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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Başbakanlık (Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü)’tan:

BASIN KARTI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/8/2015 tarihli ve 29456 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basın
Kartı Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde yer alan “dekanları”
ibaresinden sonra gelmek üzere “veya basın kartı sahibi gazeteciler” ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdür-

lüğünün bağlı olduğu Bakan yürütür. 

—— • ——
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

TASFİYE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/6/2013 tarihli ve 28688 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tasfiye
Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin beşinci fıkrasında “defter sıra numaraları” ibaresinden
sonra gelmek üzere “,teslim alma tarihleri, varsa soruşturma numaraları ile elkoyma veya alı-
koyma kararı bilgileri” ibaresi; altıncı fıkrasında yer alan “yeterli alan” ibaresinden sonra gel-
mek üzere “ile konulabilecek ayrı bölümlerin” ibaresi eklenmiştir. 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

25/8/2015 29456



MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
“(2) Birinci fıkrada belirtilen yerlere teslim edilen eşyaya ilişkin kayıtların elektronik

ortamda takibine yönelik usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.” 
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir. 
“(1) 5607 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca alıkonulan kaçak eşya naklinde

kullanılan taşıtların alıkoyma tarihinden itibaren otuz gün içerisinde ilgilisi tarafından teminat
yatırılmaz ise otuz günü takip eden on gün içerisinde işletme müdürlüğünce gümrük müdürlü-
ğünden tespit ve tahakkuk belgesinin düzenlenerek gönderilmesi talep edilir; işletme müdür-
lüğünce talepte bulunulduğu tarihten itibaren on gün içerisinde de gümrük müdürlüğünce tespit
ve tahakkuk belgesi gönderilir. 

(2) 5607 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen eşya ambara
alındığında durum ilgili gümrük idaresine bildirilir. Kaçak zannıyla elkonulan eşya için ambara
alınış tarihinden itibaren 5607 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen
sürelerin bitiminden itibaren bekletilmeyecek eşya için bir iş günü, diğer eşya için on gün içe-
risinde gümrük müdürlüğünce tespit ve tahakkuk belgesi düzenlenerek tasfiye işletme müdür-
lüğüne gönderilir. Eşya veya taşıtlar hakkındaki hakim veya mahkeme kararlarına ilişkin olarak
müdahil idareler tarafından en geç iki iş günü içinde işletme müdürlüğüne bilgi verilir.” 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesine ikinci fıkradan sonra gelmek üzere
aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiş ve mevcut dördüncü
fıkrasında yer alan “üçüncü” ibaresi “beşinci” olarak değiştirilmiştir. 

“(3) El konulan eşyanın veya kaçak eşya naklinde kullanılan taşıtların sahiplerine
iadesine yönelik itiraz kanun yoluna tabi ara kararlar ve hükmün açıklanmasının geri bırakıl-
ması kararlarının yerine getirilmesi için, bu kararların kesinleşmesi beklenmez ve iade işlemi
gerçekleştirilir. Ancak, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 269 uncu
maddesi uyarınca, kararına itiraz edilen makam veya kararı inceleyecek merciden iade kararının
yerine getirilmesinin geri bırakılması talep edilir. Kararın yerine getirilmesinin geri bırakılma-
sına karar verilmesi halinde iade edilmiş olan eşya veya taşıta tekrar el konulur. 

(4) İstinaf veya temyiz yoluna konu edilmiş iade kararları, kararda aksine bir hüküm
bulunmadığı sürece, hükmün kesinleşmesi akabinde yerine getirilir. Üçüncü fıkra saklı kalmak
üzere, el konulan eşya ile eşya naklinde kullanılan taşıtların sahiplerine iadesi yönünde verilen
kesinleşmemiş mahkeme kararları eşyanın tasfiye işlemlerini durdurmaz.” 

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir. 

“(1) Araçlar, geçici bırakma, kaçak, tasfiyelik gibi kapsamına göre ayrı ambarlara alınır
ve ilgili defterine kaydedilir. Ambarlara alınan araçlar için tespit ve teslim tesellüm tutanağı
düzenlenir ve söz konusu araçların en az dört cepheden fotoğrafları çekilerek elektronik or-
tamda muhafaza edilir.” 

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“(2) İşletme müdürlüğü bünyesinde bulunan, kaçak, tasfiye ve perakende ambarları ile
satış mağazaları, bu yerlerden sorumlu memurlarca açılır, kapatılır ve kilit altına alınarak mühür
tatbik edilir. Anahtarlar, dikişsiz bir torba içinde, mühürlenmiş olarak tutanakla görevlendiri-
lecek bir personele teslim edilir. Söz konusu personel kendisine teslim edilen anahtarları gü-
venliği sağlanmış kilitli yerde saklar. Sorumlu memur tarafından, mesai başlangıcında torbadaki
mühür kontrol edildikten sonra görevlendirilen personelden tutanakla anahtarlar alınır. Kapıdaki

Sayfa : 2                                 RESMÎ GAZETE                               3 Haziran 2018 – Sayı : 30440



mühür de kontrol edilerek şüpheli bir durumun olmadığı anlaşıldıktan sonra depolama yerleri
açılır. Şüpheli bir durum olması halinde kapı açılmaksızın ilgili amirlere haber verilir. Alınacak
talimata göre işlem yapılır.”

“(4) Birinci fıkrada sayılan yerlerde alınacak ilave güvenlik önlemlerine ve buralarda
muhafaza edilen eşyanın sigortalanmasına yönelik usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.” 

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasına “şartıyla” ibare-
sinden sonra gelmek üzere “radyo frekansı ile tanımlama teknolojisi (RFID) de dâhil olmak
üzere” ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve ikinci fıkrada yer alan “mühür tatbik edilmiş bir kap içerisinde” ibaresinden
sonra gelmek üzere “kasaya ya da” ibaresi eklenmiştir. 

“(1) Bu yerlere alınan eşyaya ilişkin yerleştirme planı yapılır, eşya birbirine zarar ver-
meyecek ve karışmayacak şekilde raflara, raflara sığmayanlar veya özelliğinden dolayı raflara
yerleştirilemeyenler paletlerin üzerine yerleştirilir. Raflarla paletlerin konulduğu yerler harf ve
rakam verilmek suretiyle numaralandırılır. Eşyanın konulduğu yer defterde belirtilir. Ayrıca
üzerine, eşyaya ait bilgileri içeren etiketler, barkodlar veya RFID mühürleri yapıştırılır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “tasfiye
listesi düzenlenir” ibaresi “tasfiye listesi düzenlenerek ilgili gümrük müdürlüğüne gönderilir”
olarak; altıncı fıkrasında yer alan ““Tasfiye Tespit ve Tahakkuk Belgesi Takip Defteri”ne kay-
dedilir. Gümrük müdürlüğünün bulunduğu yerde işletme müdürlüğünün de bulunması halinde
tespit” ibaresi “elektronik ortamda kaydedilerek takip edilir. Tespit” olarak; yedinci fıkrasında
yer alan “derhal” ibaresi “en geç iki iş günü içerisinde” olarak; dokuzuncu fıkrasında yer alan
“derhal” ibaresi “en geç üç iş günü içerisinde” olarak; onuncu fıkrasında yer alan “otuz” ibaresi
“on beş” olarak değiştirilmiş ve beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(5) Tasfiye listelerinin elektronik sistem aracılığıyla oluşturulmasına ilişkin usul ve
esaslar Bakanlıkça belirlenir.” 

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde
yer alan “sonradan değiştirilir. Komisyon tarafından değiştirilen fiyat, ilk belirlenen fiyatın
yüzde elli ve üstünde olması halinde işletme müdürünün, yüzde ellinin altında olması duru-
munda işletme müdürlüğünün görüşü ve bölge müdürlüğünün onayı ile geçerli olur.” ibaresi
“yeniden belirlenir.” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ve (c)”
ibaresi “, (c) ve (d)” olarak; üçüncü fıkrası ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(3) Tasfiye yöntemi belirlenmiş ancak henüz tasfiyesi yapılmamış eşyanın tasfiye yön-
temi komisyonca değiştirilebilir.” 

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin beşinci bölümünün başlığı “Açık Artırma Salonla-
rında İhale Yoluyla Satış” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir. 

“(4) Araçlarda aracın son durumunu gösteren en az dört cepheden, diğer eşyada ise
mümkün olduğunca detay gösterecek şekilde fotoğrafı çekilerek elektronik ortamda muhafaza
edilir.” 

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir. 

“(1) Gümrük idarelerinin ambarlarında bulunan ve ihale yoluyla satışa konu edilen eşya
bulunduğu yerde görülebilir. Gümrük idarelerinin ambarları dışında muhafaza edilen eşya, iş-
letme müdürlüğünce satışa sunulduğunda bu durum eşyayı muhafaza eden yere bildirilir. Bu
eşyanın ihale yoluyla yapılacak satışına katılacak olanlar ilgili gümrük idaresinden alacakları
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izin belgesini göstererek eşyayı bulunduğu yerde görebilirler. Satış sonuçlandıktan sonra ihaleyi
kazanan kişinin eşya bedelini yatırmadan önce eşyayı görmesine izin verilir. İşletme müdürlü-
ğünce eşyanın niteliğinde, miktarında ve değerinde önemli bir değişikliğe neden olmayacak
şekilde bedeli karşılığında eşyadan örnek verilebilir. Ancak 5607 sayılı Kanun kapsamında da-
vası devam eden eşyadan numune verilmez.” 

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kal-
dırılmıştır. 

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “pa-
zarlık usulü ile satılır” ibaresi “yeniden satışa sunulur” olarak, üçüncü ve dördüncü fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(3) Satışa çıkarılıp satılamayan eşya pazarlık usulü ile satışa sunulur. İhale komisyonu
tarafından bir veya daha fazla istekliden yazılı teklif alınarak eşya en yüksek bedel üzerinden
satılır.

(4) Bedeli ödendiği halde teslim alınmayan eşyanın satış bedeli üzerinden hizmet ve
giderler karşılığı olarak hesaplanan %15’i döner sermayeye gelir kaydedilir, kalan tutar emanete
alınır. Bu eşyanın ihale yoluyla veya pazarlık usulü ile satılarak teslim edilmesi halinde emanete
alınan tutar talep üzerine ilk alıcıya iade edilir. Emanete alındığı tarihten itibaren bir yıl içeri-
sinde talep edilmeyen tutar döner sermayeye gelir kaydedilir. Yeniden yapılan ihale veya pa-
zarlık usulü ile yapılan satış sonrasında 64 üncü madde hükümleri çerçevesinde işlem yapılır.
Eşyanın diğer yollarla da tasfiye edilememesi nedeniyle imha edilmesi halinde imha masrafları
emanetteki paradan karşılanır.” 

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde
yer alan “görevli olanlar” ibaresinden sonra gelmek üzere “, elektronik satışlara ilişkin sisteme
erişim yetkisi olanlar” ibaresi eklenmiş ve ikinci fıkrasında yer alan “en son çalıştıkları işletme
müdürlüğünce” ibaresi “işletme müdürlüklerince” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan
“23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı” ibaresi “7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı” olarak değiştiril-
miştir. 

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 56 ncı ve 57 nci maddelerinin birinci fıkralarında
yer alan “Eşyanın yeniden ihraç amaçlı olarak ihale yoluyla satışa sunulmasında beşinci bö-
lümde belirtilen hükümler uygulanır.” cümleleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(2) 5607 sayılı Kanun kapsamında olanlar da dahil olmak üzere tasfiyeye tabi tutulan
her türlü eşya, gümrük hizmetlerinin geliştirilmesi, kaçakçılıkla etkin mücadele, tasfiyenin hız-
landırılması ve diğer sebeplerle ihtiyaç duyulması halinde Bakanlığa bedelsiz olarak kati veya
geçici tahsis edilebilir. Bakanlığa tahsis edilen eşyanın Mahkemesince sahibine iadesine karar
verilmesi halinde, eşyanın 31 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre belirlenen değeri
5607 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde döner sermayeden hak sa-
hibine ödenir.” 

“(4) İkinci fıkra hükümleri saklı kalmak üzere, 5607 sayılı Kanun kapsamında tasfiyelik
hale gelen eşya mahkemesince verilen müsadere kararı kesinleşmedikçe tahsis edilemez.” 

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş; ikinci fıkrasına aşağıdaki bentler ile aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“(1) Tasfiyelik hale gelen eşya, 38 inci maddenin ikinci fıkrasının (f) bendi kapsamında
veya gümrüklenmiş değerinin yüzde ellisinden az olmamak üzere Bakanlıkça belirlenecek
bedel üzerinden kamu kurum ve kuruluşları ile özel kanunla kurulmuş vakıf ve derneklere sa-
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tılabilir. Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kanunla kurulmuş vakıf ve derneklerin satın alma
talepleri Bakanlıkça değerlendirilir. Bu yolla satılan eşyanın teslim alınmaması halinde eşya
diğer yollarla tasfiye edilir. Bu fıkra kapsamında özel yolla tasfiye edilen eşyanın Mahkeme-
since sahibine iadesine karar verilmesi halinde, özel yolla tasfiye bedeli faizi ile birlikte döner
sermaye bütçesinden, eşyanın 31 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre belirlenen
değeri ile özel yolla tasfiye bedeli arasındaki fark ise yasal faizi ile birlikte tahsis yapılan kamu
kurum ve kuruluşları ile özel kanunla kurulmuş vakıf ve dernekler tarafından hak sahibine öde-
nir. Faizin hesabında, el koyma tarihinden bedelin iade tarihine kadar geçen süre esas alınır.” 

“ğ) Komisyonca geri dönüştürülebilir olduğu belirlenenler Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığınca yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara taraflarca belirlenecek bedelle,

h) Yolcu beraberinde getirilen veya bagajlarda unutularak tasfiyelik hale gelen yurt için-
de Türk Lirasına çevrilemeyen döviz cinsi banknot ya da madeni paraların Hazineye devredil-
mek üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına taraflarca belirlenecek bedelle veya bedel-
siz,” 

“(4) Bu madde kapsamında yapılan bedelli teslimler satış hükmündedir.” 
MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “be-

şinci bölümde yer alan usullerle” ibaresi “ihale yoluyla” olarak değiştirilmiştir. 
MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 63 üncü maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağı-

daki cümle eklenmiş, beşinci fıkrasında yer alan “depolanacağı yere” ibaresinden sonra gelmek
üzere “ya da bu yere teslimini sağlamak amacıyla firmanın mühürlenecek aracına” ibaresi ek-
lenmiş ve sekizinci fıkrasında yer alan “100.000 TL’nin” ibaresi “250.000 TL’nin” olarak de-
ğiştirilmiştir. 
“Eşya cinsi, niteliği, miktarı da dikkate alınarak gümrük idareleri bazında veya tüm ülke dü-
zeyinde imha ve geri dönüşüm işlemlerini gerçekleştirecek Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca
yetkilendirilen kişi ve kuruluşları belirlemeye Bakanlık yetkilidir.” 

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 64 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ç) bendinde
yer alan “idaresince” ibaresi “müdürlüğünce” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde
yer alan “(ı)” ibaresinden sonra gelmek üzere “, (l)” ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 66 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“MADDE 66 – (1) Tasfiyelik hale gelmiş olmakla beraber eşyanın bulunamaması ha-

linde tespit ve tahakkuk belgesinin düzenlenip düzenlenmediğine bakılmaksızın, ithal eşyası
için CIF, ihraç eşyası için FOB kıymeti ile bunlara ilişkin gümrük vergileri tutarları gümrük
müdürlüğünce 4458 sayılı Kanun ve 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde tahsil edilerek
döner sermaye hesabına aktarılır.” 

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir. 

“Yetki 
MADDE 69/A – (1) Bu Yönetmelikte yer alan hususlarda düzenleme yapmaya, gerekli

görülecek her türlü tedbiri almaya, özel ve zaruri durumları değerlendirerek sonuçlandırmaya
Bakanlık yetkilidir.” 

MADDE 28 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 29 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

25/6/2013 28688
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Birliğin görev, faaliyet ve teşkilat yapısını

düzenlemek, seyahat acentalarının mesleki gelişimi ile mesleki etik ve dayanışmasını korumak
üzere gerekli önlemleri almak, Birlik ve üyelerinin Bakanlık ve turizm sektörünün kurum ve
kuruluşları ile olan ilişkilerini düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları

ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununun 33 üncü ve 34 üncü maddelerindeki hükümlere da-
yanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Alan temsilcisi: Birlik Yönetim Kurulu tarafından gerekli görülen yerlerde Yöre Tem-

sil Kuruluna bağlı olarak Birlik faaliyetlerinin organizasyonu ile ilgili çalışmaları yürütmek
üzere, Bölge Başkanlığı tarafından önerilen üye isimleri arasından Yönetim Kurulunca seçile-
cek temsilciyi,

b) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,
c) Birlik: Türkiye Seyahat Acentaları Birliğini,
ç) Bölge Başkanlığı: Birlik Yönetim Kurulunun vereceği görevleri ifa etmek ve yetki

alanındaki bölgede Birlik faaliyetlerinin gerçekleşmesini sağlamak amacıyla seçimle oluştu-
rulan başkanlığı,

d) Genel Sekreter: Yönetim Kurulu tarafından Birlik genel merkezinde idari işlemleri
yürütmek ve koordinasyonu sağlamak üzere merkez müdürü sıfatıyla atanan kişiyi,

e) İç Tüzük: Kanun ve Yönetmelik kapsamında Birliğin idari yapısı ile çalışma usul ve
esaslarını düzenlemek amacıyla, Yönetim Kurulunca hazırlanıp Genel Kurul tarafından kabul
edilerek yürürlüğe girecek düzenlemeyi,

f) İhtisas Birim Başkanlığı: Seyahat acentalarının uzman oldukları faaliyet alanları gö-
zetilerek Birlik genel merkezinde oluşturulacak başkanlığı,

g) İştirak: Genel Kurul tarafından verilen yetkiye istinaden ortak sıfatıyla birliğin pay
sahibi olduğu ticari tüzel kişiliği,

ğ) Kanun: 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununu,
h) Seyahat acentası: Kâr amacı ile turistlere turizm ile ilgili bilgiler vermeye, paket tur-

ları ve turları oluşturmaya, turizm amaçlı konaklama, ulaştırma, gezi, spor ve eğlence hizmet-
lerini görmeye yetkili olan, oluşturduğu ürünü kendi veya diğer seyahat acentaları vasıtası ile
pazarlayabilen mesleki ticarî kuruluşu,

ı) Tahkim Kurulu: Seyahat acentalığı faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında, Birlik üye-
lerinin kendi aralarında veya diğer turizm işletmeleri ile oluşabilecek uyuşmazlıkların çözü-
münde görev yapacak kurulu,

i) Üye: İşletme belgesine sahip seyahat acentasını,
j) Yöre Temsil Kurulu: Birlik Yönetim Kurulunun vereceği görevleri ifa etmek ve yetki

alanındaki bölgede Birlik faaliyetlerinin gerçekleşmesini sağlamak üzere seçimle oluşturulan
ve ilgili Bölge Başkanlığının alt birimi olarak faaliyet gösteren kurulu,

k) Yüksek İstişare Kurulu: Mesleki birikimleri, kıdemleri ve uzmanlıkları dikkate alı-
narak Yönetim Kurulu tarafından kendi çalışma dönemi için belirlenecek kişilerden oluşan ku-
rulu,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Birliğin Oluşumu ve Görevleri

Birlik
MADDE 4 – (1) Seyahat acentası kuruluşunu gerçekleştiren her işletmenin üye olmak

zorunda olduğu, kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütü Türkiye Seyahat Acentaları Birli-
ğidir. Birlik kısaca TÜRSAB olarak anılır.

(2) Birliğin merkezi İstanbul’dadır.
Birliğin görevleri
MADDE 5 – (1) Birliğin görev ve yetkileri şunlardır:
a) Mesleğin gelişimi ve ilkelerinin belirlenip uygulanması ile üyelerin dayanışmasını

sağlamak,
b) Seyahat acentasının kuruluşundan itibaren işyeri ve personelinin nitelikleri ile adres

değişikliği ve benzeri idari işlemler dahil olmak üzere gerekli denetimleri, inceleme ve değer-
lendirmeleri yapmak,

c) Mesleğin gelişimini olumsuz etkileyecek durum ve olaylara karşı önlem almak,
ç) Üyeleri arasında ve seyahat acentalığı mesleğini etkileyecek turizm sektörü faaliyet-

lerinde haksız rekabetin oluşmasını önlemek, haksız rekabet eylemlerine karşı gerekli önlemleri
almak, bu konuda idari ve yargı yollarına başvurmak,

d) Belgesiz faaliyetleri önlemek amacıyla gerekli tespitleri yapmak, tespit ettiği belgesiz
faaliyetler hakkında suç duyurusunda bulunmak ve ilgililere karşı diğer hukuki yollara baş-
vurmak,

e) Mesleğin gelişimi konusunda seyahat acentaları personeline eğitim programları dü-
zenlemek, bu amaçla ve mesleki yeterlilik konusunda ilgili kurumlarla işbirliği yapmak,

f) Seyahat acentalarının faaliyetlerini ve niteliklerini koruyup korumadıklarını denet-
lemek ve buna ilişkin gerekli önlemleri almak,

g) Üyelerinin sicillerini güncel olarak tutmak,
ğ) Bilgilendirme amacıyla, kamuoyunun ve özellikle tüketicilerin seyahat acentalarının

sicillerine erişimini sağlamak,
h) Bilişim alanlarında gerçekleştirilen belgeli ve belgesiz seyahat acentası faaliyetlerini

denetlemek,
ı) İç turizm hareketinin gelişimi için merkezi ve yerel yönetimlerle işbirliği yapmak,

projeler hazırlamak ve uygulamak,
i) Pazar araştırmaları ve seyahat acentalığı konusunda incelemeler yapmak, ülke turiz-

minin tanıtımı ve pazarlanması faaliyetlerinde bulunmak,
j) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarda seyahat acentalarını temsil etmek,
k) Mesleki faaliyetlere ilişkin konularda bakanlıklara, valiliklere ve belediyelere öneri

ve dileklerde bulunmak,
l) Turizm sektörü içerisinde yer alan meslek örgütleri, kurum ve kuruluşlarla birlikte

ülke turizminin gelişimi için işbirliği yapmak, ortak platformlar oluşturmak,
m) Seyahat acentalarının turizm müesseselerinde yaptırdıkları rezervasyonların mev-

zuata uygun olup olmadığını tetkik etmek,
n) Üyelerinin dilek ve şikâyetlerini ait olduğu mercilere iletmek,
o) Talep halinde diğer turizm işletmelerinin nitelikleri ve faaliyetleri ile ilgili standart

oluşturma ve denetleme çalışmalarına katılmak,
ö) Seyahat acentalığı konusunda bilirkişilik yapmak,
p) Üyelerinin kendi aralarındaki veya üyeleriyle diğer turizm işletmeleri arasındaki

uyuşmazlıklarda, uyuşmazlık taraflarınca talep edilmesi halinde görev yapmak üzere Tahkim
Kurulunu oluşturmak,
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r) Seyahat acentalığı faaliyetinde kullanılan araçların, hangi seyahat acentasına ait ol-
duğunu gösterir araç tanıtım belgesini düzenlemek,

s) Üyelerini, kamu kurumları, meslek örgütleri ve diğer kuruluşlar nezdinde temsil et-
mek, gerektiğinde dava açmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Birlik Organları, Genel Kurul Toplantıları ve Disiplin Cezaları

Birlik organları
MADDE 6 – (1) Birliğin organları şunlardır:
a) Genel Kurul.
b) Yönetim Kurulu.
c) Denetim Kurulu.
ç) Disiplin Kurulu.
(2) Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından üyeleri ara-

sından seçilecek kişilerden oluşur.
Genel kurul ve görevleri
MADDE 7 – (1) Genel Kurul iki yılda bir kasım ayında toplanır. Ayrıca Yönetim Ku-

rulu tarafından veya Bakanlığın talebi ile her zaman olağanüstü olarak toplantıya çağırılabilir.
Yönetim Kurulu, çalışma dönemini uzatacak şekilde Genel Kurul tarihi belirleyemez.

(2) İşletme belgesine sahip olan her seyahat acentası Genel Kurul üyesidir. Seyahat
acentaları, Genel Kurulda sahip veya temsil ve ilzama yetkili kişi tarafından temsil edilir.

(3) Genel Kurul temsilcilerin çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda çoğunluk sağlana-
madığı takdirde ikinci toplantı en geç bir hafta içerisinde çoğunluk aranmaksızın yapılır.

(4) Genel Kurul, Yönetim Kurulu Başkanı veya Bakanlık temsilcisi tarafından açılır.
(5) Genel Kurulda bulunan üyeler arasından bir başkan, iki başkan yardımcısı ve yeterli

sayıda kâtip üyeden oluşan başkanlık divanı seçimi yapılır. Başkanlık divanı seçimine ilişkin
oylar Bakanlık temsilcisi tarafından sayılır.

(6) Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır;
a) Birlik hesaplarını incelemek, Yönetim Kurulu raporlarını görüşüp karara bağlamak

ve gerektiğinde Yönetim ve Denetim Kurullarını ibra etmek,
b) Birliğin çalışma programı ve bütçesini görüşüp karara bağlamak, idarecilere ve tem-

silcilere verilecek ücretler ile bunlara ilişkin her türlü ödenek ve yollukları tespit etmek,
c) Yönetim Kurulu tarafından arz olunan hususları görüşüp karara bağlamak,
ç) Genel Kurula katılan üyelerinin yirmide biri tarafından görüşülmesi veya gündemden

çıkarılması istenen konuları görüşmek ve gündeme alınan maddeleri karara bağlamak,
d) Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurullarının üyelerini seçmek,
e) Tahsil edilemeyen aidatlara ilişkin gecikme zammı işletilmesi hususunda Yönetim

Kurulunu yetkilendirmek,
f) Gerekli olduğu takdirde taşınmaza bağlı mülkiyet ve diğer sınırlı ayni hakların edi-

nilmesine ve satışına karar vermek. Ancak taşınmazların satışı için Genel Kurulun üçte iki ço-
ğunluğunun olumlu oyu gerekmekte olup Yönetim Kurulunca hazırlanan gerekçenin okunması
ve akabinde aleyhte ve lehte konuşmalardan sonra oylanması gereklidir,

g) Yönetim Kurulunca gerekçesi hakkında bilgilendirme yapılmak, aleyhte ve lehte ko-
nuşmalardan sonra görüşmek suretiyle dernek, vakıf ve iktisadi işletmeleri kurmak, Birliğin
amacını gerçekleştirmek için şirket kurulması veya kurulu olanlara ortak olunması konusunda
karar vermek,

ğ) Birlikçe onaylanacak belgeler ve verilecek hizmetlerin ücretini tespit için Yönetim
Kuruluna yetki vermek,

h) Genel Kurulun yetkisi dahilindeki konularda, yapılan görüşmeler neticesinde  sınır-
ları açıkça belirtilmek suretiyle Yönetim Kuruluna yetki vermek,
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ı) Birlik İç Tüzüğünü kabul etmek veya değişiklik yapmak,
i) Tahkim Kurulu, Yüksek İstişare Kurulu ve İhtisas Birim Başkanlığının çalışma usul

ve esaslarına ilişkin yönergeleri kabul etmek veya değiştirmek.
(7) Kanun ve bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Genel Kurul toplantıları,

çağrı, gündem, Bakanlık temsilcisi ve seçimlere ilişkin hususlar 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı
Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun üçüncü kısmının birinci bölümünde yer
alan hükümlere göre yürütülür.

Yönetim kurulu ve görevleri
MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu, Birliğin yürütme ve temsil organıdır. Yönetim Ku-

rulu, Genel Kurul tarafından Genel Kurula katılan üyeler arasından seçilen, biri başkan olmak
üzere toplam dokuz kişiden oluşur. Genel Kurulda ayrıca dokuz yedek üye seçilir. Yönetim
Kurulu toplam üyelerinin en az dördünün A Grubu seyahat acentası temsilcisi olması gerekir.

(2) Üyeliklerden birinin boşalması halinde yedek üyelerden sırasıyla en çok oy alan
üye Yönetim Kurulu asil üyesi olur. Yönetim Kurulu başkanlığının herhangi bir nedenle bo-
şalması halinde, Yönetim Kurulu kendi arasından bir üyesini başkan olarak seçer.

(3) Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasından oylama ile görev dağılımı yapar. Yönetim
kurulunca yapılacak görev dağılımında uygun görülecek sayıda başkan yardımcısı ile mali işler
sorumlusu, örgütlenme ve idari işler sorumlusu, tanıtım ve medya sorumlusu belirlenir. Yöne-
tim Kurulu bu görevlendirmeleri üyeler arasında paylaştırmakta yetkilidir. Söz konusu görev
dağılımı Birlik internet sitesinde ilan edilir.

(4) Yönetim Kurulu, başkan tarafından toplantıya çağrılır ve gündem başkan tarafından
belirlenir. Ancak Yönetim Kurulu üyelerinin en az beşi tarafından talep edilen konular gündeme
alınarak görüşülür.

(5) Yönetim Kurulu ayda en az iki defa toplanır. İhtiyaca göre ve başkanın çağrısı ile
de her zaman toplanabilir. Yönetim Kurulu toplantı ve karar yeter sayısı en az beştir.  Yönetim
Kurulunda görüşülen hususlar tutanağa bağlanır. Alınan kararlara ilişkin tutanak toplantı günü
imza altına alınır ve karar defterine işlenerek ayrıca imzalatılır. Muhalif kalan üye muhalefet
şerhini ayrı bir dilekçe ile sunar. Tutanak ve karar defterindeki imzası üzerinde ilgili üyenin
muhalif olduğu bilgisine yer verilir.

(6) Başkan, Yönetim Kurulunu idari işlerde, dava ve idari işlemlere ilişkin vekâletname
düzenlenmesinde tek başına, mali işlemlerde ise mali konulardan sorumlu üye ile birlikte müş-
tereken temsil eder. Başkanın bulunmadığı durumlarda başkan tarafından yazılı olarak yetki-
lendirilmiş başkan yardımcısı temsil yetkisini kullanır. Yönetim Kurulu kararı ile Birliğin mali
hususlardaki temsil ve ilzam yetkileri belirlenerek sirküler hazırlanır.

(7) Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;
a) Birliğin çalışma programını ve bütçesini hazırlamak ve Genel Kurula sunmak,
b) Genel Kurulca alınacak kararları uygulamak,
c) Genel Sekreter ile Birlik merkezi ve bölgelerde istihdam edilecek personeli belirle-

mek, yönetmek ve tayin işlerini yapmak,
ç) Kanunda belirtilen süre içerisinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantılarına ilişkin

gerekli iş ve işlemleri yürütmek, Olağanüstü Genel Kurul yapılmasına karar vermek ve mev-
zuata uygun şekilde gerçekleştirmek,

d) Genel Kurulda kabul edilen bütçeyi uygulamak, zorunlu hallerde bütçe fasılları ara-
sında nakil yapmak,

e) Yönetim Kurulu gündeminde yer alan konuları karara bağlamak,
f) Birlik faaliyetleri, seyahat acentalarının durumu ve turizm sektörü ile ilgili konularda

raporlar hazırlamak, Bakanlık ve Genel Kurula sunmak,
g) Bölge Başkanlıkları ile Yöre Temsil Kurullarının yetki alanlarını belirlemek, seçim

işlemlerini yürütmek ve görevlerini tayin etmek,
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ğ) Birlik faaliyetleri ile ilgili görevlendirmeler yapmak,
h) Yüksek İstişare Kurulu üyelerini belirlemek,
ı) Birliğin iştirakleri ile ilgili temsilcileri belirlemek, iştiraklerin faaliyetlerini izlemek,

temsilcisi aracılığıyla yönlendirmek ve usulüne uygun şekilde denetimlerinin yapılmasını sağ-
lamak, iştiraklerin durumu hakkında Genel Kurula bilgi vermek,

i) Birlik İç Tüzüğünü hazırlayıp Genel Kurula sunmak,
j) Birliğin işleyişi ile ilgili yönergeleri hazırlamak, Genel Kurulun onayına sunmak,
k) Tahkim Kurulunu ve İhtisas Birim Başkanlıklarını belirlemek, çalışmalarını denet-

lemek,
l) Birliği temsil etmek.
Denetim kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Denetim Kurulu, üç kişiden oluşur ve Genel Kurul tarafından üyeleri

arasından seçilir. Genel Kurulda ayrıca üç yedek üye seçilir. Denetim Kurulu üyelerince bir
üye başkan olarak seçilir.

(2) Denetim Kurulu en az üç ayda bir kez toplanır. Toplantıları Denetim Kurulu başkanı
yönetir.

(3) Denetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;
a) Yönetim Kurulu faaliyetlerinin mevzuata ve Genel Kurul kararlarına uygun yürütülüp

yürütülmediğini denetlemek,
b) Birlik hesaplarını ve iştiraklerle olan mali ilişkilerini kontrol etmek, denetlemek ve

Genel Kurula sunmak üzere rapor hazırlamak,
c) Birlik faaliyetleri hakkında üç aylık sürelerle Bakanlığa rapor sunmak.
Disiplin kurulu ve disiplin cezaları
MADDE 10 – (1) Disiplin Kurulu, üç kişiden oluşur ve Genel Kurul tarafından üyeleri

arasından seçilir. Genel Kurulda ayrıca üç yedek üye seçilir. Disiplin Kurulu üyelerince bir üye
başkan olarak seçilir. Toplantı ve karar yeter sayısı üçtür.

(2) Disiplin Kurulu, Birlik üyelerinin acentalık, tanıtım ve reklam faaliyetlerinde Kanun,
Yönetmelik ve mesleki etik ilkelere uygun davranıp davranmadığını kendisine iletilen ihbar
ya da şikâyet üzerine soruşturmaya yetkilidir.

(3) Soruşturmanın tamamlanmasını müteakip kusurlu olduğu tespit edilen üye hakkında
kusurun niteliğine göre aşağıdaki cezalar uygulanır;

a) Uyarma cezası: Seyahat acentası meslek ilkelerine aykırı davranan, Birliğe karşı üye-
lik görev ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen, yıllık aidat borcunu yıl sonuna kadar kapat-
mayan, Birliğin itibarını zedeleyici fiil ve beyanlarda bulunan, tüketici ve diğer kişilerle olan
ilişkilerde terbiye ve nezakete aykırı davranışlarda bulunan üyenin, mesleki faaliyetlerinde ve
davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. Üye, bir yıl içerisinde
uyarma cezası gerektiren fiili tekrarlaması halinde kınama cezası ile cezalandırılır.

b) Kınama cezası: Tüketicilere ve diğer kişilere olan taahhütlerini yerine getirmeyen
veya bunlara karşı haksız ithamda bulunan, müşterilerini, tüketicileri veya diğer kişileri aldatan,
rekabeti bozucu davranışlarda veya haksız rekabette bulunan ya da mükerrer uyarma cezası
alan üyeye mesleki faaliyetinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir.
Üye, bir yıl içerisinde kınama cezasını gerektiren fiili tekrarlaması halinde para cezası ile ce-
zalandırılır.

c) Para cezası: Üyenin Bakanlık, diğer resmi kurumlar ve Birlik tarafından mevzuata
uygun olarak alınmış kararlara aykırı hareket etmesi veya mükerrer kınama cezası almasından
dolayı para cezası ile cezalandırılmasıdır. Para cezaları Birliğe gelir kaydedilir. Verilecek para
cezası kusurun işlendiği yıla ait üyelik aidatının iki katıdır. Üyenin para cezası verilmesini ge-
rektiren eylem ve davranışlarının aynı eylem ve davranış olmasına bakılmaksızın bir yıl içeri-
sinde tekrarında verilecek ceza yıllık aidatın beş katı olarak uygulanır.
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ç) Geçici veya uzun süreli üyelikten çıkarma cezası: Üyenin seyahat acentası sıfatı ile
bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketleriyle huzur, sükûn
ve çalışma düzenini bozucu eylem ve davranışlarda bulunması karşısında, Birlik üyeliğinden
geçici veya uzun süreli olarak çıkarılması ve bu süre içerisinde mesleki faaliyetini yürüteme-
mesidir. Geçici çıkarma cezası bir aydan az altı aydan fazla, uzun süreli çıkarma cezası altı ay-
dan az iki yıldan fazla olamaz.

(4) Kararlar, karar tarihini takip eden altmış gün içerisinde Yönetim Kurulu tarafından
uygulanır. Geçici veya uzun süreli üyelikten çıkarma cezasının süresi, cezanın Bakanlık tara-
fından seyahat acentasına tebliğ tarihinden itibaren başlar.

(5) Kanun ve bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Disiplin Kurulunun işle-
yişine ilişkin hususlar, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 24 üncü
maddesinde yer alan hükümlere göre yürütülür.

Organ üyeliğinin düşmesi
MADDE 11 – (1) Genel Kurul tarafından Birlik üyesi seyahat acentasının temsilcisi

sıfatıyla Birlik organlarından birine seçilen kişinin üyeliği; kısıtlanması, bir aydan daha uzun
süreli cezaevinde kalmasını gerektirecek bir suçtan ceza alması, iflasına karar verilmesi veya
temsil ve ilzama yetkili olduğu tüzel kişiliğin iflasına karar verilmesi veyahut temsilcisi olarak
seçildiği seyahat acentası işletmesi ile Genel Kurula katılabilme yetkisini sağlayan ilişkisinin
ortadan kalkması halinde düşer. Üyeliği düşen üye yerine sırasıyla en yüksek oyu alan yedek
üye asil üyeliğe getirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Birlik İdari Yapısı, Yerel Birimleri ve Gelirler

Birliğin idari yapısı
MADDE 12 – (1) Birlik genel merkezindeki idari işlemler, Yönetim Kurulunun verdiği

talimat ve yetki doğrultusunda Genel Sekreter tarafından yürütülür.
(2) Yönetim Kurulu, Birlik genel merkezinde ihtiyaç duyulan idari birimleri oluştur-

maya veya var olan birimleri yeniden düzenlemeye yetkilidir.
(3)  Birlik bünyesinde görevlendirilen personel idari olarak Genel Sekretere bağlı olup

faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu veya bulunduğu Bölge Başkanlığına karşı sorumlu-
dur.

Birliğin yerel birimleri
MADDE 13 – (1) Seyahat acentalarına yerinde hizmet verebilmek ve Birlik faaliyet-

lerini tüm ülkede yaygınlaştırmak amacıyla;
a) Bölge Başkanlıkları,
b) Yöre Temsil Kurulları,
oluşturulur.
(2) Bölge Başkanlığı;
a) Türkiye’nin her coğrafi bölgesinde en az bir adet olmak üzere kurulur, bölgede se-

yahat acentası sayısının beş yüzden fazla olması veya bölge kapsamında üçten fazla Yöre Tem-
sil Kurulunun bulunması halinde, Birlik Yönetim Kurulu kararı ile aynı coğrafi bölgede birden
fazla Bölge Başkanlığı kurulabilir,

b) Bölge yetki alanındaki Yöre Temsil Kurulu üyelerinin kendi aralarından seçeceği bir
başkan ve sekiz üyeden oluşur,

c) Yönetimine, her Yöre Temsil Kurulundan en fazla üç üye seçilebilir,
ç) Bölge merkezi olarak belirlenen yerdeki Birlik bölge binasında görevli personel ile

faaliyet gösterir.
(3) Yöre Temsil Kurulu;
a) Faaliyet alanı içerisinde en az yüz seyahat acentası merkezi bulunur,
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b) Yetki alanı içerisinde faaliyet gösteren seyahat acentaları tarafından seçilecek bir
başkan ve dört üyeden oluşur,

c) Seyahat acentası sayısı iki yüz ve üzerinde olan yerlerde kurul bir başkan ve altı üye-
den oluşur,

ç) Birlik Yönetim Kurulu ve Bölge Başkanlığı kararlarını uygulamak ve Birliğin görev
alanındaki faaliyetleri denetlemekle görevlidir.

(4) Turizm faaliyetlerinin yoğun olduğu yerlerde Birliği temsil etmek üzere, Bölge Baş-
kanlığı tarafından önerilen üye isimleri arasından Yönetim Kurulu tarafından Alan Temsilcisi
atanır.

Yöre temsil kurulu ve bölge başkanlığı seçimleri
MADDE 14 – (1) Yöre Temsil Kurulu seçimleri, Birlik Olağan Genel Kurulunun ya-

pılacağı yılın ekim ayı içerisinde gerçekleştirilir. Seçim tarihi ile seçimin yeri ve gündemi Birlik
Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek ilan edilir. Seçim tarihinin ilan edildiği gün itibarıyla,
kurulun faaliyet alanı içerisinde merkez işletme belgesine sahip her seyahat acentası, sahibi
veya temsil ve ilzama yetkili kişi tarafından oy kullanmak suretiyle temsil edilir. Birden fazla
temsil hakkı olanların, her temsil hakları için ayrı oy hakkı vardır.

(2) Yetki alanındaki seyahat acentası sayısına göre Birlik Yönetim Kurulu kararı ile
aynı yerde birden fazla sandık kurularak oy kullanılması sağlanabilir. Seçimler, seçim tarihi
olarak ilan edilen gün içerisinde sonuçlandırılır. Seçimlerin belirlenen tarihte herhangi bir ne-
denle yapılamaması halinde en geç bir hafta içerisinde seçimler yeniden gerçekleştirilir. Se-
çimler, Birlik Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilecek yetkili kişi veya kişilerin gözetim
ve denetimi altında yapılır.

(3) Bölge Başkanlığı seçimleri, yetki alanındaki Yöre Temsil Kurulu seçimlerinin so-
nuçlanmasını takip eden on beş gün içerisinde gerçekleştirilir. Seçim tarihi ve yeri Birlik Yö-
netim Kurulu tarafından belirlenerek ilan edilir. Seçimler, yetki alanındaki Yöre Temsil Ku-
rullarının başkan ve üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilir. Seçimler, Birlik Yönetim Kurulu ta-
rafından görevlendirilecek yetkili kişi gözetiminde yapılır.

(4) Seçimlere ilişkin bu madde de belirtilen hükümler dışındaki iş ve işlemler Birlik
Yönetim Kurulunca alınan kararlar doğrultusunda yürütülür.

Kayıt ücreti ve aidat
MADDE 15 – (1) Birliğe kayıt ücreti, Kanunun 35 inci maddesinin son fıkrası uyarınca

belirlenir. Kayıt ücreti ödenmeden Birliğe üyelik kabul edilmez.
(2) Birlik üyeleri, ilgili yılın kayıt ücretinin yüzde beşi tutarında yıllık aidat öderler.

Her yıl, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi uya-
rınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranına göre arttırılan aidatlar yıl içerisinde tahsil
edilir. İlgili yıl içerisinde tahsil edilemeyen yıllık aidatlara Genel Kurul kararı ile Yönetim Ku-
ruluna verilecek yetki kapsamında gecikme zammı uygulanır. Seyahat acentasının merkezi ile
ilgili kayıt ücreti ve aidat hükümleri şubesi için de aynen uygulanır.

(3) Aidat borcu olan seyahat acentasının, Birlik tarafından üyelerine sunulan genel hiz-
metlerden yararlanma hakları askıya alınır.

Diğer gelirler
MADDE 16 – (1) Birliğin gelirleri şunlardır:
a)Birlik tarafından düzenlenecek eğitim faaliyetleri ile seyahat acentası personel aday-

larına, personeline ve turist taşıma araçlarına verilecek belgeler karşılığında alınacak ücretler.
b) Seyahat acentalarının merkez ve şubelerine, Birlik üyesi tescilini gösterecek plaket

ile web siteleri ve internet şubelerinde yer alacak Birlik onayı ve sicil link ücretleri.
c) Fuar, sergi, festival ve benzeri organizasyonlardan, ortak tanıtım projeleri ve plat-

formlardan elde edilecek gelirler.
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ç) Bağışlar, yardımlar, iştiraklerden aktarılacak kârlar, yayın gelirleri, Birliğin menkul
ve gayrimenkul sermaye iratları ile Birlik organizasyonu veya koordinasyonunda yapılacak
kamu ve özel kurumların vereceği imtiyaz ve görevlerden elde edilecek gelirler.

d) Birlik iktisadi işletmeler oluşturarak gelir elde edebilir.
e) Birlik elde edilen gelir karşılığında makbuz düzenler.
Yetki
MADDE 17 – (1) Kayıt ücreti ve yıllık aidat dışındaki gelirleri oluşturan ücret ve be-

deller, Genel Kurulun vereceği yetki ile Yönetim Kurulunca belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Birlik İştirakleri

İştiraklerle ilişkiler
MADDE 18 – (1) İştiraklerde, Birliği temsil etmek üzere Yönetim Kurulu tarafından

görevlendirme yapılır.
(2) Yapılacak görevlendirme Yönetim Kurulunun görev süresini aşamaz.
(3) Görevlendirilen temsilci tarafından, Birliğe en az üç ayda bir olmak üzere düzenli

rapor sunulur.
(4) Birlik doğrudan faaliyetleri dışında bir hususa ilişkin borçlar nedeniyle kefalet, ipo-

tek veya başkaca bir ayni hak yükümlüsü olamaz.
(5) Birliğin iştirakleri ile ilgili alınacak Genel Kurul kararlarında Birliğin bu nedenle

borçlanmasına ilişkin karar verildiği takdirde borçlanma sınırları kararda açıkça belirlenir.
İştirak hesaplarının denetimi
MADDE 19 – (1) Birliğin iştiraklerle ilgili her türlü hesabı her yıl bağımsız denetim

şirketi tarafından denetime tabi tutulur.
Kısıtlama
MADDE 20 – (1) Birlik iştirakleri, Birlik üyeleri ile rekabet yapacak alanlarda faaliyet

gösteremez. Seyahat acentalığı faaliyetinde bulunamaz.
(2) Birlik, iştiraklerinin ticari faaliyetleri için kefil ya da benzeri sıfatla borçlanamaz.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 21 – (1) 15/6/1973 tarihli ve 14565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Se-

yahat Acentaları Birliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Seçimler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bölge Başkanlığı ve Yöre Temsil Kurulu seçimleri, Yönet-

meliğin yayımlanmasını takip eden üç ay içerisinde yapılır.
Borç yapılandırması
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Yönetim Kurulu birikmiş aidat borçlarını Yönetmeliğin yü-

rürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde bir kereye mahsus olmak üzere yapılandırmaya
yetkilidir. Yapılandırma esaslarını Yönetim Kurulu belirler. Yapılandırma kararının Yönetim
Kurulunca açıklanmasından itibaren üç ay içerisinde başvuracak üyeler yapılandırmadan ya-
rarlandırılır.

Disiplin dosyaları
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Yönetmeliğin yayımı tarihinde kesinleşmemiş disiplin dos-

yaları işlemden kaldırılır.
Yürürlük
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.
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Akdeniz Üniversitesinden:

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ANTALYA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN 

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/10/2008 tarihli ve 27032 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Akdeniz

Üniversitesi Antalya Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Akdeniz Üniversitesinden:

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA VE 

UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN 

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/1/1998 tarihli ve 23222 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Akdeniz

Üniversitesi Eğitim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği yürürlükten

kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Akdeniz Üniversitesinden:

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL HİZMETLER EĞİTİM, ARAŞTIRMA 

VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN 

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/1/1998 tarihli ve 23219 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Akdeniz

Üniversitesi Sosyal Hizmetler Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği yürür-

lükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Akdeniz Üniversitesinden:

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TEMİZ ENERJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA 

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN 

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/12/2005 tarihli ve 26028 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Akdeniz

Üniversitesi Temiz Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırıl-

mıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 

Esas No : 2018/44 

Karar No : 2018/165 

BiliĢim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle 

Dolandırıcılık suçundan sanık Maısara TOUIL hakkında açılan Kamu davasında 19/04/2018 tarih 

ve 2018/44-165 E-K. sayılı karar ile sanığın atılı suçtan Beraatine karar verilmiĢtir. Hükmün, 

müĢteki Abdulkaraeem ve Hendıa oğlu 1978 doğumlu Irak uyruklu DIYAR ABBAS'ın 

yokluğunda karar verilmekle, kararın müĢtekiye tebliğine iliĢkin dosyada herhangi bir adres 

bulunmadığı anlaĢılmakla; 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına, 

mahkememize verilecek dilekçeyle veya mahkememiz zabıt katibine tutanakla tevsik olunacak ve 

hakim tarafından onaylanacak beyanla, mahkememiz yargı sınırları dıĢında bulunanların ise en 

yakın Ağır Ceza Mahkemesine veya Ağır Ceza TeĢkilatı olmaması halinde en yakın Asliye Ceza 

Mahkemesine dilekçe vererek veya zabıt katibine beyanda bulunarak Ġstanbul Bölge Adliye 

Mahkemesi nezdinde istinaf isteminde bulunulabileceği, MüĢteki tarafından verilen kararlarla 

ilgili süresi içerisinde yasa yollarına baĢvurulmaması halinde kararın kesinleĢeceği ilanen tebliğ 

olunur. 4691 

—— •• —— 

Reyhanlı 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

HÜKÜM ÖZETĠ 

Esas No : 2018/70 

Karar No : 2018/179 

Sanıklar : 1 - MUHAMMED SALĠH, Halid ve Hamide oğlu, 1991 Halep doğumlu, 

Suriye uyruklu 

  2 - ġADĠ HALEF, Ali ve Zarife oğlu, 1993 Halep doğumlu, Suriye 

uyruklu 

Suç : Göçmen Kaçakçılığı Yapma 

Suç Tarihi : 04/03/2018 

Karar Tarihi : 05/04/2018 

Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı Sanıklar MUHAMMED SALĠH ve 

ġADĠ HALEF hakkında Göçmen Kaçakçılığı Yapma suçundan açılan kamu davasının, yapılan 

yargılama sonucunda ayrı ayrı BERAATLERĠNE karar verilmiĢ ve yukarıda kimliği yazılı 

Sanıkların Türkiye'de sabit bir ikameti olmadıkları ve tebligata yarar açık adresleri mevcut 

olmadığından karar tebliği yapılamamıĢ olup, adresinin meçhul olduğu anlaĢılmakla, 7201 Sayılı 

Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına, 

tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 7 günlük süre içerisinde mahkememize veya 

baĢka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı baĢvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla 

zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna 

baĢvurabilecekleri, aksi halde hükmün kesinleĢeceği ilan olunur. 3998 



Sayfa : 16 RESMÎ GAZETE 3 Haziran 2018 – Sayı : 30440 

 

Dinar Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2005/98 

Karar No : 2005/324 

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 12/03/2018 tarihli, Dinar Adli 

Emanetin 2003/129 sırasında kayıtlı bulunan 1 adet 0,70 gram 14 ayar altının TCK'nun 55/1 

maddesi, bir torba içerisinde 1785,9 gram sahte altınların TCK'nun 54 maddesi gereğince 

müsaderesine iliĢkin ek kararı tüm aramalara rağmen bulunamayan Habib ve Tevhide oğlu, 

01/08/1980 doğumlu, ġanlıurfa, Karaköprü, Sancak mah/köy nüfusuna kayıtlı ABDULKADĠR 

CENGĠZ'e tebliğ edilememiĢtir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına 

karar verilmiĢ olup, ilan olunur. 4099 

————— 
Esas No : 2005/98 

Karar No : 2005/324 

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 12/03/2018 tarihli, Dinar Adli 

Emanetin 2003/129 sırasında kayıtlı bulunan 1 adet 0,70 gram 14 ayar altının TCK'nun 55/1 

maddesi, bir torba içerisinde 1785,9 gram sahte altınların TCK'nun 54 maddesi gereğince 

müsaderesine iliĢkin ek kararı tüm aramalara rağmen bulunamayan Müslüm ve Nazire oğlu, 1982 

doğumlu SOLGUN KILIÇ'a tebliğ edilememiĢtir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına 

karar verilmiĢ olup, ilan olunur. 4100 

—— • —— 

Manavgat 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2016/1317 

Karar No : 2017/1150 

Hakaret, Tehdit suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 

23/11/2017 tarihli ilamı ile 125/1, 106/1-l. cümle maddesi gereğince 3 AY HAPĠS ve 6 AY 

HAPĠS cezası ile cezalandırılan Mustafa ve Havva oğlu, 02/05/1963 doğumlu, Konya, 

Güneysınır, AydoğmuĢ mah/köy nüfusuna kayıtlı HÜSEYĠN ALSAÇ tüm aramalara rağmen 

ulaĢılamamıĢtır. Adı geçen sanığa tebligat yapılamadığı ve mernis adresi de bulunmadığından 

ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiĢ olup, 

ĠĢ bu ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra süre baĢlamak üzere 7 günlük süre içinde 

mahkememize veya bir baĢka asliye ceza mahkemesine verilecek dilekçeyle ya da yapılacak sözlü 

baĢvurunun tutanağa geçirilmesiyle, temyiz yoluna baĢvurulabileceği, aksi halde hükmün 

kesinleĢeceği ilanen tebliğ olunur. 4101 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

KĠREÇTAġI ALIM ĠHALESĠ YAPILACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız 9.000 Ton (± % 20 toleranslı) Kireç TaĢı alımı iĢi T.ġ.F.A.ġ. Genel 

Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği Esaslarına göre açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası* : 2018/248232 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Nuri ġeker UĢak ġeker Fabrikası Müdürlüğü 

  Fevzi Çakmak Mahallesi Gazi Bulvarı No: 148 UġAK 

b) Telefon ve faks numarası : 0 276 231 1491 - 0 276 231 1732 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız 2018/2019 yılı kampanya döneminde 

kullanılmak üzere toplam 9.000 Ton (± % 20 

toleranslı) KireçtaĢı (Teknik ġartnamede belirtilen 

özelliklere uygun nitelikte) Alımı 

b) Teslim yeri : Nuri ġeker UĢak ġeker Fabrikası stok sahasında 

teslim 

c) Teslim tarihi : SözleĢmenin imzalanmasını müteakip idarenin 

bildirdiği termin programına göre 01 Eylül 2018’de 

baĢlanıp, 31 Aralık 2018’de tamamlanacaktır. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Nuri ġeker UĢak ġeker Fabrikası - Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 19.06.2018 Salı günü saat: 14.30 

4 - Ġhale dokümanı [Nuri ġeker UĢak ġeker Fabrikası Ticaret Servisi] adresinde 

görülebilir ve 118,00 TL. (KDV dahil) karĢılığı aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler, 19.06.2018 tarihinde saat 14:30’a kadar Nuri ġeker UĢak ġeker Fabrikası 

Müdürlüğü HaberleĢme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu’na ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri 

kanununa (ceza hükümleri hariç) tabi olmayıp, Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ. Mal ve Hizmet 

Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. TeĢekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya 

kısmen yapmakta serbesttir. 4863/1-1 
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TAġINMAZ SATILACAKTIR 

Onikişubat Belediye Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti OnikiĢubat Belediyesine ait Ġlimiz Karamanlı Mahallesi 8185 ada 2 nolu 

parselde kayıtlı 5613,95 m2'lik tam taĢınmaz ve Karamanlı Mahallesi 8185 ada 3 nolu parselde 

kayıtlı 907,95 m2'lik tam taĢınmaz birlikte 20/03/2018 tarihli ve 2018/309 sayılı Belediye 

Encümen kararına istinaden satılacaktır. 

2 - Ġhale 19 HAZĠRAN 2018 SALI günü saat 14:00'da Akçakoyunlu Mah. ġekerdere Cad. 

No: 18/1 OnikiĢubat/KAHRAMANMARAġ adresinde bulunan Belediye Hizmet Binamızın 

Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 45. maddesi uyarınca ''Açık 

Artırma Usulü Ġhale Yoluyla'' yapılacaktır. 

3 - Ġhale ile satılacak olan Karamanlı Mahallesi 8185 ada 2 nolu parselde kayıtlı 5613,95 m2'lik 

tam taĢınmazın muhammen bedeli 4.210.462,50 TL ve Karamanlı Mahallesi 8185 ada 3 nolu 

parselde kayıtlı 907,95 m2'lik tam taĢınmazın muhammen bedeli 1.815.900,00 TL olup Toplam 

Muhammen Bedeli 6.026.362,50 TL (Altı milyon yirmi altı bin üç yüz altmıĢ iki TL Elli KrĢ) 

Geçici Teminat Bedeli 180.790,00-TL (Yüz seksen bin yedi yüz doksan TL) olup, geçici teminat 

bedeli ihale saatinden önce yatırılacaktır. SatıĢ toplam muhammen bedel üzerinden yapılacaktır. 

4 - Ġhaleye iliĢkin ġartname ve ekleri 250,00 TL (Ġki yüz elli TL) bedel ile Mali Hizmetler 

Müdürlüğünden satın alınılabilir veya ücretsiz olarak görülebilir. 

5 - Ġhaleye katılmak isteyen Gerçek/Tüzel kiĢilerin 19 HAZĠRAN 2018 Salı günü saat 

12:00'a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisine baĢvurmaları gerekmektedir. 

Bu tarih ve saatten sonra yapılacak baĢvurular kabul edilmeyecektir. 

6 - Ġhaleye katılmak isteyenlerden istenilen belgeler; 

• 2018 yılında Ġl Nüfus Müdürlüğünden alınmıĢ Kanuni Ġkametgâh Belgesi, (Gerçek KiĢi) 

• Türkiye’de ikamet etmeyenlerin, Tebligat için adres beyanı, (Gerçek KiĢi) 

• Ġhaleye katılacak gerçek kiĢinin Nüfus cüzdan fotokopisi, (Gerçek KiĢi) 

• Vekâleten iĢtirak ediyorsa, Noter Tasdikli vekâletname, Vekilin Ġmza Sirküsü, (Gerçek KiĢi) 

• Ortak GiriĢim olması halinde Noter tasdikli Ortak GiriĢim Beyannamesi; iĢ ortaklığı 

oluĢturacak gerçek ve tüzel kiĢilerin her biri tarafından ilgilisine göre (Geçici Teminat ve 

ġartnameyi satın aldığına dair makbuz hariç) istenilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

(Gerçek KiĢi)  

• Mevzuatı gereği Tüzel KiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi 

Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yıl içinde alınmıĢ Tüzel KiĢiliğin 

odaya kayıtlı olduğu gösterir belge, (Tüzel KiĢi) 

• Ġhaleye giren kiĢinin tüzel kiĢiliği temsile ve ihaleye katılma yetkisine sahip olduğuna 

iliĢkin belge, vekâletname, Nüfus cüzdan fotokopisi ve imza sirküleri, (Tüzel KiĢi) 

• Tüzel KiĢiliği temsilen ihaleye Katılan yetkilinin Noter Tasdikli Ġmza Sirküsü, (Tüzel KiĢi) 

• Ġhaleye ĠĢtirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmıĢ Ģartname,  

• SatıĢ Ģartnamesini satın aldığına dair makbuz aslı,  

• YatırmıĢ olduğu geçici teminat makbuzun aslı veya Süresiz Limit Dahili Banka Teminat 

Mektubu, 

• Belediyemize her hangi bir borcu olmadığına dair (OnikiĢubat Belediyesi Mali 

Hizmetler Müdürlüğünden alınmıĢ) belge, 

7 - Ġdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

Ġlgililere ilanen duyurulur. 4822/1-1 
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YEDEK PARÇA TEMĠNĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

TKİ Kurumu Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

ĠĢletme Müdürlüğümüze ait HĠTACHĠ Ekskavatörlerde kullanılmak üzere (21 Kalem) 

yedek parça temini iĢi açık ihale (kapalı zarf) usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale Kayıt Numarası : 2018/274222 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : TKĠ Çan Linyitleri ĠĢletmesi Müdürlüğü 

  Çanakkale Cad. Çayırlar Mevkii Asma Köprü Yanı 

ÇAN/ÇANAKKALE 

b) Telefon ve Faks numarası : Tel: 0 286 416 2001   Faks: 0 286 416 3700 

c) Elektronik Posta Adresi : clibilgiislem@cli.gov.tr 

d) Ġnternet adresi : www.cli.gov.tr. 

2 - Ġhale konusu malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : ĠĢletme Müdürlüğümüze ait HĠTACHĠ ekskavatörlerde 

kullanılmak üzere (21 Kalem) yedek parça temini iĢi 

b) Teslim yeri : ÇLĠ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE 

3 - Ġhalenin 

a) Ġhale Usulü : Açık Ġhale (Kapalı zarf) 

b) Yapılacağı yer : ÇLĠ Satın Alma ġube Müdürlüğü Toplantı Salonu 

c) Tarihi ve saati : 25.06.2018 Pazartesi günü saat 14:00 

d) Dosya no : 242-KÇLĠ/2018-0323 

4 - Ġhaleye ait dokümanlar; 

Çan’da, ÇLĠ Satın Alma ġube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve 

―Ziraat Bankası Çan ġb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41,Halk Bankası Çan ġb.TR13 0001 

2009 6410 0013 0000 03,Vakıfbank Çan ġb. TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLĠ 

Banka hesaplarına KDV dahil 150,00 TL (posta yoluyla 160,00 TL) yatırılması karĢılığı aynı 

adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

5 - Teklifler 25.06.2018 Pazartesi günü saat 14.00’e kadar Ç.L.Ġ. Genel Muhaberatına 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son baĢvuru saatine kadar 

idareye ulaĢmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

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

oranda Geçici Teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü 

olmalıdır. 

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. 4886/1-1 
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YEDEK PARÇA TEMĠNĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

TKİ Kurumu Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

ĠĢletme Müdürlüğümüze ait Komatsu ĠĢ makinalarında kullanılmak üzere (61 Kalem) 

yedek parça temini iĢi açık ihale (kapalı zarf) usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale Kayıt Numarası : 2018/274257 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi  : TKĠ Çan Linyitleri ĠĢletmesi Müdürlüğü 

  Cumhuriyet Mah. Dr. Hacı Ġbrahim BODUR Cad. No: 206 

ÇAN/ÇANAKKALE 

b) Telefon ve Faks numarası : Tel: 0 286 416 2001    Faks: 0 286 416 3700 

c) Elektronik Posta Adresi : clibilgiislem@cli.gov.tr 

d) Ġnternet adresi : www.cli.gov.tr. 

2 - Ġhale konusu malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : ĠĢletme Müdürlüğümüze ait Komatsu iĢ makinalarında 

kullanılmak üzere (61 Kalem) yedek parça temini iĢi. 

b) Teslim yeri : ÇLĠ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE 

3 - Ġhalenin 

a) Ġhale Usulü : Açık Ġhale (Kapalı zarf) 

b) Yapılacağı yer : ÇLĠ Satınalma ġube Müdürlüğü Toplantı Salonu 

c) Tarihi ve saati : 19.06.2018 Salı günü saat 14:00 

d) Dosya no : 242-KÇLĠ/2018-0327 

4 - Ġhaleye ait dokümanlar; Çan’da, ÇLĠ Satın Alma ġube Müdürlüğü ÇAN/ 

ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve ―Ziraat Bankası Çan ġb. TR88 0001 0003 3832 8725 

2750 41, Halk Bankası Çan ġb.TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03, Vakıfbank Çan ġb. TR10 

0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLĠ Banka hesaplarına KDV dahil 100,00 TL (posta yoluyla 

110,00 TL) yatırılması karĢılığı aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler 19.06.2018 Salı günü saat 14.00’e kadar Ç.L.Ġ. Genel Muhaberatına 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son baĢvuru saatine kadar 

idareye ulaĢmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

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

oranda Geçici Teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü 

olmalıdır. 

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. 4887/1-1 
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YEDEK PARÇA TEMĠNĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

TKİ Kurumu Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

ĠĢletme Müdürlüğümüze ait ĠĢ makinalarının klimalarında kullanılmak üzere (27 Kalem) 

yedek parça temini iĢi açık ihale (kapalı zarf) usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale Kayıt Numarası : 2018/274283 

1 - Ġdarenin 

a)Adresi : TKĠ Çan Linyitleri ĠĢletmesi Müdürlüğü 

  Cumhuriyet Mah. Dr. Hacı Ġbrahim BODUR Cad. No: 206 

ÇAN/ÇANAKKALE 

b) Telefon ve Faks numarası : Tel: 0 286 416 2001    Faks: 0 286 416 3700 

c) Elektronik Posta Adresi : clibilgiislem@cli.gov.tr 

d) Ġnternet adresi : www.cli.gov.tr. 

2 - Ġhale konusu malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : ĠĢletme Müdürlüğümüze ait ĠĢ makinalarının 

klimalarında kullanılmak üzere (27 Kalem) yedek parça 

temini iĢi. 

b) Teslim yeri : ÇLĠ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE 

3 - Ġhalenin 

a) Ġhale Usulü : Açık Ġhale (Kapalı zarf) 

b) Yapılacağı yer : ÇLĠ Satınalma ġube Müdürlüğü Toplantı Salonu 

c) Tarihi ve saati : 20.06.2018 ÇarĢamba günü saat 14:00 

d) Dosya no : 302-KÇLĠ/2018-0328 

4 - Ġhaleye ait dokümanlar; Çan’da, ÇLĠ Satın Alma ġube Müdürlüğü ÇAN/ 

ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve ―Ziraat Bankası Çan ġb. TR88 0001 0003 3832 8725 

2750 41, Halk Bankası Çan ġb. TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03, Vakıfbank Çan ġb. TR10 

0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLĠ Banka hesaplarına KDV dahil 100,00 TL (posta yoluyla 

110,00 TL) yatırılması karĢılığı aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler 20.06.2018 ÇarĢamba günü saat 14.00’e kadar Ç.L.Ġ. Genel Muhaberatına 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son baĢvuru saatine kadar 

idareye ulaĢmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

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

oranda Geçici Teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü 

olmalıdır. 

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. 4888/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

Beyin Omurilik Sinir Hastalıkları Vakfı (BEYOMSĠ), Ġzmir 7. Asliye Hukuk 

Mahkemesinin 10/04/2018 tavzih kararlı, 15/05/2018 tarihinde kesinleĢen 22/02/2018 tarih ve    

E: 2016/82, K: 2018/97 sayılı kararına istinaden dağılmıĢtır. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 4899/1-1 

—— • —— 

Van 1. Çocuk Mahkemesinden: 

 
Ġlan olunur. 4800/1-1 

—— • —— 
TMMOB Mimarlar Odası Başkanlığından: 

TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU KARARLARI 

1 - Mimarlar Odasının proje ve uygulama denetçisi 15699 sicil no.lu üyesi Mualla 

KARANTĠNACI hakkında Ġzmir Ġli, Bergama Ġlçesi, 1368 Ada, 18 Parsel üzerindeki 738054 ve 

738069 YĠBF no.lu yapılara iliĢkin yapılan soruĢturma neticesinde; Mimarlar Odası Onur 

Kurulunca verilen ―15 (onbeĢ) gün süre ile meslek uygulamasının yasaklanması cezası‖, 

TMMOB Yüksek Onur Kurulunun 19.01.2018 tarih 2018-44/1328 sayılı kararı ile kesinleĢmiĢtir. 

Ġlan tarihinden itibaren 7 (yedi) gün sonra yürürlüğe girecek olan karar nedeniyle, yasaklı olduğu 

süre içerisinde hiçbir Ģekilde mesleki faaliyette bulunamayacağı, bulunduğu takdirde cezasının bir 

misli arttırılacağı ilgili bakanlık, mülki amirlik ve diğer resmi kurumlara bildirilmektedir. Ġlanen 

tebliğ olunur. 

2 - Mimarlar Odasının proje ve uygulama denetçisi 13457 sicil no.lu üyesi Ali 

YURDAKUL hakkında Karabük Ġli, Safranbolu Ġlçesi, 593 Ada, 329 Parsel üzerindeki 993267 

YĠBF no.lu yapıya iliĢkin yapılan soruĢturma neticesinde; Mimarlar Odası Onur Kurulunca 

verilen ―15 (onbeĢ) gün süre ile meslek uygulamasının yasaklanması cezası‖, TMMOB Yüksek 

Onur Kurulunun 19.01.2018 tarih 2018-44/1339 sayılı kararı ile kesinleĢmiĢtir. Ġlan tarihinden 

itibaren 7 (yedi) gün sonra yürürlüğe girecek olan karar nedeniyle, yasaklı olduğu süre içerisinde 

hiçbir Ģekilde mesleki faaliyette bulunamayacağı, bulunduğu takdirde cezasının bir misli 

arttırılacağı ilgili bakanlık, mülki amirlik ve diğer resmi kurumlara bildirilmektedir. Ġlanen tebliğ 

olunur. 
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3 - Mimarlar Odasının proje ve uygulama denetçisi 15359 sicil no.lu üyesi Erdal AKIN 

hakkında Ġstanbul Ġli, Fatih 61 Pafta, 80 Ada, 24 Parsel üzerindeki 897149 YĠBF no.lu yapıya 

iliĢkin yapılan soruĢturma neticesinde; Mimarlar Odası Onur Kurulunca verilen ―15 (onbeĢ) gün 

süre ile meslek uygulamasının yasaklanması cezası‖, TMMOB Yüksek Onur Kurulunun 

09.02.2018 tarih 2018-44/1422 sayılı kararı ile kesinleĢmiĢtir. Ġlan tarihinden itibaren 7 (yedi) gün 

sonra yürürlüğe girecek olan karar nedeniyle, yasaklı olduğu süre içerisinde hiçbir Ģekilde mesleki 

faaliyette bulunamayacağı, bulunduğu takdirde cezasının bir misli arttırılacağı ilgili bakanlık, 

mülki amirlik ve diğer resmi kurumlara bildirilmektedir. Ġlanen tebliğ olunur. 

4 - Mimarlar Odasının proje ve uygulama denetçisi 10865 sicil no.lu üyesi Ali 

TAġDELEN hakkında Muğla Ġli, Bodrum Ġlçesi, EskiçeĢme Mahallesi, 31L.VB Pafta, 442 Ada, 1 

Parsel üzerindeki 823983 (A Blok), 823993 (B Blok), 823996 (C Blok), 824004 (D Blok), YĠBF 

no.lu yapılara iliĢkin yapılan soruĢturma neticesinde; Mimarlar Odası Onur Kurulunca verilen ―15 

(onbeĢ) gün süre ile meslek uygulamasının yasaklanması cezası‖, TMMOB Yüksek Onur 

Kurulunun 19.01.2018 tarih 2018-44/1337 sayılı kararı ile kesinleĢmiĢtir. Ġlan tarihinden itibaren 

7 (yedi) gün sonra yürürlüğe girecek olan karar nedeniyle, yasaklı olduğu süre içerisinde hiçbir 

Ģekilde mesleki faaliyette bulunamayacağı, bulunduğu takdirde cezasının bir misli arttırılacağı 

ilgili bakanlık, mülki amirlik ve diğer resmi kurumlara bildirilmektedir. Ġlanen tebliğ olunur. 

5 - Mimarlar Odasının proje ve uygulama denetçisi 10821 sicil no.lu üyesi Makbule ATÇI 

hakkında Ġstanbul Ġli, Kadıköy Ġlçesi, 91 Pafta, 280 Ada, 46 Parsel üzerindeki 637590 (A Blok) ve 

637596 (C Blok) YĠBF no.lu yapılara iliĢkin yapılan soruĢturma neticesinde; Mimarlar Odası 

Onur Kurulunca verilen ―15 (onbeĢ) gün süre ile meslek uygulamasının yasaklanması cezası‖, 

TMMOB Yüksek Onur Kurulunun 01.12.2017 tarih 2017-44/1237 sayılı kararı ile kesinleĢmiĢtir. 

Ġlan tarihinden itibaren 7 (yedi) gün sonra yürürlüğe girecek olan karar nedeniyle, yasaklı olduğu 

süre içerisinde hiçbir Ģekilde mesleki faaliyette bulunamayacağı, bulunduğu takdirde cezasının bir 

misli arttırılacağı ilgili bakanlık, mülki amirlik ve diğer resmi kurumlara bildirilmektedir. Ġlanen 

tebliğ olunur. 

6 - Mimarlar Odasının proje ve uygulama denetçisi 5253 sicil no.lu üyesi Güner AKDAĞ 

hakkında Manisa Ġli, ġehzadeler Ġlçesi, 2302 Pafta,157 Ada, 11 Parsel üzerindeki 902427 YĠBF 

no.lu yapıya iliĢkin yapılan soruĢturma neticesinde; Mimarlar Odası Onur Kurulunca verilen ―15 

(onbeĢ) gün süre ile meslek uygulamasının yasaklanması cezası‖, TMMOB Yüksek Onur 

Kurulunun 19.01.2018 tarih 2017-44/1390 sayılı kararı ile kesinleĢmiĢtir. Ġlan tarihinden itibaren 

7 (yedi) gün sonra yürürlüğe girecek olan karar nedeniyle, yasaklı olduğu süre içerisinde hiçbir 

Ģekilde mesleki faaliyette bulunamayacağı, bulunduğu takdirde cezasının bir misli arttırılacağı 

ilgili bakanlık, mülki amirlik ve diğer resmi kurumlara bildirilmektedir. Ġlanen tebliğ olunur. 

7 - Mimarlar Odasının proje ve uygulama denetçisi 46151 sicil no.lu üyesi Nurdan 

DAĞLI BULDURLU hakkında Tekirdağ Ġli, Marmara Ereğlisi Ġlçesi, 2 Pafta, 5626 Parsel 

üzerindeki 1127017 YĠBF no.lu yapıya iliĢkin yapılan soruĢturma neticesinde; Mimarlar Odası 

Onur Kurulunca verilen ―15 (onbeĢ) gün süre ile meslek uygulamasının yasaklanması cezası‖, 

TMMOB Yüksek Onur Kurulunun 19.01.2018 tarih 2017-44/1393 sayılı kararı ile kesinleĢmiĢtir. 

Ġlan tarihinden itibaren 7 (yedi) gün sonra yürürlüğe girecek olan karar nedeniyle, yasaklı olduğu 

süre içerisinde hiçbir Ģekilde mesleki faaliyette bulunamayacağı, bulunduğu takdirde cezasının bir 

misli arttırılacağı ilgili bakanlık, mülki amirlik ve diğer resmi kurumlara bildirilmektedir. Ġlanen 

tebliğ olunur. 

8 - Mimarlar Odasının proje ve uygulama denetçisi 7973 sicil no.lu üyesi Mustafa 

YEġĠLYURT hakkında Ankara Ġli, Çubuk Ġlçesi, 5047Ada, 6 Parsel üzerindeki 931324 YĠBF 

no.lu yapıya iliĢkin yapılan soruĢturma neticesinde; Mimarlar Odası Onur Kurulunca verilen ―15 

(onbeĢ) gün süre ile meslek uygulamasının yasaklanması cezası‖, TMMOB Yüksek Onur 

Kurulunun 15.03.2018 tarih 2018-44/1513 sayılı kararı ile kesinleĢmiĢtir. Ġlan tarihinden itibaren 

7 (yedi) gün sonra yürürlüğe girecek olan karar nedeniyle, yasaklı olduğu süre içerisinde hiçbir 

Ģekilde mesleki faaliyette bulunamayacağı, bulunduğu takdirde cezasının bir misli arttırılacağı 

ilgili bakanlık, mülki amirlik ve diğer resmi kurumlara bildirilmektedir. Ġlanen tebliğ olunur. 

 4898/1-1 
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TED Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize, ―2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu‖, ―Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atanma Yönetmeliği‖nin ilgili maddeleri, ―TED Üniversitesi (TEDÜ) Akademik Atama ve 

Yükseltme Kriterleri‖ ve ―Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille 

Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara ĠliĢkin Yönetmelik‖ hükümlerini yerine getirmiĢ olmak 

kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı ĠĢ Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim 

üyesi alınacaktır. Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm Ģartlarını taĢıyor olmaları 

gerekmektedir. 

Ġlana konu olan kadro tam zamanlıdır. 

Doçent kadrosuna baĢvuracak adayların: 

BaĢvuracağı fakülte ve bölümü belirtir, kiĢinin iletiĢim bilgilerini içeren bir dilekçenin 

ekinde; bir adet vesikalık fotoğraf ile nüfus cüzdanı fotokopilerini, öğrenim durumlarını gösterir 

tüm belgelerini (Lisans/Y.Lisans/Doktora), doçentlik belgelerini, fotoğraflı özgeçmiĢlerini 

(yayınlarını, hazırlanmakta veya yayınlanmak üzere süreci baĢlatılmıĢ olan yayınlarını, öğretilen 

dersler ve yönettiği/yönetmeye devam ettiği doktora/yüksek lisans çalıĢmalarının listesini, 

yayınlarına yapılan atıfları ve yayın kurulu üyeliği, yarıĢma ve ödül jürisi üyeliği vb... diğer 

faaliyetlerini içeren), referans verebilecekleri üç kiĢinin iletiĢim bilgileriyle isimlerini, yabancı dil 

belgelerini, eğitim felsefelerini ve akademik ajandalarını (Öğrenim ve AraĢtırma Planlarını) 

içeren niyet mektuplarını, öğrenme sürecinde öğrencinin aktifliğini ve öğrenmeyi sahiplenmesini 

sağlamak için kullanılan strateji ve yöntemleri içeren portfolyolarını, bu yaklaĢımın uygulandığını 

gösteren kanıtları iletmeleri gerekmektedir. Ġlan edilen unvan için yabancı ülkelerden alınan 

diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmıĢ olması ve belgelendirilmesi 

Ģarttır.  

Erkek adayların askerliğini yapmıĢ/muaf olmaları gerekmektedir. 

BaĢvuru dosyası (2 kopya) eksiksiz adaylar değerlendirilecektir. BaĢvurular TED 

Üniversitesi (TEDÜ) Ġnsan Kaynakları Müdürlüğüne Ģahsen/posta aracılığı ile/e-posta ile 

yapılabilir. 

Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan baĢvurular dikkate alınmaz. Kadrolar ile 

ilgili diğer tamamlayıcı bilgiler http://www.tedu.edu.tr/ internet adresinden öğrenilebilecektir. 

 

Birimi Bölümü 

Akademik 

Unvan Adet Özel KoĢullar 

Fen-Edebiyat 

Fakültesi 

Psikoloji 

Bölümü  
Doçent 1 

Adayların; 

- Doktora ve doçentlik derecelerini 

Uygulamalı (Klinik) Psikoloji alanında almıĢ 

ve ilgili alanda uzmanlaĢmıĢ olmaları, 

- Lisans ve yüksek lisans seviyesinde 

yenilikçi ve öğrenci odaklı ders vermeleri/ 

geliĢtirmeleri ve özellikle disiplinler arası 

konularda aktif bir araĢtırmacı olmaları 

beklenmektedir. 

Ġktisadi ve 

Ġdari Bilimler 

Fakültesi 

ĠĢletme 

Bölümü 
Doçent 1 

Adayların; 

- Doktora ve doçentlik derecelerini Finansal 

Ekonomi ve Parasal Ġktisat alanlarında almıĢ 

ve ilgili alanlarda uzmanlaĢmıĢ olmaları, 

- Bağımsız araĢtırma yapabilme ve yüksek 

nitelikli Ġngilizce ders verebilme becerilerine 

sahip olmaları gerekmektedir. 

Duyurulur. 4919/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No. : 16.01.2018/201 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No. : 16.01.2018/7208 ANTALYA 

Antalya Ġli, DöĢemealtı Ġlçesi, Çıplaklı Mahallesinde, Antalya Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kurulunun 01.05.2002 tarih ve 5412 sayılı kararı ile tescil edilen sit alanı 

sınırlarının, kalıntıların bulunduğu kısımların I. Derece; çevresinin III. Derece Arkeolojik Sit 

Alanı olarak belirlenmesine yönelik yeniden düzenlenen kararımız eki 1/5000 ölçekli paftanın 

uygun bulunduğuna karar verildi. 

 
 4835/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

TOPLANTI TARĠHĠ VE NO : 12.04.2018 - 395 45.17/89 

KARAR TARĠHĠ VE NO : 12.04.2018 - 9566 Toplantı Yeri 

  ĠZMĠR 

Manisa Ġli, Yunusemre Ġlçesi, Osmancalı Mahallesinde, Osmancalı Doğa Sporları 

Merkezine iliĢkin kurum görüĢünün talep edildiği alanda, 2863 sayılı Kanun kapsamına giren 

Antik Dönem yapı kalıntılarına rastlanıldığının bildirilerek tescil önerisinin değerlendirilmesine 

iliĢkin Manisa Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 09.08.2017 tarihli ve 3553 sayılı yazısı 

ve ekleri gereği anılan alanın Koruma Bölge Kurulunca yerin incelenmesine sonucunda söz 

konusu alanın 3.(üçüncü) derece arkeolojik sit olarak tesciline yönelik çalıĢmaların 

tamamlanmasının istendiği Ġzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 

10.11.2017 tarihli ve 9032 sayılı kararı, Ġzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğünün 22.11.2017 tarihli ve 4487 sayılı yazısı ve eki kurum görüĢü haritası; 5177 

sayılı Kanun ile değiĢik 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi gereği iletilen kurum görüĢleri; Kurul 

Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan ve Müdürlük evrak kaydında 11.04.2018 tarihli ve 191784 

sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve iĢlem dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Manisa Ġli, Yunusemre Ġlçesi, Osmancalı Mahallesinde sınırlarında kalan alanın, 

kararımız eki 1/5000 ölçekli kadastral pafta üzerinde iĢaretlendiği Ģekli ile 3.(Üçüncü) Derece 

Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine, ekli sit fiĢinin uygun olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)  30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Basın Kartı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Tasfiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliği
–– Akdeniz Üniversitesi Antalya Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin

Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Akdeniz Üniversitesi Eğitim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi

Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Akdeniz Üniversitesi Sosyal Hizmetler Eğitim, Araştırma ve Uygulama

Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Akdeniz Üniversitesi Temiz Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi

Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri

D U Y U R U

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.


