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HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARI

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından:

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU

GENEL KURUL KARARI

Karar No: 2019/1

Tutanak No: 01

Karar Tarihi: 10/01/2019
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YÖNETMELİKLER

Tarım ve Orman Bakanlığından:
HAVZA YÖNETİM PLANLARININ HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE

TAKİBİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/10/2012 tarihli ve 28444 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Havza
Yönetim Planlarının Hazırlanması, Uygulanması ve Takibi Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin
410 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ile 421 inci maddesinin birinci fıkrasının (a),
(b), (g) ve (ı) bentlerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c), (p), (r) ve
(u) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,”
“p) Havza Yönetim Heyeti: Havza ölçekli yönetim planlarının uygulamalarının izlen-

mesi ve değerlendirilmesiyle ilgili çalışmaları havza ölçeğinde yürütmek amacıyla her bir havza
için ayrı ayrı oluşturulan kurulu,

r) Havza Yönetimi Merkez Kurulu: Havza Yönetim Heyetleri tarafından iletilen husus-
ları görüşmek ve sonuca bağlamak, sonuca bağlanmayan hususları Su Yönetimi Koordinasyon
Kuruluna iletmek, Su Yönetimi Koordinasyon Kurulunda alınan kararların havza ölçeğinde
uygulanmasını sağlamak ve takibini yapmak üzere oluşturulan kurulu,”

“u) İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu: Havza ölçekli yönetim planları uygulamala-
rının izlenmesi ve değerlendirilmesiyle alakalı çalışmaları il ölçeğinde yürütmek maksadıyla
her bir il için ayrı ayrı oluşturulan kurulu, ”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesine aşağıdaki altıncı fıkra eklenmiş ve
diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiş; mevcut on ve on birinci fıkraları aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(6) Havza ölçekli yönetim planlarının hazırlanması, uygulanması, uygulamalarının ta-
kibi sürecinde kurumlar arası koordinasyonun sağlanması maksadıyla; Havza Yönetimi Merkez
Kurulu, Havza Yönetim Heyetleri ve İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulları teşkil edilir.”

“(11) Drenaj sularının kontrolü, izlenmesi, yeniden kullanılması ve drenaj sularının ka-
litesinin iyileştirilmesi ile ilgili tedbirler Bakanlıkça belirlenir.

(12) Su kirliliği açısından hassas alanlar ve nitrata duyarlı hassas alanlar Bakanlık ta-
rafından tespit edilir ve izlenir. ”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “yılda
üç defa” ibaresi “altı ayda bir” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde yer alan “Orman ve Su İşleri”
ibaresi “Tarım ve Orman” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

17/10/2012 28444

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/10/2017 30224
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/3/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Banka
Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin sekizinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

“(7) Mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi
veya ödemenin ertelendiği dönemler de dâhil olmak üzere, kredi kartları ile gerçekleştirilecek
mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süreleri Cumhurbaşkanlığı Strateji
ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının görüşü alınarak Ku-
rulca belirlenir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuru-

mu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

10/3/2007 26458

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 21/12/2008 27087

2- 1/8/2009 27306

3- 17/12/2010 27788

4- 14/1/2011 27815

5- 19/10/2011 28089

6- 8/10/2013 28789 (Mükerrer)

7- 21/11/2013 28828

8- 31/12/2013 28868

9- 13/5/2014 28999

10- 22/10/2014 29153

11- 2/4/2015 29314

12- 25/11/2015 29543

13- 27/9/2016 29840

14- 6/7/2018 30470

15- 15/8/2018 30510

16- 27/11/2018 30608
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Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesinden:
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, sermaye limitine ve iş-
leyişine ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesinin tüm

eğitim, öğretim, uygulama ve araştırma birimlerinin döner sermayeye ilişkin faaliyetlerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü ve 58 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) İşletme: Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesini,
b) Rektör: Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörünü,
c) Üniversite: Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesini,
ç) Yönetim Kurulu: Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
d) Yürütme Kurulu: Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yönetim Kurulunca

İşletmeyi idare etmek üzere kurulan Yürütme Kurulunu,
ifade eder.
Faaliyet alanı
MADDE 5 – (1) Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Döner Sermaye İşlet-

mesinin faaliyet alanına giren iş ve hizmetler aşağıda gösterilmiştir:
a) Yükseköğretim kurumları dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerce istenecek

bilimsel görüş, proje, araştırma ve benzeri hizmetleri yapmak, bunlara ilişkin raporlar düzen-
lemek, kurslar ve hizmet içi eğitim programları hazırlamak ve uygulamak, seminer, konferans,
sempozyum düzenlemek.

b) Kimyasal, biyolojik ve benzeri tahliller ile muayene, tedavi, araştırma, uygulama, iş
değerlendirmesi ve organizasyonu hizmetlerini yapmak ve bunlara ilişkin raporlar düzenlemek.

c) Model deneyleri, ölçme, tamir, ölçü ayarı, analiz, plan uygulama, istatistiksel ve sos-
yolojik araştırmalar yapmak ve bu hizmetlere ilişkin raporlar düzenlemek.

ç) Klinikler, poliklinikler, ameliyathaneler ve laboratuarda yapılacak her çeşit muayene,
tetkik, tahlil, tedavi, ameliyat, bakım ve üretimle ilgili iş ve benzeri hizmetler yapmak.

d) Açılmış olan her türlü sağlık hizmetleri ile ilgili yataklı ve yataksız sabit ve geçici
kuruluşları işletmek.

e) Mevcut fiziki kapasite değerlendirilerek, birimlerin faaliyet alanları ile sınırlı olarak
iş ve hizmetler üretmek, önceden Rektörün onayı alınmak suretiyle elde edilen ürünleri pazar-
lamak, değerlendirilmesi ve satışı için gerekli hallerde teşhir ve satış yerleri açmak.

(2) Döner sermaye, çalışmaları sırasında eğitim ve öğretim ile bunlara katkıda bulunan
uygulamayı ön planda tutar.

Yönetim organları ve harcama yetkisi
MADDE 6 – (1) Döner Sermaye İşletmesinin Yönetim Kurulu, Üniversitenin Yönetim

Kuruludur. Harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde Yardımcı-
larına, Dekanlara veya Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu, Araştırma ve Uygulama
Merkezi Müdürleri/Hastane Başhekimlerine devredebilir.
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(2) Üniversite Yönetim Kurulu, yetkilerini uygun gördüğü ölçüde kuracakları Yürütme
Kuruluna devredebilir. Yürütme Kurulu, Üniversite Yönetim Kurulunca seçilecek bir rektör
yardımcısı, üç öğretim elemanı ve döner sermaye saymanı olmak üzere beş kişiden oluşur.

(3) Yürütme Kurulu Başkanın çağrısı üzerine ve çoğunlukla toplanır, kararlar oy çok-
luğuyla alınır.

Sermaye limiti
MADDE 7 – (1) Döner sermaye işletmesinin sermaye limiti 1.000.-TL. (Bin Türk Li-

rası)’dır.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Yükseköğ-

retim Kanunu’nun 58. Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak
Esaslara İlişkin Yönetmelik ve 1/5/2007 tarihli ve 26509 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat hükümleri
uygulanır.

Yürürlük
MADDE 9 – (1) Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sayıştay görüşü alınan bu Yönetmelik

yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Rektör yürütür.

—— • ——
İstanbul Üniversitesinden:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ YÖNETMELİĞİNİN
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/7/2012 tarihli ve 28346 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul
Üniversitesi Hastaneleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden:

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL DEVLET
KONSERVATUVARI HAZIRLIK VE LİSANS ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/7/2017 tarihli ve 30130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mimar
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı Hazırlık ve Lisans Öğretim
Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) İzin, öğrencilerin Konservatuvar Yönetim Kurulu onayı ile geçici bir süre için ka-
yıtlı oldukları programa/programlara ara vermeleridir. İzin başvurusu yapmak için başvuru ta-
rihinde öğrencinin kayıtlı veya izinli ise izinli olma halinin devam ediyor olması zorunludur.
İzinli öğrencilerin tüm hakları saklı tutulur. Hazırlanan belgelerde öğrencilerin izinli oldukları
belirtilir. Konservatuvar Kurulu Kararı ve YÖK tarafından tespit edilen haklı ve geçerli nedenler
ile öğrenciye bir defada en çok iki dönem süre olmak üzere, toplamda normal öğretim süresinin
en çok yarısı kadar izin verilebilir. İzinli sayılan öğrenci öğretimine devam edemez ve izinli
olduğu dönemi izleyen sınav dönemindeki, dönem sonu sınavlarına giremez.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
TÜRKİYE BİNA DEPREM YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA YAPILACAK 

TASARIM GÖZETİMİ VE KONTROLÜ HİZMETLERİNE 
DAİR TEBLİĞ 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 18/3/2018 tarihli ve 30364 mükerrer sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği kapsamında, özel uzmanlık gerek-
tiren konularda tasarımın gözetimi ve kontrolü hizmetini yerine getireceklerin eğitim koşulları,
mesleki yeterlilik ve deneyim konuları ve bunların belgelendirilmesi ile hizmetin yürütülmesine
dair usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin
107 nci maddesinin birinci fıkrası ile 18/3/2018 tarihli ve 30364 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinin eki Deprem Etkisi Altında Binaların Tasa-
rımı İçin Esasların 1.3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,
b) Esaslar: Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinin ekinde yer alan Deprem Etkisi Altında

Binaların Tasarımı İçin Esasları, 
c) İlgili idare: Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki uygulamalar için büyükşehir

belediyeleri ile diğer belediyeleri, bu alanlar dışında kalan alanlarda valilikleri, yapı ruhsatı ve
kullanma izin belgesi verme yetkisine sahip diğer idareleri, 

ç) Özel binalar mühendislik komisyonu (Komisyon): Üyeleri Bakanlık tarafından gö-
revlendirilen ve Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinde tanımlanan özel uzmanlık alanlarında
belgelendirme iş ve işlemlerini yürüten komisyonu, 

d) Özel binalar tasarım gözetmeni (tasarım gözetmeni): Binaların deprem etkisi altında
tasarımı konusunda ilgili alanda teorik ve mesleki bilgi ve deneyim sahibi inşaat mühendisle-
rinden Bakanlıkça verilmiş Özel Binalar Tasarım Gözetmenliği Belgesini haiz inşaat mühen-
disini,

ifade eder.
(2) Bu Tebliğde belirtilmeyen tanımlar için ilgili diğer mevzuatta belirtilen tanımlar

geçerlidir.

İKİNCİ BÖLÜM
Tasarım Gözetmenliği Uygulama Esasları

Uygulanacak ilke ve kurallar
MADDE 4 – (1) Esaslar kapsamında tasarım gözetimi ve kontrolü hizmeti; Bakanlıktan

aldığı tasarım gözetmenliği belgesi ile çalışan ve münhasıran akademik eğitim, proje tasarımı
veya proje danışmanlığı işi ile uğraşan inşaat mühendislerince gerçekleştirilir.
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(2) Esaslarda belirtilen işlerde yapı sahibi tarafından tasarım gözetmenlerinden tasarım
gözetimi ve kontrolü hizmeti alınması ve ilgili gözetmen raporlarının ve tutanakların bir nüs-
hasının yapı ruhsatı başvurusunda statik projelerle birlikte İdaresine verilmesi zorunludur.

(3) Statik proje müellifleri, tasarımını üstlendikleri projelerde Esaslar kapsamında ta-
sarım gözetimi ve kontrolü hizmeti alınmadan proje işini sürdüremezler. Yapı ruhsatı başvurusu
sırasında veya herhangi bir şekilde aksine davrandığı tespit edilenler, haklarında 27/1/1954 ta-
rihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun ilgili maddeleri uya-
rınca işlem yapılmak üzere İdaresince İnşaat Mühendisleri Odasına bildirilir.

(4) Tasarım gözetmenleri, projelerin kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, yönetme-
lik, standart, fen, sanat ve sağlık kurallarına aykırı, eksik, hatalı ve kusurlu yapılmış olması
nedeniyle Esaslarda tanımlanmış tasarım performans seviyeleri için kabul edilen hasarların
ötesinde ortaya çıkan yapı hasarından dolayı yapı sahibi ve ilgili idareye karşı, yürüttüğü hizmet
dâhilinde kusuru oranında sorumludur. Ancak tasarım gözetmeni, yazılı ihtarına rağmen yapı
sahibi ve/veya proje müellifi tarafından uyulmayan konulardan dolayı sorumlu değildir.

(5) Tasarım gözetimi ve denetimi süreçlerinde yapılan iş ve işlemler yapı denetim uy-
gulamalarına engel teşkil etmez.

(6) Kamu kurum ve kuruluşlarınca bu Tebliğ kapsamında yapılacak uygulamalarda hiz-
metin temini, sözleşme yapılması, hizmet bedeli gibi konularda kamu ihale mevzuatı hükümleri
saklıdır.

Tasarım gözetmenliğine kabul şartları
MADDE 5 – (1) Tasarım gözetimi ve kontrolü faaliyetinde bulunacak gerçek kişilerde

aşağıdaki şartlar aranır:
a) 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 kaynak-
lanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık
yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak.

b) Daha önce kendi isteği dışında tasarım gözetmenliği sicilinden çıkarılmamış olmak.
c) Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından

veya mesleki faaliyetten sürekli olarak yasaklanmamış olmak.
ç) Tasarım gözetmeninin gerçek kişi olarak kendi adına olan iş deneyim belgesi ya da

diplomasını sunarak başvurmuş olduğu veya ortağı olduğu tüzel kişiliğin söz konusu belgeleri
kullanarak başvurmuş olduğu ihalelerden dolayı herhangi bir nedenle yasaklama almamış ol-
mak.

(2) Daha önce yaptığı başvurusu mesleki olarak yeterli nitelikte bulunmadığı gerekçe-
siyle reddedilenler, bir yıl geçmedikçe tasarım gözetmenliği yapmak için yeniden başvuruda
bulunamazlar.

(3) Tasarım gözetmenliği belgesi aşağıdaki şartları haiz olup bunları belgelendiren in-
şaat mühendislerine verilir:

a) Mesleğinde fiilen en az beş yıldan beri çalışıyor olmak.
b) Tasarım gözetmenliği uzmanlık alanlarına göre Ek-2’de belirlenen yeterlilik koşul-

larını taşımak.
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(4) Mesleki deneyim ve çalışma süreleri, çalışılan kuruluşlardan alınan ve çalışma alanı

ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca

onaylanan belge ile belgelendirilir. Ayrıca, özel kuruluşlarda yapılan çalışmaları teyit etmek

üzere ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan belgeler ibraz edilir.

Tasarım gözetmenliğine başvuru, seçilme usulü ve sicile kayıt

MADDE 6 – (1) Tasarım gözetmenliği belgesi başvurusu, Bakanlığa ilgili belgeler ek-

lenmek suretiyle yazılı olarak yapılır. Başvurularda Bakanlık internet sitesinde duyurulan bel-

geler ile başvuruya özel gerekli görülen diğer belgeler istenir.

(2) Başvuru dilekçesine eklenmesi zorunlu belgelerin eksik olması hâlinde, başvuru sa-

hibine belgeleri tamamlaması için on beş gün süre verilir. Eksik belgelerin tamamlanmaması

hâlinde başvuru belgeleri Bakanlıkça iade edilir. Başvurusu bu şekilde reddedilenler otuz gün

süreyle tekrar başvuruda bulunamazlar.

(3) Başvurular, Özel Binalar Mühendislik Komisyonu tarafından değerlendirilir. Ko-

misyon karar verirken sicile kayıt bakımından öncelikle başvuranın 5 inci maddedeki şartları

taşıyıp taşımadığını değerlendirir ve şartları taşıyanlar arasından başvuranın mesleki deneyi-

mini, yayınlarını, eğitimlerini ve uzmanlığını gösteren belgeleri dikkate alarak liyakatli olanları

seçer.

(4) Tasarım gözetmenliği belgesi başvuruları Ek-1’de belirtilen konular için ayrı ayrı

yapılır. Ancak birden fazla konu için yapılan başvurularda konuya özel belgeler dışındaki ortak

nitelikteki diğer belgeler tekrar istenmez.

(5) Tasarım gözetmenliği belgesi alabilmek için adayın, Ek-2’de belirtilen kriterlere

göre Komisyon üyelerince yapılacak değerlendirme sonrası en az altmış (60) puan alması ge-

rekir.

(6) Tasarım gözetmenliğine kabul edilenler, sicile beş yıl için kaydedilir. Bu sürenin

sonunda yenilenmeyen belgenin kullanımına izin verilmez. Yenileme işlemlerinde başvuranın

sicil bilgileri dikkate alınır; ancak, tekrar puanlama yapılmaz. Bunlardan 5 inci maddenin bi-

rinci fıkrasında belirtilen hususlara ilişkin güncel beyan istenir.

(7) Tasarım gözetmenliği siciline kayıtlı kişilerin ad ve soyadları, uzmanlık alanları ve

unvanları gösterilmek suretiyle liste oluşturulur. Liste aleni olup, herkesin erişimine açıktır.

Bakanlık tasarım gözetmenliği belgesi sahiplerinin bilgilerini internet sitesinde yayımlar.

(8) Tasarım gözetmenliği sicilinde, gözetmenin görev aldığı işler ve hazırlamış olduğu

raporlar tutulur. Bu siciller, Komisyon üyelerinin erişimine açılır.

Tasarım gözetmeninin çalıştırılması ve hizmetin yürütülmesi

MADDE 7 – (1) Proje tasarım gözetimi ve kontrolü hizmeti için tasarım gözetmeninden

hizmet alımında aşağıdaki süreç takip edilir:

a) Yapı sahibi, proje müellifinin çalışmaya başlaması ile birlikte Esaslarda belirlenen

konular için listede kayıtlı tasarım gözetmeni/gözetmenlerinden hizmet satın alır. Tasarım gö-

zetimi ve kontrolü hizmeti; yapı sahibi ile tasarım gözetmeni/gözetmenleri arasında, Ek-5’e

uygun olarak akdedilen hizmet sözleşmesi hükümlerine göre yürütülür. Hizmet sözleşmesinin

yapı sahibince feshi halinde, yeni görevlendirilecek tasarım gözetmeni, yapı sahibinin başvu-

rusu üzerine bu defa listeye kayıtlı tasarım gözetmenleri arasından uzmanlık alanı ve üstlen-

dikleri iş miktarı dikkate alınarak elektronik ortamda belirlenir.
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b) Tasarım gözetmenliğinin bir özel hukuk tüzel kişiliği tarafından üstlenilebilmesi için;
tüzel kişiliğin toplam en az %51 hissesine Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği üyesi ta-
sarım ve yapı sektörüyle ilgili ortakların sahip olması, tasarım gözetmenlerinden en az birinin
hisse oranının %20’nin altında olmaması, tüm ortakların hisselerinin %20 oranının altında ol-
ması durumunda ise tasarım gözetmeninin, ortaklık payının en yüksek hisse sahibinden az ol-
maması ve ayrıca Esaslar kapsamındaki işlere münhasır tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili
olması şarttır. Bu şekilde çalışan bir gözetmen gerçek kişi olarak tasarım gözetimi hizmeti ve-
remez.

c) İşin mahiyetine göre farklı konularda olmak üzere birden fazla tasarım gözetmeni
görevlendirilebilir. Yüksek binaların ve yalıtımlı binaların tasarım gözetimi Ek-3’e uygun ola-
rak asgari iki gözetmenlik alanından oluşturulan bir gözetmenler heyeti tarafından yapılır.

ç) Yapılan sözleşmenin bir sureti yapı sahibince Ek-6 Form-1’e uygun bildirimle ilgili
idareye ve proje müellifine verilir.

d) Tasarım gözetmeni, sözleşmenin imzalanmasını takiben beş işgünü içerisinde aldığı
işi Bakanlıkça tutulan sicile kaydeder. İş süresince tasarım gözetimi sonucu kendisinin düzen-
lemiş olduğu raporları, imzalamış olduğu proje, rapor, hesap, tutanak ve benzeri belgeleri her
bir safha sonunda, Bakanlıkça belirlenen formatta, tutulan siciline kaydeder. Hizmetin bitiminde
ise Ek-6 Form-2’ye uygun iş bitirme tutanağını sicile işler.

e) TGUA-4 ve TGUA-5 uzmanlık alanlarında tasarım gözetmenlerinin aynı anda hizmet
verebilecekleri iş sayısı beşi, toplam inşaat alanı 360.000 m2’yi geçemez. Tek bir iş üstlenilmesi
halinde üst sınır uygulanmaz. Üst sınırın hesaplanmasında inşaat alanı, hizmetin ilişkili olduğu
kısımla sınırlıdır.

f) Hizmet sözleşmesinde; taahhüt edilen hizmetin konusu, süresi, safhaları, yeri, yapının
alanı ve hizmet bedeli yer alır.

g) Hizmet bedelinin, yapı denetim birim maliyetleri kullanılarak hizmete esas yapının
yaklaşık maliyeti üzerinden ve her bir uzmanlık konusu için ayrı ayrı hesaplanması esastır.
TGUA-4 ve TGUA-5 uzmanlık alanlarında toplam hizmet bedeli, toplam inşaat alanı 10.000 m2’ye
kadar olan binalarda yapının yaklaşık maliyetinin %0,10’undan;  40.000 m2’yi geçenlerde ise
%0,06’sından az olamaz. Ara değerler için doğrusal enterpolasyon uygulanır. TGUA-2b, 3a ve
3b alanlarında bu oranların yarısı, diğerlerinde dörtte biri uygulanır.

ğ) Tasarım gözetmeni, tasarımın gözetimi ve kontrolüne ilişkin belgeleri düzenlemek,
bunları sicile kaydetmek ve işleri yapmakla, proje safhalarında belirtilen ücretin tümünü hak
eder.

(2) 3/8/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 26 ncı maddesi kapsamındaki dev-
letin güvenlik ve emniyeti ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin harekât ve savunması bakımından
gizlilik arz eden yapılar için bu kamu kurum ve kuruluşlarınca, sicile kayıt veya herhangi bir
bildirim yükümlülüğü olmaksızın tasarım gözetmenliği hizmeti temin edilebilir.

Yetkinlik, etik ilkelere bağlılık ve mesleki özen
MADDE 8 – (1) Tasarım gözetmeni;
a) Görevini dürüstlük kuralları çerçevesinde bağımsız, tarafsız ve objektif olarak yerine

getirir.
b) Görevlendirmeyi yapan mercie ve kendi işverenine karşı bağımsız olup, görevini

yalnızca uzmanlık alanındaki bilimsel verilere göre yerine getirir.
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c) Bağımsızlığına zarar verebilecek veya böyle bir izlenim uyandırabilecek her türlü

davranış ve ilişkiden uzak durur.

ç) Etik ilkelerle bağdaşmayan veya hukuka aykırı iş ve eylemlerde bulunmasının ken-

disinden talep edilmesi halinde ya da görevini yerine getirirken bu tür bir eylem veya işlemden

haberdar olduğunda ya da 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen kabul şartlarını kaybet-

tiğinde durumu gecikmeksizin Bakanlığa bildirir.

(2) Tasarım gözetmeni görevi süresince;

a) Sözleşme konusu işle ilgili doğrudan veya dolaylı olarak kendisine gelen uzman gö-

rüşü, danışmanlık, hakemlik ya da buna benzer bir görevi kabul edemez; işle ilgili yapım, ta-

sarım, denetim, malzeme satışı ve benzeri ticari faaliyetlerde bulunamaz. 

b) Sözleşme konusu işin proje müellifinin gözetmen olduğu veya yapı sahibine ait başka

bir işte proje müellifi veya danışman olarak görev alamaz, bu tür iş alan özel hukuk tüzel kişi-

lerinin bünyesinde çalışamaz. Bunlarla ilgili yapım, tasarım, denetim, malzeme satışı ve benzeri

ticari faaliyetlerde bulunamaz.

c) Raporlarında çözümü uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hususlar dışında

açıklama yapamaz; nitelendirme ve değerlendirmelerde bulunamaz.

ç) Kendisine tevdi olunan görevi bizzat yerine getirmekle yükümlü olup, görevinin ic-

rasını kısmen yahut tamamen başka bir kimseye devredemez.

d) Yakınlarından kendilerini ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar

kayın hısımları ile evlatlıklarını ilgilendiren veya iş ilişkisinin bulunduğu kişi, kurum veya ku-

ruluşların, tarafı olduğu ya da ilgili bulunduğu projelerde görevlendirmeyi kabul edemez.

e) Görev, unvan ve yetkilerini kullanarak kendisi, yakınları veya üçüncü kişiler lehine

menfaat sağlayamaz, hediye alamaz ve aracılıkta bulunamaz.

f) Görevi sebebiyle kendisine tevdi edilen bilgi ve belgelerin veya öğrendiği sırların

gizliliğini sağlamakla yükümlüdür. Bu yükümlülük, tasarım gözetim ve kontrolü görevi sona

erdikten sonra da devam eder.

(3) Tasarım gözetmeni; görev almak amacıyla özel amaçlı arama motorlarına, rehber-

lerine, listelerine, veri tabanlarına ve benzerlerine kayıt olamaz, kayıt edilmesine rıza göstere-

mez. Ancak tasarım gözetmenliği görevi alma amacına yönelik olmamak kaydıyla, internet

sayfasını özel amaçlı arama motorlarına kayıt edebilir, anahtar kelime olarak da; sadece adı

soyadı ve mesleki unvanı ile bulunduğu şehrin adını kullanabilir.

(4) Özel hukuk tüzel kişilerinin bünyesinde tasarım gözetmeni olarak çalışacak kişiler

bakımından da bu maddede sayılan tüm şartlar aranır ve düzenlenen rapor, tutanak, proje ve

benzeri görevle ilgili belgelerde bu kişilerin adı ve soyadı ile imzası bulunur.

Tasarım gözetmenliği sicilinden ve listesinden çıkarılma

MADDE 9 – (1) Tasarım gözetmenleri, aşağıdaki şartlardan birinin gerçekleşmesi hâ-

linde sicilden ve listeden çıkarılır:

a) Tasarım gözetmenliğine kabul şartlarının kaybedilmesi veya sicile kabul tarihinde

gerekli şartların bulunmadığının sonradan tespit edilmesi.

b) Komisyon tarafından resen veya şikâyet üzerine yapılacak performans değerlendir-

meleri sonucunda yeterli bulunulmaması.
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c) Hizmet sözleşmesinin imzalanmasından sonra kanuni veya haklı bir sebep olmaksızın

tasarım gözetmenliği yapmaktan kaçınılması veya alınan işin bırakılması veya raporların söz-

leşme ile belirlenen süre içinde mazeretsiz olarak verilmemesi.

ç) Tasarım gözetmenliği görevi ve bu görevin gerektirdiği etik ilkelerle bağdaşmayan,

güven duygusunu sarsıcı tutum ve davranışlarda bulunulması.

d) 8 inci maddede belirtilen temel ilkelere aykırı olarak tasarım gözetmenliği faaliye-

tinde bulunulması.

e) Tasarım gözetmenliği süresinin dolmasına rağmen süresi içerisinde yenileme tale-

binde bulunulmaması.

f) Tasarım gözetmeninin sicilden çıkarılmayı talep etmesi.

(2) Birinci fıkranın (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen hâllerde ihlalin niteliğine göre

sicilden ve listeden çıkarma yaptırımı yerine uyarma veya bir yıla kadar geçici süreyle listeden

çıkarma yaptırımı uygulanabilir. Ancak fiilin tekrarı halinde birinci fıkra uygulanır.

Denetim ve inceleme

MADDE 10 – (1) Tasarım gözetmenleri, görevleriyle ilgili tutum ve davranışlarının

veya hazırladıkları raporların ilgili mevzuata uygunluğu bakımından Komisyon tarafından

resen veya başvuru üzerine denetlenebilir. Bu denetim, raporların özel veya teknik bilgi yö-

nünden denetlenmesini de içerebilir.

Tasarım gözetmenlerinin çalışma usulü

MADDE 11 – (1) Tasarım gözetimi ve kontrolü, projenin başlangıcında hizmetin ge-

rekli olduğu proje safhası ile başlar ve ilgili safhanın tamamlanmasına kadar devam eder. Bu

kapsamda, TGUA-4 ve TGUA-5 hizmetleri avan proje safhasından statik projenin tamamlan-

masına kadar sürdürülür.

(2) Tasarım gözetimi ve kontrolüne konu proje, hesap, rapor, bilgisayar veri dosyaları

gibi tüm belgeler ve elektronik veriler, proje müellifi tarafından, hizmetin yürütülmesine imkân

verecek sürede ve içerikte, her bir proje safhası sonunda 13 üncü maddede belirtilen usule uy-

gun olarak tasarım gözetmenine iletilir.

(3) Tasarım gözetmeni, yapacağı ön incelemede, incelemeyi gerçekleştirebilmesi için

bazı hususların önceden araştırılması ve tespiti ile kendisine teslim edilen dosya ve belgelere

ilave olarak başka kayıt ve belgelere ihtiyaç duyması halinde beş gün içinde proje müellifinden

talepte bulunur.

(4) Tasarım gözetmeni, sözleşmede verilen süreler içinde Ek-3’te tanımlanan içeriğe

uygun olarak tasarım gözetim ve kontrolünü gerçekleştirmek ve her bir proje safhasında Tasa-

rım Gözetimi ve Kontrolü Tutanağını sürekli olarak tutarak hazırladığı nihai raporunu proje

müellifine ve yapı sahibine sunmakla ve Bakanlık siciline işlemekle yükümlüdür. Proje müellifi

ile yapılan toplantılar da tutanakla tespit edilerek aynı şekilde sicile kaydedilir. Ancak işin ni-

teliği itibarıyla verilen süre içinde raporun hazırlanmasına imkân bulunmazsa, talebi halinde

tasarım gözetmenine ek süre verilebilir.

(5) Tasarım gözetmeni, detayları Ek-3’te açıklanan hizmetin sonunda, proje müellifi

tarafından düzenlenerek imzalanmış olan yapı ruhsatına esas nihai proje/rapor/hesap ve benzeri

belgelerden vermiş olduğu hizmetle ilişkili olanları imzalar.
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(6) Üzerine aldığı bir işi, haklı bir sebep olmaksızın bırakan veya geciktiren tasarım
gözetmeni, tamamladığı safhalar dışında hiçbir ücret talep edemez ve varsa peşin aldığı ücreti
geri vermekle yükümlüdür. Buna avanslar da dâhildir. Sözleşmenin iş sahibince feshi halinde
ise tasarım gözetmeninin ücretinin tamamının ödenmesi gerekir. Şu kadar ki; tasarım gözet-
meni, bu duruma kendi kusur ve ihmali ile yol açmış ise ücret ödenmez. Anlaşmaya göre peşin
verilmesi gereken ücret ya da avans ödenmezse, tasarım gözetmeni işe başlamak ya da işi sür-
dürmek zorunda değildir.

(7) Her ne sebeple olursa olsun, yapılan gözetmen değişiklikleri yapı sahibince ilgili
idaresine bildirilir. Bu durumda işten ayrılan tasarım gözetmeni sicilde kaydı kapatır, yeni gö-
revlendirilen tasarım gözetmeni kayıtları devralır.

(8) Tasarım gözetmeni, faaliyetleri ile ilgili her türlü belge ve kaydı, düzenlendiği ta-
rihten itibaren on yıl süreyle muhafaza eder ve talebi hâlinde Bakanlığa ibraz eder.

Tasarım gözetmenlerinin kaşe kullanma esasları
MADDE 12 – (1) Tasarım gözetmeni siciline kayıtlı bulunan meslek mensupları Ba-

kanlıkça talep edilmesi halinde, düzenledikleri fiziki belgelerde özel kaşe kullanırlar ve kaşe-
lerin kullanımından ve saklanmasından sorumludurlar.

(2) Kaşeler kare şeklinde olup, en üste “T.C.” rumuzu, altına “ÇŞB” yazısı ve “TG”
amblemi, “Tasarım Gözetmeni” ibaresi ile kaşe numarasını taşır. Kaşeler; Darphane ve Damga
Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından imal edilir.

(3) Tasarım gözetmenleri, gözetmenlik belgelerinin iptali, meslekten ayrılma ve diğer
hallerde kaşeyi 15 gün içinde Bakanlığa tutanak karşılığında iade ederler.

Tasarım gözetimi ve kontrolü hizmetlerinin altyapısı 
MADDE 13 – (1) Tasarım gözetimi ve kontrolü iş süreçlerindeki her türlü veri, bilgi

ve belge akışı ile dokümantasyon işlemleri, bu işlemlere ilişkin her türlü kayıt, dosyalama, sak-
lama ve arşivleme işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi esastır. Bu amaçla, statik
proje müellifinin ve tasarım gözetmeninin tebligata elverişli birer elektronik adres temin etmesi
zorunludur.

(2) Yapı sahipleri, proje müellifleri ve tasarım gözetmenleri, ihtiyaç duyulan veri ve
bilgilerin derlenmesi, değerlendirilmesi ile bilgileri güvenilirlik, tutarlılık ve güncellik ilkelerine
uygun olarak sağlamak; tüm iletişimi doğru, eksiksiz ve zamanında yapmakla yükümlüdür.

(3) Tasarım gözetimine esas her türlü proje, hesap, rapor, tutanak, belge ve kararlar
elektronik ortamda düzenlenir ve ilgilileri tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanır ve
elektronik ortamda gönderilir. Teknik nedenlerle yalnızca fizikî olarak düzenlenebilen haller
dışında belgeler ayrıca fizikî olarak gönderilmez. Yapı ruhsatı eklerinde sunulacak hizmetle il-
gili nihai belgeler 11 inci maddenin beşinci fıkrasına göre düzenlenir.

(4) Bakanlık, gerekli elektronik altyapının ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak
hazırlanması halinde, tasarım gözetimi ve kontrolü işlemlerinin bu bilişim sistemleri ve yazı-
lımları üzerinden yapılmasını isteyebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Özel Binalar Mühendislik Komisyonu

Özel binalar mühendislik komisyonu ve görevleri
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğin uygulanması ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağ-

lamak üzere, Bakanlık merkezinde özel binalar mühendislik komisyonu kurulur.
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(2) Komisyon, konu ile ilgili Bakanlık personeli arasından, biri yönetici düzeyinde ol-
mak üzere Bakanlıkça görevlendirilecek iki; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından bir;
deprem mühendisliği alanında bilimsel ve uygulamalı araştırma, yüksek lisans ve doktora se-
viyesinde eğitim ve öğretim yapan üniversitelerde en az doçentlik kadrosunda olmak üzere as-
gari yedi yıl görev yapan, bu Tebliğ konusu alanlarda araştırma, uygulama, eğitim ve danış-
manlık tecrübesi ile temayüz etmiş ve tasarım gözetmenliği koşullarını sağlayabilen iki adet
üye olmak üzere toplam beş inşaat mühendisi üyeden oluşur.

(3) Komisyon üyelerinin binaların deprem etkisi altında performansa göre tasarımı ko-
nusunda birikim ve deneyim sahibi olması ve mesleğinde fiilen en az on iki yıldan beri çalışıyor
olması gerekir.

(4) Bakanlıkça iki yılda bir Ocak ayında Komisyon üyelikleri yenilenir. Yeni üyeler
görevlendirilinceye kadar mevcut üyeler görevine devam eder. Görev süresi dolan üye tekrar
görevlendirilebilir.

(5) Komisyon, Bakanlıkça uygun görülen birimin bünyesinde ilgili mevzuat çerçeve-
sinde faaliyetlerini yürütür.

(6) Komisyon toplantılarına başka bir mahalden gelerek katılan akademik üyelerin gün-
delik, yol gideri, konaklama ve diğer zorunlu giderleri, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah
Kanunu hükümlerine göre ödenir.

(7) Komisyon üyeleri;
a) Üyelikleri süresince bu Tebliğ kapsamındaki işlerle ilgili doğrudan veya dolaylı ola-

rak kendisine gelen uzman görüşü, danışmanlık, hakemlik ya da buna benzer bir görevi kabul
edemez; doğrudan veya dolaylı şekilde tasarım gözetimi ve kontrolü hizmeti veremez, bu hiz-
meti gerektiren işlerin yapımını, tasarımını veya denetimini üstlenemez.

b) Yakınları veya iş ilişkisinin bulunduğu kişilerin başvurusunun görüşüldüğü toplan-
tılara katılamaz, oy kullanamaz.

c) Görev, unvan ve yetkilerini kullanarak kendisi, yakınları veya üçüncü kişiler lehine
menfaat sağlayamaz, hediye alamaz ve aracılıkta bulunamaz.

ç) Görevi sebebiyle kendisine tevdi edilen bilgi ve belgelerin veya öğrendiği sırların
gizliliğini sağlamakla yükümlüdür. Bu yükümlülük, görevi sona erdikten sonra da devam eder.

Komisyonun çalışma usul ve esasları
MADDE 15 – (1) Komisyonun ilk toplantısında üyeler aralarından başkan ve başkan-

vekili seçer.
(2) Komisyon, görüşülecek dosya sayısı ve olağanüstü durumları da göz önüne alarak,

Bakanlıkça belirlenecek tarihlerde toplanır. Başkan veya Bakanlık, gerekli gördüğü hâllerde
Komisyonu her zaman toplantıya çağırabilir. Toplantının yeri, günü ve saati ile gündemindeki
konular, Bakanlıkça en az beş gün önceden üyelere bildirilir.

(3) Komisyon çalışmaları ve toplantıları elektronik araçlar kullanılarak uzaktan erişim
usulü ile de tertiplenebilir.

(4) Komisyon, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Toplantıya katılan üyelerin,
gündemle ilgili konular hakkındaki önerileri müzakere edilir ve katılanların salt çoğunluğu ile
kabul edilenler karar haline getirilir. Oyların eşitliği hâlinde, Başkanın taraf olduğu görüş ço-
ğunlukta sayılır.

(5) Komisyon tarafından gerek görülmesi hâlinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından
uzmanlar, oy hakları olmaksızın görüşleri alınmak üzere toplantılara davet edilebilir.
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(6) Gündemdeki konu kendisi veya yakınları ile ilgili bulunan ya da gündemdeki konu
ile herhangi bir şekilde menfaat münasebeti bulunan üye, Komisyon toplantısına katılamaz ve
oy kullanamaz.

(7) Komisyon, tasarım gözetmenliği belgesi başvurularını ve itirazları değerlendirerek
karara bağlar. 

(8) Komisyon, belge başvurularını; adayın akademik unvanını, mesleki faaliyetlerini,
deneyimini ve almış olduğu eğitimleri dikkate alarak Ek-2’ye göre puanlama usulü ile değer-
lendirir. Bu puanlar her uzmanlık sınıfı için ayrı ayrı uygulanır. Komisyon kararları başkaca
bir onay gerekmeksizin işleme konulur. Bakanlık, Komisyon kararı üzerine Ek-4’e uygun ola-
rak tasarım gözetmenliği belgesi düzenler.

(9) Komisyon toplantısı sonunda alınan kararlar, dayanakları ve ilmî gerekçeleri belir-
tilerek yazılır; başkan ve üyelerce imzalanır. Uzaktan erişim usulü ile yapılan çalışmalarda ise
15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu dâhilinde güvenli elektronik imza
kullanılır.

(10) Hangi sebepten dolayı olursa olsun, yıllık izin, hastalık ve mazeret izinleri sebe-
biyle bulunamama hâlleri hariç olmak üzere, bir yıl içinde dört veya üst üste iki toplantıya iş-
tirak etmeyen Komisyon üyesinin üyeliği kendiliğinden sona erer.

(11) 14 üncü maddenin yedinci fıkrasına aykırı davrandığı tespit edilen Komisyon üye-
lerinin üyeliği Bakanlıkça sona erdirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Türkiye Bina DepremYönetmeliğinin yürürlüğe girdiği ta-

rihten itibaren 1/10/2019 tarihine kadar, Bakanlığın hazırladığı listede görevlendirme yapılacak
uzmanlık sınıfında veya bu Tebliğe göre görevlendirilebilecek durumda ya da yeterli sayıda
tasarım gözetmeni bulunmaması hâlinde, yapı sahibinin talebi üzerine, Komisyonca listelerin
dışından da yalnızca bu işe mahsus hizmet alımına izin verilebilir.

(2) Bu şekilde görevlendirilenlerin;
a) 5 inci maddenin birinci fıkrasında sayılan koşulları sağlaması,
b) İlgili olduğu uzmanlık alanı dikkate alınarak Komisyon tarafından Ek-2’ye göre ya-

pılacak değerlendirme sonucu asgari 50 puanı sağlaması,
yeterlidir. 
(3) Bu kapsamda görevlendirilenler listeye kaydedilmezler, ancak adlarına geçici sicil

açılır. Yapılan tasarım gözetimi hizmeti kazanılmış bir hak teşkil etmemekle birlikte, Ek-1 kap-
samında uzmanlık alanında deneyimde dikkate alınır.

(4) Tasarım gözetmenliği sicili ve listesinde kayıtlı olmayıp da bu madde uyarınca gö-
revlendirilenlerin, 8 inci maddede belirtilen ilkelere aykırı olarak tasarım gözetmenliği faali-
yetinde bulunduklarının tespit edilmesi hâlinde, Komisyon kararıyla tasarım gözetmenliği yap-
maktan yasaklanır.

Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 

İslahiye 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 



Sayfa : 50 RESMÎ GAZETE 11 Ocak 2019 – Sayı : 30652 

 

 
 278 

—— • —— 

İstanbul Anadolu 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 204 
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Gazipaşa Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 200 

—— • —— 

Manavgat 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 201 

—— • —— 

Kocaeli 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 206 
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Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 94 

—— • —— 
Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 93 
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Yayladağı Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 165 

—— • —— 
Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 95 
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İstanbul 38. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 48 

—— • —— 
İstanbul 37. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 49 

—— • —— 
İstanbul 37. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 50 
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Aydın 4. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 92 

—— • —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Pendik Belediyesinden: 

1 - Aşağıda özellikleri belirtilen Pendik Belediyesine ait taşınmaz ihale ile satılacaktır. 

İhale “Batı Mah. 23 Nisan Caddesi No: 11 PENDİK/İSTANBUL” adresindeki Pendik Belediye 

Binası 5. kattaki Encümen Odasında, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” artırma suretiyle yapılacaktır. Şartname 

bedeli 500 (Beşyüz) TL olup, Pendik Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden (4.Kat) 

temin edilebilir. 

 

Bölge 

Ada/ 

Parsel 

Parsel 

Alanı 

(m²) 

İmar 

Durumu Muhammen Bedeli Geçici Teminat 

Ödeme 

Şekli 

İhale gün ve 

saati 

Yayalar 9344/7 1.407,71 

Akaryakıt 

ve Servis 

İstasyonu 

Alanı 

11.261.680,00TL. 

(Onbirmilyonikiyüz 

altmışbirbinaltıyüz 

seksen Türk Lirası) 

337.851,00TL. 

(Üçyüzotuzyedi 

binsekizyüzellibir 

Türk Lirası) 

%40’ı 

Peşin 

Kalanı 18 

Taksit 

24.01.2019 

Perşembe 

Saat:10.00 
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2 - Taşınmazın Özellikleri: Söz konusu taşınmaz imar planında Akaryakıt ve Servis 

İstasyonu Alanında kalmaktadır. Taks:0.15, Emsal:0.30, Yükseklik 2 kattır. Yayalar 9344 ada 7 

parsel sayılı 1.407,71 m² alanlı taşınmazın satış işleminde 3065 sayılı Katma Değer Kanununun 

17-4-p maddesi uyarınca KDV alınmayacaktır. 

3 - İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve 

yetkisine sahiptir. 

4 - İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler: 

İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak 

kaydıyla; 

A) GERÇEK KİŞİLERDEN: 

1 - İkametgah belgesi, 

2 - Nüfus cüzdan sureti, 

3 - Noter tasdikli imza beyannamesi, 

4 - Geçici teminat mektubu veya makbuzu,  

5 - Temsil durumunda; noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi, 

B) TÜZEL KİŞİLERDEN: 

1 - Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret 

veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare 

merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde 

alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

2 - Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküsü, 

3-Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya 

noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü, 

4 - Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin 

ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, 

5 - Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti, 

6 - Geçici teminat mektubu veya makbuzu, 

7 - Temsil durumunda; Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza 

beyannamesi, 

C) ORTAK GİRİŞİMLERDEN:  

1 - Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, 

2 - Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A) 

veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir. 

5 - Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır: 

a) Tedavüldeki Türk Parası 

b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları 
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c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler 

yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde 

anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır). 

D) Temsil durumlarında imza beyannamesini sadece vekâlet edenin sunması yeterlidir.  

6 - Teminatların teslim yeri: Bankalarca ve Özel Finans kurumlarınca verilen teminat 

mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne 

yatırılması ve makbuzun diğer belgelerle birlikte sunulması zorunludur. Teminat olarak Banka 

Teminat Mektubu verecekler ise, bu teminat mektubunu istenilen diğer evraklarla birlikte ibraz 

edeceklerdir. Verilmiş olan teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir. 

7 - Tekliflerin Verilmesi: Teklifler ilanda belirtilen ihale saatine kadar, ihaleyi yapacak 

olan komisyon başkanlığına teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. 

Bu taktirde dış zarfa komisyon başkanlığının adresi ile hangi taşınmaza ait olduğu, isteklinin adı 

ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ilanda belirtilen ihale saatine 

kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme 

konulamayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon Başkanlığına 

verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. 188/1-1 

—— • —— 
GAYRİMENKUL SATILACAKTIR 

Alaşehir Üzüm Sulama Birliği Başkanlığından: 

 
 193/1-1 
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AHŞAP MAKAS TRAVERSİ SATIN ALINACAKTIR 
TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2018/709042 
1. İdarenin : 
a) Adresi  : TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Atatürk 

Caddesi Binbaşı Fazıl Bey Meydanı No:121/A 35220 Alsancak / İZMİR 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0232 464 31 31/4931-0232 464 77 98 
c) Elektronik Posta Adresi : tcddihale35@gmail.com 
d) İnternet Adresi   : http://www.tcdd.gov.tr/ihaleler 
2. İhale konusu malın adı ve  miktarı  : 250 m³ Ahşap Makas Traversi. 
3. Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık 

İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 
dokümanında belirtilmiştir. 

4. Tekliflerin TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 
Başkanlığına 21.01.2019 Tarihi Pazartesi Günü Saat 15/00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması 
şarttır. 

5. İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 
Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV Dahil) 500,00.- TL bedelle 
temin edilebilir. 

6. Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  
7. Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 189/1-1 
—— • —— 

P&H 1900 AL 3 ADET ELEKTRİKLİ EKSKAVATÖR SATILACAKTIR 
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Hipodrom Cad. No: 12 06330 Yenimahalle/ANKARA 
b) Telefon - Faks Numarası : 312 540 10 00 - 312 540 16 60 
c) Elektronik Posta Adresi : tkisatinalma@tki.gov.tr 
2 - İhale konusu malın  
     (Niteliği, türü, miktarı) :  3 adet P&H 1900 AL elektrikli ekskavatör 
3 - İhale dokümanı : Hipodrom Cad. No: 12 Yenimahalle/ANKARA adresinde 

(Satınalma Dairesi Başkanlığı 11. Kat 1102 no’lu oda) 
görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olan isteklilerin, 
idarece onaylı ihale dokümanını 100,00 TL bedel 
üzerinden satın almaları zorunludur. 

4 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : TKİ Genel Müdürlüğü Hipodrom Cad. No: 12 

Yenimahalle/ANKARA 
b) Tarihi - Saati : 31.01.2019 - 14.00 
c) Usulü : Açık İhale 
5 - Teklif zarflarının 31.01.2019 Perşembe günü saat 14.00’e kadar TKİ Genel Müdürlüğü 

Elektronik Belge Yönetim ve Arşiv Şefliği, (Zemin Kat Oda No: DZ-25) Hipodrom Cad. No: 12 
06330 Yenimahalle/ANKARA adresine verilebileceği gibi, iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. Postadaki gecikmeler göz önüne alınmaz. 

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında 
geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 30 günden 
az olmamak üzere isteklilerce belirlenir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 
olmalıdır. 

8 - Teklif zarfları 31.01.2019 Perşembe günü saat 14.00'de Genel Müdürlüğümüz İhale 
Komisyonunda (Zemin kat İhale Komisyonu Toplantı Odası) açılacaktır. 

9 - İhale: TKİ Genel Müdürlüğü Hizmet Dışı Mallar Yönetmeliği’nin Satış İhaleleri Genel 
Hükümlerine göre yapılacaktır. 267/1-1 
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TAŞINMAZLARDA BULUNAN HAZİNEYE AİT HİSSELER  
BİR BÜTÜN HALİNDE SATILACAKTIR 

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 
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 281/1-1 
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HAVALI SONDAJ MAKİNESİ VE EKİPMANI SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

 
 212/1-1 
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REKREASYON ALANI KİRAYA VERİLECEKTİR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

1.750 m2’LİK KAPALI ALAN (1.485 m2+265 m2) ile 16.497 m2 AÇIK REKREASYON 

ALANI KİRAYA VERİLECEKTİR. 

1 - Genel Müdürlüğümüz Sosyal Tesislerde bulunan (Yenimahalle İlçesi Atatürk Orman 

Çiftliği Mahallesi - Gazi/ANKARA) 1.750 m2’lik kapalı alan ile 16.497 m2 açık rekreasyon alanı 

olmak üzere toplam 18.247 m2 alan 5 yıllığına kiraya verilecektir. 

2 - İhale, 20/02/2019 Çarşamba günü saat 14:30’da kapalı zarf usulü teklif alma suretiyle 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sk. No: 62 Bakanlıklar/ANKARA) Merkez Alım-

Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

3 - Teklif mektupları en geç 20/02/2019 Çarşamba günü saat 14.30’a kadar TİGEM Genel 

Evrak servisine verilmiş olacaktır. 

4 - İhaleye ait bilgiler aşağıya çıkarılmıştır. 
 

Parti 

No 

İhale Konusu 

Alanın Adı 

Toplam 

Miktarı 

(m²) 

İhale Muhammen 

Bedeli 

TL/Ay 

(KDV Hariç) 

Yıllık 

Muhammen 

Kira Bedeli 

TL/Yıl 

(KDV Hariç) 

İhale 

Geçici 

Teminatı 

(TL) 

1 
Kapalı Alan ve Açık 

Rekreasyon Alanı 
18.247 80.000,00 960.000,00 96.000,00 

 
5 - Geçici teminatın nakit olarak yatırılması durumunda ihalenin başlayacağı saat’e kadar 

T. Halk Bankası Bakanlıklar Şubesindeki TR310001200940800004000020 IBAN no’lu hesaba 

yatırılıp alınacak makbuz komisyonumuza ibraz edilecektir. 

6 - İhale, Teklif fiyatları, KDV hariç 18.247 m2 kapalı ve açık rekreasyon alanının tamamı 

için verilecektir.  

7 - İhale şartnamesi Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar/ 

ANKARA) adresinden temin edilebilir.  

8 - TİGEM İktisadi Devlet Teşekkülü olup 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna tabi değildir. 

İhale konusu işin kiralama olması sebebiyle bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa da tabi 

olmayıp, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.  

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Karanfil Sk. No: 62 

Bakanlıklar/ANKARA 

Tel : 0 312 417 84 70 - 80 

Fax : 0 312 417 78 39 

İlan olunur. 268/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Çorum Belediye Başkanlığından: 
İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Mülkiyeti Belediyemize ait, Gülabibey Mahallesi’nde İnönü 

Caddesi’ne cepheli aşağı nitelikleri belirtilen taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. 
Maddesine istinaden Kapalı Teklif Artırma Usulü ile hazırlanan şartnamesi dahilinde satılacaktır. 

 
S. 

NO: MAH. CİNSİ PAFTA ADA PARSEL 

MİKTAR 

m² 

TAHMİNİ 

BEDEL 

GEÇİCİ 

TEMİNAT 

1 GÜLABİBEY ARSA 19-J-3-B 3843 2 3043,33 
5.000.000,00 

TL 

150.000,00 

TL 
 
Şartname: Şartname ve Ekleri Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden 500,00 TL 

karşılığında temin edilebilir ve görülebilir. 
İhale Tarihi ve Yeri: 23.01.2019 Çarşamba günü saat 14.00’da Belediyemiz Hizmet 

Binası 5. Kat, Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır. 
İsteklilerde Aranan Belgeler:  
A) Tebligat için adres beyanı ayrıca irtibat için telefon numarası ve fax numarası ile varsa 

elektronik posta adresi  
B) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ve imza sirküleri  
C) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri  
D) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil 
gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri 

E) Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin noter tasdikli 
vekâletnamesi ve noter tasdikli imza sirküleri  

F) Geçici Teminata ait belge (2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun)  
G) Bankalarca ve özel finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki 

teminatların istekliler tarafından mal sandıklarına yatırılması zorunlu olup, bunlar komisyonlarca 
teslim alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları ihaleden sonra mal sandıklarına 
teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları hemen geri verilir. Her 
ne suretle olursa olsun idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir 
konulamaz  

H) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi  
I) İhale şartname bedelini yatırdığına dair makbuz.  
İ) İhaleye katılacak olanların Belediyeye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) 

Mali Hizmetler Müdürlüğü, Tahsilat Biriminden alacakları yazı. 
Tekliflerin en geç 23.01.2019 Çarşamba günü saat 14.00’a kadar, Belediyemiz Hizmet 

Binası 5. Katta bulunan İhale Komisyon (Encümen Başkanlığı) Başkanlığına teslim edilmesi 
gerekmektedir. İhaleye katılacakların, İhalenin yapılacağı saatten önce yukarıda istenen belgeleri 
eksiksiz olarak tamamlayıp, ihale komisyonuna teslim etmeleri şarttır. Belirtilen tarih ve saatten 
sonra verilen ve posta ile gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir. 

 273/1-1 
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HASILAT PAYLAŞIMI YÖNTEMİ İLE HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

İlimiz, Ortahisar İlçesi(Beşirli Deresi- Tünel Arası) Dolgu düzenleme alanı ve Kıyı 

Yapıları İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında yapılan Gülcemal Rekreasyon 

Projesinin 1.Dolgu Sahasından başlayarak Ayasofya Kavşağına kadar olan kısmını onaylı ÇED 

Projesi kapsamında doldurularak; iş makinesi aracılığı ile serilmesi, sıkıştırılması ve Anroşman 

Taşı ile Tahkimat Yapılması işinin, Hasılat Paylaşımı Yöntemiyle dolgu alanına dökülecek, 

hafriyat toprağının sahiplerinden tahsil edilecek döküm bedelinden oluşan Hasılatın Paylaşımı 

suretiyle, ilgili mevzuat, sözleşme hükümleri ve verilen taahhütname şartları dahilinde Yüklenici 

tarafından dolgu, serme, sıkıştırma ve mevcut tahkimattan çıkartılacak taşlarla yeni tahkimat 

yapılması; eksik kalan tahkimat taşlarının da İdareye ait Akçaabat Uçarsu Taşocağından uygun 

malzeme ile tamamlanması yerleştirilmesi işidir. Dolgu Hacmi: 4.150.000 m³’tür. Sahada 

toplamda yaklaşık olarak 6.640.000 Ton (1m3 dolgu malzemesi 1,6t/ m³’ tür) malzeme serilerek 

sıkıştırılacaktır.. İşin Süresi 3 (üç) yıldır 

İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesine göre Hasılat Paylaşımı 

suretiyle Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.  

İhale, 22.01.2019 tarih ve saat 14:00’da Gülbaharhatun Mahallesi, Kahramanmaraş 

Caddesi, No:201 adresinde Trabzon Büyükşehir Belediye Encümen salonunda yapılacaktır.  

Projede belirtilen tahkimat, dolgu serme sıkıştırma vb. imalatlar yapıldıktan sonra dolgu 

sahasına yapılacak hafriyat dökümlerinden elde edilecek olan hasılat bedelinin idareye kalacak 

kısmı %3’den az olmamak üzere arttırılacak olup ihale, en yüksek oranı teklif edene kalacaktır. 

İHALE DOKÜMANININ GÖRÜLMESİ VE TEMİNİ ve TEMİNAT: 

a. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye 

teklif verecek olanların idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. 

b) İhale dokümanının görülebileceği yer: Yalıncak Mahallesi Rize Devlet Sahil Yolu 

Üzeri No: 62 adresinde Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Çevre Koruma ve Kontrol 

Dairesi Başkanlığı Ortahisar/TRABZON 

c) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Yalıncak Mahallesi Rize Devlet Sahil Yolu 

Üzeri No:62 adresinde Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Çevre Koruma ve Kontrol 

Dairesi Başkanlığı Ortahisar/ TRABZON  

d) İhale Usulü : Hasılat Paylaşımı Suretiyle, Kapalı Teklif Usulü. 

e) İhale dokümanı satış bedeli (KDV dahil): 250,00(İkiyüzelli türk lirası) TL 

f) Geçici teminat 1.000.000,00 (birmilyon türk lirası) TL’ dir 

İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENECEK BELGELER: 

a) Nüfus cüzdan sureti 

b) İkametgah belgesi 

c) Noter tasdikli imza beyannamesi 
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d) Geçici teminat bedeli veya teminat mektubu 

e) Şartname alındı makbuzu 

f) Vekalet ise vekaletname ve vekilin imza beyannamesi 

g) Belediyemize ait borcu yoktur belgesi 

h) 2886 sayılı yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair belge. 

i) Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi dairesine borcu yoktur belgesi 

j) Şartnamenin 6 Maddesinde belirtilen Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler 

k) İş deneyim Belgesi; Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 19.06.2018 tarih 

30453/m sayılı resmi gazetede yayınlanan yapım işlerinde benzer iş gruplarındaki tebliğ ekindeki 

benzer iş grupları listesinde yer alan (A) ALT YAPI/X. GRUP: DENİZ YAPILARI İŞLERİ, 

benzer iş olarak kabul edilecektir. İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında Kamu veya özel sektöre 

bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin 

olarak ilk ilan tarihinden geriye doğru son 10 (on ) yıl içerisinde geçici kabulü yapılan belge tutarı 

15.000.000,00 TL (onbeşmilyon Türk Lirası) ‘den az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer 

işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması zorunludur. İş 

Ortaklığında pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az %80 ini, diğer ortakların her 

birinin ise istenen asgari iş deneyim tutarının en az %20 sini sağlaması zorunludur. (B) 

V.GRUP:KARAYOLU İŞLERİ (ALTYAPI+ÜSTYAPI) benzer iş olarak kabul edilecektir. 

İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında Kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme 

kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak ilk ilan tarihinden 

geriye doğru son 10 (on ) yıl içerisinde geçici kabulü yapılan belge tutarı 15.000.000,00 TL 

(onbeşmilyon Türk Lirası) ‘den az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek 

sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması zorunludur. İş Ortaklığında pilot 

ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az %80 ini, diğer ortakların her birinin ise istenen 

asgari iş deneyim tutarının en az %20 sini sağlaması zorunludur. 

l) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ortakların her 

biri yukarda ki evrakları ayrı ayrı hazırlayacak) 

TÜZEL KİŞİLER 

a. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

(Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, Ticaret sicil Müdürlüğünden, Dernekler Müdürlüğünden veya 

ilgili makamdan) ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı 

olduğuna dair belge. 

b. Noter tasdikli imza sirküsü (dernekler için ihaleye katılmak için yetkilendirdiği kişiyi 

belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza 

beyannamesi) 

c. Geçici teminat bedeli veya teminat mektubu. 

d. Şartname alındı makbuzu. 
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e. Belediyemize ait borcu yoktur belgesi.  

f. 2886 sayılı yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair belge. 

g. Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi dairesine borcu yoktur belgesi. 

h. Vekalet ise vekaletname ve vekilin imza beyannamesi.  

i. Şartnamenin 6 Maddesinde belirtilen Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler 

j. İş deneyim Belgesi; Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 19.06.2018 tarih 

30453/m sayılı resmi gazetede yayınlanan yapım işlerinde benzer iş gruplarındaki tebliğ ekindeki 

benzer iş grupları listesinde yer alan (A) ALT YAPI/X. GRUP: DENİZ YAPILARI İŞLERİ 

benzer iş olarak kabul edilecektir. İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında Kamu veya özel sektöre 

bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin 

olarak ilk ilan tarihinden geriye doğru son 10 (on ) yıl içerisinde geçici kabulü yapılan belge tutarı 

15.000.000,00 TL (onbeşmilyon Türk Lirası) ‘den az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer 

işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması zorunludur. İş 

Ortaklığında pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az %80 ini, diğer ortakların her 

birinin ise istenen asgari iş deneyim tutarının en az %20 sini sağlaması zorunludur. (B) 

V.GRUP:KARAYOLU İŞLERİ (ALTYAPI+ÜSTYAPI) benzer iş olarak kabul edilecektir. 

İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında Kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme 

kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak ilk ilan tarihinden 

geriye doğru son 10 (on ) yıl içerisinde geçici kabulü yapılan belge tutarı 15.000.000,00 TL 

(onbeşmilyon Türk Lirası) ‘den az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek 

sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması zorunludur. İş Ortaklığında pilot 

ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az %80 ini, diğer ortakların her birinin ise istenen 

asgari iş deneyim tutarının en az %20 sini sağlaması zorunludur. 

k. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ortakların her 

biri yukarda ki evrakları ayrı ayrı hazırlayacak) 

İhaleye ilişkin teklif verecekler; ihale zarflarını şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte 

şartnamede belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yazı 

İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına 22.01.2019 tarih ve Saat 12:00’a kadar, sıra numaralı 

alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. 

Bu takdirde dış zarfın üzerine Komisyon Başkanlığının adresi (Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi 

Başkanlığı) ile hangi işe ait olduğu isteklinin Adı Soyadı veya Ticaret Unvanı ile açık adresi 

yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin belirtilen saate kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış 

olması şarttır. Posta'da olacak gecikmeler kabul edilmez. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler 

herhangi bir sebeple geri alınamaz. Saat ayarına Posta, Telgraf, Telefon (PTT) veya Türkiye 

Radyo ve Televizyon (TRT) İdarelerinin saat ayarı esas alınır. 

İlan olunur. 163/1-1 
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SPOR MÜSABAKALARINA DAYALI SABİT İHTİMALLİ VE MÜŞTEREK 
BAHİS OYUNLARININ ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİNE 

YAPTIRILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Spor Toto Teşkilat Başkanlığından: 
İhalenin Adı: Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Tarafından Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit 

İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunlarının Özel Hukuk Tüzel Kişilerine Yaptırılması İhalesi. 
Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarını düzenleme işine 

ilişkin merkezi bahis sistemi ve risk yönetim merkezi kurulması ve işletilmesi, başbayilik iş ve 
hizmetleri ile bayilik yönetimi iş ve hizmetleri kapalı teklif usulü ile özel hukuk tüzel kişilerine 
yaptırılacaktır.  

1 - İdarenin; 
(a) Adı  : Spor Toto Teşkilat Başkanlığı 
(b) Adresi : Büyükesat Mahallesi, Koza Caddesi No: 34, Gaziosmanpaşa/ 

Çankaya/ANKARA 
(c) Telefon numarası : (312) 408 20 00 
(ç) Faks numarası : (312) 408 20 29  
(d) Elektronik posta adresi : destekhizmetleri@sportoto.gov.tr 
(e) İlgili personelin 
      Adı ve soyadı/unvanı : Burak Kaan Yaşar-Destek Hizmetleri Şube Müd. V. 
2 - İhale konusu işin; 
Niteliği: 
2.1. Yükleniciye hasılattan pay verilmesi suretiyle Teknik Şartnamenin ilgili hükümlerine 

uygun olarak; 
a) Merkezi Bahis Sisteminin Kurulması ve İşletilmesi; 
(i) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarının elektronik 

ortamlar ve bahis terminalleri üzerinden oynatılması amacıyla bayilerin bağlantılı olarak çalıştığı 
mülkiyeti Yükleniciye ait merkezi bahis sisteminin kurulması, 

(ii) Merkezi Bahis Sisteminin sözleşme süresince işletilmesi, 
b) Risk Yönetim Merkezinin Kurulması ve İşletilmesi; 
(i) Sabit ihtimalli bahis oyunları için, merkezi bahis sistemine bağlı olarak çalışan 

mülkiyeti Yükleniciye ait risk yönetim merkezinin kurulması ve işletmeciliğinin üstlenilmesi, 
(ii) Sabit ihtimalli bahis oyun programlarında yer alan spor müsabakalarına ilişkin bahis 

oranlarının belirlenmesi, 
c) Başbayilik iş ve hizmetleri; 
(i) Her hafta geçici mutabakat sağlanmak ve sözleşme süresi sonunda kesin hesap 

çıkarılmak üzere, sabit ihtimalli bahis oyunlarında İdare tarafından dağıtılan ikramiye tutarının 
oyun planına göre dağıtılması gereken ikramiye tutarının üzerinde olması halinde aradaki farkın 
Yüklenici tarafından karşılanması, 

Gerçekleşen haftalık ikramiye tutarının, hedeflenen ikramiye tutarının üzerinde olması 
durumunda bu tutar Yüklenici tarafından karşılanacak ancak, izleyen haftalarda haftalık 
ikramiyenin hedeflenen ikramiyenin altında gerçekleşmesi durumunda, Yükleniciye daha önceki 
haftalarda ödediği ikramiye aşım tutarlarını karşılamak üzere, İdarenin havuz hesabında önceki 
haftalardan kalan artı bakiye tutarı kadar ödeme yapılacak ve bu işlem sözleşme süresince haftalık 
olarak tekrarlanacaktır. Sözleşme süresinin sonunda kesin hesap çıkarılarak hesabın artı bakiyede 
bulunması halinde bu tutar İdareye ait olacak, eksi bakiyede bulunması halinde ise bu tutar 
Yüklenici tarafından karşılanmış olacaktır. 

(ii) İhale ilan tarihi itibarıyla mevcut bayiler ile (Teknik Şartnamenin ekinde listesi ve 
adres bilgileri bulunan) ileride tesis edilecek sabit bayilere merkezi bahis sistemi ile uyumlu 
çalışacak en az 6.000 (altı bin) adet bahis terminalinin, mülkiyeti Yüklenicide kalmak üzere temin 
edilmesi, merkezi sistemle eş ve gerçek zamanlı bağlantılarının iletişim giderleri üstlenilerek 
kurulması, onarım ve bakımlarının yapılması, 
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(iii) İdare tarafından oynatılan oyunlara ilişkin pazarlama, reklam, tanıtım gibi 
faaliyetlerin teknik şartnamede belirlenen şekilde yapılması; kupon, rulo gibi sarfiyat 
malzemelerinin temini ve bayilere dağıtılması; müsabaka ve ikramiye sonuçları gibi duyuruların 
yazılı ve görsel basın aracılığıyla ve Yüklenici tarafından uygun görülen diğer güncel iletişim 
yöntemleri ile yapılması, bayilik destek hizmetlerinin verilmesi, 

iş ve hizmetlerinin bir bütün olarak yurt çapında yürütülecek şekilde özel hukuk tüzel 
kişilerine yaptırılmasıdır. 

d) Bayilik Yönetimi; 
Bayilik yönetim faaliyetleri, Teknik şartnamede belirlenen düzenlemeler ve İdarenin 

talimatları doğrultusunda Yüklenici tarafından yerine getirilecektir. 
2.2. 2.1. inci maddenin (c) bendinin (ii) alt bendinde belirtilen mevcut bayiler için 

kurulacak bahis terminalleri sözleşmenin imzalanmasını takip eden en geç 6 (altı) ay içinde 
kurulacak; diğer bahis terminalleri ise işe fiilen başlanıldığı tarihten itibaren en geç 6 (altı) ay 
içinde temin edilecek ve yeni bayilikler verildiğinde bu bayilere kurulacaktır. 

2.3. Merkezi Bahis Sistemi ile Risk Yönetim Merkezinin Kurulacağı Yer: Merkezi Bahis 
Sistemi Ankara İli sınırları içerisinde İdarece uygun görülecek adreste; Risk Yönetim Merkezi ise 
Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Yüklenici tarafından belirlenen ve İdarece uygun 
görülecek bir adreste kurulacak ve işletilecektir. 

2.4. İşin Süresi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 (on) yıldır. 
2.5. İhalenin: 
a) Yapılacağı Adres : Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, 
  Büyükesat Mahallesi, Koza Caddesi No: 34, Gaziosmanpaşa/Çankaya/ 

ANKARA 
b) Tarihi ve Saati : 11/02/2019 - 09.30 
3 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirilmesinde 

uygulanacak kriterler 
3.1. İsteklilerin, ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon, faks numarası ile elektronik 

posta adresi, 
b) İsteklinin ticaret ve/veya sanayi odasına kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu gösteren, 

ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı tarihten sonraki bir düzenleme tarihi içeren belge, 
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri (Tüzel kişiliğin ortakları, 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlilerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri; 
ortak girişim şeklinde teklif verilmesi halinde pilot ortağın noter tasdikli imza beyannamesi ve 
ortak girişimin imza sirküleri.) 

ç) İdari Şartname ekinde örneği bulunan teklif mektubu, 
d) Geçici teminat  
e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin istekliyi ihalede temsile 

yetkili olduğunu gösterir noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, örneği bu Şartname ekinde yer alan iş ortaklığı 

beyannamesi, 
g) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
ğ) İsteklinin spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis işlerinde veya 

benzer diğer sabit ihtimalli ve müşterek bahis işlerinde, ihale ilan tarihinden geriye doğru son 5 
(beş) yıl içerisinde, asgari toplam 1 (bir) yıl yurt içinde veya yurt dışında en az 500 (beşyüz) adet 
bayiden oluşan bayi ağını işletmiş olduğuna ve bu bayiler aracılığı ile en az 3.000.000.000 
(üçmilyar Türk Lirası) TL. tutarında yıllık hasılatın risk yönetimini gerçekleştirmiş olduğuna 
ilişkin iş deneyimini gösteren belge ve bu belgeyi tevsik edecek belgeler (sözleşme, fatura, ve 
benzeri). 
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Söz konusu 1 (bir) yılın hesaplanmasında, toplamı bir yıl olmak üzere asgari bayi sayısını 
sağlayan bir veya birkaç dönemdeki sürelerin toplamı esas alınacaktır. En az 500 bayiden oluşan 
bayi ağının belirlenmesinde, belgede belirtilen dönemin her aşamasında en az 500 adet bayinin 
bulunması şartı aranacaktır. 

Ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde iş deneyim belgesinin pilot ortağa ait olması 
zorunludur. 

2017 ve önceki yıllara ilişkin Türk Lirası bazlı belgeler Türkiye İstatistik Kurumunun 
(Yurt içi ÜFE+TÜFE )/2 artış oranları dikkate alınarak güncelleştirilecektir. Döviz bazlı 
belgelerin güncelleştirilmesinde ise ihale ilan tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
döviz alış kuru esas alınacaktır. Risk yönetimi gerçekleştirilen yıllık hasılat tutarlarının 
güncelleştirilmiş tutarının asgari 3.000.000.000 (üçmilyar Türk Lirası) TL. tutarında olduğuna 
ilişkin belgenin, yeminli mali müşavir veya bağımsız denetim firmalarınca tasdikli sureti ibraz 
edilecektir. 

h) İsteklinin organizasyon yapısına ilişkin bilgiler ve ihale konusu işi yerine getirmek için 
gerekli niteliklere sahip en az 100 (yüz) adet personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına ilişkin 
örneği bu Şartname ekinde yer alan personel sayısı taahhütnamesi, 

ı) Bir takvim yılında gerçekleşen hasılatın taahhüt edilen hasılatın altında kalması 
durumunda, isteklinin hasılattan aldığı pay oranının, gerçekleşen hasılat ile taahhüt ettiği hasılat 
arasındaki farkın taahhüt edilen hasılata oranı kadar noksan uygulanacağına ilişkin hükmü de 
içeren Sözleşme süresince ilk yıl asgari 17.000.000.000 (onyedimilyar Türk Lirası) TL. tutarında 
ve sonraki yıllarda bu tutarın (Yurt içi ÜFE + TÜFE ) / 2 oranında güncellenecek tutarı kadar 
yıllık hasılat elde edileceğine ilişkin örneği bu Şartname ekinde yer alan yıllık asgari hasılat 
taahhütnamesi,  

i) İlgili mevzuatına göre düzenlenerek, yeminli mali müşavir veya bağımsız denetim 
firmalarınca onaylanmış 2017 yılına ait yılsonu bilançosu, Bu bilançoya bağlı olarak; 

Dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar rasyosunun 31/12/2017 tarihi itibariyle en az 0,50 
olması, 

Özkaynakları/toplam aktif rasyosunun 31/12/2017 tarihi itibariyle en az 0,10 olması,  
Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 31/12/2017 tarihi itibariyle 0,75' den 

küçük olması, zorunludur. 
Mali yeterlilik kriterleri olarak öngörülen bu üç kriter birlikte aranır. İsteklinin ortak 

girişim olması halinde tüm ortakların bu üç rasyoyu ayrı ayrı sağlaması zorunludur. Söz konusu 
üç rasyonun birlikte sağlandığının yeminli mali müşavir veya bağımsız denetim firmalarınca 
onaylı belgelerle tevsiki zorunludur. 

İsteklinin veya ortak girişim ortaklarının 31/12/2017 tarihi itibarıyla bilançosunun 
yukarıdaki rasyoları karşılamaması durumunda; 2016, 2015, 2014, 2013 yıllarına ait yıl sonu 
bilançosundaki rasyoların ortalaması alınarak rasyo hesabı yapılacaktır. 

Ortak girişim bünyesinde yabancı ortak mevcut ise bu ortağa ait bilançoların ait olduğu 
ülkenin ilgili makamlarınca ve bağımsız denetim firmalarınca onaylanması zorunludur. 

j) 5738 sayılı Kanun’un 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f), 
(g), (ğ) ve (h) bentlerinde belirtilen durumlarda olunmadığına ilişkin, örneği İdari Şartname 
ekinde yer alan taahhütname, 

k) 5738 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrasının yaptığı gönderme uyarınca 
4734 sayılı Kanunun ceza ve yasaklılığa ilişkin 58 ve 59 uncu maddeleri gereğince işlem 
yapılması durumunda kullanılmak üzere alınacak, örneği Şartname ekinde bulunan ortaklık/hisse 
beyanı, 

l) İsteklinin öngörülen sürede işe fiilen başlayacağına dair örneği İdari Şartname ekinde 
yer alan taahhütname. 

3.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde, 3.1 inci maddenin (b), (c), (e), (i) ve (j) 
bentlerinde belirtilen belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 3.1 inci 
maddenin diğer bentlerinde sayılan belgelerin pilot ortak tarafından sunulması yeterlidir. 

3.3. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce 
onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu 
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belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile 
"ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir. 
Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm 
çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne bağlı odalarca "aslının 
aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter 
onaylı suretleri kabul edilecektir. 

3.4. İhaleye 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş anonim şirketler 
veya bunların kendi aralarında ya da yabancı şirketlerle oluşturdukları ortak girişimler katılabilir. 

3.5. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş anonim şirketler ile 
ortak girişim oluşturarak ihaleye katılacak yabancı şirketler tarafından 3.1 inci maddede belirtilen 
hususlara ilişkin olarak verilecek belgeler, kendi ülkelerinin mevzuatı uyarınca düzenlenecek ve 
İdari Şartnamenin 17 nci madde hükümleri çerçevesinde sunulacaktır.  

3.1. (i) maddesinde belirtilen veriler uluslararası finansal raporlama standartlarına 
(IFRS/UFRS) göre hazırlanmış mali tablolara dayandırılmalıdır.  

3.6. Risk yönetimi içermesi kaydıyla, ihale konusu iş ile nitelikleri itibariyle benzerlik 
gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali 
güç, ihtisas ile personel ve organizasyon gerekleri itibarıyla benzer özellikteki işler benzer iş 
olarak kabul edilir. 

4 - İdari Şartnamenin 24 ve 25 inci maddelerine göre yapılan değerlendirme sonucunda 
ihale, aşırı düşük teklif hali hariç olmak üzere, en düşük teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır. 

5 - İhale dokümanı İdarenin Büyükesat Mahallesi, Koza Caddesi No:34, Gaziosmanpaşa/ 
Çankaya/ANKARA adresinde bedelsiz olarak görevliler nezaretinde ihale tarihinden bir hafta 
öncesine kadar incelenebilir ve 25.000 (yirmibeşbin Türk Lirası) TL. karşılığında aynı adresten 
temin edilebilir. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler 11/02/2019 tarihi, saat 09:30’a kadar Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Destek 
Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Büyükesat Mahallesi, Koza Caddesi No: 34, Gaziosmanpaşa/ 
Çankaya/ANKARA adresine verilecektir. Posta veya kargo ile sunulan teklifler değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

7 - Bu ihalede İdare tarafından müşterek ve sabit ihtimalli bahis oyunlarının oynatılması 
karşılığında iştirakçilerden tahsil edilen tutardan Katma Değer Vergisi düşüldükten sonra kalan 
tutar hasılat olarak tanımlanmaktadır. İhale dokümanında bu kavramın geçtiği yerlerde oynatılan 
oyunlar karşılığında elde edilen tutardan Katma Değer Vergisi düşüldükten sonra kalan tutar 
hasılat olarak esas alınacaktır. 

8 - İstekliler tekliflerini hasılattan alacakları pay yüzdesi şeklinde vereceklerdir. İhale 
sonucunda ihale üzerinde bırakılan istekli ile isteklinin hasılattan alacağı pay yüzdesi üzerinden 
sözleşme imzalanacaktır.  

9 - Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklif kabul edilmeyecektir. 
10 - İstekliler, 318.932.205,42 Türk Lirası tutarında geçici teminat verecektir. Geçici 

teminat olarak sunulan teminat mektuplarının İdari Şartname ekindeki örneğe uygun olması ve 
geçerlilik süresinin tekliflerin geçerlilik süresinden en az 30 (otuz) gün fazla süreli olması 
zorunludur. 

11 - Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü 
olmak zorundadır. 

12 - İhaleye iş ortaklığı şeklinde ortak girişim oluşturmak suretiyle teklif sunulabilir. 
İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilemez. 

13 - İhale, 21/02/2008 tarihli ve 5738 sayılı Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit ihtimalli ve 
Müşterek Bahis Oyunlarının Özel Hukuk Tüzel Kişilerine Yaptırılması Hakkında Kanun 
hükümlerine göre gerçekleştirilecek olup, ceza ve yasaklama hükümleri hariç olmak üzere, 4734 
sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile 2886 sayılı Devlet 
İhale Kanununa tabi değildir. 296/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden: 

 
 195/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
 346/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 

 
 324/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 325/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 299/1/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 299/2/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 300/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 297/1-1 
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Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden: 

 
 302/1-1 
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İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, 
Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla 
Öğretim Üyesi, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda 
Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Öğretim Görevlisi alınacaktır. 

 

Birimi Bölümü Özel Şart 
Anabilim Dalı/ 

Bilim Dalı 
Kadro 
Unvanı Adet 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 
Bilimleri 

 
Aile 

Hekimliği 
Doçent 1 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Beslenme ve 
Diyetetik 

Beslenme ve Diyetetik Lisans 
Mezunu Olmak ve Aynı Alanda 
Yüksek Lisans ve Doktora 
Yapmış Olmak 

 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 
Alanında Lisans Mezunu Olmak 

 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Ebelik 
Kadın Hastalıkları Hemşireliği 
Alanında Yüksek Lisans 
Mezunu Olmak 

 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Ebelik 
Ebelik Alanında Lisans ve 
Yüksek Lisans Mezunu Olmak 

 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Beslenme ve 
Diyetetik 

Beslenme ve Diyetetik Lisans 
ve Aynı Alanda Tezli Yüksek 
Lisans Mezunu Olmak 

 
Öğr. 
Gör. 

3 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 
Alanında Lisans ve Tezli Yüksek 
Lisans Mezunu Olmak 

 
Öğr. 
Gör. 

1 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 
Alanında Lisans ve Egzersiz 
Fizyolojisi Alanında Tezli 
Yüksek Lisans Mezunu Olmak 

 
Öğr. 
Gör. 

1 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 
Lisans ve Sinir Bilim Alanında 
Tezli Yüksek Lisans Mezunu 
Olmak 

 
Öğr. 
Gör. 

1 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Ebelik 
Ebelik Alanında Lisans ve 
Yüksek Lisans Mezunu Olmak 

 
Öğr. 
Gör 

1 

 
Doçent kadrosuna başvuracak adayların; 
Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, diploma, uzmanlık belgesi ve 

Doçentlik belgesinin noter tasdikli kopyaları ile YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus 
cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 2 adet vesikalık fotoğraf kapsayan 
1 adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri ve ilaveten yayınları içeren 4 adet PDF formatında 
hazırlanmış olan CD veya taşınabilir bellek ile birlikte şahsen Üniversitemiz Personel Daire 
Başkanlığına (Büyükdere Cad. No: 120/1 Şişli-İstanbul Tel: (212) 213 64 83-159) teslim etmeleri 
gerekmektedir. 
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Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; 
Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, yayınlar, diploma ve uzmanlık 

belgesinin noter tasdikli kopyaları ile YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus cüzdan 
fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 2 adet vesikalık fotoğrafı kapsayan 5 adet 
dosya ile birlikte şahsen Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığına (Yazarlar Sok. No: 17 
Şişli-İstanbul Tel: (212) 273 26 90) teslim etmeleri gerekmektedir.  

Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adayların; 
Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, yayınlar, diploma ve uzmanlık 

belgesinin noter tasdikli kopyaları, transkript ile yabancı dil belgesi, ALES sonuç belgesi, nüfus 
cüzdanı fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 2 adet vesikalık fotoğrafı 
kapsayan 1 adet dosya ile birlikte şahsen Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı’na 
(Yazarlar Sok. No: 17 Esentepe/Şişli/İstanbul Tel: (212) 273 26 90 teslim etmeleri gerekmektedir. 

Son Başvuru Tarihi  : 25.01.2019 
Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi : 30.01.2019 
Sınav Giriş Tarihi  : 04.02.2019 
Sonuç Açıklama Tarihi  : 08.02.2019 
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : www.istanbulbilim.edu.tr 
Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 gündür. 11854/1-1 

—— • —— 
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesinden:  

ÖĞR. GÖR. ALIM İLANI 
Üniversitemiz İBEF, Mütercim Tercümanlık Bölümleri'ne 2547 S. Kanunun 31. 

maddesine, Öğr. Üyesi dışındaki öğr. elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak 
merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik maddelerine ve 
Üniversitemizin Akademik Yükseltme ve Atama Esaslarına uygun, tam gün statüde çalışacak 
Öğr. Gör. alınacaktır. 

Adayların ekinde özgeçmiş, diploma, yurtdışı diplomalar için denklik belgesi bulunan 
dilekçelerini işbu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze teslim etmeleri 
gerekmektedir. Belirtilen belgeleri taşımayan, süresi içerisinde teslim edilmeyen ve 
posta/kargodaki gecikmeler nedeniyle süresinden sonra iletilen başvurular dikkate alınmayacaktır. 

İlk başvuru tarihi : 11.01.2019 
Son başvuru tarihi : 25.01.2019 
Ön değerlendirme tarihi : 31.01.2019 
Giriş sınav tarihi : 06.02.2019 
Sonuç açıklama tarihi : 12.02.2019 
FAKÜLTE : İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi 
BÖLÜM : Mütercim Tercümanlık Bölümü 
AKADEMİK ÜNVANI : Öğretim Görevlisi 
ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI : 1 
ÖZEL KOŞULLAR: Lisans derecesini İngilizce-Türkçe Çeviri Bilim alanında 

tamamlamış ve (Yüksek Lisans veya Doktora) yurt dışında İngilizce eğitim veren bir bölümde 
tamamlamış olmak, Çeviri Bilim Bölümlerinde en az beş akademik dönem İngilizce-Türkçe 
teknik çeviri ve/ya özel alan çevirisi dersi vermiş olmak, tercihen Avrupa Birliği ve/ya 
Uluslararası Kurumlar konusunda ek eğitim almış olmak, tercihen basılı çevirileri olmak, 
YDS'den en az 50 puan almış olmak veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir 
sınavdan muadil bir puan almış olmak. ALES'ten 70 ve üzeri puan almış olmak. 
(Doktorası/Sanatta Yeterliliği veya önceden öğretim görevlisi olarak çalışma geçmişi olanlar 
ALES’ten muaftırlar.) 

BAŞVURU ADRESİ: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğü, Üniversiteler 
Mahallesi, Bilkent Ankara 234/1-1 
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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden: 
AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI 

(DOÇENT VE DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ) 
Üniversitemizin akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan 
Akademik Atanma ve Değerlendirme Kriterlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi 
alınacaktır. İlan kadrolarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Başvuru 
süresi ilanın Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin https://www.agri.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 
 

BİRİMİ 
BÖLÜM/ 

ANABİLİM DALI UNVANI DRC. BAŞVURU KOŞULU 
İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi 
İktisat/İktisat Politikası 

Anabilim Dalı Doçent 2 Doçentliğini Makro İktisat 
alanında almış olmak. 

Eğitim Fakültesi 

Eğitim Bilimleri 
Bölümü/ 

Eğitim Yönetimi 
Anabilim Dalı 

Doçent 1 Doçentliğini ilgi alanda almış 
olmak. 

İslami İlimler 
Fakültesi 

Temel İslam Bilimleri/ 
Arap Dili ve Belagati 

Anabilim Dalı 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

5 

İlahiyat veya Arap Dili ve 
Edebiyatı alanında doktora 
yapmış olmak. Yükseköğretim 
Kurumlarında Yabancı Dil 
Öğretimi ve Yabancı Dille 
Öğretim Yapılmasında Uyulacak 
Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 
8. Maddesinin 7. bendindeki 
şartlardan birini taşımak. 

 290/1-1 
—— • —— 

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğünden: 
DÜZELTME İLANI 

28.12.2018 tarihli ve 30639 sayılı Resmi Gazete'de aslına uygun olarak yayımlanan 
Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi ilan metninde 201812257 duyuru numaralı 
Mühendislik Fakültesi Mekanik Anabilim Dalı özel şartında sehven eksik yazılan İnşaat 
Mühendisliği Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans Yapıyor Olmak ifadesi aşağıdaki şekilde 
eklenmiş olup, ilgili kadronun başvuruları devam etmektedir. 

 
Birim MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ALES Puanı 70 
Bölüm İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YDS\Eşdeğeri 50 

Anabilim Dalı MEKANİK ANABİLİM DALI  
Kadro Unvanı ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ (50/d) Kadro Sayısı 2 

Duyuru No 201812257 Kadro Derecesi 7 

Özel Şartlar 
Fakültelerin İnşaat Mühendisliği Bölümü Lisans Mezunu Olmak ve İnşaat 
Mühendisliği veya Mekanik Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans Yapıyor 
Olmak. 

 
 298/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
İSTANBUL II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 98/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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 97/1-1 



Sayfa : 120 RESMÎ GAZETE 11 Ocak 2019 – Sayı : 30652 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 



11 Ocak 2019 – Sayı : 30652 RESMÎ GAZETE Sayfa : 121 

 

 
 100/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 
 102/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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 161/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 
 47/2/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 

 



11 Ocak 2019 – Sayı : 30652 RESMÎ GAZETE Sayfa : 137 

 



Sayfa : 138 RESMÎ GAZETE 11 Ocak 2019 – Sayı : 30652 

 



11 Ocak 2019 – Sayı : 30652 RESMÎ GAZETE Sayfa : 139 

 

 



Sayfa : 140 RESMÎ GAZETE 11 Ocak 2019 – Sayı : 30652 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 
 47/6/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 
 47/7/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 
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 47/12/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkârlara Kredi

Kullandırılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 602)

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARI

–– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 10/01/2019 Tarihli ve 2019/1

Sayılı Kararı

YÖNETMELİKLER

–– Havza Yönetim Planlarının Hazırlanması, Uygulanması ve Takibi Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına

İlişkin Yönetmelik

–– Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi

Yönetmeliği

–– İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına

Dair Yönetmelik

–– Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı

Hazırlık ve Lisans Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Kapsamında Yapılacak Tasarım Gözetimi

ve Kontrolü Hizmetlerine Dair Tebliğ

NOT: 10/1/2019 tarihli ve 30651 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Milletlerarası

Andlaşma ile Cumhurbaşkanı Kararları yayımlanmıştır.

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
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