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(3) 7 nci maddedeki belgeler ile 8 inci maddedeki ekipmanın kontrolünde, İl Müdürlüğü
adına denetimi yapan personel tarafından eksiklik tespit edilmesi durumunda müracaat sahibine
belge verilmez.
(4) Aynı il sınırı içinde birden fazla dolum tesisi bulunan gerçek veya tüzel kişilerin,
dolum tesislerinin adresleri Dolum Yeterlilik Belgesinde bulunması şartı ile tek bir Dolum Yeterlilik Belgesi almaları yeterlidir. Ancak, her bir tesisin, 8 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen tüm şartları sağlaması gerekir.
(5) Farklı illerde dolum tesisi bulunan gerçek veya tüzel kişilerin her bir ildeki dolum
tesisleri için farklı bir Dolum Yeterlilik Belgesi almaları mecburidir.
(6) Gayri Sıhhi Müessese Belgesinde faaliyet alanında olmayan ve kendi ihtiyacı için
sınai gaz dolumu yapan işletmelere, Tebliğ kapsamında bu durumun belgede belirtilmesi şartı
ile Dolum Yeterlilik Belgesi verilir. Ancak söz konusu işletmeler piyasaya arz amacıyla dolum
yapamazlar.
(7) Dolum Yeterlilik Belgesi sahibi dolum tesisleri; firma unvan ve adres bilgilerinde
meydana gelecek değişiklikleri, faaliyette bulunduğu İl Müdürlüğüne en geç 15 gün içerisinde
bildirmek zorundadır.
(8) Dolum Yeterlilik Belgesi sahibi dolum tesisleri; kapsam, dolum tesisi adresi ve dolum tesisi sayısında meydana gelecek değişiklikleri, faaliyette bulunduğu ilin İl Müdürlüğüne
en geç 15 gün içerisinde bildirmek ve belgesini güncellemek zorundadır. Söz konusu değişiklikleri bildirmeyen ve belgesini güncellemeyen dolum tesisleri, yeni kapsamda ve yeni dolum
tesislerinde tüp ve/veya tüp demetlerine dolum yapamaz.
Gerekli belgeler
MADDE 7 – (1) Dolum Yeterlilik Belgesi alacak dolum tesisleri için aşağıda yer alan
bilgi ve belgeler zorunludur. Talep edilen bilgi ve belgeler, Bilgi Sisteminde yer alır.
a) Dolum tesisi veya tedarikçinin adı, unvanı, adresi, iletişim bilgileri ve kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi.
b) Ticaret sicil belgesi.
c) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı.
ç) Sınaî gazın üretim ve/veya dolum, depolama ve piyasaya arzına dair teknik donanımın ilgili teknik düzenlemelere uygun olduğuna dair beyan, miktar, kapasite ve özelliklerine
ilişkin bilgi ve belgeler.
d) Tüpün omuz kısmındaki işaretlemeleri kaybolmayacak şekilde boyama yapılması
için boyama ünitesi veya tüpün boyasının yapılabileceği bir tesisle yapılmış sözleşme.
e) Dolum esnasında dolumcu tarafından her bir gaz türü için kullanılacak Tüp Dolum
Talimatını yazılı ve şematik olarak gösteren ve kontrol aşamasında işyerinde görülecek şekilde
dolumcu tarafından hazırlanan doküman.
Gerekli ekipman
MADDE 8 – (1) Dolum Yeterlilik Belgesi almak isteyen dolum tesislerinde aşağıdaki
ekipmanın bulunması gerekir. Bu ekipmanın varlığı ve işlerliği müracaat yapılan İl Müdürlüğü
denetim personeli tarafından tespit edilir.
a) İlgili standarda uygun test basıncı sağlayacak kapasitede, %1 duyarlılıkta çift manometreli-elektrik motorlu, gerekli emniyet tedbirleri alınmış, su ve hava bağlantıları yapılmış
Hidrostatik Basınç Test Ünitesi.
b) Valf sıkma tezgahı, torkmetre, çap kumpası veya pimetre.
c) 2,5 A'lık lamba, 1 kg ağaç tokmak.
ç) Kalibre edilmiş terazi (0-150 kg arası).
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d) Hurdaya ayrılacak veya kullanım dışı bırakılacak tüpün ilgili standarda göre imhası
için uygun imha aleti veya bu tüpleri hurdaya ayırma kapasitesi olan başka bir işletme ile yapılmış sözleşme ve imha olunan tüplerin kayıt altına alınmasını sağlayan sistemi.
e) Tüp Kurutma Ünitesi.
f) Gaz tüpleri - Vanaların gaz tüpüne bağlantısı için muayene mastarı.
g) Asetilen dolumu yapan tesisler için Boşluk Mastarı.
ğ) CNG hariç diğer dolumu yapılan gaz çeşidinin her biri için ilgili mevzuata uygun
gaz depolama tankı.
h) Ultrasonik et kalınlığı ölçme cihazı.
ı) Tüp yüzey temizleme ünitesi.
(2) Yalnızca asetilen tüp dolumu yapan tesisler için birinci fıkranın (a) ve (e) bentlerinde sayılan ekipmanın varlığı ile (b) bendinde istenen çap kumpası veya pimetre ve (c) bendinde istenen 2,5 A'lık lambanın varlığı aranmaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uygulama, Usul ve Esaslar, İzlenebilirlik
Uygulama
MADDE 9 – (1) İl Müdürlüğü tarafından bu Tebliğ hükümleri kapsamında dosya üzerinde ve mahallinde yapılan incelemeler sonucunda, dolumcu olma vasfına sahip olduğu değerlendirilen gerçek veya tüzel kişiler için iki nüsha Dolum Yeterlilik Belgesi düzenlenir. Nüshalardan biri dolumcuya verilir, diğeri İl Müdürlüğünde muhafaza edilir. Dolum Yeterlilik Belgesinin geçerlilik süresi iki yıldır.
(2) Bilgi Sistemi devreye girdiğinde, bu Tebliğ hükümleri kapsamında İl Müdürlüğü
tarafından sistem üzerinde ve mahallinde yapılan incelemeler sonucunda, dolumcu olma vasfına
sahip olduğu değerlendirilen gerçek veya tüzel kişiler için Dolum Yeterlilik Belgesi düzenlenir.
Dolum Yeterlilik Belgesinin geçerlilik süresi iki yıldır.
(3) Belge, mevcut gereklilikler yerinde kontrol edilmek şartıyla iki yıllık sürelerle vize
yapılarak uzatılır. Vize başvuruları vize tarihi dolmadan en geç 15 gün önce Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştirilir. Vize yapılmayan belgeler geçersizdir.
(4) Dolum tesisleri tarafından tüp ve/veya tüp demetlerinin toplumun ve kullanıcıların
can ve mal emniyeti ile çevre güvenliğini sağlaması amacıyla; taşınması, depolanması ve kullanılmasında dikkat edilmesi gereken hususlara dair bir MSDS hazırlanması zorunludur.
(5) Dolum tesislerinin her gaz türü için ilk tüp ve/veya tüp demetinin tesliminde ve
daha sonra kullanıcının veya bayi/satıcının talep etmesi halinde her seferinde MSDS’nin bir
kopyasını ilgiliye vermesi zorunludur.
(6) Dolum tesisleri; dolum mahallinde her bir gaz türü için tüp dolum talimatını, test
ve muayene mahallinde ise tüpün test ve muayene talimatını yazılı ve şematik olarak asmak
zorundadır.
(7) Dolum Yeterlilik Belgesine haiz dolum tesislerinin faaliyette bulunduğu İl Müdürlüğü denetim personeli tarafından yapılacak denetimlerde, bu Tebliğin 8 inci maddesinin birinci
fıkrasında belirtilen ekipmanın varlığı veya işlerliğinde eksiklik tespit edilmesi halinde, firmaya
tespit edilen eksikliğin giderilmesi için 15 günlük düzeltme süresi verilir. Düzeltme süresi sonunda eksikliklerin giderilmemesi durumunda, tüp ve/veya tüp demetlerine dolum yapılamaz.
(8) Dolum tesisinde her bir tüp ve/veya tüp demeti dolum yapılmadan önce, test ve
muayene talimatına uygun bir şekilde görsel muayeneye tabi tutulur. Görsel muayenesi uygun
olan tüp ve/veya tüp demetlerine, tüp dolum talimatına ve ilgili dolum standartlarına uygun
olarak dolum yapılır.
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(9) Dolumcu ihtiyaç duyması halinde tüp ve/veya tüp demetlerinin periyodik muayene
kayıtlarını mülkiyet sahibinden ister. Mülkiyet sahibi tüp ve/veya tüp demetlerine dair periyodik
muayene kayıtlarını ibraz edemezse tüp ve/veya tüp demetleri yeniden periyodik muayeneye
tabi tutulur.
(10) Dolum Yeterlilik Belgesi almayan dolum tesisleri, tüp ve/veya tüp demetlerine dolum yapamaz.
(11) Tüp ve/veya tüp demetlerine 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu gereği eksik dolum yapılamaz.
Usul ve esaslar
MADDE 10 – (1) İlgili yönetmelik, tebliğ ve standartlarda belirtilen hükümlere uygun
olmayan tüp ve/veya tüp demetlerine dolum yapılmaz.
(2) Üzerinde imalatçı bilgisi bulunmayan tüp ve/veya tüp demetlerine dolum yapılmaz.
(3) 1/7/2005 tarihinden önce piyasaya arz edilen, Pi veya Epsilon işareti taşımayan tüp
ve/veya tüp demetlerinin periyodik muayenesi, Muayene Kurumu tarafından yapılır. Muayene
Kurumu tarafından periyodik muayenesi gerçekleştirilmeyen tüp ve/veya tüp demetlerine dolum yapılmaz.
(4) Dolumcu tarafından tüp ve/veya tüp demetlerinin gözle muayenesi sırasında bir kusur tespit edilmesi veya şüphe duyulması halinde söz konusu tüplere dolum yapılmaz ve mülkiyet sahibine bilgi verilerek iade edilir.
(5) 1980 ve daha eski imal tarihli tüplere ve/veya tüp demetlerine dolum yapılamaz.
Ancak, Yönetmelik kapsamında uygunluğun yeniden değerlendirmesi yapılmış ve Pi işareti
iliştirilmiş tüplere ve/veya tüp demetlerine bu hüküm uygulanmaz.
(6) Yurt dışından hurda statüsünde gelen, yurt içinde hurdaya ayrılan veya hurdaya ayrılan gemi veya tesislerden çıkan tüp ve tüp demetlerine dolum yapılmaz.
(7) Gaz ithali amacıyla yurda giren dolu tüp ve/veya tüp demetleri, kullanım sonrası
Yönetmelik hükümlerine uygun olmaması durumunda dolum yapılmayarak tedarikçi tarafından
yurt dışına çıkarılır veya mülkiyet sahibi tarafından hurdaya ayrılır. Bu tüplere dolum yapılmaz.
(8) Tüpün omuz, boyun veya kloret kısmına ve tüp demeti kasası üzerine, içerisindeki
gazın cinsi ve kısaca uyulması gereken güvenlik kurallarını belirten bir etiket yapıştırılır. Bu
etiketin üzerinde dolumu yapan gerçek veya tüzel kişilerin adı, unvanı ve iletişim bilgileri bulunur. Bu özelliklere haiz olmayan tüp ve/veya tüp demetlerine dolum yapılmaz.
(9) Dolu tüp ve/veya tüp demetinin gaz çıkış vanaları, dolumcunun adı, unvanı ve/veya
tescilli markasını taşıyan bant, ısı ile daralan streç bant ve benzeri yöntemlerle kapatıldıktan
sonra vana koruma kapağı ile kapatılır.
(10) 1/7/2005 tarihinden önce piyasaya arz edilen ve Pi işareti taşımayan tüp demetlerine
1/1/2024 tarihinden itibaren dolum yapılmaz. Ancak, Yönetmelik kapsamında uygunluğun yeniden değerlendirmesi yapılmış ve Pi işareti iliştirilmiş tüp demetlerine bu hüküm uygulanmaz.
(11) 1/7/2005 tarihinden sonra piyasaya arz edilen ancak Epsilon veya Pi işareti olmayan tüp ve/veya tüp demetlerine dolum yapılmaz.
(12) Tüp ve/veya tüp demetlerinin hurdaya ayrılması işlemi, dolumcu ve/veya Muayene
Kurumu tarafından mülkiyet sahibine bilgi verilerek yapılır ve bu husus Servis Sistemine girilir.
(13) Tüp ve/veya tüp demetlerinin test ve muayene raporları mülkiyet sahibi tarafından
bir sonraki periyodik muayeneye kadar muhafaza edilir.
İzlenebilirlik
MADDE 11 – (1) Bakanlık ile dolumcu ve bayi/satıcı arasında entegre edilecek TTS’ye
ilişkin usul ve esaslar, Bakanlığın resmi internet sayfasında yayımlanır.
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(2) Tüp ve Tüp Demetlerinin İzlenebilirliğine İlişkin Usul ve Esaslarda belirtilen tarihlerde ve usulde, TTS’ye entegre olmayan dolum tesisleri tüp ve/veya tüp demetlerine dolum
yapamaz.
(3) Tüp ve/veya tüp demetlerinin dolu olarak piyasaya arz edilmesinden sonra; tüp
ve/veya tüp demetlerinin izlenebilirliğinin sağlanması amacıyla dolumcu ve bayi/satıcı, Bakanlık tarafından belirtilen özelliklere sahip Servis Sistemini oluşturur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Periyodik Muayene, Renk Kodlaması ve İdari Yaptırım
Periyodik muayene
MADDE 12 – (1) Tüp ve/veya tüp demetlerinin periyodik muayene yaptırma sorumluluğu mülkiyet sahibine aittir.
(2) 1/7/2005 tarihinden önce piyasaya arz edilen ancak Epsilon veya Pi işareti taşımayan ve uygunluğun yeniden değerlendirmesi işlemine tabi tutulmayan tüp ve/veya tüp demetlerinin periyodik muayeneleri, periyodik muayenenin yapılacağı tarihte yürürlükte olan periyodik muayene standartlarına göre Muayene Kurumu tarafından yapılır.
(3) 1/7/2005 tarihinden sonra piyasaya arz edilen ve periyodik muayene tarihi gelen
tüp ve/veya tüp demetlerine Yönetmeliğin periyodik muayeneye ilişkin hükümleri uygulanır.
(4) Periyodik muayene sonucu uygun çıkmayan tüp ve/veya tüp demetleri, dolumcu
ve/veya Muayene Kurumu tarafından mülkiyet sahibine bilgi verilerek hurdaya ayrılır ve Servis
Sistemine girilir.
Renk kodlaması
MADDE 13 – (1) Basınçlı gaz tüplerinin renk kodlaması, TS EN 1089-3 Taşınabilir
gaz tüpleri - Gaz tüplerinin tanıtılması (LPG hariç) bölüm 3: Renk kodlaması standardına veya
bu standardın yerine geçen standarda göre yapılır.
(2) 1/1/2024 tarihinden itibaren Renk kodlaması standardına uyulmayan tüp ve tüp demetlerine dolum yapılmaz.
İdari yaptırım
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerine aykırı hareket edenlere 1705 sayılı Ticarette
Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümleri kapsamında idari yaptırım uygulanır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 15 – (1) 22/1/2015 tarihli ve 29244 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basınçlı Gaz Tüplerinin Dolum ve Periyodik Muayenelerinin Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
(Tebliğ No: SGM-2015/2) yürürlükten kaldırılmıştır.
Atıflar
MADDE 16 – (1) 15 inci madde ile yürürlükten kaldırılan Basınçlı Gaz Tüplerinin Dolum ve Periyodik Muayenelerinin Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2015/2)’e
yapılan atıflar, bu Tebliğe yapılmış sayılır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.)

YARGI İLÂNLARI
Erzurum 3. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No : 2016/494
Karar No : 2017/220
Mahkememizin 20/04/2017 tarih, 2016/494 esas ve 2017/220 sayılı kararı ile; Basit tehdit
suçundan sanık Sait VATANDAġ'ın 5237 sayılı TCK'nın 106/1-2. Cümlesi gereğince neticeten
500 TL Adli Para Cezası ile Cezalandırılmasına, sanığın sabıkasız oluĢu, eyleminden ötürü
tazmini gerekli somut bir zararın bulunmaması, sanığın kiĢiliği ve dosyaya yansıyan olumlu
tutumuna göre yeniden suç iĢlemeyeceği hususunda mahkememizde oluĢan vicdani kanaat ve
sanığın hükmün açıklanmasının geri bırakılması müessesinin kabul etmesi hususu da göz önünde
bulundurularak CMK'nın 231/5. maddesi gereğince sanık hakkındaki hükmün açıklanmasının geri
bırakılmasına dair verilen karar,
Cemal ile Zehra'dan olma 03/04/1947 Erzurum doğumlu Sait VATANDAġ'a Türkiye’de
bulunan mevcut adreslerinde tebligat imkan bulunamamıĢtır.
7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebligat
yapılmasına karar verilmiĢ olmakla, iĢ bu ilan metni, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın
tebliğ edilmiĢ sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek dilekçe
ile Erzurum Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itiraz baĢvurusunda bulunabileceği, süresinde itiraz
edilmediği takdirde kararın kesinleĢeceği ilanen tebliğ olunur.
3726

—————

Esas No : 2012/665
Karar No : 2013/249
Mahkememizin 14/05/2013 tarih, 2012/665 esas ve 2013/249 sayılı kararı ile sanık
NONA GRATIASHVILI hakkında FuhuĢ Ġçin Aracılık Etmek suçundan neticeten 1 yıl 8 ay hapis
ve 160 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanık hakkında verilen kısa süreli hapis
cezasının ertelenmesine dair verilen karar,
Elıko ve Vakhtangı'den olma 07/12/1964 Gürcistan doğumlu NONA GRATIASHVILI'ye
Türkiye’de bulunan mevcut adreslerinde ve Gürcistan Yetkili Adli Makamlarına yapılan adli
yardımlaĢma talebi ile tebligat imkân bulunamamıĢtır.
7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebligat
yapılmasına karar verilmiĢ olmakla, iĢ bu ilan metni, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın
tebliğ edilmiĢ sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek dilekçe
ile Erzurum Bölge Adliye Mahkemesine istinaf baĢvurusunda bulunabileceği, süresinde istinaf
edilmediği takdirde kararın kesinleĢeceği ilanen tebliğ olunur.
3727

—— • ——

Kemer 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:
ESAS NO
: 2016/583
KARAR NO
: 2017/683
SANIK
: YULIIA CHECHEL, Aleksandra ve Tamara kızı, 13/05/1986
Ukrayna doğumlu
SUÇ
: Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma
SUÇ TARĠHĠ
: 11/05/2016
SUÇ YERĠ
: ANTALYA/KEMER
KARAR TARĠHĠ : 14/12/2017
Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı sanık Yuliia Chechel hakkında trafik güvenliğini
tehlikeye sokma suçundan mahkememize açılan kamu davasının yapılan yargılama sonucunda;
sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına kararı verildiği, sanık
bulunamadığından 7201 Sayılı Yasanın 28. ve devamı maddeleri gereğince hükmün sanığa ilan
suretiyle tebliğine, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna baĢvurulamadığı
takdirde kesinleĢmiĢ sayılacağı ilan olunur.
3728
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Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:
ESAS NO
: 2017/1702
KARAR NO
: 2018/362
DAVACI
: K.H.
KATILAN
: GÜRBULAK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
VEKĠLĠ
: AV. ABDULLAH AKTĠMUR
SANIK
: MAJID DEHATIKOHNEHSHAHRI, Khalıl ve Zamzam oğlu,
22/05/1981 SALMAS/ĠRAN doğumlu,
VEKĠLĠ
: Av. ZEKERĠYA KOTAN
SANIK
: RASOUL AYAN KOHNEH SHAHRI, Hashem ve ġahin oğlu,
01/04/1984 OROUMIEH/ĠRAN doğumlu
SANIK
: SHIRZAD YEKLAR, Alı ve Mehin oğlu, 22/06/1980
SALMAS/ĠRAN doğumlu
SUÇ
: 5607 Sayılı Yasanın 3/18. Maddesine Muhalefet
SUÇ TARĠHĠ
: 01/09/2017
SUÇ YERĠ
: AĞRI/DOĞUBAYAZIT
KARAR TARĠHĠ : 22/02/2018
Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı yabancı uyruklu sanıklar hakkında
5607 Sayılı Yasanın 3/18. Maddesine Muhalefet suçundan kamu davası açılmıĢ olmakla
Mahkememizce yapılan yargılama sonunda yabancı uyruklu sanıklar RASOUL AYAN
KOHNEH SHAHRI ve SHIRZAD YEKLAR hakkında neticeten mahkumiyetlerine karar
verilmiĢ olup, yabancı uyruklu sanıkların tebligata elveriĢli adresi bulunmadığından gerekçeli
kararın 7201 Sayılı Yasanın 28. ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın
tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna baĢvurulamadığı takdirde kesinleĢmiĢ
sayılacağı ilan olunur.
3731

—— • ——

Hatay 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No
: 2016/116
Karar No
: 2018/195
Sanık
: 1 - AHMED CĠLO- Adil ve Feride'den olma, 1982 Suriye D.lu. Suriye
Nüf. kayıtlı, Suriye ülkesinde ikamet eder
2 - ALĠ ALHAJALĠ - Muhammet Talal ve Elham'dan olma, 1994
Suriye D.lu. Suriye Nüf. kayıtlı, Suriye ülkesinde ikamet eder
3 - MEHE HALEF - Ali ve Meryem'den olma, 1992 Suriye D.lu.
Suriye Nüf. kayıtlı, Suriye ülkesinde ikamet eder
Suç
: Dolandırıcılık
Suç yeri
: Hatay/Merkez
Suç tarihi
: 05.04.2015
Karar Tarihi
: 05.03.2018
Kanun maddesi : 5237S.Y.157/1
Verilen Karar
: Mahkememizin Görevsizliğine
Yukarıda özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28. ve müteakip maddeleri gereğince
Resmi Gazete’de ilanına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağı, tebliğ
tarihinden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer Asliye Ceza
Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koĢulu ile zabıt katibine beyanda
bulunmak suretiyle Yargıtay nezdinde temyiz edilebileceği, yasal bir baĢvuru olmadığı takdirde
kararın kesinleĢeceği hususları ilanen tebliğ olunur.
3775
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Hatay 7. Asliye Ceza Mahkemesinden:
HÜKÜM ÖZETĠ
ESAS NO
: 2015/1418
KARAR NO
: 2018/202
SANIK
: AHMAD FARDOUSI, Omar ve Nadra oğlu, 1947 Suriye
doğumlu,
SUÇ
: Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan EĢya Hakkında
Hırsızlık,
SUÇ TARĠHĠ/SAATĠ : 03/03/2014
KARAR TARĠHĠ
: 26/02/2018
Yukarıda açık kimliği ve dosyanın esas/karar numaraları yazılı sanık hakkında
Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan EĢya Hakkında Hırsızlık suçundan Beraatine karar
verilmiĢtir.
Sanığın bildirdiği adresinin yetersiz olması, adına çıkartılan tebligatların bila tebliğ iade
edilmesi ve yapılan adres araĢtırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden,
karar tebliğ edilememiĢ, bu suretle adresin meçhul olduğu anlaĢılmakla, 7201 Sayılı Tebligat
Kanununun 28, 29. ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin RESMĠ GAZETE’DE
ĠLANEN TEBLĠĞĠNE,
Ġlan ücretinin ve mahkeme masrafının karar kesinleĢtikten sonra sanıktan tahsiline,
Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına,
tebliğden itibaren 7 gün içerisinde Mahkememize verilecek veya bulunulan yer Nöbetçi Asliye
Ceza Mahkemesi vasıtasıyla Mahkememize gönderilecek bir dilekçe ile veya zabıt katibine
yapılacak bir beyanla bu beyanın tutanağa bağlanıp hakim onayına sunulmak suretiyle,
Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan EĢya Hakkında Hırsızlık suçun kurulan
hüküm yönünden Adana Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmek üzere Ġstinaf Yasa yoluna
baĢvurabileceğine,
Aksi halde hükmün kesinleĢeceği ilan olunur.
3885

—— •• ——

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
ĠPTAL ĠLANI
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığından:
1 - Ġdarenin
a) Adresi
: MuratPaĢa Mahallesi Merkezi Yönetim Cad. No: 2
b) Telefon ve Faks Numarası : 0(442) 344 10 00 - 0(442) 233 02 20
c) Elektronik Posta Adresi
: ebb@erzurum.bel.tr
2 - Ġhale Konusu ĠĢin Adı
: Erzurum Ġli, Yakutiye Ġlçesi, Çırçır Mahallesi 12457 ada
3 nolu parselde yer alan TaĢınmazın kat karĢılığı inĢaat
yapım ihalesi
3 - Ġptale Konu Ġlanın
Yayımlandığı Tarih
: 29/05/2018 tarih ve 30435 sayılı Resmi Gazete
4 - Ġhale Tarihi
: 12/06/2018
5 - Ġhale Ġptal Tarihi
: 01/06/2018
6 - Ġptal Nedeni
: 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu’nun 19. Maddesine
istinaden iptal edilmesine karar verilmiĢtir.
4915/1-1

—— • ——

ANKARA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ UHDESĠNDE BULUNAN ANKAPARKIN
ĠġLETMEYE VERĠLMESĠ ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:
5659 sayılı kanunun Ek:1 maddesindeki 1605/2018 tarihli değiĢiklikle 7144 sayılı
Kanunun 3. Maddesinde Ankara BüyükĢehir Belediyesi’ne 29 yıl süreyle tahsis edilen; AOÇ
arazisi sınırları içerisinde kalan muhammen bedeli, geçici teminatı belirlenmiĢ Ankapark alanının
2886 Sayılı Kanunun 36. Maddesi gereğince, Kapalı Zarf usulü ile iĢletmeye verilmesi iĢinin
ihalesi yapılacaktır.
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1 - Ġhale 14.06.2018 tarihinde Hipodrom Caddesi No: 5’deki Belediye Hizmet binasının
18.katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENĠ’nce yapılacaktır.
2 - Ġhale suretiyle iĢletmeye verilecek Ankapark'ın ihale Ģartnamesi, her gün çalıĢma
saatleri içerisinde, Hipodrom Caddesi No: 5 Belediyemiz hizmet binası 3. katında bulunan FEN
ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Etüd ve Projeler ġube Müdürlüğünde görülebilir.
3 - Ġstekliler, ġartnamenin K.bölümünde yazılı Ģartları sağlamak zorundadır. ġartnameye
uygun olmayan veya içinde Ģartname hükümleri dıĢında Ģartlar ihtiva eden teklifler geçersiz
sayılacaktır. Buna göre isteklilerde aranacak bilgi ve belgeler;
a- Kimlik ve Yetki Belgeleri.
b- Ġkametgâh Belgesi.
c- Teklif Mektubu,
d- ĠĢletme ġartnamesi ve ekleri,
e- Yer Görme Belgesi.
f- ġartname Alındı Makbuzu.
g- Teminat Alındı Makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna uygun Banka Teminat Mektubu.
4 - Ġhaleye iĢtirak edecek olanlar 5000 TL (BeĢbin Türk Lirası) karĢılığında Ģartname
almak zorundadırlar.
5 - Ġhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.
6 - Ġhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı
bir Ģekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.
7 - Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 09:00’a kadar ihalenin yapılacağı adreste
bulunan ENCÜMEN BaĢkanlığına (7. katta bulunan Yazı iĢleri ve Kararlar Dairesi BaĢkanlığına)
verilmesi Ģarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluĢacak
gecikmeler dikkate alınmaz.
8 - SatıĢ Ģartnamesinde belirtilen hususlarla iĢletmeye ait dosyasındaki bilgileri alıcı
tarafından aynen kabul edilmiĢ sayılır. Ġhalenin kesinleĢmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar,
iĢletme Ģartnamesi ve eklerine aykırı bir talepte bulunamazlar.
9 - ĠĢletmeden mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri; ödenmesi gereken her
türlü giderler iĢletmeciye ait olup, iĢletmeci tarafından kanuni süresinde ödenecektir.
10 - Ġhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koĢulu ile
ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı
ise; Ġta Amiri’nin Onay’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, Ġta Amiri’nin ihaleyi onaylamaması
halinde, iĢtirakçi idareye karĢı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.
11 - ĠĢ bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, kiralamada ihale Ģartnamesi hükümleri
uygulanacaktır.
S.

Alanı

No

İlçesi

1

Yenimahalle

Mahallesi
Orman
Çiftliği

Ada/Parsel

(m2)

2108 Ada 19 Parsel

Yaklaşık

2010 Ada 9-15-18 Parsel 1.200.000 m2

Muhammen Bedel Geçici Teminat
(TL)
765.600.000 TL

(TL)

İhale
Saati

22.968.000 TL 10:00

Ankara BüyükĢehir Belediyesi Ġnternet Adresi www.ankara.bel.tr
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2 Haziran 2018 – Sayı : 30439

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 47

HĠZMET SATIN ALINACAKTIR
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Susurluk Şeker Fabrikasından:
Fabrikamız 2018/2019 Kampanya Dönemi Kalite ve ĠĢletme Kontrol Laboratuvarı ve
Pancar Analiz Laboratuvarında ÇalıĢtırılması ile Ġlgili ĠĢ Gücü Temini Hizmet Alımı Ġhalesi
T.ġ.F.A.ġ. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık Ġhale
Usulü Ġle Ġhale Edilecektir.
Ġhale Kayıt No

: 2018/269257

1 - Ġdarenin
a) Adresi

: Bursa Karayolu 4 Km Susurluk/BALIKESĠR

b) Telefon No

: 0 266 865 19 40 (4 Hat)

c) Faks No

: 0 266 865 26 04 - 05

2 - Ġhale Konusu Malın
a) Niteliği, Türü ve Miktarı

: Susurluk ġeker Fabrikası 2018/2019 kampanya döneminde
Pancar Analiz Laboratuarında 27 (yirmiyedi) personel;
07:00 - 15:00, 15:00 - 23:00, 23:00 - 07:00 saatleri
arasında üç vardiya halinde, her vardiyada 9 kiĢi olarak,
Kalite ve ĠĢletme Kontrol Laboratuvarında 18 (onsekiz)
personel; 07:00 - 15:00,15:00 - 23:00, 23:00 - 07:00
saatleri arasında üç vardiya halinde, her vardiyada 6 kiĢi
olarak, tahmini 80 gün (±%20 toleranslı) süresince
toplamında 45 kiĢi ile yapılacaktır.

b) Yapılacağı Yer

: Susurluk ġeker Fabrikası

c) ĠĢin Süresi

: Susurluk ġeker Fabrikası 2018/2019 kampanya dönemidir.

3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı Yer

: Susurluk ġeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati

: 18.06.2018 Saat 14.30

4 - Ġhale dokümanı Susurluk ġeker Fabrikası Ticaret Servisi (Bursa Karayolu 4. Km.
Susurluk/BALIKESĠR) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y. Yüz Türk Lirası) bedel
karĢılığında aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın
almaları zorunludur.
5 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü
olmalıdır.
7 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu Ġhale SözleĢmeleri
Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye ġeker
Fabrikaları A.ġ. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır.
TeĢekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
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ĠġYERĠ YAPIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR
Niğde Nas Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından:
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi
BaĢkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Niğde Nas Küçük Sanayi Sitesine ait 203
iĢyeri yapım iĢi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere iĢin tümüne
indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.
1 - Ġdarenin Adresi
: ġahsüleyman Mah. Erdemli Sk. Çınar Apt. No: 3/E
NĠĞDE
2 - Ġhale konusu yapım iĢinin
a) Niteliği, türü ve miktarı
: 203 iĢyeri yapım iĢi
b) Yapılacağı yer
: Niğde
c) ĠĢe baĢlama tarihi
: SözleĢmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en
geç 5 (BeĢ) gün içinde yer teslimi yapılarak iĢe
baĢlanacaktır.
d) ĠĢin süresi
: 31/10/2020 tarihine kadar tamamlanacaktır.
e) KeĢif Bedeli (2018 B.F. ile) : 75.951.000 TL
f) Geçici Teminatı
: 5.316.570 TL
3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı yer
: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet
Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı
EskiĢehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 1. Kat 159 nolu
Toplantı Salonu Söğütözü-Ankara
b) Tarihi ve saati
: 19/06/2018 - Saat 10.00
4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile
varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını
içeren, Ġhale Komisyonu BaĢkanlığına hitaben yazılacak baĢvuru mektubu.
B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler.
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar
Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri.
3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢiye ait noter tasdikli
Vekaletname ile noter tasdikli Ġmza Beyannamesi.
4) ĠĢ Deneyim Belgesi.
Ġsteklinin, Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun
olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleĢme kapsamında taahhüt edilen ihale
konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek Ģekilde
gerçekleĢtirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az %80’i oranında ihale
konusu iĢ veya benzer bir iĢle ilgili ĠĢ Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iĢ
deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluĢa ibraz edilen diğer
belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir.
ĠĢ deneyiminde değerlendirilecek benzer iĢler; her türlü bina yapım iĢleridir.
5) Ġdari ġartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler.
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1) KeĢif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakit
kredisini ve aynı oranda kullanılmamıĢ teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra
bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir.
Faks ile yapılan teyitler, banka Ģubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taĢımalıdır.)
2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum
bildirimi.
D) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müĢavir ya da serbest
muhasebeci mali müĢavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren belge
E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kiĢiliklere iliĢkin beyanname.
F) KeĢif bedelinin %7’si oranında, Ġdari ġartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki
form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi BaĢkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.
G) Son beĢ yılda bitirilen iĢlere ait taahhüt bildirimi.
H) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge
Ġ) Ġç Zarf.
ġekli ve içeriği idari Ģartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun
olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf Kapalı zarf içerisinde
teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme Ģartı olarak yukarıda
istenilen bütün belgeler dıĢ zarfa konularak oluĢturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat
10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah.
Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği
gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim
edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaĢmayan teklifler dikkate alınmaz.
Ġsteklilerce sunulacak Türkçe dıĢındaki belgelerin, idari Ģartnamenin 7.3 üncü maddesinde
belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.
5 - Ġsteklilerin gerçek veya tüzel kiĢi olması zorunludur. Ortak GiriĢim (iĢ ortaklığı veya
konsorsiyum) kabul edilmez.
6 - Bu ihalede, iĢ deneyim belgesi yerine iĢ yönetme, iĢ denetleme ve diploma kabul
edilmez.
7 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
8 - Ġhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151
Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasında veya ġahsüleyman Mah. Erdemli Sk. Çınar Apt. No: 3/E
NĠĞDE adreslerinde görülebilir veya 500 TL karĢılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar
Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. Ġhaleye
teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
9 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere iĢin tümüne
indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekli ile keĢif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan
toplam sözleĢme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleĢme düzenlenecektir.
10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren enaz 60 (AltmıĢ) takvim
günü olmalıdır.
11 - 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun, 13 üncü maddesinin ―j‖ bendi
kapsamında KDV’den istisnadır. Bu istisnadan kaynaklanan iade talepleri Maliye Bakanlığınca
konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir.
12 - Kooperatifimiz, Kamu Ġhale Kanununa tabi değildir.
4900/2-1

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 50

2 Haziran 2018 – Sayı : 30439

TAġINMAZ MAL SATILACAKTIR
Menderes Belediye Başkanlığından:
TaĢınmaz Bilgileri.
1 - ĠHALE KONUSU VE ġEKLĠ: Ġzmir ili, Menderes ilçesi, Ataköy mahallesinde
bulunan gayrimenkul (tarlanın) 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunun 35’nci maddesi (a) bendinde
belirtilen Kapalı Teklif Usulü ile aynı kanunun 37. maddesine göre ihale edilerek satıĢı
yapılacaktır.
SATILACAK GAYRĠMENKUL:
Ġli

: ĠZMĠR

Ġlçesi

: Menderes

Mahalle-Mevkii

: Bulgurca-Büyükovacık

Cadde - No

:

Ada

: 101

Parsel

: 1

Pafta

:

Yüzölçümü

: 51.000,59 m2

Cinsi

: Tarla

Muhammen Bedel : 8.925.104,00.-TL
Geçici Teminat

:

268.000,00.-TL

ġartname Bedeli

:

400,00.-TL

2 - ĠHALENĠN YAPILACAĞI YER, TARĠH VE SAAT: Yukarıda tapu kaydı, niteliği ve
diğer özellikleri belirtilen taĢınmaz Menderes Belediyesi’nce 13.06.2018 tarihine tesadüf eden
çarĢamba günü saat 10.00’da Menderes Belediyesi Encümen Salonunda yapılacak Kapalı Teklif
Usulü ile satılacaktır.
3 - ĠHALE ġARTNAMESĠ: Ġstekliler ihaleye iliĢkin bilgileri Menderes Belediyesi,
ĠĢletme ĠĢtirakler Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görebilir ve ihale Ģartnamesini 400,00.-TL
ücret karĢılığında satın alabilirler.
4 - SON TEKLĠF VERME SAATĠ: 9.30
5 - ĠHALEYE KATILABĠLMEK ĠÇĠN VERĠLMESĠ GEREKEN BELGELER:
A) Gerçek kiĢiler için;
1) Nüfus cüzdanı fotokopisi
2) Noter tasdikli imza beyannamesi
3) Vekaleten ihaleye katılım halinde istekli adına katılan kiĢinin Noter onaylı vekaletname
ve imza beyannamesi
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4) Tebligat için adres beyanı
5) Geçici teminat yatırdığına dair belge
6) Ġkametgah sureti
7) ġartname alındığına dair makbuz ve Ģartname (her sayfası imzalanacak)
8) Menderes Belediyesine borcu yoktur belgesi (ilan tarihinden sonra alınacak)
9)Terör örgütlerine, iltisakı yahut bunlara irtibatı olmadığına dair taahhütname
B) Tüzel kiĢiler için:
1) Ġmza sirküleri (Aslı veya noter onaylı)
2) Tüzel kiĢilerin ilgili makamlardan sicil kaydı (yılı içinde) (aslı) (Ticaret, Sanayi odası vb.)
3) Vekaleten ihaleye katılım halinde istekli adına katılan kiĢinin noter tasdikli
vekaletnamesi, imza sirküleri (Aslı veya noter onaylı)
4) Geçici Teminat yatırdığına dair belge
5) Ġlgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucularını belirten son durumu
gösterir Ticaret Sicil Gazetesi(aslı veya noter onaylı)
6) ġartname alındığına dair makbuz ve Ģartname (her sayfası imzalanacak)
7) Menderes Belediyesine borcu yoktur belgesi (ilan tarihinden sonra alınacak )
8) Terör örgütlerine, iltisakı yahut bunlara irtibatı olmadığına dair taahhütname
SatıĢ ihalesine teklif verecekler, içinde iç zarfın ve yukarıda istenen belgelerin bulunduğu
dıĢ zarfı en geç ihale günü saat 9.30’a kadar Ġzmir Menderes Belediye BaĢkanlığı ĠĢletme ve
ĠĢtirakler Müdürlüğü kira ve ihale, satıĢ birimine teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve
saatten sonraki teklifler dikkate alınmayacaktır.
Ġstekliler 13.06.2018 tarihinde saat: 09.30’a kadar Belediyemizin ilgili birimine ulaĢmıĢ
olmak Ģartıyla, 2886 sayılı Kanunun 37. Maddesi ve Ģartname hükümlerine uygun olarak
düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi
komisyonda hazır bulunmadığı taktirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin olarak kabul edilir.
Postalarda

meydana

gelen

gecikmelerden

Belediye

BaĢkanlığının

hiçbir

sorumluluğu

bulunmayacaktır.
SatıĢ Ģartnamesinde belirtilen hususlar alıcı tarafından aynen kabul edilmiĢ sayılır.
Ġhalenin kesinleĢmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satıĢ Ģartnamesine aykırı bir
talepte bulunamazlar. TaĢınmaz satıĢ Ġhalesi üzerinde kalan yüklenici satıĢ bedelinin %50’si peĢin
geri kalan kısmını 1 eĢit taksitle ödeyecektir.
Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdıĢında düzenlenmiĢ her türlü belgenin Türkiye
Cumhuriyeti Konsolosluklarınca tasdik edilmiĢ veya apostil Ģerhini havi olması gerekmektedir.
Ġlan olunur.
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TTK ĠHTĠYACI OLARAK MADENCĠ Ġġ PANTOLONU VE MADENCĠ ELBĠSESĠ
(TAKIM) ALIMI 4734 SAYILI KAMU ĠHALE KANUNUNUN
3/G MADDESĠ KAPSAMINDA AÇIK ĠHALE
USULÜ ĠLE ĠHALE OLACAKTIR
Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığından:
Ġhale kayıt no
: 2018/271354
1 - Ġdarenin:
a) Adresi
: Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi ihsan Soyak Sokak No: 2
67090/ZONGULDAK
b) Telefon ve Faks numarası : Tel: 0 372 259 40 00 (30 HAT), 0 372 252 40 00
(8 HAT) Faks: 0 372 251 19 00
c) Elektronik posta adresi
: ismail.yildiz@taskomuru.gov.tr
2 - Ġhale konusu malın
: Madenci ĠĢ Pantolonu ve Madenci Elbisesi (Takım)
a) Niteliği, Türü ve Miktarı
: 2.493 Adet Madenci Pantolonu
6.749 Takım Madenci ĠĢ Elbisesi
b) Teslim Yeri
: Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
Bülent Ecevit Caddesindeki Türkiye TaĢ Kömürü
Kurumu Genel Müdürlüğü Makine ve Ġkmal Dairesi
BaĢkanlığı Muayene ve Tesellüm ĠĢleri ġube Müdürlüğü
Tesellüm ġefliği Ambarları ZONGULDAK
c) Teslim Tarihi
: SözleĢmenin imzalanmasına müteakip 75 takvim
gününde teslim edilecektir
3 - Ġhalenin:
a) Yapılacağı Yer
: Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
Satınalma Dairesi BaĢkanlığı
Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK
b) Tarihi Ve Saati
: 25.06.2018 Pazartesi günü Saat 15.00
c) Dosya No
: 1831206
4 - Ġhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik 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) Bu Ģartnamede belirlenen geçici teminat,
f) Bu Ģartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,
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g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
i) 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,
j) Bu Ģartnamenin 16 ncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere
yaptırmayı düĢündükleri iĢlere ait önerileri ve iĢlerin listesi,
k) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge,
Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde (b) (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı
ayrı verilmesi zorunludur.
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, mali, mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler
4.2.1. Teknik Ģartnamede istenen belgeler
4.2.2. KumaĢ imalatçısı ile yapılan sözleĢme verilecektir.
4.2.3. ISO 9001 Kalite Sistem Belgesi verilecektir.
5 - Bu ihaleye yerli istekliler katılabilecektir.
6 - Ġstekliler Ġhale konusu alım için kısmi teklif vermeyeceklerdir.
7 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi
BaĢkanlığı MithatpaĢa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara
Misafirhanesi 7. Cadde (AĢkaabat Cad.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELĠEVLER/ANKARA
adresinde görülebilir ve Ģartnameler 150,00-TL karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye
teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler, en geç 25.06.2018 Pazartesi günü saat 15.00’e kadar T.T.K. Satınalma Daire
BaĢkanlığı Bülent Ecevit Cad. No: 125 MithatpaĢa Mahallesi 67090 Zonguldak adresine
verilebileceği gibi 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 sözleĢme 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 geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi)
takvim günü olmalıdır.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.
13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aĢağıdaki
maddeler uygulanır.
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.
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HĠDROLĠK DĠREK YEDEKLERĠ ALINACAKTIR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:
ĠĢin Adı: Hidrolik direk yedekleri 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında
hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
Ġhale kayıt numarası

: 2018/268466

Dosya No

: 1821058

1 - ĠDARENĠN:
a) Adres

: Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi Ġhsan Soyak Sokak No: 2

b) Telefon ve Faks numarası

: Tel: 0 372 252 40 00 (70 Hat)

c) Elektronik posta adresi

:

67090-ZONGULDAK
Faks: 0 372 251 19 00
2 - ĠHALE KONUSU MALIN:
a) Niteliği, türü ve miktarı

: Hidrolik direk yedekleri (6 kalem)

b) Teslim yeri

: TTK Makine ve Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı Muayene ve
Tesellüm ĠĢleri ġube Müdürlüğü/ZONGULDAK

c) Teslim tarihi

: ĠĢe baĢlanmasını müteakip 60 takvim günüdür.

3 - ĠHALENĠN:
a) Yapılacağı yer

: Türkiye

TaĢkömürü

Kurumu

Genel

Müdürlüğü

Satınalma Dairesi BaĢkanlığı Toplantı Salonu Bülent
Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati

: 20.06.2018 ÇarĢamba günü saat: 15.00

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik 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, mevzuat gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel
kiĢiliğin siciline 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, ilgilisine 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,
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e) ġartnamede belirtilen geçici teminat,
f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
g) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde Ģekli ve içeriği ġartnamede belirlenen ortak
giriĢim beyannamesi,
h) 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.
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması
gereken kriterler;
5 - Teknik Ģartnamedeki 2. 3. ve 6. kalemler ile 1. ve 5. kalem malzemeler birbirleri ile eĢ
çalıĢmaktadır. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif eĢ çalıĢan malzemeler için toplamda en düĢük,
diğer kalemler için en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - Ġdari ġartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.
7 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi
BaĢkanlığı MithatpaĢa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara
Misafirhanesi 7. Cadde (AĢkaabat Cad.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELĠEVLER-ANKARA
adresinde görülebilir ve Ģartnameler 30,00 TL karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye
teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler en geç 20.06.2018 ÇarĢamba 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 iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen birim
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu üzerine
ihale yapılan istekli ile her iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleĢme düzenlenecektir.
10 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi)
takvim günü olmalıdır.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aĢağıdaki
maddeler uygulanır;
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 ĠĢleri ile ilgili
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
Ġlan olunur.
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HASIR KAMA (ÇELĠK HASIR) ĠHALE EDĠLECEKTĠR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:
ĠĢin Adı: HASIR KAMA (ÇELĠK HASIR) 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında
hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
Ġhale Kayıt Numarası

: 2018/265798

Dosya No

: 1822057

1 - Ġdarenin
a) Adres

: Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi Ġhsan Soyak Sokak No: 2
67090 - ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0.372 252 40 00 (70 Hat)
c) Elektronik Posta Adresi

Faks: 0.372 251 19 00

:

2 - Ġhale Konusu Malın
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Hasır Kama (çelik hasır): 39.500 adet
b) Teslim Yeri

: Amasra TaĢkömürü Müesesesi ĠĢ Sahası/BARTIN
Armutçuk TaĢkömürü Müesesesi ĠĢ Sahası Ereğli/Zonguldak
Kozlu TaĢkömürü Müesesesi ĠĢ Sahası ZONGULDAK

c) Teslim Tarihi

: ĠĢe baĢlanmasını müteakip 150 takvim günüdür.

3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı Yer

: Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma
Dairesi BaĢkanlığı Bülent

Ecevit

Caddesi

No:

125

ZONGULDAK
b) Tarihi ve Saati

: 18/06/2018 Pazartesi günü saat: 15:00

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik 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, mevzuat gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel
kiĢiliğin siciline 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, ilgilisine 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,

2 Haziran 2018 – Sayı : 30439

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 57

e) ġartnamede belirtilen geçici teminat,
f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
g) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde Ģekli ve içeriği ġartnamede belirlenen ortak
giriĢim beyannamesi,
h) 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.
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması
gereken kriterler;
4.2.1.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - Ġdari ġartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.
7 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi
BaĢkanlığı MithatpaĢa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara
Misafirhanesi 7. Cadde (AĢkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELĠEVLER - ANKARA
adresinde görülebilir ve Ģartnameler 150.00 TL. karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye
teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler en geç 18/06/2018 Pazartesi 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 iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen birim
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu üzerine
ihale yapılan istekli ile her iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleĢme düzenlenecektir.
10 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi)
takvim günü olmalıdır.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aĢağıdaki
maddeler uygulanır.
13.1.1. Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde
4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır.
13.1.2. SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden
yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım ĠĢleri ile Ġlgili Yönetmeliğimizin
15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
Ġlan olunur.
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MADENCĠ ALET VE EDAVATI ĠHALE EDĠLECEKTĠR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:
ĠĢin Adı: MADENCĠ ALET ve EDAVATI 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında
hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
Ġhale Kayıt Numarası

: 2018/265198

Dosya No

: 1822056

1 - Ġdarenin
a) Adres

: Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi Ġhsan Soyak Sokak No: 2
67090 - ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0.372 252 40 00 (70 Hat) Faks: 0.372 251 19 00
c) Elektronik Posta Adresi

:

2 - Ġhale Konusu Malın
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Madenci alet ve edavatları: 8 kalem
b) Teslim Yeri

: Bülent Ecevit Caddesi’ndeki Türkiye TaĢkömürü Kurumu
Genel Müdürlüğü Makina ve Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı
Muayene ve Tesellüm ĠĢleri ġube Müdürlüğü Tesellüm
ġefliği Ambarı ZONGULDAK

c) Teslim Tarihi

: ĠĢe baĢlanmasını müteakip 60 - 75 takvim günüdür.

3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı Yer

: Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma
Dairesi BaĢkanlığı Bülent

Ecevit

Caddesi

No:

125

ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati

: 20/06/2018 ÇarĢamba günü saat: 15:00

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik 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, mevzuat gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel
kiĢiliğin siciline 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, ilgilisine 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 belirtilen geçici teminat,
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f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
g) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde Ģekli ve içeriği ġartnamede belirlenen ortak
giriĢim beyannamesi,
h) 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.
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması
gereken kriterler;
4.2.1.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teknik yönden uygun olanlar arasında birim fiyat
teklif cetveli listesindeki 4. kalem kazma sapı ile 5. kalem kürek sapının ve 6. kalem el arabası ile
7, 8. Kalemlerdeki el arabası tekerleklerinin toplamında teklif edilen en düĢük fiyat esasına göre;
diğer kalemler için kalem bazında en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - Ġdari ġartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.
7 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi
BaĢkanlığı MithatpaĢa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara
Misafirhanesi 7. Cadde (AĢkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELĠEVLER - ANKARA
adresinde görülebilir ve Ģartnameler 30.00 TL. karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye
teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler en geç 20/06/2018 ÇarĢamba 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 iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen birim
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu üzerine
ihale yapılan istekli ile her iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleĢme düzenlenecektir.
10 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi)
takvim günü olmalıdır.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aĢağıdaki
maddeler uygulanır.
13.1.1. Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde
4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır.
13.1.2. SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden
yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım ĠĢleri ile Ġlgili Yönetmeliğimizin
15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
Ġlan olunur.
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ÇELĠK SARMA ĠHALE EDĠLECEKTĠR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:
ĠĢin Adı: Çelik sarma 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan
Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
Ġhale Kayıt Numarası

: 2018/264276

Dosya No

: 1824055

1 - Ġdarenin
a) Adres

: Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi Ġhsan Soyak Sokak No: 2
67090 - ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0.372 252 40 00 (70 Hat) Faks: 0.372 251 19 00
c) Elektronik Posta Adresi

:

2 - Ġhale Konusu Malın
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Çelik sarma: 350 adet
b) Teslim Yeri

: Bülent Ecevit Caddesi’ndeki TTK Makine ve Ġkmal
Dairesi BaĢkanlığı Muayene ve Tesellüm ĠĢleri ġube
Müdürlüğü Tesellüm ġefliği Ambarı - ZONGULDAK

c) Teslim Tarihi

: ĠĢe baĢlanmasını müteakip 60 takvim günüdür.

3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı Yer

: Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma
Dairesi BaĢkanlığı Bülent

Ecevit

Caddesi

No:

125

ZONGULDAK
b) Tarihi ve Saati

: 19.06.2018 Salı günü saat: 15:00

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik 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, mevzuat gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel
kiĢiliğin siciline 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, ilgilisine 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,

2 Haziran 2018 – Sayı : 30439

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 61

d) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu,
e) ġartnamede belirtilen geçici teminat,
f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
g) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde Ģekli ve içeriği ġartnamede belirlenen ortak
giriĢim beyannamesi,
h) 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.
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması
gereken kriterler;
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - Ġdari ġartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.
7 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi
BaĢkanlığı MithatpaĢa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara
Misafirhanesi 7. Cadde (AĢkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELĠEVLER - ANKARA
adresinde görülebilir ve Ģartnameler 50,00 TL. karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye
teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler en geç 19.06.2018 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 iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen birim
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu üzerine
ihale yapılan istekli ile her iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleĢme düzenlenecektir.
10 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi)
takvim günü olmalıdır.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aĢağıdaki
maddeler uygulanır;
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 ĠĢleri ile ilgili Yönetmeliğimizin
15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
Ġlan olunur.
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:
3194 Sayılı Ġmar Kanununun ilgili hükümlerine uygun olarak görev ve sorumluluklarını
yerine getirmedikleri idarelerince tespit edilen aĢağıdaki yapı müteahhitlerinin yetki belge
numaraları, aynı Kanunun 42 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası doğrultusunda, karĢılarında yazılı
Bakanlık Makamının Olurları ve sürelerle iptal edilmiĢtir.
EskiĢehir TepebaĢı Belediyesi - 20L-1B Pafta, 14831 (7305) Ada, 3 (29) Parsel - Hüseyin
YEġĠLTEPE (0026110109204766) - 25.05.2018 tarihli ve 83413 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir)
yıl.
Ankara Sincan Belediyesi - 4298 Ada, 3 Parsel - Selçuk ġALIġ (0006110283198348) 25.05.2018 tarihli ve 83365 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.
Ġstanbul Tuzla Belediyesi - G22B18A4B Pafta, 8007 Ada, 9 Parsel - KETHÜDA ĠnĢ. Paz.
San. Tic. Ltd. ġti. (0034311169431603) - ġirket Müdürü Nail RECEPKETHÜDA - 25.05.2018
tarihli ve 83359 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.
Bursa Ġnegöl Belediyesi - 6 Pafta, 75 Ada, 30 Parsel - Muhammed TEPEGÖZ
(0016111349092404) - 25.05.2018 tarihli ve 93624 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.
Ġstanbul Pendik Belediyesi - 21 Pafta, --- Ada, 822 Parsel - Orhan BAYRAK
(0034110280670238) - 25.05.2018 tarihli ve 93964 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.
Aksaray Ortaköy Belediyesi - 1394 (95) Ada, 14 (1) Parsel - Müslüme DEMĠRKAYA
(0068110331791230) - 25.05.2018 tarihli ve 93881 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.
Ġzmir Tire Belediyesi - 1716 Ada, 5 Parsel - Mehmet Tunç YÖRÜKOĞLU - AKYÖRÜK
ĠnĢaat Emlak MüĢavirliği (0035112374816202) - 25.05.2018 tarihli ve 93939 sayılı Bakan Oluru
ile 1 (bir) yıl.
EskiĢehir TepebaĢı Belediyesi - 21N-4A Pafta, 1430 Ada, 59 Parsel - Ali KARA & Önder
DEMĠRTAġ Ortaklığı - ġirket ortakları Ali KARA (0026110314302202) ve Önder DEMĠRTAġ
(0026110126825065) - 25.05.2018 tarihli ve 93953 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.
Ġstanbul Esenler Belediyesi - 2 Pafta, --- Ada, 1914 Parsel - KÖSEOĞLU ĠnĢ. Taah. Oto.
Tur. Teks. San. Tic. Ltd. ġti. (0034311360491712) - ġirket müdürü Osman KÖSE - 25.05.2018
tarihli ve 93915 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.
Antalya Konyaaltı Belediyesi - 8280 Ada, 3 Parsel - NETSAN Yapı Malz. ĠnĢ. Taah.
Turz. Tic. Ltd. ġti. (0007311655920330) - ġirket müdürü Erkan TAġ - 25.05.2018 tarihli ve
93903 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.
Söz konusu yapı müteahhitlerinin yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması
dıĢında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına,
Yetki belge numarası olmayan gerçek ve tüzel kiĢiler ile Ģirket müdürlerinin yetki belge
numarası almak üzere Ġl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde iptal süresince verilmemesine,
Ġptal sürelerinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına
Karar verilmiĢtir.
Ġlgililere duyurulur.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:
PETROL HAKKINA MÜTEALLĠK KARAR
Karar Tarihi: 28.05.2018 Karar No: 7151
ġĠRKETĠN:
• TĠCARĠ UNVANI
: Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Tic.
A.ġ.
• MERKEZ ADRESĠ
: Adıyaman-Kahta Karayolu 17. Km. Uludam Köyü Zeynel
Sahası Arama Üretim Tesisleri BitiĢiği, ADIYAMAN
• TEBLĠGAT ADRESĠ
: Söğütözü Cad. No: 23 Söğütözü 06520 ANKARA
• MÜRACAAT TARĠHĠ : 28.08.2015
RUHSATIN:
• MAHĠYETĠ
: ĠĢletme ruhsatı
• KAYNAKLANDIĞI
ARAMA RUHSATI
: AR/GYP/4968
• YÜZÖLÇÜMÜ
: 6.892 hektar
• BÖLGESĠ
: Kara
• KAPSADIĞI ĠL
: ġırnak
• KAPSADIĞI ĠLÇE
: Güçlükonak, Ġdil
• PAFTA NUMARASI
: ARĠ/GYP/K/N47-b2-1
KARAR:
Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Tic. A.ġ.’nin Mardin ve ġırnak
illerinde sahip olduğu AR/GYP/4968 hak sıra no’lu arama ruhsatı sınırları içerisinde kalan 6.892
hektarlık ARĠ/GYP/K/N47-b2-1 paftası için petrol iĢletme ruhsatı verilmesine iliĢkin müracaatı
incelenmiĢ; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama
Yönetmeliği’nin 18’inci maddeleri gereğince, baĢvuru paftasında günümüze kadar petrol arama
ve üretim faaliyetinin olmaması ve bir petrol keĢfinin gerçekleĢmemesi nedeniyle talebin reddine
karar verilmiĢtir.
4803/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLĠK KARAR
Karar Tarihi: 21.05.2018 Karar No: 7149
DEVREDEN ġĠRKETĠN:
• TĠCARĠ UNVANI
: Çalık Petrol Arama Üretim San. ve Tic. A.ġ.
• MERKEZ ADRESĠ
: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 163 ġiĢli,
ĠSTANBUL
• TEBLĠGAT
ADRESĠ
: Ak Plaza YaĢam Caddesi No: 7 Kat: 9 06510, Söğütözü,
ANKARA
DEVRALAN ġĠRKETĠN:
• TĠCARĠ ÜNVANI
: High Power Eruh Petrol Arama ve Üretim Ltd.
• MERKEZ ve
TEBLĠGAT ADRESĠ
: Kocatepe Mah. Lamartin Cad. No: 5/6 Beyoğlu,
ĠSTANBUL
PETROL HAKKININ
MAHĠYETĠ
: Çalık Petrol Arama Üretim San. ve Tic. A.ġ.’nin sahip
olduğu AR/ÇPA/K/M48-b2, b3; M49-d1, d2 pafta no’lu 2
adet petrol arama ruhsatının her birindeki % 100’er
hissesinden %50’Ģer hissesinin High Power Eruh Petrol
Arama ve Üretim Ltd. ġti.’ye devri.
MÜRACAAT TARĠHLERĠ : 18.04.2018
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KARAR:
Çalık Petrol Arama Üretim San. ve Tic. A.ġ.’nin Siirt ili sınırları içerisinde sahip olduğu
AR/ÇPA/K/M48-b2, b3 ve Siirt-ġırnak il sınırları içerisinde sahip olduğu AR/ÇPA/K/M49-d1, d2
pafta no’lu 2 adet arama ruhsatının her birindeki %100’er hissesinden %50’Ģer hissesini High
Power Eruh Petrol Arama ve Üretim Ltd. ġti.’ye devretmek ve adı geçen ġirketin de yukarıda
belirtilen her bir ruhsattaki %50’Ģer hisseyi bütün hak ve vecibeleriyle birlikte devralmak için
6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 21’inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve Türk Petrol
Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bentlerine istinaden
Genel Müdürlüğümüze ayrı ayrı tevdi edilen müracaatları incelenip, Sayın Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı’nın 17.05.2018 tarihli Olur’ları alındıktan sonra;
AR/ÇPA/K/M48-b2, b3; M49-d1,d2 pafta no’lu 2 adet petrol arama ruhsatının her
birindeki Çalık Petrol Arama Üretim San. ve Tic. A.ġ.’nin sahip bulunduğu %100’er hissesinden
%50’Ģer hissesinin High Power Eruh Petrol Arama ve Üretim Ltd. ġti.’ye bütün hak ve
vecibeleriyle birlikte, Devlet’e hiçbir mükellefiyet tahmil etmemesi Ģartıyla devredilmesine ve
Petrol Siciline tescil edilmesine 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 21’inci maddesi gereğince
karar verilmiĢtir.
Yukarıda yazılı karar gereğince, AR/ÇPA/K/M48-b2, b3; M49-d1,d2 pafta no’lu 2 adet
petrol arama ruhsatının her birindeki hisse oranları bu kararın yayımı tarihinde; Çalık Petrol
Arama Üretim San. ve Tic. A.ġ.’nin %50, High Power Eruh Petrol Arama ve Üretim Ltd. ġti.’nin
%50 Ģeklinde olacaktır.
4804/1-1

—————

Türkiye Petrolleri A. O. M48-d2,d3,d4 no’lu paftalarda bir adet petrol arama ruhsatı
almak için 22.05.2018 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama
Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.
4805/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLĠK KARAR
Karar Tarihi: 28.05.2018 Karar No: 7152
ġĠRKETĠN;
• TĠCARĠ UNVANI
• MERKEZ ADRESĠ

: Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Tic.
A.ġ.
: Adıyaman-Kahta Karayolu 17. Km. Uludam Köyü Zeynel
Sahası Arama Üretim Tesisleri BitiĢiği, ADIYAMAN
: Söğütözü Cad. No: 23 06520 Söğütözü, ANKARA
: 02.05.2018, 07.05.2018

• TEBLĠGAT ADRESĠ
• MÜRACAAT TARĠHĠ
RUHSATIN:
• KONUSU
: ĠĢletme ruhsatı
• KAYNAKLANDIĞI
ARAMA RUHSATI
: AR/GYP/4968
• YÜZÖLÇÜMÜ
: 2.297 hektar
• BÖLGESĠ
: Kara
• KAPSADIĞI ĠLLER
: Mardin, ġırnak
• KAPSADIĞI ĠLÇELER : Güçlükonak, Ġdil
• PAFTA NUMARASI
: ARĠ/GYP/K/N47-b1-1
KARAR:
Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Tic. A.ġ.’nin Mardin ve ġırnak
illerinde sahip olduğu AR/GYP/4968 hak sıra no’lu arama ruhsatı sınırları içerisinde kalan 2.297
hektarlık ARĠ/GYP/K/N47-b1-1 paftası için petrol iĢletme ruhsatı verilmesine iliĢkin müracaatı
incelenmiĢ; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8’inci ve Türk Petrol Kanunu Uygulama
Yönetmeliği’nin 18’inci maddeleri gereğince, baĢvuru paftasında günümüze kadar petrol arama
ve üretim faaliyetinin olmaması ve bir petrol keĢfinin gerçekleĢmemesi nedeniyle talebin reddine
karar verilmiĢtir.
4806/1-1
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Milli Savunma Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)
2. Yasaklama Kararı Veren

2017/103229 (SözleĢme No: 368)
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI

Bakanlık/Kurum
3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
Adı

DĠYARBAKIR TEDARĠK
BÖLGE BAġKANLIĞI

Ġl/Ġlçe

DĠYARBAKIR/YENĠġEHĠR

Tel-Faks

4122238414-4122281225

E-Mail

-

KOOPERATĠFLER ELAZIĞ
Adresi
Posta Kodu

CADDESĠ
21100

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze KiĢi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

LĠNK TEDARĠK ĠNġAAT
Adı/Unvanı

NAKLĠYE SANAYĠ VE TĠCARET MEHMET NAĠM AYDIN
LĠMĠTED ġĠRKETĠ
YENĠġEHĠR MAH. ALĠ EMĠRĠ 5.
SK. ADEMOĞLU 8/3

Adresi

YENĠġEHĠR/DĠYARBAKIR
T.C. Kimlik No.

KOĞUK MAH. KOĞUK SK. NO: 5
BĠSMĠL/DĠYARBAKIR

-

10436107754

6090577632

-

Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu

DĠYARBAKIR TĠCARET VE

Ticaret/Esnaf Odası

SANAYĠ ODASI

Ticaret/Esnaf Sicil No.

31155

6. Yasaklama
Süresi

Ay

( )

Yıl

-

7. Yasaklamanın
(1)

a-4734

Dayanağı ve Kapsamı

KĠK

b-4735
( )

KĠSK

(X)

c-2886 DĠK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm Ġhalelerden

( )

Tüm Ġhalelerden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

4902/1/1-1

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 66

2 Haziran 2018 – Sayı : 30439

Milli Savunma Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)
2. Yasaklama Kararı Veren

2017/103229 (SözleĢme No: 369)
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI

Bakanlık/Kurum
3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
Adı

DĠYARBAKIR TEDARĠK
BÖLGE BAġKANLIĞI

Ġl/Ġlçe

DĠYARBAKIR/YENĠġEHĠR

Tel-Faks

4122238414-4122281225

E-Mail

-

KOOPERATĠFLER ELAZIĞ
Adresi
Posta Kodu

CADDESĠ
21100

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze KiĢi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

LĠNK TEDARĠK ĠNġAAT
Adı/Unvanı

NAKLĠYE SANAYĠ VE TĠCARET

MEHMET NAĠM AYDIN

LĠMĠTED ġĠRKETĠ
YENĠġEHĠR MAH. ALĠ EMĠRĠ 5.
SK. ADEMOĞLU 8/3

Adresi

YENĠġEHĠR/DĠYARBAKIR
T.C. Kimlik No.

KOĞUK MAH. KOĞUK SK.
NO:5 BĠSMĠL/DĠYARBAKIR

-

10436107754

6090577632

-

Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu

DĠYARBAKIR TĠCARET VE

Ticaret/Esnaf Odası

SANAYĠ ODASI

Ticaret/Esnaf Sicil No.

31155

6. Yasaklama
Süresi

Ay

( )

Yıl

-

7. Yasaklamanın Dayanağı
(1)

ve Kapsamı

a-4734
KĠK

b-4735
( )

KĠSK

(X)

c-2886 DĠK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm Ġhalelerden

( )

Tüm Ġhalelerden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

4902/2/1-1
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RESMÎ GAZETE

Sayfa : 67

Milli Savunma Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)
2. Yasaklama Kararı Veren

2017/103229 (SözleĢme No: 371)
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI

Bakanlık/Kurum
3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
Adı

DĠYARBAKIR TEDARĠK
BÖLGE BAġKANLIĞI

Ġl/Ġlçe

DĠYARBAKIR/YENĠġEHĠR

Tel-Faks

4122238414-4122281225

E-Mail

-

KOOPERATĠFLER ELAZIĞ
Adresi
Posta Kodu

CADDESĠ
21100

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze KiĢi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

LĠNK TEDARĠK ĠNġAAT
Adı/Unvanı

NAKLĠYE SANAYĠ VE TĠCARET

MEHMET NAĠM AYDIN

LĠMĠTED ġĠRKETĠ
YENĠġEHĠR MAH. ALĠ EMĠRĠ 5.
SK. ADEMOĞLU 8/3

Adresi

YENĠġEHĠR/DĠYARBAKIR
T.C. Kimlik No.

KOĞUK MAH. KOĞUK SK.
NO:5 BĠSMĠL/DĠYARBAKIR

-

10436107754

6090577632

-

Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu

DĠYARBAKIR TĠCARET VE

Ticaret/Esnaf Odası

SANAYĠ ODASI

Ticaret/Esnaf Sicil No.

31155

6. Yasaklama
Süresi

Ay

( )

Yıl

-

7. Yasaklamanın Dayanağı
(1)

ve Kapsamı

a-4734
KĠK

b-4735
( )

KĠSK

(X)

c-2886 DĠK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm Ġhalelerden

( )

Tüm Ġhalelerden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

4902/3/1-1

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 68

2 Haziran 2018 – Sayı : 30439

Milli Savunma Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)
2. Yasaklama Kararı Veren

2017/103229 (SözleĢme No: 372)
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI

Bakanlık/Kurum
3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
Adı

DĠYARBAKIR TEDARĠK
BÖLGE BAġKANLIĞI

Ġl/Ġlçe

DĠYARBAKIR/YENĠġEHĠR

Tel-Faks

4122238414-4122281225

E-Mail

-

KOOPERATĠFLER ELAZIĞ
Adresi
Posta Kodu

CADDESĠ
21100

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze KiĢi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

LĠNK TEDARĠK ĠNġAAT
Adı/Unvanı

NAKLĠYE SANAYĠ VE TĠCARET MEHMET NAĠM AYDIN
LĠMĠTED ġĠRKETĠ
YENĠġEHĠR MAH. ALĠ EMĠRĠ 5.
SK. ADEMOĞLU 8/3

Adresi

YENĠġEHĠR/DĠYARBAKIR
T.C. Kimlik No.

KOĞUK MAH. KOĞUK SK. NO:5
BĠSMĠL/DĠYARBAKIR

-

10436107754

6090577632

-

Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu

DĠYARBAKIR TĠCARET VE

Ticaret/Esnaf Odası

SANAYĠ ODASI

Ticaret/Esnaf Sicil No.

31155

6. Yasaklama
Süresi

Ay

( )

Yıl

-

7. Yasaklamanın
(1)

a-4734

Dayanağı ve Kapsamı

KĠK

b-4735
( )

KĠSK

(X)

c-2886 DĠK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm Ġhalelerden

( )

Tüm Ġhalelerden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

4902/4/1-1
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RESMÎ GAZETE

Sayfa : 69

Milli Savunma Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)
2. Yasaklama Kararı Veren

2017/465035 (Karar No: 607)
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI

Bakanlık/Kurum
3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
Adı

ERZURUM TEDARĠK BÖLGE
BAġKANLIĞI

Ġl/Ġlçe

ERZURUM/YAKUTĠYE

Tel-Faks

4422335178-4422331389

E-Mail

-

LALAPAġA MAH.
Adresi
HASTANELER CAD. NO:6
Posta Kodu

25100

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze KiĢi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

AKMEN GRUP YAPI ELEKTRĠK
Adı/Unvanı

BĠLĠġĠM SANAYĠ VE DIġ

ġAHĠN AKIN

TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
Adresi
T.C. Kimlik No.

HARBĠYE MAH. VEZNEDAR SOK.

SAHĠL MAH. HAL CAD.

NO: 12/9-10 ÇANKAYA/ANKARA

NO:69/7 TATVAN/BĠTLĠS

-

34243079394

0320292425

-

Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu

ANKARA TĠCARET SĠCĠLĠ

Ticaret/Esnaf Odası

MÜDÜRLÜĞÜ

Ticaret/Esnaf Sicil No.

406819

6. Yasaklama
Süresi

Ay

( )

Yıl

-

7. Yasaklamanın Dayanağı
(1)

ve Kapsamı

a-4734
KĠK

b-4735
( )

KĠSK

(X)

c-2886 DĠK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm Ġhalelerden

( )

Tüm Ġhalelerden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

4902/5/1-1

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 70
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Milli Savunma Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)
2. Yasaklama Kararı Veren

2017/465035 (Karar No: 608)
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI

Bakanlık/Kurum
3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
Adı

ERZURUM TEDARĠK BÖLGE
BAġKANLIĞI

Ġl/Ġlçe

ERZURUM/YAKUTĠYE

Tel-Faks

4422335178-4422331389

E-Mail

-

LALAPAġA MAH.
Adresi
HASTANELER CAD. NO:6
Posta Kodu

25100

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze KiĢi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

AKMEN GRUP YAPI ELEKTRĠK
Adı/Unvanı

BĠLĠġĠM SANAYĠ VE DIġ

ġAHĠN AKIN

TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
HARBĠYE MAH. VEZNEDAR
Adresi

SOK. NO:12/9-10
ÇANKAYA/ANKARA

T.C. Kimlik No.

SAHĠL MAH. HAL CAD. NO:69/7
TATVAN/BĠTLĠS

-

34243079394

0320292425

-

Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu

ANKARA TĠCARET SĠCĠLĠ

Ticaret/Esnaf Odası

MÜDÜRLÜĞÜ

Ticaret/Esnaf Sicil No.

406819

6. Yasaklama
Süresi

Ay

( )

Yıl

-

7. Yasaklamanın
(1)

a-4734

Dayanağı ve Kapsamı

KĠK

b-4735
( )

KĠSK

(X)

c-2886 DĠK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm Ġhalelerden

( )

Tüm Ġhalelerden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

4902/6/1-1
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RESMÎ GAZETE

Sayfa : 71

Milli Savunma Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)
2. Yasaklama Kararı Veren

2017/465035 (Karar No: 609)
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI

Bakanlık/Kurum
3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
Adı

ERZURUM TEDARĠK BÖLGE
BAġKANLIĞI

Ġl/Ġlçe

ERZURUM/YAKUTĠYE

Tel-Faks

4422335178-4422331389

E-Mail

-

LALAPAġA MAH.
Adresi
HASTANELER CAD. NO:6
Posta Kodu

25100

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze KiĢi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

AKMEN GRUP YAPI ELEKTRĠK
Adı/Unvanı

BĠLĠġĠM SANAYĠ VE DIġ

ġAHĠN AKIN

TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
HARBĠYE MAH. VEZNEDAR
Adresi

SOK. NO:12/9-10
ÇANKAYA/ANKARA

T.C. Kimlik No.

SAHĠL MAH. HAL CAD. NO:69/7
TATVAN/BĠTLĠS

-

34243079394

0320292425

-

Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu

ANKARA TĠCARET SĠCĠLĠ

Ticaret/Esnaf Odası

MÜDÜRLÜĞÜ

Ticaret/Esnaf Sicil No.

406819

6. Yasaklama
Süresi

Ay

( )

Yıl

-

7. Yasaklamanın
(1)

a-4734

Dayanağı ve Kapsamı

KĠK

b-4735
( )

KĠSK

(X)

c-2886 DĠK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm Ġhalelerden

( )

Tüm Ġhalelerden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

4902/7/1-1

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 72

2 Haziran 2018 – Sayı : 30439

Milli Savunma Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)
2. Yasaklama Kararı Veren

2017/465035 (Karar No: 610)
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI

Bakanlık/Kurum
3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
Adı

ERZURUM TEDARĠK BÖLGE
BAġKANLIĞI

Ġl/Ġlçe

ERZURUM/YAKUTĠYE

Tel-Faks

4422335178-4422331389

E-Mail

-

LALAPAġA MAH.
Adresi
HASTANELER CAD. NO: 6
Posta Kodu

25100

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze KiĢi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

AKMEN GRUP YAPI ELEKTRĠK
Adı/Unvanı

BĠLĠġĠM SANAYĠ VE DIġ

ġAHĠN AKIN

TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
HARBĠYE MAH. VEZNEDAR
Adresi

SOK. NO:12/9-10
ÇANKAYA/ANKARA

T.C. Kimlik No.

SAHĠL MAH. HAL CAD. NO:69/7
TATVAN/BĠTLĠS

-

34243079394

0320292425

-

Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu

ANKARA TĠCARET SĠCĠLĠ

Ticaret/Esnaf Odası

MÜDÜRLÜĞÜ

Ticaret/Esnaf Sicil No.

406819

6. Yasaklama
Süresi

Ay

( )

Yıl

-

7. Yasaklamanın
(1)

Dayanağı ve Kapsamı

a-4734
KĠK

b-4735
( )

KĠSK

(X)

c-2886 DĠK

( ) d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm Ġhalelerden

( ) Tüm Ġhalelerden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( ) Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( ) Kurum Ġhalelerinden

( )

4902/8/1-1
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RESMÎ GAZETE

Sayfa : 73

Milli Savunma Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)
2. Yasaklama Kararı Veren

2017/85393
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI

Bakanlık/Kurum
3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin

-

70’ĠNCĠ MEKANĠZE PĠYADE
Adı

Ġl/Ġlçe

MĠDYAT/MARDĠN

MĠDYAT ATATÜRK

Telefon

0 482 464 06 68

BULVARI

Faks

0 482 464 06 64

47066

E-Mail

-

TUGAY KOMUTAN
YARDIMCILIĞI

Adresi
Posta Kodu

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

HAMĠT AKDENĠZ

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

-

ATAKENT MAHALLESĠ
KUVAĠ MĠLLĠYE CADDESĠ

Adresi

-

NO:42 ĠDĠL/ġIRNAK
T.C. Kimlik No.

10968132774

-

021 055 7872

-

Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu

ĠDĠL ESNAF VE

Ticaret/Esnaf Odası

SANATKÂRLAR ODASI

Ticaret/Esnaf Sicil No. 73/11403
6. Yasaklama
Süresi

Ay

( )

Yıl

-

7. Yasaklamanın
(1)

Dayanağı ve Kapsamı

a-4734
KĠK

b-4735
( )

KĠSK

(X)

c-2886 DĠK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm Ġhalelerden

( )

Tüm Ġhalelerden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

4902/9/1-1

RESMÎ GAZETE
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2 Haziran 2018 – Sayı : 30439

Milli Savunma Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)
2. Yasaklama Kararı Veren

2017/170745
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI

Bakanlık/Kurum
3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
Adı

2’NCĠ HAVA BAKIM FABRĠKA
MÜDÜRLÜĞÜ

Ġl/Ġlçe

KAYSERĠ/MELĠKGAZĠ

2’NCĠ HAVA BAKIM FABRĠKA
Adresi

MD.LÜĞÜ ESENYURT MAHALLESĠ

Telefon

0 352 222 45 45

Faks

0 352 222 10 17

ERCĠYES CADDESĠ ESENYURT/
Posta Kodu

38050

E-Mail

m.arslaner@hvkk.tsk.tr

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

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

ALĠ YILMAZ
ARMAĞANEVLER MAH.
MĠTHATPAġA C AD. SIRT SOK.

Adresi

NO:172 ÜMRANĠYE / ĠSTANBUL
T.C. Kimlik No.

42844564546

Vergi Kimlik/
-

Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu

ĠSTANBUL TĠCARET ODASI

Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.

665864

6. Yasaklama
Süresi

Ay

( )

Yıl

7. Yasaklamanın
(1)

a-4734

Dayanağı ve Kapsamı

KĠK

b-4735
( )

KĠSK

(X)

c-2886 DĠK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm Ġhalelerden

( )

Tüm Ġhalelerden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

4902/10/1-1
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RESMÎ GAZETE

Sayfa : 75

Milli Savunma Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)

2017/63570

2. Yasaklama Kararı Veren
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
ADANA TEDARĠK BÖLGE
Adı

Ġl/Ġlçe

ADANA/YÜREĞĠR

Tel-Faks

3223525301-3223597885

E-Mail

-

BAġKANLIĞI
KIġLA MAH. EĞE BAĞATUR
Adresi
CAD. NO: 248
Posta Kodu

01330

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze KiĢi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

-

BURCU CAN
KIġLA MAH. EĞE BAĞATUR

Adresi

CAD. NO: 248 YÜREĞĠR/ADANA

T.C. Kimlik No.

52051204548

-

-

-

SELÇUK TĠCARET ODASI

-

1987

-

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

7. Yasaklamanın

6. Yasaklama
Ay
Süresi

( )

Yıl

a-4734

(1)

b-4735
( )

Dayanağı ve Kapsamı

KĠK

(X)
KĠSK

c-2886 DĠK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm Ġhalelerden

( )

Tüm Ġhalelerden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
BAKANLAR KURULU KARARI
2018/11560 5/6/1980 Tarihli ve 8/984 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
Yürürlüğe Konulan “Karayoluyla Uluslararası Eşya ve Yolcu
Taşıma Esasları”nın Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar
YÖNETMELİKLER
2017/10939 Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve
Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği
–– Konkordato Komiserinin Niteliklerine ve Alacaklılar Kurulunun Zorunlu
Olarak Oluşturulmasına Dair Yönetmelik
–– Gaziantep Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına
Dair Yönetmelik
–– Karadeniz Teknik Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetmeliği
TEBLİĞLER
–– Konkordato Gider Avansı Tarifesi
–– Tüp ve Tüp Demetlerinin Dolum ve Periyodik Muayenelerinin Usul ve Esaslarına
İlişkin Tebliğ (No: SGM-2018/7)
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

Sayfa

1

2
4
27
30
30
34
35
43
45
62
84

DUYURU
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden
Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile
abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil) 30 Kr

