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Sayı : 30849

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
BANKALARIN MUHASEBE UYGULAMALARINA VE BELGELERİN
SAKLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların
Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
1/11/2006

26333

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
1-

21/12/2008

27087

2-

31/12/2013

28868

3-

23/10/2015

29511

4-

2/4/2019

30733

Kuruluşu : 7 Ekim 1920

İçindekiler 192. Sayfadadır.
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNİN
MUHASEBE UYGULAMALARI İLE FİNANSAL TABLOLARI
HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 24/12/2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal
Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları
Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
24/12/2013
28861
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
17/2/2014
28906
226/6/2015
29398
38/1/2016
29587
427/9/2016
29840
514/12/2016
29918
617/8/2017
30157
721/10/2017
30217
82/5/2018
30409
91/2/2019
30673

—— • ——

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
TEKDÜZEN HESAP PLANI HAKKINDA YÖNETMELİK
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına
uygun olarak muhasebe ve finansal raporlama sisteminde üretilen, denetim ve gözetim için gerekli olan bilgilerin doğrulanabilir ve denetlenebilir bir şekilde doğrudan ve sağlıklı olarak elde
edilmesini, ekonominin izlenmesi ve yönlendirilmesi için ihtiyaç duyulan finansal bilgilere ve
diğer istatistikî bilgilere doğrudan ulaşılmasını, finansal analiz, risk analizi, verimlilik analizi
gibi çeşitli analiz ve yorumlar için ihtiyaç duyulan bilgilerin standart bir şekilde elde edilmesini
sağlamaktır.
(2) Türkiye’de faaliyette bulunan bankalar, finansal kiralama, faktoring ve finansman
şirketleri bu Yönetmelik hükümlerine tâbidir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 37 ve 93 üncü maddeleri ile 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
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Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Banka: Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan mevduat bankaları, kalkınma ve
yatırım bankaları ve katılım bankalarını,
b) Kanun: 5411 sayılı Bankacılık Kanununu,
c) Kurul: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunu,
ç) Şirket: 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun
3 üncü maddesinde tanımlanan şirketleri,
d) Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS): Kamu Gözetimi, Muhasebe ve
Denetim Standartları Kurumu tarafından Türkiye Muhasebe Standardı, Türkiye Finansal Raporlama Standardı, Türkiye Muhasebe Standardı Yorum ve Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorum adlarıyla yayımlanan standartları
ifade eder.
Tekdüzen hesap planı yapısı ve hesap numaralama sistemi
MADDE 4 – (1) Bankalar ve şirketler tarafından kullanılacak hesap planları ile bunlara
ilişkin açıklamalar TFRS’ye uygun olarak Kurul tarafından belirlenir.
(2) Hesap numaralama sistemi, belirli hesaplar hariç altı haneden oluşmuştur. İstisnai
hesaplar ise yedi haneden oluşmaktadır. Hesap numaralarının hanelere göre gösterimi aşağıda
belirtildiği şekildedir:
1
2
3
4
5
6
A
B
C
D
E
F
A
- Grup numarasını tanımlar,
BC
- Defteri kebir hesap numaralarını tanımlar,
DE
- Yardımcı hesap numaralarını tanımlar,
F
- Alt hesap numaralarını tanımlar.
Değişiklik
MADDE 5 – (1) Kurul tarafından belirlenen hesap planlarında yer verilen, Kanun uyarınca yetkili olunmayan veya gerçekleştirilmeyen faaliyetlere ilişkin hesaplar dışındaki bütün
defteri kebir hesaplarının yardımcı ve alt hesaplarıyla birlikte açılması zorunludur.
(2) Bankalar ve şirketlerce, defteri kebir düzeyinde açılmış olup yardımcı ve alt hesapları bulunmayan hesaplar için ihtiyaç duyulması halinde yardımcı, alt ve tali dereceli hesaplar
açılabilir.
(3) Bankalar ve şirketler yardımcı hesaplar veya alt hesaplar altında gerek duyacakları
alt veya tali hesapları, mevcut hesap numaralarının sonuna yeni haneler eklemek suretiyle açabilirler.
(4) Bankalar ve şirketler bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkrasında izin verilenler dışında
muhasebe sistemlerinde yeni hesap açamaz.
Geçiş süreci
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Kurul tarafından bu Yönetmelik hükümleri uyarınca hesap
planları ve açıklamaları oluşturulana kadar, 20/9/2017 tarihli ve 30186 (mükerrer) sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanmış olan Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ ile Katılım
Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ ve
24/12/2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında
Tebliğ hükümleri uygulanmaya devam olunur.
Yürürlük
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumu Başkanı yürütür.
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan:
MEDYA HİZMET SAĞLAYICI KURULUŞLARININ ELDE ETTİĞİ TİCARİ
İLETİŞİM GELİRLERİNİN DENETİMİ VE BU GELİRLER ÜZERİNDEN
ALINACAK ÜST KURUL PAYLARININ BEYAN VE ÖDENMESİNE
İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 26/8/2011 tarihli ve 28037 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Medya
Hizmet Sağlayıcı Kuruluşlarının Elde Ettiği Ticari İletişim Gelirlerinin Denetimi ve Bu Gelirler
Üzerinden Alınacak Üst Kurul Paylarının Beyan ve Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “%3” ibaresi
“%1,5” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(6) Kanunun 29/A maddesi uyarınca sadece internet ortamından yayın lisans sahibi
medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar da bu madde uyarınca ticari iletişim gelirlerini beyan ederler.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe 5 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde
eklenmiştir.
“Kablo, uydu, karasal ve benzeri ortamlardan geçici yayın hakkı ve/veya lisansı
nedeniyle internet ortamından yayın hizmeti sunan kuruluşların ticari iletişim gelirlerinin
beyanı
MADDE 5/A – (1) Kablo, uydu, karasal ve benzeri ortamlardan geçici yayın hakkı
ve/veya yayın lisansı nedeniyle internet ortamından radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın
hizmeti sunan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar; sundukları yayın hizmetlerini eş zamanlı
olarak internet ortamından iletmeleri ve isteğe bağlı yayınlarını da aynı kataloga bağlı olarak
sunmaları halinde iletilen yayınlardaki ticari iletişim faaliyetleri bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.
(2) Medya hizmet sağlayıcı kuruluş; kablo, uydu, karasal ve benzeri ortamlarda kendisine ait logosuyla yayınladığı programı internet ortamında isteğe bağlı yayın hizmeti olarak
sunması halinde, söz konusu yayınla elde ettiği ticari iletişim gelirini 5 inci madde uyarınca
Üst Kurula beyan etmek zorundadır.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “% 3’ü”
ibaresi “%1,5’i” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğe 7 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinden
sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Bu maddenin uygulanmasında isteğe bağlı yayın yapan kuruluşlar da televizyon kuruluşları
gibi değerlendirilir.”
MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
26/8/2011
28037
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
12/2/2013
28547
212/12/2013
28849
316/7/2015
29418
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:
RADYO, TELEVİZYON VE İSTEĞE BAĞLI YAYINLARIN İNTERNET
ORTAMINDAN SUNUMU HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerinin internet ortamından sunumuna, iletimine, medya hizmet sağlayıcılara yayın lisansı,
platform işletmecilerine de yayın iletim yetkisi verilmesine ve söz konusu yayınların denetlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerinin
internet ortamından sunumu ile bu yayın hizmetlerini internet ortamından sunan özel medya
hizmet sağlayıcı kuruluşları ve bu yayın hizmetlerinin iletimini sağlayan platform işletmecilerini kapsar.
(2) Kurumun görev ve yetkileri saklı kalmak kaydıyla;
a) Bireysel iletişim hizmetleri, bu Yönetmeliğin kapsamında değerlendirilmez.
b) Radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerini internet ortamından iletmeye
özgülenmemiş platformlar ile,
c) Radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerine yalnızca yer sağlayan gerçek
ve tüzel kişiler,
bu Yönetmeliğin uygulanmasında platform işletmecisi sayılmaz.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 19 uncu, 27 nci, 29 uncu, 29/A nıncı,
32 nci, 33 üncü, 37 nci, 42 nci ve 44 üncü maddeleri ile 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet
Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele
Edilmesi Hakkında Kanunun 8/A nıncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Bireysel iletişim: Kişiler arası görsel-işitsel etkileşim ve iletişimi sağlama yolunu,
b) Editoryal sorumluluk: Programların içeriği ve seçimi ile radyo ve televizyon yayın
hizmetlerinde bir yayın akış çizelgesi, isteğe bağlı yayın hizmetlerinde ise bir katalog içinde
sunulmasına ilişkin düzenleme ve kontrol yetkisine sahip olmayı,
c) Erişim: Bir internet ortamına bağlanarak kullanım olanağı kazanılmasını,
ç) Erişim sağlayıcı: Kullanıcılarına internet ortamına erişim olanağı sağlayan her türlü
gerçek veya tüzel kişileri,
d) Erişimin engellenmesi: Alan adından erişimin engellenmesi, IP adresinden erişimin
engellenmesi, içeriğe (URL) erişimin engellenmesi ve benzeri yöntemler kullanılarak erişimin
engellenmesini,
e) Eş zamanlı yayın: Bir radyo veya televizyon yayınının internet ortamı yanında diğer
iletim ortamlarından da aynı anda ve içeriğinde değişiklik yapılmaksızın iletimini,
f) Geçici yayın hakkı: 6112 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında
düzenlenen, Üst Kurulca sıralama ihalesi yapılıp, karasal yayın lisansları verilene kadar geçecek
süre içerisinde, sadece mülga 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun geçici 6 ncı maddesi uyarınca karasal ortamda yayında olan radyo ve televizyon
kuruluşlarının, Üst Kurulca yayın yapmalarına müsaade edilmiş olan yerleşim yerleri ile sınırlı
olmak kaydıyla, yayınlarına devam edebilmelerini,
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g) İçeriğin yayından çıkarılması: İçerik veya yer sağlayıcılar tarafından içeriğin sunuculardan veya barındırılan içerikten çıkarılmasını,
ğ) İdari ve Mali Şartlar Yönetmeliği: 15/6/2011 tarihli ve 27965 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşlar ile Platform ve Altyapı İşletmecilerinin Uymaları Gereken İdari ve Mali Şartlar Hakkında Yönetmeliği,
h) İnternet ortamı: Haberleşme ile kişisel veya kurumsal bilgisayar sistemleri dışında
kalan ve kamuya açık olan internet üzerinde oluşturulan ortamı,
ı) İnternet ortamından isteğe bağlı yayın hizmeti: Bireysel iletişim hizmetleri dışında,
programların kullanıcının seçtiği bir zamanda ve münferit isteği üzerine medya hizmet sağlayıcı
tarafından düzenlenmiş bir program kataloğuna bağlı olarak ve doğrudan veya koşullu erişim
yoluyla internet ortamından izlendiği veya dinlendiği yayın hizmetini,
i) İnternet ortamından yayın iletim yetkisi: İnternet yayın platform işletmecisi kuruluşların radyo, televizyon ve/veya isteğe bağlı yayın hizmetlerini internet ortamından ve/veya mobil uygulamalar vasıtasıyla iletebilmeleri için Üst Kurulca verilen yetkilendirme belgesini,
j) İnternet ortamından yayın lisansı: Medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara, mobil uygulamalar dâhil internet ortamından tümleşik televizyon alıcısı, bilgisayar, akıllı telefon, tablet
ve benzeri cihazlarla alınabilecek şekilde radyo, televizyon ve/veya isteğe bağlı yayın yapabilmeleri için Üst Kurulca verilen izin belgesini,
k) İnternet radyo yayını: Bireysel iletişim hizmetleri dışında, programların bir yayın
akış çizelgesine dayalı internet ortamından yapılan ses ve veri yayınını,
l) İnternet televizyon yayını: Bireysel iletişim hizmetlerinin dışında, programların bir
yayın akış çizelgesine dayalı olarak izlenebilmesi amacıyla bir medya hizmet sağlayıcı tarafından sunulan şifreli veya şifresiz görsel-işitsel yayın hizmetinin internet ortamından yayınlanmasını,
m) İnternet yayın platform işletmecisi: Çok sayıda radyo, televizyon ve/veya isteğe
bağlı yayın hizmetini internet ortamından kendilerine ait bir URL adresi ve/veya mobil uygulamalar vasıtasıyla iletimini sağlayarak, doğrudan ve/veya koşullu erişim yoluyla tümleşik
televizyon alıcısı, bilgisayar, akıllı telefon, tablet veya benzeri cihazlarla alınabilecek şekilde
kullanıcıların hizmetine sunan kuruluşu,
n) İsteğe bağlı yayın hizmeti: Programların kullanıcının seçtiği bir zamanda ve/veya
münferit isteği üzerine medya hizmet sağlayıcı tarafından düzenlenmiş bir program kataloğuna
bağlı olarak izlendiği veya dinlendiği yayın hizmetini,
o) Koşullu erişim: Yayın hizmetlerine abonelik veya başka bir yöntemle önceden izin
verilmesi yoluyla koşullu olarak erişimi sağlayan her türlü teknik tedbir ve düzenlemeyi,
ö) Kullanıcı: Aboneliği olup olmamasına bakılmaksızın internet ortamında radyo,
televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerinden yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi,
p) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,
r) Medya hizmet sağlayıcı: Radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmeti içeriğinin
seçiminde editoryal sorumluluğu bulunan ve bu hizmetin düzenlenme ve yayınlanma biçimine
karar veren tüzel kişiyi,
s) Mobil uygulama: Yayın içeriklerinin bilgisayar, akıllı televizyon, telefon, tablet gibi
cihazlardan alınmasının sağlanması amacıyla özel olarak kodlanmış ve tasarlanmış yazılımları,
ş) Net satış: 4/2/1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun Ek 37 nci
maddesinde tanımlanan net satışları,
t) URL adresi: İlgili içeriğin internette bulunduğu tam internet adresini,
u) Üst Kurul: Radyo ve Televizyon Üst Kurulunu,
ü) Yayın hizmeti: Medya hizmet sağlayıcının editoryal sorumluluğu altında ve temel
amacı kamuoyunu bilgilendirmek, eğlendirmek veya eğitmek üzere elektronik iletişim şebekeleri yoluyla program sunmak olan, bireysel iletişim hariç olmak üzere, televizyon yayın hizmeti, isteğe bağlı yayın hizmeti ve ticarî iletişim ile radyo yayın hizmetini,
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v) Yer sağlayıcı: Hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek
veya tüzel kişileri,
ifade eder.
(2) Bu Yönetmelikte geçen ancak birinci fıkrada tanımlanmayan kavramlar ve kısaltmalar için ilgili mevzuatında yer alan tanımlar geçerlidir.
İKİNCİ BÖLÜM
Lisans İşlemleri ve Yayın İletim Yetkisi
İnternet ortamından yayın lisans tipleri ile internet yayın iletim yetki belgesi
MADDE 5 – (1) Üst Kuruldan geçici yayın hakkı ve/veya yayın lisansı bulunan medya
hizmet sağlayıcı kuruluşlar, bu hak ve lisansları ile yayınlarını 6112 sayılı Kanun ve 5651 sayılı
Kanun ile bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine uygun olarak internet ortamından da sunabilirler.
(2) Radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerini sadece internet ortamından
sunmak isteyen medya hizmet sağlayıcılar Üst Kuruldan internet ortamından yayın lisansı almak zorundadır.
(3) Bu Yönetmelikte belirtilen şartları sağlayan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlardan
internet ortamından radyo yayını sunmak için talepte bulunanlara İNTERNET-RD yayın lisansı,
internet ortamından televizyon yayını sunmak için talepte bulunanlara İNTERNET-TV
yayın lisansı, internet ortamından isteğe bağlı yayın hizmeti sunmak için talepte bulunanlara
İNTERNET-İBYH yayın lisansı verilir.
(4) Aynı medya hizmet sağlayıcı kuruluş ancak bir radyo, bir televizyon ve bir isteğe
bağlı yayın hizmeti sunabilir ve bu hizmetler için ayrı ayrı yayın lisansı almak zorundadır.
(5) Medya hizmet sağlayıcı kuruluş internet ortamından yayın lisansı kapsamında sadece internet ortamından sunduğu yayınlarını kablo, uydu, karasal ve benzeri ortamlardan da
sunmak istemesi halinde her bir yayın tekniği ve ortamına ilişkin olarak ayrı ayrı yayın lisansı
almak zorundadır.
(6) Radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerini internet ortamından iletmek
isteyen platform işletmecileri Üst Kuruldan internet ortamından yayın iletim yetkisi almak zorundadır.
(7) Bu Yönetmelikte belirtilen şartları sağlayan kuruluşlardan talepte bulunanlara internet yayın platform işletmecisi olarak faaliyet gösterebilmeleri için internet ortamından yayın
iletim yetkisi verilir.
(8) İçerik veya yer sağlayıcısının yurt dışında bulunmasına rağmen, Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu Üst Kurulun görev alanına ilişkin uluslararası antlaşmalar ve 6112 sayılı
Kanun hükümlerine aykırı yayın yaptığı Üst Kurulca tespit edilen bir başka ülkenin yargı yetkisi altındaki medya hizmet sağlayıcılarının veya platform işletmecilerinin yayın hizmetlerinin
internet ortamından iletimi ile internet ortamından Türkçe olarak Türkiye’ye yönelik yayın yapan veya yayın dili Türkçe olmamakla birlikte Türkiye’ye yönelik ticari iletişim yayınlarına
yer veren yayın kuruluşlarının yayın hizmetleri hakkında da bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Bu kuruluşların internet ortamındaki yayınlarına devam edebilmeleri için Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yargı yetkisi altındaki diğer kuruluşlar gibi Üst Kuruldan internet ortamından yayın lisansı, bu kapsamdaki platform işletmecilerinin de internet ortamından yayın iletim
yetkisi alması zorunludur.
Diğer ortamlardan yayın lisansı bulunan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar
MADDE 6 – (1) Üst Kuruldan geçici yayın hakkı ve/veya yayın lisansı bulunan medya
hizmet sağlayıcı kuruluşlar ile bu Yönetmeliğin yayımından sonra, karasal, uydu, kablolu (sadece kablolu ortamdan tek il için yayın lisansı bulunanlar hariç) veya diğer ortamlardan ilgili
mevzuata uygun olarak Üst Kuruldan yayın lisansı alan kuruluşlar, lisans süreleri ile sınırlı olmak ve yayınlarını sunacakları URL adresi ve/veya yayınlarının iletimini gerçekleştirecek platform işletmecisini Üst Kurula bildirmek ve Üst Kurulca kayıt altına alınmak kaydıyla yayınlarını internet ortamından sunabilirler.
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(2) Üst Kuruldan geçici yayın hakkı ve/veya yayın lisansı bulunan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar radyo ve televizyon yayın hizmetlerini internet ortamından da sunmaları halinde, bu yayınlarda değişiklik yapmadan diğer ortamlarla eş zamanlı olarak yayınlamak; isteğe
bağlı yayınlarını ise aynı program kataloğuna bağlı olarak sunmak zorundadır.
İnternet ortamından yayın lisansı başvurusu
MADDE 7 – (1) İnternet ortamından yayın lisansı münhasıran radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmeti sunmak amacıyla Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulan anonim şirketlere verilir.
(2) İnternet ortamından yayın lisansı başvuruları, Üst Kurula muhatap talep dilekçesiyle
birlikte Üst Kurulca hazırlanan internet ortamından yayın lisans başvuru formları doldurulup
imzalanmak ve aşağıdaki belgeler de eklenmek suretiyle yapılır:
a) Ana sözleşme ve varsa değişikliklerine ilişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi.
b) 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 332 nci maddesinde öngörülen en az sermaye tutarının tamamının ödendiğini gösterir mali müşavir raporu.
c) Ortak, yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve sorumlu müdür ile varsa genel müdür
yardımcısına ait T.C. kimlik numarası, yerleşim yeri beyanı ve adli sicil kaydı olmadığına dair
beyan, yabancı uyruklu kişiler için pasaportun noter onaylı örneği.
ç) Kullanılacak logo ve/veya çağrı işaretine ilişkin yönetim kurulu kararı ile bu konudaki başvuru ve/veya hak sahipliğini gösterir belgelerin örneği.
d) Temsile yetkili kişilere ait imza sirküleri.
(3) Diğer ortamlardan geçici yayın hakkı ve/veya yayın lisansı bulunan medya hizmet
sağlayıcı kuruluşların, 6 ncı madde uyarınca internet ortamından sundukları radyo, televizyon
ve isteğe bağlı yayın hizmetleri dışındaki internet ortamından radyo, televizyon ve isteğe bağlı
yayın hizmetleri için başvurularında; talep dilekçesini ve ilgili yayın hizmetine ilişkin doldurulup imzalanmış internet ortamından yayın lisans başvuru formlarını Üst Kurula iletmeleri
yeterlidir.
(4) Bu Yönetmelikte aranan şartların sağlanması ve istenilen bilgi ve belgelerin Üst
Kurula ibrazı halinde, internet ortamından yayın lisansı başvuruları Üst Kurul tarafından 6112
sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı uyarınca değerlendirilir ve uygun bulunanlara internet ortamından yayın lisansı verilir.
(5) Üst Kuruldan geçici yayın hakkı ve/veya yayın lisansı bulunan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar yayın akış çizelgesinde yer alan görsel işitsel hizmetleri eş zamanlı olmadan
arşivden veya depodan yayınlamak istemeleri halinde internet ortamından isteğe bağlı yayın
lisansı almak zorundadırlar.
İnternet ortamından yayın iletim yetkisi başvurusu
MADDE 8 – (1) İnternet ortamından yayın iletim yetkisi Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulan limited veya anonim şirketlere verilir. Yayın iletim yetkisi verilmesi için
Kurum tarafından elektronik haberleşme hizmetlerini sunmak üzere yetkilendirilmiş bulunma
şartı aranmaz.
(2) İnternet ortamından yayın iletim yetkisi başvuruları, Üst Kurula muhatap talep dilekçesiyle birlikte Üst Kurulca hazırlanan internet ortamından yayın iletim yetkisi başvuru
formları doldurulup imzalanmak ve aşağıdaki belgeler de eklenmek suretiyle yapılır:
a) Ana sözleşme ve varsa değişikliklerine ilişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi.
b) Ortak, yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve varsa genel müdür yardımcısına ait
T.C. kimlik numarası, yerleşim yeri beyanı ve adli sicil kaydı olmadığına dair beyan, yabancı
uyruklu kişiler için pasaportun noter onaylı örneği.
c) Temsile yetkili kişilere ait imza sirküleri.
ç) Koşullu erişim sistemine ilişkin bilgi ve belgeler.
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(3) Bu Yönetmelikte aranan şartların sağlanması ve istenilen bilgi ve belgelerin Üst
Kurula ibrazı halinde, internet ortamından yayın iletim yetkisi başvurusu Üst Kurul tarafından
6112 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı uyarınca değerlendirilir ve uygun bulunanlara internet ortamından yayın iletim yetkisi verilir.
Gerçeğe aykırı beyan ve gerçeğe aykırı belge sunumu
MADDE 9 – (1) 7 nci ve 8 inci maddeler uyarınca beyanda bulunduğu hususların ve
sunduğu belgelerin gerçeğe aykırı olduğu tespit edilenlerin başvurusu geçersiz sayılır. Bunların
başvuruları kabul edilmiş olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler. Gerçeğe aykırı belge sunduğu veya beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237
sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına
suç duyurusunda bulunulur.
İnternet ortamından yayın lisansı almadan yapılan yayın hizmetleri
MADDE 10 – (1) Üst Kurul tarafından resen ve/veya şikâyet üzerine internet ortamından yayın lisansı bulunmayan yayın hizmetlerinin sunulduğunun tespiti halinde, bu durum Üst
Kurulun internet sitesinde duyurulur. Bu duyuruda söz konusu yayın hizmetlerini sunan gerçek
veya tüzel kişiye;
a) Bu Yönetmelik uyarınca internet ortamından yayın lisansı başvurusunda bulunabileceği, başvuru talebini içeren dilekçesi ve eki taahhütname ile birlikte üç aya tekabül eden yayın lisans ücretini peşin olarak ödemesi halinde üç ay süresince yayınlarına devam edebileceği,
b) Belirtilen süre içerisinde internet ortamından yayın lisansı verilmesi işlemlerinin tamamlanmaması ve bu süre için de hesaplanacak yayın lisansı ücretini peşin olarak ödemesi
halinde ilave üç ay daha yayın hizmetlerini sunabileceği,
c) Başvuru talebini içeren dilekçesiyle birlikte taahhütnameyi sunmaz ve üç aya tekabül
eden yayın lisans ücretini peşin olarak ödemez veya yayın hizmetlerine bu duyuruyu müteakiben yetmiş iki saat içerisinde son vermez ise Üst Kurul tarafından 6112 sayılı Kanunun 29/A
maddesinin ikinci fıkrası uyarınca sulh ceza hâkiminden söz konusu yayınla ilgili olarak içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi talebinde bulunulacağı ve ayrıca aynı Kanunun
33 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulacağı
ihtar edilir.
(2) Bu ihtar Üst Kurulun internet sitesinde yayımlanır.
(3) İhtar üzerine;
a) Bu maddeye uygun olarak internet ortamından yayın lisansı başvurusunda bulunanlar
yayın lisansı verilmesi işlemleri tamamlanıncaya kadar bu maddede belirtilen süre ve koşullarla
yayın hizmetlerini sunmaya devam edebilirler.
b) Bu maddeye uygun olarak internet ortamından yayın lisansı başvurusunda bulunulmaması halinde, Üst Kurul tarafından;
1) 6112 sayılı Kanunun 29/A maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, söz konusu yayınla ilgili olarak sulh ceza hâkiminden içeriğin yayından çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi
talep edilir.
2) 6112 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi uyarınca, yayın yapan gerçek kişiler ile tüzel
kişilerin yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürü hakkında suç duyurusunda bulunulur.
(4) Bu madde uyarınca işlemleri tamamlanarak internet ortamından yayın lisansı verilen
kuruluşların bu maddeye uygun olarak internet ortamından yayın lisansı başvurusunda bulundukları tarihten itibaren geçen süre internet ortamından yayın lisansı sürelerinden mahsup edilir.
İnternet ortamından yayın iletim yetkisi almadan yapılan yayın hizmetleri
MADDE 11 – (1) Üst Kurul tarafından resen ve/veya şikâyet üzerine internet ortamından yayın iletim yetkisi bulunmayan platform işletmecilerince yayın hizmetlerinin iletiminin
gerçekleştirildiğinin tespiti halinde, bu durum Üst Kurulun internet sitesinde duyurulur. Bu duyuruda söz konusu yayın hizmetlerini ileten platform işletmecilerine;
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a) Bu Yönetmelik uyarınca internet ortamından yayın iletim yetkisi başvurusunda bulunabileceği, başvuru talebini içeren dilekçesi ve eki taahhütname ile birlikte üç aya tekabül
eden yayın iletim yetkilendirme ücretini peşin olarak ödemesi halinde üç ay süresince yayın
hizmeti iletimine devam edebileceği,
b) Belirtilen süre içerisinde internet ortamından yayın iletim yetkisi işlemlerinin tamamlanmaması ve bu süre için de hesaplanacak yayın iletim yetkilendirme ücretinin peşin olarak ödenmesi halinde ilave üç ay daha yayın hizmetlerini iletebileceği,
c) Başvuru talebini içeren dilekçesiyle birlikte taahhütnameyi sunmaz ve üç aya tekabül
eden yayın iletim yetkilendirme ücretini peşin olarak ödemez veya yayın hizmetlerinin iletimine
bu duyuruyu müteakiben yetmiş iki saat içerisinde son vermez ise Üst Kurul tarafından 6112
sayılı Kanunun 29/A maddesinin ikinci fıkrası uyarınca sulh ceza hâkiminden söz konusu yayınla ilgili olarak içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi talebinde bulunulacağı
ihtar edilir.
(2) Bu ihtar Üst Kurulun internet sitesinde yayımlanır.
(3) İhtar üzerine;
a) Bu maddeye uygun olarak internet ortamından yayın iletim yetkisi başvurusunda bulunanlar yayın iletim yetkisi verilmesi işlemleri tamamlanıncaya kadar bu maddede belirtilen
süre ve koşullarla yayın hizmetlerini iletmeye devam edebilirler.
b) Bu maddeye uygun olarak internet ortamından yayın iletim yetkisi başvurusunda
bulunulmaması halinde, Üst Kurul tarafından 6112 sayılı Kanunun 29/A maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, söz konusu yayınla ilgili olarak sulh ceza hâkiminden içeriğin çıkarılması ve/veya
erişimin engellenmesi talep edilir.
(4) Bu madde uyarınca işlemleri tamamlanarak internet ortamından yayın iletim yetkisi
verilen kuruluşların bu maddeye uygun olarak internet ortamından yayın iletim yetkisi başvurusunda bulundukları tarihten itibaren geçen süre internet ortamından yayın iletim yetkisi sürelerinden mahsup edilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yayın Lisans ve Yayın İletim Yetkilendirme Ücreti, Lisans Süresi, Yenilenmesi ve
Değerlendirme
İnternet ortamından yayın lisans ücreti ve mali yükümlülükler
MADDE 12 – (1) İNTERNET-RD yayın lisansı ücreti 10.000,00 Türk lirası; İNTERNET-TV yayın lisansı ücreti 100.000,00 Türk lirası; İNTERNET-İBYH yayın lisansı ücreti
100.000,00 Türk lirasıdır.
(2) İnternet ortamından tele alışveriş konulu tematik yayın lisans ücretleri birinci fıkradaki bedellerin beş katı olarak hesaplanır.
(3) Yayın hizmetlerini abone ve/veya kullanıcılara ücret karşılığında ve koşullu erişim
yoluyla sunan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar yıllık net satışlarının binde beşini izleyen
yılın Nisan ayı sonuna kadar Üst Kurula öderler.
(4) İnternet ortamından yayın lisans ücreti peşin veya taksitle ödenebilir. Yayın lisans
ücretini taksitle ödemek isteyen kuruluşlar, birinci taksitini lisans belgesinin verilmesinden
önce ödemek koşuluyla, altı taksit miktarı tutarında tedavüldeki Türk parası cinsinden nakdi
teminat veya Üst Kurula muhatap düzenlenmiş ve Üst Kurul tarafından belirlenen örneğe uygun
on yıl süreli banka teminat mektubu sunmak zorundadır.
(5) İnternet ortamından yayın lisans ücretleri Üst Kurul tarafından 4/1/1961 tarihli ve
213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca ilan edilen
yeniden değerleme oranında arttırılmak suretiyle belirlenerek Üst Kurulun internet sitesinde
yayınlanır ve takip eden Ocak ayı başından itibaren uygulanır ve internet ortamından yayın lisans belgesinin düzenlendiği tarihte geçerli olan tarifeye göre ödenir.
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İnternet ortamından yayın lisans ücretinin iadesi
MADDE 13 – (1) 18 inci maddenin birinci ve ikinci fıkralarında ve 6112 sayılı Kanunun 7 nci ve 32 nci maddelerinde sayılan nedenlerle internet ortamından yayın lisansı iptal edilen medya hizmet sağlayıcı kuruluşlardan alınmış olan internet ortamından yayın lisans ücreti
iade edilmez.
(2) 18 inci maddenin üçüncü fıkrasında sayılan nedenlerle internet ortamından yayın
lisansı sonlandırılan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlardan alınmış olan internet ortamından
yayın lisans ücretleri, kuruluşların yazılı talepleri üzerine kalan lisans süresi hesaplanmak suretiyle iade edilir.
İnternet ortamından yayın lisans süresi ve yenilenmesi
MADDE 14 – (1) İnternet ortamından yayın lisansı on yıl süreyle verilir. İnternet ortamından yayın lisans süresinin başlangıcı belgenin düzenlendiği tarihtir.
(2) Sürenin bitimine en az iki ay kala, Üst Kurula başvuruda bulunularak internet ortamından yayın lisansının yenilenmesi talebinde bulunulabilir. Bu durumda, internet ortamından
yayın lisans ücretinin taksitle ödenmek istenmesi halinde banka teminat mektubu sunma şartı
aranmaz.
(3) Sürenin bitiminden sonra yapılan başvurular ancak yeni başvuru olarak değerlendirilir.
İnternet ortamından yayın iletim yetkilendirme ücreti
MADDE 15 – (1) İnternet ortamından yayın iletim yetkilendirme ücreti yıllık
100.000,00 Türk lirasıdır. Koşullu erişim sağlayan internet yayın platform işletmecileri bu ücrete ilave olarak, yıllık net satışlarının binde beşini, izleyen yılın Nisan ayı sonuna kadar Üst
Kurula öderler.
(2) İnternet ortamından yayın iletim yetkilendirme ücreti, peşin veya yayın iletim yetkisi
verilmesini müteakip altı ay içerisinde eşit taksitle ödenebilir. İnternet ortamından yayın iletim
yetkilendirme ücretinin taksitle ödenmek istenilmesi halinde, birinci taksiti yayın iletim yetkisi
verilmesinden önce ödemek koşuluyla, dört taksit miktarı tutarında tedavüldeki Türk parası
cinsinden nakdi teminat veya Üst Kurula muhatap düzenlenmiş ve Üst Kurul tarafından belirlenen örneğe uygun banka teminat mektubu sunulması zorunludur.
(3) İnternet ortamından yayın iletim yetkilendirme ücreti takvim yılı esasına göre belirlenir. Yıl içinde yayın iletim yetkilendirme belgesi verilmesi halinde yetkilendirme ücreti
yılın kalan kısmı için kıst olarak hesaplanır.
(4) İnternet ortamından yayın iletim yetkilendirme ücretleri Üst Kurul tarafından
4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri
uyarınca ilan edilen yeniden değerleme oranında arttırılmak suretiyle belirlenerek Üst Kurulun
internet sitesinde yayınlanır ve takip eden ocak ayı başından itibaren uygulanır ve internet ortamından yayın iletim yetkilendirme belgesinin düzenlendiği tarihte geçerli olan tarifeye göre
ödenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşların ve İnternet Yayın Platform İşletmecilerinin
Yükümlülükleri
Medya hizmet sağlayıcı kuruluşların yükümlülükleri
MADDE 16 – (1) İnternet ortamından yayın lisansı verilen medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar;
a) Üst Kurula beyanda bulunduğu hususlarda ve sunduğu belgelerde meydana gelen
değişiklikleri Üst Kurula bildirmekle, bu bilgi ve belgelerin güncelliğini sağlamakla,
b) 5651 sayılı Kanun ve 6112 sayılı Kanunlarda, bu Yönetmelikte, ilgili diğer mevzuatta
ve Türkiye’nin taraf olduğu milletlerarası antlaşmalarda öngörülen yükümlülükleri yerine getirmekle,
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c) Üst Kurulca 6112 sayılı Kanun kapsamında uygun bulunmayan ihlale konu isteğe
bağlı yayın hizmetlerini program kataloğundan çıkarmakla,
ç) Şirket ve ortaklık yapısına, programlarına, yayınlarını ileten platform işletmecilerine
ve varsa koşullu erişim sağladığı kullanıcı sayısına ilişkin Üst Kurul tarafından istenilen her
türlü bilgi ve belgeyi belirtilen süre içerisinde vermekle,
d) Üst Kurulca yayın hizmetlerinin izlenmesini ve değerlendirilmesini teminen, yayın
hizmetinde kullanılan ses ve görüntü dosyalarına Üst Kurulun erişimine izin vererek uzaktan
izlenmesi ve gerekmesi halinde Üst Kurulun kayıt sistemine kaydedilmesi amacıyla Üst Kurulun talep ettiği sayıda abonelik hakkını, gereken yazılım ve donanımları her türlü lisans ve
kullanım hakkı ile Üst Kurula vermekle,
e) Şifreli yayınlarda görüntü ile birlikte sesi de anlaşılmayacak şekilde şifrelemekle,
f) Yayın hizmetinin sunulacağı internet adreslerini, künye bilgilerini, adres ve kayıtlı
elektronik posta adresini, sorumlu müdür ve izleyici temsilcisinin adını ve iletişim bilgilerini
ve bunlarla ilgili değişiklikleri Üst Kurula bildirmek ve internet sitelerinde yayınlamakla,
g) Yayın kayıtlarını yapıldığı tarihten itibaren bir yıl süreyle muhafaza etmekle,
ğ) Üst Kurulca istenen yayın kaydının bir kopyasını, buna ilişkin yazının kendilerine
tebliğ edilmesinden itibaren on gün içinde Üst Kurula ulaştırmakla,
h) Yayının herhangi bir şekilde soruşturma veya kovuşturma konusu yapılması halinde
bu işlemlerin sonuçlandığının yetkili mercilerce ilgili medya hizmet sağlayıcı kuruluşa yazılı
olarak bildirilmesine kadar soruşturma veya kovuşturma konusu yayın kaydını saklamakla,
ı) Koruyucu sembol sistemi kullanarak izleyicileri program hizmetlerinin içeriği hakkında sesli veya yazılı olarak bilgilendirmekle,
i) İsteğe bağlı yayınlar için program kataloglarını Üst Kurula bildirmekle,
j) 26/8/2011 tarihli ve 28037 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşların Elde Ettiği Ticari İletişim Gelirlerinin Denetimi ve Bu Gelirler Üzerinden
Alınacak Üst Kurul Paylarının Beyan ve Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre elde ettiği ticari iletişim gelirlerini beyan etmekle ve buna isabet
eden Üst Kurul payını ödemekle,
k) Yayın hizmetlerini abone ve/veya kullanıcılara ücret karşılığında ve koşullu erişim
yoluyla sunmaları halinde yıllık net satışlarının binde beşini izleyen yılın Nisan ayı sonuna kadar Üst Kurula ödemekle,
yükümlüdürler.
(2) Üst Kurul tarafından yayın içerikleri nedeniyle uygulanan program durdurma, yayın
durdurma ve lisans iptali yaptırımları medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yayın yaptığı bütün
iletim ortamlarını kapsar.
İnternet yayın platform işletmecilerinin yükümlülükleri
MADDE 17 – (1) İnternet yayın platform işletmecileri;
a) Üst Kurula beyanda bulunduğu hususlarda ve sunduğu belgelerde meydana gelen
değişiklikleri Üst Kurula bildirmekle, bu bilgi ve belgelerin güncelliğini sağlamakla,
b) 5651 sayılı Kanun ve 6112 sayılı Kanunlarda, bu Yönetmelikte, İdari ve Mali Şartlar
Yönetmeliğinde, ilgili diğer mevzuatta ve Türkiye’nin taraf olduğu milletlerarası antlaşmalarda
öngörülen yükümlülükleri yerine getirmekle,
c) Yayın lisansı olmayan, yayın lisans süresi sona eren veya yayın lisansı iptal edilen
medya hizmet sağlayıcı kuruluşların yayınlarını iletmemekle,
ç) Medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara tarafsızlık ve hakkaniyet ölçülerinde, makul ve
ayrımcılık içermeyecek koşullarda hizmet vermekle,
d) Koşullu erişim sağladığı kullanıcı sayısını her yıl Aralık ayı başında ve Üst Kurulca
talep edildiğinde Üst Kurula bildirmekle,
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e) İlettiği yayınları Üst Kurulca talep edilmesi halinde Üst Kurulun kayıt sistemine
kayıt edilebilecek şekilde Üst Kurula ulaştırmakla, Üst Kurulun talep ettiği sayıda abonelik
hakkını, bu amaçla gereken yazılım ve donanımları ile birlikte Üst Kurula vermekle,
f) Yayınlarda kullanılan ses ve görüntü dosyalarına Üst Kurulun erişimine izin vererek
uzaktan izlenmesi ve gerekmesi halinde Üst Kurulun kayıt sistemine kaydedilmesini sağlamakla,
g) Yayınlarının iletimini sağladığı medya hizmet sağlayıcı kuruluşların unvanı, adresi,
telefon numarası, logo/çağrı işareti, lisans tipi ve lisansını aldığı ülke ve yayın dili, bilgilerinin
yer aldığı listeyi her yılın Ekim ayı başında; bunlarla ilgili her türlü değişikliği ise değişikliğin
olduğu tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde Üst Kurula bildirmekle,
ğ) Koşullu erişim sağlamaları halinde yayın iletim yetkilendirme ücretine ilave olarak,
yıllık net satışlarının binde beşini izleyen yılın Nisan ayı sonuna kadar Üst Kurula ödemekle,
h) Yayın hizmetinin iletileceği internet adreslerini, künye bilgilerini, adres ve kayıtlı
elektronik posta adresini ve bunlarla ilgili değişiklikleri Üst Kurula bildirmek ve internet sitelerinde yayımlamakla,
yükümlüdürler.
(2) İnternet yayın platform işletmecileri medya hizmet sağlayıcı kuruluşlardan talep
edecekleri hizmet bedeli tarifelerini, benzer konumdaki kuruluşlar arasında haklı olmayan nedenlerle ayrım gözetilmemesi, rekabet ortamının ve çoğulculuğun güvence altına alınması, yoğunlaşmanın önlenmesi, kamu menfaatinin korunması, adil ve şeffaf olması, mümkün olduğunca ilgili hizmetlerine ilişkin maliyetleri yansıtması ilkelerine uygun olarak hazırlayıp Üst
Kurulun onayına sunarlar.
(3) İnternet yayın platform işletmecileri, Üst Kuruldan internet ortamından yayın lisansı
bulunmayan veya internet ortamından yayın lisansı iptal edilen medya hizmet sağlayıcılar ile
Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu Üst Kurulun görev alanına giren uluslararası antlaşmalar
ve 6112 sayılı Kanun hükümlerine aykırı yayın yaptığı Üst Kurulca tespit edilen bir başka ülkenin yargı yetkisi altındaki medya hizmet sağlayıcılarının yayın hizmetlerinin iletimini, Üst
Kurul kararının tebliğini müteakiben durdurur. Tebliğe rağmen yayın hizmetlerinin iletimini
durdurmayan veya diğer yükümlülüklerini Üst Kurulca verilen süre içinde yerine getirmeyen
platform işletmecisinin yayın iletim yetkisi iptal edilir ve bu durum Kuruma bildirilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
İdari ve Adli Yaptırımlar
İnternet ortamından yayın lisansının iptali
MADDE 18 – (1) İnternet ortamından yayın lisansı verilmesi için aranan şartlardan birinin kaybedilmesi ve 6112 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin beşinci fıkrasında düzenlenen
yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde, medya hizmet sağlayıcı kuruluşa gerekli şartları
yerine getirmesi için otuz günlük süre verilir. Verilen süreye rağmen söz konusu şartı yerine
getirmeyen kuruluşun yayınları üç ay süreyle durdurulur. Bu süre zarfında şartın yerine getirilmemesi halinde ise ilgili kuruluşun internet ortamından yayın lisansı iptal edilir.
(2) İnternet ortamından yayın lisansının verilmesi için gerekli şartlara uygunluğunu hile
ile elde ettiği tespit edilen kuruluşun internet ortamından yayın lisansı iptal edilir.
(3) Mücbir sebep veya Üst Kurulca kabul edilecek diğer sebeplerle internet ortamından
yayın hizmetini yerine getiremeyen medya hizmet sağlayıcı kuruluşun talebi halinde internet
ortamından yayın lisansı sonlandırılabilir.
İçeriğin yayından çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi ve suç duyurusu
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmeliğe aykırı olarak internet ortamından yayın hizmetlerinin sunulduğunun Üst Kurul tarafından resen ve/veya şikâyet üzerine tespiti halinde, 10 uncu
madde hükümleri uygulanır.
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(2) Ancak, geçici yayın hakkı ve/veya lisansı Üst Kurul tarafından iptal edilmesine rağmen, yayın hizmetlerinin internet ortamından iletildiği Üst Kurulca tespit edilen gerçek ve
tüzel kişilerin yayınları hakkında 10 uncu madde hükümleri uygulanmaksızın 6112 sayılı Kanunun 29/A maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, söz konusu yayınla ilgili olarak sulh ceza hâkiminden içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi talep edilir ve ayrıca 6112 sayılı
Kanunun 33 üncü maddesi uyarınca, yayın yapan gerçek kişiler ile tüzel kişilerin yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürü hakkında suç duyurusunda bulunulur.
(3) Sulh ceza hâkimi tarafından erişimin engellenmesi kararları, ihlalin gerçekleştiği
yayın, kısım, bölüm ile ilgili olarak (URL ve benzeri şeklinde) içeriğin yayından çıkarılması
ve/veya erişimin engellenmesi yöntemiyle verilir. Ancak, teknik olarak ihlale ilişkin içeriğe
erişimin engellenmesi yapılamadığı veya ilgili içeriğe erişimin engellenmesi yoluyla ihlalin
önlenemediği durumlarda, internet sitesinin tümüne yönelik olarak erişimin engellenmesi kararı
verilebilir.
(4) Sulh ceza hâkimi, kararı gereği yapılmak üzere Kuruma gönderir. Bu karar Kurum
Başkanı tarafından erişim sağlayıcılara ve ilgili içerik ve yer sağlayıcılara bildirilir. İçeriğin
yayından çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararının gereğini yerine getirmeyen erişim
sağlayıcılar ile ilgili içerik ve yer sağlayıcılara Kurum Başkanı tarafından 5651 sayılı Kanunun
8/A maddesinin beşinci fıkrasında öngörülen idari para cezası uygulanır.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Teknik şartlar
MADDE 20 – (1) İnternet ortamından yayın hizmetlerinin sunumuna ve iletimine ilişkin teknik kriterler, ulusal ve uluslararası standartlar ile teknolojik gelişmeler göz önünde bulundurularak Üst Kurulca belirlenebilir. Bu halde, internet ortamından yayın lisansı ve internet
ortamından yayın iletim yetkisi verilmesinde ve bu faaliyetlerin yürütülmesinde Üst Kurulca
belirlenen teknik kriterler esas alınır.
Çocukların korunması
MADDE 21 – (1) İnternet ortamından yayın lisansı verilen medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar ile yayın iletim yetkisi verilen internet yayın platform işletmecileri, çocukların fiziksel,
zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek türde yayınlara ebeveyn kontrolünü sağlayıcı
tedbirleri almakla yükümlüdür.
(2) Çocuğun üye olamayacağı ve kişiye özel üyelik sistemi ile hizmet veren internet
ortamından yayın lisansı verilen medya hizmet sağlayıcılar ile internet yayın platform işletmecilerine, 6112 sayılı Kanundaki ve bu Yönetmelikteki çocukların korunması amacına yönelik
hükümler uygulanmaz.
Müşterek hükümler
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin hususlarda; Üst Kurul ve
Kurum işbirliği yapabilir. Bu işbirliği, imkânları ölçüsünde Kurumun teknik imkân ve altyapısının kullanılmasını, bu Yönetmelik hükümlerine aykırı yayın hizmetlerinin mevcudiyetine
ilişkin ihbar veya şikâyetlere ilişkin karşılıklı bilgi paylaşımını da kapsar.
(2) İnternet ortamından radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerinin denetlenmesine ilişkin merkez, mülkiyeti Üst Kurula ait olmak üzere, Üst Kurul ve Kurum tarafından
müştereken kurulabilir.
(3) Üst Kurul ve Kurum arasında ihtiyaç duyulduğunda 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 25 inci maddesi kapsamında karşılıklı olarak personel
değişimi yapılabilir.
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İnternet ortamındaki mevcut yayın hizmetleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinde;
a) Karasal, uydu, kablolu veya diğer ortamlardan ilgili mevzuata uygun olarak Üst Kuruldan geçici yayın hakkı ve/veya yayın lisansı bulunan ve bu yayınlarını internet ortamından
da sunan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar bir ay içerisinde 7 nci maddenin üçüncü fıkrasında
istenilen bilgi ve belgelerle birlikte 6 ncı maddenin birinci fıkrası uyarınca Üst Kurula başvuruda bulunmaları halinde yayınlarına internet ortamından da devam edebilirler.
b) Karasal, uydu, kablolu veya diğer ortamlardan geçici yayın hakkı ve/veya yayın lisansı bulunmadığı halde internet ortamından radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmeti
sunan gerçek ve tüzel kişiler bir ay içerisinde internet ortamından yayın lisansı başvurusunda
bulunmaları halinde yayın lisansı verilmesi işlemleri tamamlanıncaya kadar yayın hizmetlerini
sunmaya devam edebilirler. Bu süre içerisinde internet ortamından yayın lisansı başvurusunda
bulunmamaları veya başvuruda bulundukları halde Üst Kurulca verilecek süre içerisinde eksikliklerini tamamlamamaları halinde, Üst Kurul tarafından;
1) 6112 sayılı Kanunun 29/A maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, söz konusu yayınla ilgili
olarak sulh ceza hâkiminden içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi talep edilir.
2) 6112 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi uyarınca, yayın yapan gerçek kişiler ile tüzel
kişilerin yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürü hakkında suç duyurusunda bulunulur.
3) Bu bent uyarınca işlemleri tamamlanarak internet ortamından yayın lisansı verilen
kuruluşların internet ortamından yayın lisansı başvurusunda bulundukları tarihten itibaren geçen süre internet ortamından yayın lisansı sürelerinden mahsup edilir.
c) İnternet ortamından yayın hizmetlerinin iletimini gerçekleştiren platform işletmecileri
yayın iletim yetkisi almak için bir ay içerisinde Üst Kurula başvurmak zorundadır. Bir ay içerisinde internet ortamından yayın iletim yetkisi başvurusunda bulunmaları halinde yayın iletim
yetkisi verilmesi işlemleri tamamlanıncaya kadar yayın hizmetlerinin iletimini yapmaya devam
edebilirler. Bir ay içerisinde internet ortamından yayın iletim yetkisi başvurusunda bulunmamaları veya başvuruda bulundukları halde Üst Kurulca verilecek süre içerisinde eksikliklerini
tamamlamamaları halinde Üst Kurul tarafından,
1) 6112 sayılı Kanunun 29/A maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, söz konusu yayınla ilgili
olarak sulh ceza hâkiminden içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi talep edilir.
2) Bu bent uyarınca işlemleri tamamlanarak internet ortamından yayın iletim yetkisi
verilen internet yayın platform işletmecilerinin internet ortamından yayın iletim yetkisi başvurusunda bulundukları tarihten itibaren geçen süre internet ortamından yayın iletim yetkisi
süresinden mahsup edilir.
Başvuru formları ve taahhütname
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) İnternet ortamından yayın lisans ve internet ortamından yayın iletim yetkisi başvuru formları ile 10 uncu ve 11 inci maddelerin birinci fıkralarının (a)
bendinde öngörülen taahhütnameler bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinde Üst Kurulca onaylanarak Üst Kurulun internet sitesinde yayımlanır.
Yürürlük
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmeliğin 10 uncu ve 11 inci maddeleri yayımından bir ay
sonra, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrası hükmünü
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı, 22 nci maddesi hükmünü müştereken Bilgi
Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı, diğer
hükümlerini Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yürütür.
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Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan:
TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU BİLİMSEL DANIŞMA
KOMİSYONLARININ TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ
HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca yürütülmekte olan iş ve işlemlerde bilimsel danışmanlık yapacak komisyon üyelerinin seçimi ile
görev ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kurum tarafından yürütülmekte olan iş ve işlemlerde
bilimsel danışmanlık yapacak komisyonları ve üyeleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum
ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 796 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Sağlık Bakanını,
b) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
c) Komisyon: Kurum tarafından yürütülmekte olan iş ve işlemlerde gerektiğinde danışmanlık yapacak bilimsel nitelikli komisyonları,
ç) Kurum: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Komisyonların Teşkili ve Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları
Komisyonların teşkili ve komisyonlarda görev alacak kişiler
MADDE 5 – (1) Kurum tarafından, ihtiyaç duyulan alanlarda komisyonlar teşkil edilir.
Komisyonların sayısı ve nitelikleri Kurum tarafından belirlenir. Komisyonlarda görev alacaklar;
Kurum personeli de dâhil olmak üzere alanında uzman kişilerden seçilir. Kurum Başkanı ve
yardımcıları komisyonların doğal üyesidir.
Komisyon üyelerinin seçimi ve görev süreleri
MADDE 6 – (1) Komisyon üyeleri, Kurumun ihtiyaç duyacağı alanlarda görüşlerine
başvurmak üzere, Kurumun teklifi ve Bakan onayı ile görevlendirilir.
(2) Komisyon üyelerinin görev süreleri iki yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.
Komisyonların görevi
MADDE 7 – (1) Kurumun görev alanına giren iş ve işlemlerden ihtiyaç duyulan alanlarda bilimsel danışmanlık yapmak ve görüş bildirmekle görevlidir. Komisyon kararları tavsiye
niteliğinde olup Kurum açısından bağlayıcılığı yoktur.
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Komisyon üyelerinin çalışma usul ve esasları
MADDE 8 – (1) Komisyon üyelerinin görev süreleri görevlendirildikleri tarihten itibaren başlar.
(2) Komisyon üyeleri en az bir ay önceden Kuruma bildirmek kaydıyla kendi istekleri
ile komisyon üyeliğinden ayrılabilirler. Bu talebin Kuruma iletildiği tarih itibarıyla üyenin üyeliği sona erer.
(3) Komisyon üyeleri mazeret halinde toplantıya katılamayacaklarını en az üç gün önceden yazılı veya elektronik olarak Kuruma bildirirler. Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya
katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer.
(4) Kurum, yapılacak komisyon toplantılarına katılacak üyeleri, Bakan tarafından onaylanmış üye listesinin içinden toplantı öncesinde belirler. Kurum, ihtiyaç duyulan alanlara göre
yeni komisyonlar oluşturabilir ya da mevcut bir komisyonu iptal edebilir.
(5) Kurum yöneticileri komisyonların başkanıdır. Yöneticilerin toplantıya katılmamaları
durumunda, toplantıya katılan diğer üyelerin içinden en yaşlı olanı komisyona başkanlık yapar.
(6) Komisyonlar, Kurum tarafından belirlenmiş sayının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Kararlarda eşitlik olması halinde komisyona başkanlık yapan üyenin oyu iki oy yerine geçer. Komisyon üyeleri çekimser oy kullanamaz.
(7) Kurum gerekli alt yapı çalışmalarını tamamladıktan sonra komisyon toplantılarını
elektronik ortamda da yapabilir.
(8) Komisyon kararları bilimsel gerekçelere dayalı olarak yazılmak zorundadır.
(9) Komisyonların sekretarya hizmetleri Kurum tarafından yürütülür.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yasaklar ve gizlilik
MADDE 9 – (1) Komisyon üyeleri, görevleri gereği edindikleri gizlilik taşıyan bilgi
ve belgeleri ve görevleri sırasında öğrendikleri kurum ve kuruluşların ticarî, bilimsel ve teknik
sırlarını görevlerinden ayrılmış olsalar bile ifşa edemezler, kendilerinin veya üçüncü şahısların
lehine veya aleyhine kullanamaz ve kullandıramazlar. Aksi durumda 26/9/2004 tarihli ve 5237
sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.
(2) Herhangi bir şekilde kendileri, eşleri, birinci veya ikinci derece yakınlarından ilaç,
tıbbi cihaz veya kozmetik imal veya ithalatı yapanlar veya bu kuruluşlarda çalışanlar ya da bu
kuruluşlara danışmanlık yapanlar komisyonlarda görev alamazlar. Bu hükme aykırı yanlış beyanı olanların tespit edilmesi halinde, komisyon üyeliği düşürülür ve ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.
(3) Her bir komisyon üyesi göreve başlarken içeriği Kurum tarafından belirlenen etik
sözleşme imzalar.
Yolluk ve ücretler
MADDE 10 – (1) Komisyon üyelerine 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 377 nci maddesi çerçevesinde Bakanlık ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslara göre ödeme yapılır.
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Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 11 – (1) 1/7/2015 tarihli ve 29403 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye
İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Bilimsel Danışma Komisyonlarının Teşkili ve Görevleri Hakkında
Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Mevcut komisyonlar
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç
üç ay içerisinde yeni komisyon üyeleri belirlenir. Yeni üyeler belirleninceye kadar mevcut komisyon üyeleri görevlerine devam eder.
Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
Başkanı yürütür.

—— • ——
TEBLİĞLER

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
TEKNİK SERVİSLERE DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: SGM 2016/17)’DE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SVGM 2019/8)
MADDE 1 – 6/8/2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Teknik Servislere Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM 2016/17)’in 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 388 inci maddesine,”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (g) bentlerinde
yer alan “Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,” ibareleri “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,”
olarak değiştirilmiştir ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.
“ö) İmalatın uygunluğu kontrolü: Üretilen her araç, sistem, aksam, ayrı teknik ünite,
parça veya ekipmanın onaylanan tipin özellik, performans ve işaretleme koşullarıyla uyumlu
olmasını temin etmeyi amaçlayan prosedürü,
p) Araç tip onayı öncesi son kontrol işlemleri: Tip onayı düzenlenecek araç tipine ilişkin
aksamların, sistemlerin ve ayrı teknik ünitelerin, güncel mevzuata uygunluğunun dosya ve/veya
prototip araç üzerinde kontrollerinin yapılması faaliyetlerini,
r) Çok aşamalı tip onayı: Aracın tamamlanma durumuna bağlı olarak, tamamlanmamış
veya tamamlanmış bir araç tipinin ilgili idari hükümleri ve teknik şartları sağladığını gösteren
onaylama usulünü,”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(10) İmalatın uygunluğu kontrolleri, araç tip onayı öncesi son kontrol işlemleri ve çok
aşamalı tip onayında izlenecek işlemler ile ilgili faaliyetler kapsamında gerçekleştirilecek teknik
servis görevlendirilmelerinde, kamu kurumu/kuruluşu olma şartı aranır.”
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MADDE 4 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin altıncı fıkrasının (a) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) A kategorisi için TS EN ISO/IEC 17025 ve B kategorisi için TS EN ISO/IEC 17020
standartlarına göre akredite olması zorunludur. C kategorisi teknik servisler TS EN ISO/IEC
17021 ve D kategorisi teknik servisler TS EN ISO/IEC 17020 standartlarına uygun olarak çalışır.”
“ç) Bir uygunluk değerlendirme kuruluşunun A kategorisi ile beraber B kategorisine
başvurması durumunda TS EN ISO/IEC 17020 ve TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite olması şartı birlikte aranır.”
MADDE 5 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (ç), (e) ve (h) bentleri
yürürlükten kaldırılmış, (a), (f) ve (ğ) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (g) bendinde
yer alan “orijinali veya noter tasdikli” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
“a) Ticaret sicil numarası ve şirketin kuruluş amacını içeren Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin tarih ve sayısı,”
“f) Uygunluk değerlendirmesi işlemlerini yapan teknik uzmanların özgeçmişleri, başvuru kapsamındaki eğitim sertifikaları ve tecrübeyi gösteren belgeleri ile düzenleyici mevzuat
gruplarına göre dağılımı,”
“ğ) TÜRKAK tarafından yayımlanan akreditasyon sertifikasının/sertifikalarının numarası/
numaraları,”
MADDE 6 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(3) Başvurunun tam olması halinde Bakanlık tarafından, başvuru sahibi kuruluşun yeterliliğine ilişkin tespit ve değerlendirmelerde bulunmak amacıyla, ilk kez başvuru yapan uygunluk değerlendirme kuruluşunun merkez ofisinde ve sahada yerinde değerlendirme yapılır.
Kapsam genişletme başvurusunda bulunan teknik servis için de yerinde değerlendirme yapılır.
Akreditasyon sertifikası bulunan kuruluşlar için Bakanlık tarafından ayrıca aynı kapsamda saha
denetimi yapılmayabilir.”
MADDE 7 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yılda en az
bir defa” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 8 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Teknik servisler tarafından yürütülecek olan uygunluk değerlendirme faaliyetlerinde uygulama birliğinin sağlanması, ortaya çıkan sorunların değerlendirilmesi ve teknik servisler arasında gerekli iş birliğinin sağlanması amacıyla, Bakanlık tarafından gerekli görülmesi
durumunda eşgüdüm toplantısı düzenlenir.”
MADDE 9 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ekonomi
Bakanlığı” ibaresi “Ticaret Bakanlığı” olarak değiştirilmiştir.
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MADDE 10 – Aynı Tebliğin 14 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Hüküm bulunmayan veya hükmü etkileyen haller
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde; 4703 sayılı Kanun, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği ve ilgili düzenleyici
mevzuat hükümleri uygulanır.
(2) 2007/46/AT, AB/167/2013 ve AB/168/2013 Yönetmeliklerinde veya bu Yönetmelikleri mülga eden Yönetmeliklerde, bu Tebliğ hükümlerini etkileyen değişiklik veya düzenleme
olduğu takdirde, söz konusu Yönetmeliklerdeki güncel hükümler esas alınır.”
MADDE 11 – Aynı Tebliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Çok aşamalı tip onayında izlenecek işlemler kapsamında
faaliyet gösteren Bakanlıkça görevlendirilen kamu kurumu/kuruluşu dışındaki teknik servislerin
bu kapsamdaki görevlendirmeleri 1/8/2019 tarihinde sona erer.
(2) Birinci fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu maddenin yayımından önce Bakanlık tarafından 1/8/2019 tarihine kadar görevlendirilmiş olan teknik servislerin görevleri
5/7/2022 tarihine kadar devam eder.”
MADDE 12 – Aynı Tebliğin geçici 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde belirtilen akreditasyon sertifikalarına sahip
olma şartı 5/7/2022 tarihine kadar ihtiyari, anılan tarihten sonra zorunlu olarak uygulanır.
(2) 5/7/2022 tarihinden itibaren teknik servislerin zorunlu sahip olmaları gereken akreditasyon sertifikalarına ilişkin akreditasyon kapsam, usul ve uygulama esasları Genelge ile
düzenlenir ve 1/1/2021 tarihine kadar Bakanlık internet sitesinde yayımlanır. Yayımlanan Genelge her yıl gözden geçirilir ve ihtiyaç duyulması halinde güncellenir.
(3) 5/7/2022 tarihinden önce akreditasyon işlemlerini tamamlayıp akreditasyon sertifikasını Bakanlığa sunan teknik servislerin görev süreleri, akreditasyon sertifikasının geçerlilik
tarihine kadar uzatılır. Birden fazla alanda akreditasyon sertifikasına sahip teknik servislerin
görev sürelerinin belirlenmesinde en erken tarihli akreditasyon sertifikası esas alınır.
(4) 5/7/2022 tarihinden sonra, Bakanlık Genelgesi kapsamında yer almayan herhangi bir
düzenleyici mevzuat çerçevesinde yapılacak yeni teknik servis başvurularında, teknik servislerin
başvuru kapsamında asgari bir düzenleyici mevzuat kapsamında akreditasyon sertifikasına sahip
olma şartı aranır.”
MADDE 13 – Aynı Tebliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.”
MADDE 14 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 15 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
6/8/2016

29793

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
6/8/2017

30146
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Ticaret Bakanlığından:
ESNAF VE SANATKÂRLARIN KAYIT OLACAKLARI ODALARIN
TESPİTİ HAKKINDA TEBLİĞ
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; sicile kayıtlı olan esnaf ve sanatkârların 7/6/2005
tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu uyarınca kayıt olacakları
odaların tespitine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 5362 sayılı Kanunun 6 ncı ve geçici 8 inci maddeleri ile
14/12/2018 tarihli ve 30625 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Esnaf ve Sanatkârlar Sicili
Yönetmeliğinin 27 nci maddesine göre yapılacak üye kayıtlarına ilişkin hususları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 5362 sayılı Kanunun 6 ncı ve geçici 8 inci maddeleri,
10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 453 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f)
bendi ile Esnaf ve Sanatkârlar Sicili Yönetmeliğinin 27 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;
a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,
b) Birlik: Esnaf ve sanatkârlar odaları birliğini,
c) Esnaf ve Sanatkâr Bilgi Sistemi (ESBİS): Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanını,
ç) İhtisas odası: Aynı meslekte faaliyette bulunan esnaf ve sanatkârların bir araya gelerek il merkezlerinde veya ilçelerde kurmuş oldukları esnaf ve sanatkârlar odalarını,
d) Kanun: 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununu,
e) Karma oda: İhtisas odası kurabilecek sayıya ulaşamayan değişik mesleklerdeki esnaf
ve sanatkârların bir araya gelerek kuracakları odaları,
f) Koordinasyon Kurulu: Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulunu,
g) Meslek: Koordinasyon Kurulunca belirlenen meslek kollarını,
ğ) Oda: Esnaf ve sanatkârların kuracakları ihtisas ve karma esnaf ve sanatkârlar odalarını,
h) Şube: Birlik tarafından oda kurulamayan ilçelerde açılacak ve buradaki esnaf ve sanatkârların işlemlerini yürütecek hizmet birimlerini,
ifade eder.
Üye kaydının yapılacağı odanın tespiti
MADDE 5 – (1) Esnaf ve sanatkârların sicile kayıtları yapılmadıkça, hiçbir şekilde
odaya kaydı yapılamaz. Sicile kayıt olan esnaf ve sanatkârlara ait bilgiler, esnaf ve sanatkâr
sicil müdürlüğü tarafından ESBİS üzerinden ilgili odaya kayıt için gönderilir. İlgili oda yönetim
kurulu, bu kişilerle ilgili üyelik kararlarını ilk toplantısında alır. Bu kararlar, esnaf ve sanatkârın
sicile tescil tarihinden itibaren oda üyesi olduğu şeklinde alınır. Esnaf ve sanatkârların üye kaydının yapılacağı ilgili oda;
a) ESBİS üzerinde iş yeri adresi olarak beyan edilen yerdeki meslek ve sanatları ile
ilgili ihtisas odası,
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b) İş yerleri seyyar olanların ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki meslek ve sanatları
ile ilgili ihtisas odası,
c) İş yerleri seyyar olmakla birlikte çalışma bölgesi Kanun ve/veya diğer mevzuatla
tahditli olarak belirlenenlerin, çalışma bölgesinin bulunduğu yerdeki meslek ve sanatları ile ilgili ihtisas odası,
ç) Meslek ve sanatları ile ilgili ihtisas odası bulunmayanlar için karma oda,
d) Kaydolabileceği karma oda da bulunmayanlar için mesleğiyle ilgili en yakın ihtisas
odasıdır.
(2) Esnaf ve sanatkârların kaydolacakları ihtisas odalarının tespitinde Esnaf ve Sanatkâr
ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulu Kararıyla belirlenen ve yürürlükte olan
esnaf ve sanatkâr meslek kolları esas alınır.
(3) Bir çalışma bölgesinde aynı meslek kolunda faaliyetini sürdüren birden fazla ihtisas
odasının bulunması halinde, ilgili mesleğe veya meslek koluna özgülenen faaliyetin türüne
göre esnaf ve sanatkârın üyelik kaydı sırasıyla;
a) Ekonomik faaliyet kodunda ilgili ihtisas odalarında kayıtlı olarak faaliyetini sürdüren
mevcut üye sayısının mukayesesi sonucunda üye sayısı fazla olan odaya (Örnek 1),
b) Ekonomik faaliyet kodunda kayıtlı üye sayılarının eşitliği durumunda, ilgili ihtisas
odalarında meslek kolundaki üye sayısının mukayesesi sonucunda üye sayısı fazla olan odaya
(Örnek 2),
c) Meslek kolunda kayıtlı üye sayılarının eşitliği durumunda, ilgili ihtisas odalarının
mesleği içerisinde barındıran üst meslek kolunda kayıtlı üye sayısının mukayesesi sonucunda
üye sayısı fazla olan odaya (Örnek 3),
ç) Üst meslek kolunda kayıtlı üye sayılarının eşitliği durumunda, ilgili ihtisas odalarının
üye sayısının mukayesesi sonucunda üye sayısı fazla olan odaya (Örnek 4),
d) Üye sayılarının eşitliği durumunda, ilgili ihtisas odalarının oda kuruluş tarihinin mukayesesi sonucunda kuruluş tarihi eski olan odaya (Örnek 5)
yapılır.
(4) Bu maddenin birinci fıkrasının (d) bendi gereğince esnaf ve sanatkârların kaydolabileceği karma oda bulunmayan yerlerde, kaydolacağı mesleği ile alakalı en yakın ihtisas odasının tespiti yapılırken; kaydı yapılacak mesleği içerisinde barındıran üst meslek kolunda kurulu
ihtisas odaları arasından bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen sıralama doğrultusunda faaliyet yoğunluğu, meslek yoğunluğu, üst meslek yoğunluğu, üye yoğunluğu ve kuruluş tarihi
mukayese edilir.
(5) Bu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen mesleği içerisinde barındıran üst meslek
kolunda kurulu hiçbir ihtisas odası bulunmaması durumunda kayıt olunacak oda tespiti yapılırken; ilgili çalışma bölgesindeki tüm ihtisas odaları arasından bu maddenin üçüncü fıkrasında
belirtilen sıralama doğrultusunda faaliyet yoğunluğu, meslek yoğunluğu, üst meslek yoğunluğu,
üye yoğunluğu ve kuruluş tarihi mukayese edilir.
Büyükşehir statüsündeki illerde oda kayıtları
MADDE 6 – (1) Büyükşehir statüsündeki illere bağlı ilçelerdeki odaların çalışma bölgesinde faaliyet gösteren yeni üyenin kaydı, şahsın tercihini beyan eden dilekçeye uygun olarak
bu odalara ya da büyükşehir il merkezinde kurulu bulunan ilgili odaya yapılır.
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(2) Büyükşehir statüsündeki illere bağlı ilçelerde kurulu oda bulunmaması durumunda,
esnaf ve sanatkârların oda kayıtları; Bakanlıkça belirlenmiş ise en yakın ilçedeki ilgili odaya,
yahut büyükşehir il merkezlerinde kurulu ilgili odaya tercih dilekçeleri alınmak suretiyle yapılır.
En yakın ilçedeki ilgili oda, Kanunun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, oda bulunmayan ilçenin yakın ilçelere olan mesafesi ve ulaşım imkânları gözetilerek ilgili birliğin görüşü
alınarak Bakanlıkça belirlenir.
(3) Büyükşehir statüsündeki illerde bulunan ilçelerde kurulu oda bulunmaması halinde,
Büyükşehir il merkezlerinde kurulu ihtisas odasına kayıtlı esnaf ve sanatkârların yazılı taleplerine istinaden kayıtları ilgili sicil müdürlüğünce, Bakanlıkça belirlenmiş en yakın ilçedeki
ilgili odaya aktarılır.
(4) İki nüsha halinde yazılı olarak düzenlenen ve kayıt olunması talep edilen odanın
açıkça belirtildiği tercih dilekçesinin bir nüshası kişinin sicil dosyasında saklanır, diğer nüshası
kayıt olacağı odaya gönderilir.
Büyükşehir statüsünde olmayan illerde oda kayıtları
MADDE 7 – (1) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezi ve bağlı ilçelerindeki
esnaf ve sanatkârların üye kayıtları bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca yapılır.
(2) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde oda bulunmaması durumunda,
esnaf ve sanatkârların kayıtları, ilgili birlik tarafından bu ilçelerde şube açmak suretiyle tutulabilir.
(3) Oda bulunmayan ilçelerde birlik tarafından şube kurulmamış ise esnaf ve sanatkârların kayıtlarının tutulacağı oda; Kanunun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, oda bulunmayan ilçenin merkeze veya yakın ilçelere olan mesafesi ve ulaşım imkânları göz önünde
bulundurularak ve birliğin görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir. Oda bulunmayan ilçelerdeki
üyelerin kaydı Bakanlıkça belirlenen en yakın ilçedeki ilgili odaya yapılır.
(4) Şubelerde, personel eksikliği ve benzeri nedenlerle hizmet verilememesi yahut şube
hizmet biriminin fiziki olarak mevcut olmaması halinde, Bakanlıkça eksikliklerin giderilmesi
hususunda birliğe makul bir süre verilir. Bakanlıkça verilen sürede eksikliklerin giderilmemesi
durumunda ise şubeye kayıtlı esnaf ve sanatkârların kayıtları, sicil müdürlüğünce Bakanlıkça
belirlenen en yakın ilçedeki ilgili odaya aktarılır.
Örnekler
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında düzenlenen hususlar
Ek-1’de örneklendirilmiştir.
Uygulama
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında oluşan tereddütler Esnaf, Sanatkârlar ve
Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünce giderilir.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 10 – (1) 9/12/2013 tarihli ve 28846 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Esnaf
ve Sanatkârlar Odalarındaki Üye Kayıtlarına Dair Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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EK-1
ÖRNEKLER:
Örnek 1:
“47.11.01 - Bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret (belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret)” faaliyet kodundan
vergi kaydı bulunan bir kişinin mesleği “D.03 - Bakkallık, bayilik, büfecilik” mesleğidir. A
ilinde bu meslekle aynı ihtisaslıkta bulunan A Bakkallar Odası ile A Büfeciler Odası arasında
47.11.01 faaliyet kodundan kayıtlı üye sayısı olarak en fazla görüldüğü odaya kayıt gönderilir.
Örnek 2:
“47.11.01 - Bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret (belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret)” faaliyet kodundan
vergi kaydı bulunan bir kişinin mesleği “D.03 - Bakkallık, bayilik, büfecilik” mesleğidir. A
ilinde bu meslekle aynı ihtisaslıkta bulunan A Bakkallar Odası ile A Büfeciler Odası arasında
47.11.01 faaliyet kodundan kayıtlı üye sayısı olarak bir sıralama yapılamıyor ise “D.03 - Bakkallık, bayilik, büfecilik” mesleğinin ilgili ihtisas odaları arasında üye çoğunluğu olarak en
fazla görüldüğü odaya kayıt gönderilir.
Örnek 3:
“47.11.01 - Bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret (belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret)” faaliyet kodundan
vergi kaydı bulunan bir kişinin mesleği “D.03 - Bakkallık, bayilik, büfecilik” mesleğidir. A
ilinde bu meslekle aynı ihtisaslıkta bulunan A Bakkallar Odası ile A Büfeciler Odası arasında
faaliyet koduna göre üye sayısı, mesleğe göre üye sayısı olarak bir sıralama yapılamıyor ise
mesleğin üst başlığı olan “D - GIDA, TARIM” sektörünün ilgili ihtisas odaları arasında en
fazla görüldüğü odaya kayıt gönderilir.
Örnek 4:
“47.11.01 - Bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret (belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret)” faaliyet kodundan
vergi kaydı bulunan bir kişinin mesleği “D.03 - Bakkallık, bayilik, büfecilik” mesleğidir. A
ilinde bu meslekle aynı ihtisaslıkta bulunan A Bakkallar Odası ile A Büfeciler Odası arasında
faaliyet koduna göre üye sayısı, mesleğe göre üye sayısı, mesleğin dahil olduğu sektöre göre
üye sayıları olarak bir sıralama yapılamıyor ise odanın tüm üyeleri arasından en fazla görüldüğü
odaya kayıt gönderilir.
Örnek 5:
“47.11.01 - Bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret (belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret)” faaliyet kodundan
vergi kaydı bulunan bir kişinin mesleği “D.03 - Bakkallık, bayilik, büfecilik” mesleğidir. A
ilinde bu meslekle aynı ihtisaslıkta bulunan A Bakkallar Odası ile A Büfeciler Odası arasında
faaliyet koduna göre üye sayısı, mesleğe göre üye sayısı, mesleğin dahil olduğu sektöre, genel
olarak oda üye sayıları olarak bir sıralama yapılamıyor ise ilgili ihtisas odaları arasında oda
kuruluş tarihi daha erken olan odaya kayıt gönderilir.
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İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Akhisar 3. Asliye Ceza Mahkemesinden:

—— • ——

6648

—— • ——

6649

İstanbul 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:

İstanbul 37. Asliye Ceza Mahkemesinden:

6650
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İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesinden:

6653

—— • ——
İstanbul 57. Asliye Ceza Mahkemesinden:

6654
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:
İşletmemizin ihtiyacı olan 1 adet ihale aşağıda belirtilen tarih de yapılacaktır.
1 - İdarenin
a) Adresi
: E.L.İşletme Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cd.
No.89 45500 Soma/MANİSA
b) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat) Faks: 612 20 13 - 613 20 13
c) Elektronik posta adresi
: elisatinalma@eli.gov.tr
2 - İhale konusu hizmetin
a)
İhale
Niteliği-Türü–Miktarı

İhale Tarih

Kayıt No

Dosya No

2019/363471

2019-1039

ve Saati

SÜRE

20.08.2019

300

15:00

gün

Dereköy Torbalama ve Dereköy Lavvar Tesislerinde
ve

Stok

Sahalarında

(gerektiğinde

İşletme

Müdürlüğümüzün diğer iş yerlerinde) ürün (kömür,
termik nitelikli ürünler,

bant

altlarında

biriken

kömürler vb.) yüklenmesi, stokların yükseltilmesi ve
düzenlenmesi, tesislerden çıkacak taş, odun gibi
atıkların yüklenmesi, çevre düzenlemelerinin yapılması
ve buna benzer yükleme işlerinin saatlik kira bedeli
karşılığında lastik tekerlekli yükleyici ile yapılması
işidir.

b) Yapılacağı yer

: TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü (Soma /
MANİSA)’dır.
c) İşin süresi
: Yukarıdaki tabloda belirtilmiştir.
d) İhale usulü
: Açık ihale
3 - İhalenin Yapılacağı yer: ELİşletmesi Müdürlüğü Toplantı Salonu Soma/MANİSA
4 - İhale dokümanı; ELİşletmesi Müdürlüğü 13 Eylül mh. Atatürk cd. No. 89 45500
Soma / MANİSA, adresinden görülebilir ihale dokümanları 200,00 TL bedel karşılığı aynı
adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları
zorunludur.
5 - Teklifler, 2. Maddelerde belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi
Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir.
6 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir.
7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü
olmalıdır.
8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve
yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara
tabi değildir.
9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr
6613/1-1
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TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRİFİKASYON ŞEFLİKLERİNDE KULLANILMAK
ÜZERE YEDEK MALZEME ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No

: 2019/358274

1 - İdarenin:
: TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi

a) Adresi

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
d) İnternet Adresi

: 3bolgesatinalmavestokkontrolihalekomisyonu@tcdd.gov.tr
: http://www.tcdd.gov.tr/ihaleler

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Elektrifikasyon
Şefliklerinde Kullanılmak Üzere Yedek Malzeme Alımı.
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 21.08.2019 Tarihi Çarşamba Günü Saat 10.00’a 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) 250,00.- 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.

6576/1-1

—— • ——
PANCAR ANALİZ LABORATUVARI - KALİTE VE İŞLETME KONTROL
LABORATUVARI HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
Fabrikamız Kampanya Dönemi Pancar Analiz Laboratuvarı - Kalite ve İşletme Kontrol
Laboratuvarı Hizmet Alımı T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği’ne göre açık ihale usulü
ile ihale edilecektir.
İhale kayıt numarası

: 2019/357745

1 - İdarenin
a) adresi

: Taşköprü Yolu 18. Km Bük köyü Mevkii 37070
KASTAMONU
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b) telefon ve faks numarası

: 0 366 242 73 11 - 0 366 242 73 33

c) elektronik posta adresi

: -
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2 - İhale konusu hizmetin
a) niteliği, türü ve miktarı

: - Pancar Analiz Laboratuvarı için pancar getiren çiftçi
araçlarından numune alınıp % fire ile % polar şeker
varlığının tespiti;
- Kalite ve İşletme Kontrol Laboratuvarı için numune
alınması ve analizlerinin yapılması işidir.
Pancar Analiz Laboratuvarında; 30 kişi (her vardiyada
9+1 ekip başı) pancar tesellümü süresince, Kalite ve
İşletme Kontrol Laboratuvarında; 17 kişi (her vardiyada
4+1 ekip başı) üç vardiya halinde; 2 kişi ise gündüz
vardiyasında kampanya süresince olmak üzere Toplam
47 kişi çalıştırılacaktır.

b) yapılacağı yer

: Kastamonu Şeker Fabrikası

c) işin süresi

: - Pancar Analiz Laboratuvarı : 30 Kişi (± %20 toleranslı
100 gün)
- Kalite ve İşletme Kontrol Laboratuvarı: 17 Kişi (± %20
toleranslı 100 gün)

3 - İhalenin
a) yapılacağı yer

: Kastamonu Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) tarihi ve saati

: 20.08.2019, Saat:14:00

4 - İhale dokümanı Kastamonu Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil)
200,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale
dokümanını satın almaları zorunludur.
5 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu Şeker Fabrikası Haberleşme
Şefliği’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim
günü olmalıdır
8 - İş bu şartname konusu hizmet alımı Ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735
sayılı Kanunlara tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
6577/1-1
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50 KG’LIK ASTARSIZ POLİPROPİLEN KRİSTAL ŞEKER AMBALAJ TORBASI
SATIN ALINACAKTIR
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Elazığ Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
Fabrikamız 2019/2020 Kampanyası ihtiyacı (±%20 Toleranslı) 55cmx95cm ebatlarında
350.000 Adet PP Ambalaj Torbası Mal Alımı T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliğine ait
açık ihale usulüne göre ihale edilecektir.
İhale kayıt numarası
: 2019/354536
1- İdarenin
a ) Adresi
: Yurtbaşı Beldesi Cadde: 11 23179 Yurtbaşı/ELAZIĞ
b ) Telefon ve Faks Numarası
: 424 251 28 75-79, 424 251 24 14
c) Elektronik posta adresi(varsa) :
2- İhale konusu malın
a) Adı
: Fabrikamız 2019/2020 Kampanyası ihtiyacı (±%20
Toleranslı) 55cmx95cm ebatlarında PP Ambalaj
Torbası Mal Alımı
b ) Niteliği, Türü ve Miktarı
: (±%20 Toleranslı) 55cmx95cm ebatlarında 350.000
Adet PP ambalaj Torbası
c ) Teslim Yeri
: Elazığ Şeker Fabrikası Malzeme Ambarı
d ) Teslim Tarihi
: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip yüklenicinin
işe başlama talimatını aldığı tarihten itibaren işe
başlanacak olup, ihale konusu mallar teknik
şartnameye uygun olarak teslim edilecektir.
3- İhalenin
a ) Yapılacağı Yer
: Elazığ Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu
b ) Tarihi ve Saati
: 19/08/2019 Pazartesi günü, saat 14:00
4. İhalemiz, şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.
5. İhale dokümanı, Elazığ Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve KDV
Dahil 118,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
6. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
7. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Elazığ Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi
adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir.
8. Polipropilen torbalar "Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler
Yönetmeliği" (R.G. : 05.04.2018 tarih 30382 sayılı) ile "Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden
Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği" (Tebliğ No:2013/34) hüküm ve esaslarına uygun olarak
üretilecektir. "Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Plastik Madde ve Malzemelerin
Bileşenlerinin Migrasyon Testi için Temel Kurallar Tebliği" (Tebliğ No:2005/34) ve "Türk Gıda
Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemelerin Bileşenlerinin Migrasyon Testinde
Kullanılan Gıda Benzerleri Listesi Tebliği" (Tebliğ No:2013/35) hükümlerine göre polipropilen
ambalaj torbalarına ait (Referans 03.03 numaralı, katı halde kristal ya da toz şeker için Gıda
Benzeri E ile) son 1 (bir) yıl içinde yaptırılmış "Toplam Migrasyon Testi Analiz Raporu"nu
İdareye teslim edilecektir. İdareye bu analiz raporunu teslim etmeyen ve analiz sonucu uygun
olmayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden
vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi-kalemleri için teklif edilen
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme
imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim
günüdür.
12. Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur mal alımı 4734 ve 4735 sayılı
kanunlara tabi değildir.
6638/1-1
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MİKROSKOP SATIN ALINACAKTIR
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:
Mikroskop Alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren “Esaslar” ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye
ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale kayıt numarası

: 2019/358134

1 -İdarenin
a) Adresi

: MTA Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mah. Dumlupınar
Bulvarı No: 139 06800 Çankaya / ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

: 0 312 201 20 53 / 0 312 285 58 14

c) Elektronik posta adresi

:

ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa)

:

2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı

: 5 Adet , Mal Alımı
1. KISIM: 2 Adet Alttan Aydınlatmalı Trinoküler
Polarizan Mikroskop (Kamera, C-mount, Bilgisayar
Sistemi Dahil)
2. KISIM: 2 Adet Alttan-Üstten Aydınlatmalı Trinoküler
Polarizan Cevher Mikroskobu (Kamera, C-mount,
Bilgisayar Sistemi Dahil)
3. KISIM: 1 Adet Trinoküler Stereo Mikroskop
(Kamera, Dizüstü Bilgisayar Dahil)

b) Teslim [yeri/yerleri]

: MTA

Genel

Müdürlüğü

Mineraloji

Petrografi

Araştırmaları Koordinatörlüğü
c) Teslim tarihi/tarihleri

: Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlama
talimatının tebliğinden itibaren 90 (doksan) takvim
günüdür

3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer

: MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları

b) Tarihi ve saati

: 21/08/2019 - 10.30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası
belgesi;
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4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da
esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya
kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma
uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ilgili Mali
Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler
İstekliler

alım

konusu

malı

teklif

etmeye

yetkisinin

bulunup

bulunmadığını

belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerden yer alan belgelerden kendi
durumuna uygun olan belge veya belgeleri teklif eklerinde sunacaklardır.
a)İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci
olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden
biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından
sunulması yeterlidir.
İstekli imalatçı ise aşağıdaki belgelerden yalnızca birini sunabilir;
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına
düzenlenen Kapasite Raporu,

1 Ağustos 2019 – Sayı : 30849

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 67

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına
düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına
düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat
uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı
olduğunu gösteren belgeler.
İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından
sunulması yeterlidir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye
cevapları ve açıklamaları içeren doküman
İstekliler

teklif

ettikleri

malzemelerin

teknik

şartnamede

belirtilen

özelliklere

uygunluğunu teyit etmek amacıyla, teknik bilgilerin yer aldığı bilgi, resim, belge, katalog ile
teknik şartnameye verilecek cevaplar yine Teknik Şartnamenin ilgili maddelerine göre
cevaplandırılacak ve teklif ekleri kapsamında sunulacaktır. Sunmayan İstekliler değerlendirme
dışı bırakılacaktır.
İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından
sunulması yeterlidir.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından
belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini - kalemlerini teklif
eden yerli istekliler lehine % 15 (yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50, Türk Lirası karşılığı aynı
adresten (MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü
(205 nolu oda) Çankaya/ANKARA) satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube
Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla
da gönderilebilir.
9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi - kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden
vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal
kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim
fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı
Kanunlara tabi değildir.
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1 KALEM HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:
İstanbul Üniversitesi Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezince desteklenen
proje için gerekli olan 1 kalem hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (f)
bendi ile geçici 4.maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı
kararname eki esaslarının 20.maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir.
1- İdarenin
: İstanbul Üniversitesi Teknoloji Transfer Uygulama

a) Adresi

ve Araştırma Merkezi Süleymaniye Mh. 16 Mart
Şehitleri Cd. No: 20 Fatih/İstanbul
b) Telefon ve Faks Numarası

: 0212 440 00 00 / 11574

c) Elektronik Posta Adresi

: ttmbeyazit@istanbul.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği
İnternet adresi (varsa)

: -

2- İhale Konusu Hizmetin:
Niteliği, Türü

a)
1-

Kitlesel Fonlama Platformu web yazılımı
İhale Kayıt No: 2019/372292

Miktarı

İhale Tarihi İhale Saati

1 Adet

08.08.2019

10:00

b) Teslim Tarihi ve Teslim Yeri:
b-1) Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 60 iş günü içinde mesai saatleri içerisinde İ.Ü.
Siyasal Bilgiler Fakültesinde yapılacaktır
3- İhalenin
a) Yapılacağı Yer: İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Beyazıt Yerleşkesi Süleymaniye Mh.
Besim Ömer Paşa Cd. (Eski Esnaf Hastanesi ) Kat: 3 Fatih/İstanbul
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf
ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya tarihin içinde bulunduğu
yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi
odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya tarihin
içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
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1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri ve kurucuları ile
tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname belirtilen teklif mektubu
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen geçici teminat
4.1.5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya
ilişkin noter belgesi ile vekilin noter tasdikli imza sirküleri
4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması durumunda şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen
iş ortaklığı beyannamesi
4.2. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1.Bu madde boş bırakılmıştır.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhale, katılma koşullarını sağlayan tüm yerli ve yabancı isteklilere açık olup, yerli
istekli lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (İstanbul Üniversitesi Teknoloji Transfer
uygulama ve Araştırma Merkezi Süleymaniye Mah. 16 Mart Şehitleri Cad. Prof. Dr. Ümit Yaşar
Doğanay Sok. No:16) görülebilir ve 100.00 Türk Lirası karşılığı (İ.Ü. Strateji Geliştirme
Başkanlığı TR30 0001 2009 8200 0006 2002 66) yatırılan bedelin makbuzu ile yine aynı adresten
satın alınabilir.
8- Teklifler, ihale tarihi ve saatine kadar İ.Ü. Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma
Merkezi Süleymaniye Mah. 16 Mart Şehitleri Cad. Prof. Dr. Ümit Yaşar Doğanay Sok. No:16
adresine elden teslim edilebilecektir.
9- İhaleye iştirak edecek istekliler tekliflerini götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale
sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme
imzalanacaktır.
10- İstekliler ihalesine iştirak etmiş oldukları iş için teklif edilen bedelin %3’ünden az
olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü
olmalıdır.
12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13- Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde idare serbesttir.
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ÖN YETERLİK İLANI
İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:
Bilişim Alt Yapı Sistemi, 1 Adet 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü
maddesindeki (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003
tarihli 2003/6554 sayılı Kararname ekinin 19. maddesi uyarınca Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü ile ihale edilecektir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün
istekliler teklif vermeye davet edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale kayıt numarası

: 2019/358223

1 - İdarenin
a) Adresi

: İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma
Projeleri Koordinasyon Birimi Elazığ Karayolu 15. Km.
44280 Kampus-MALATYA

b) Telefon ve faks numarası

: 0.422.341 12 36-0.422.377 32 83 / Faks: 0.422.341 12 37

c) Elektronik posta adresi

: -

ç) Ön yeterlik ve ihale dokümanının
görülebileceği internet adresi (varsa): 2 -Ön yeterlik konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı

: Bilişim Altyapı Sistemi 1 Adet

b) Teslim [yeri/yerleri]

: İdarece İdari Şartnamede belirtilen yerlere veya Proje
Yürütücüsünün belirleyeceği yerlere montaj edilerek
çalışır vaziyette gerekli kontrolleri yapılarak teslim
edilecektir.

c) Teslim [tarihi/tarihleri]

: Yükleniciye siparişin tebliğinden itibaren 140 Takvim
günüdür.

3 - Ön yeterlik değerlendirmesinin
a) Yapılacağı yer

: İnönü Üniversitesi Rektörlüğü İdari Bina Kat:6 Bilimsel

b) Tarihi ve saati

: 27.08.2019 Salı günü saat: 10.00

Araştırma Projeleri Toplantı Salonu
4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik
değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek
odası belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf
ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış,
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
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2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel
kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya
imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c) Ön Yeterlilik Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu,
ç) Ön Yeterlilik Şartnamesinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal Alımı İhaleleri Uygulama
Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,
d) Vekâleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya
ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
e) Adayın ortak girişim olması halinde, Ön Yeterlilik Şartname ekinde yer alan standart
forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,
f) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan
tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak
bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
Ön yeterliğe iş ortaklığı olarak başvuruda bulunulması halinde, İş ortaklığının her bir
ortağı tarafından Ön Yeterlilik Şartnamesinin 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan
belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini
göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait
olması halinde, bu ortak (f) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler istenmeyecektir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. a- Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler.
b- Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili
temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler.
c- Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki
belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
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4.3.2. İstekli firmalar, ihale konusu iş veya benzer işlerdeki (Sunucu, depolama, ağ alt
yapısı gibi sistemlerin kurulum, montaj ve ayarlanması vb.) deneyimini gösteren, en az 1.500.000 TL
(birmilyonbeşyüzbinTL) meblağında iş bitirme belgesini teklif dosyasında sunmalıdır.
4.3.3. İstekli firmalar, teknik şartnamenin bütün maddelerini eksiksiz ve şerhsiz olarak
kabul ettiğini beyan eden, kaşeli-imzalı bir beyan yazısını teklifleri ile birlikte sunmalıdır.
4.3.4. Teknik şartnamede yer alan ürünlere ilişkin marka model listesi teklif dosyasında
sunulmalıdır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. İsteklinin son beş yıl içinde yurtiçinde veya yurtdışında kamu veya özel sektörde
gerçekleştirilen ve idarece noksansız ve ayıpsız kabul edilen ihale konusu alımı yapılan sistem ya
da sistemi oluşturan cihazlar ile ilgili benzer nitelikteki alım deneyimini gösteren belgeler.
5 - İhale yeterlilik kriterlerini sağlayan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması:
6.1. Ön yeterlik dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 Türk Lirası karşılığı
aynı adresten satın alınabilir. Doküman satış bedelinin önceden İdare hesabına havale edilmesi
kaydıyla, ihale dokümanı posta veya kargo yoluyla satın alınabilir. Dokümanın posta veya kargo
yoluyla satın alınmasına ilişkin talep yazısı, doküman bedelinin İdarenin hesabına yatırıldığına
ilişkin dekont ile birlikte ihale tarihinden en az beş gün önce İdareye faks veya posta yoluyla
bildirilir. İdare, talebin alındığı tarihi izleyen iki iş günü içinde dokümanı, doküman satın
alındığına ilişkin İdare yetkilisince imzalı formu da ekleyerek, talep sahibinin belirttiği adrese
gönderir. Bu durumda dokümanın postaya veya kargoya verildiği tarih, dokümanın satın alınma
tarihi olarak kabul edilir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik
olmasından dolayı İdare hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın posta ya da kargo ile
gönderilmesi durumunda posta ya da kargo ücreti alıcı firmaya aittir.
6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur.
7 - Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar İnönü
Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi adresine elden teslim
edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
8 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilmez.
9 - Söz Konusu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale
Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarih ve 2003/6554 sayılı Kararname
Eki Esasları hükümlerine göre yapılacaktır.
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
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Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumundan:
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Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

6741/1-1

Sayfa : 90

RESMÎ GAZETE

1 Ağustos 2019 – Sayı : 30849

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğünden:
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Enes Otan Otan Beton Laboratuvarı’nın Şeyhosman Mah. Sanayi 19. Cad. Sanayi 2.
Kısım Sit. No: 10

A/1

Merkez/YOZGAT adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 08.10.2018 tarih
ve 557/7 no.lu kararı ile verilen 622 no.lu “Laboratuvar İzin Belgesi” nin iptali ve kullanma hakkı
veren sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim
Komisyonunun (MYDK) 05.07.2019 tarihli ve 569/8 no.lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından
alınan 26.07.2019 tarihli ve 175795 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.

6662/1-1

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Beyaz Nokta Yapı Laboratuvarı İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Hürriyet
Mahallesi Vatansever Caddesi No: 52 Yakacık Kartal / İSTANBUL adresinde bulunan 184 no.lu
Laboratuvar İzin Belgesine sahip yapı malzemesi laboratuvarının, Bakanlığımız Yapı Denetim
Komisyonunun (YDK) 30.10.2008 tarih ve 239 sayılı kararı ile kullanma hakkı veren
sözleşmesinin feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 05.07.2019 tarihli ve 569/10
no.lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 26.07.2019 tarih ve 1755808 sayılı Makam
Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.

6684/1-1

—— • ——
Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:
İPTAL İLANI
22.07.2019 tarih ve 30839 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan aşağıda belirtilen öğretim
üyesi ilanımız iptal edilmiştir.
Birim

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvan

Derece

Adet

Nitelik
Eğitim Yönetimi veya Eğitim
Yönetimi, Denetimi, Planlaması

Eğitim

Eğitim

Fakültesi Bilimleri

Eğitim
Yönetimi

Dr. Öğr.
Üyesi

ve Ekonomisi
3

1

veya Eğitim

Yönetimi, Teftişi ve Planlaması
Bölümlerinin birinden doktora
derecesine sahip olmak.
6743/1-1
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Koç Üniversitesi Rektörlüğünden:
2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma
Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin aşağıda belirtilen Doçent kadrosuna
tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.
Müracaat edeceklerin 1 sayfalık başvuru dilekçesini, yayın listesi ile bilimsel yayın ve
akademik faaliyetlerini içeren özgeçmişini (Türkçe ve İngilizce) ve doçentlik belgesini PDF
formatında ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar akademikkadro@ku.edu.tr e-posta
adresine göndermeleri gerekmektedir. Posta yoluyla iletilen başvurular kabul edilmeyecektir.
Yabancı ülkelerden alınan lisans ve lisansüstü diploma ve derecelerin denkliğinin
Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.
Yabancı ülkelerde alınan doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarının Türkiye'de
geçerli sayılması için, başvuran adayın çalıştığı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun,
eşdeğerliğinin Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir.
Adayların aşağıda belirtilen genel koşullara ek olarak tabloda yer alan özel koşulları da
sağlamaları gerekmektedir.
Doçent kadrosu için:
• Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak,
• Yaptığı çalışmalarla uluslararası tanınırlığa sahip olmak,
• Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak.
Son Başvuru

Unvan /
Fakülte

Bölüm

Özel Koşullar

Kadro

Tarihi

Milletlerarası Kamu Hukuku
alanında doktora tez çalışması
yapmış olmak
Milletlerarası Kamu Hukuku
alanında doçent unvanı almış
Hukuk
Fakültesi

Milletlerarası Kamu
Hukuku Anabilim
Dalı

1
Doçent

olmak
26.08.2019
Milletlerarası Kamu Hukuku
alanında uluslararası nitelikte
seçkin yayınlar yapmış olmak
İngilizce ders verme ve yayın
yapma yeteneğine sahip
olmak
6656/1-1
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Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Üniversitemiz birimlerine
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma
Yönetmeliği’nin ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik"in ilgili hükümleri gereğince, aşağıdaki tabloda belirtilen kadrolara öğretim
elemanları alınacaktır.
İlgililerin Üniversitemizin Çıplaklı Mahallesi, Akdeniz Bulvarı No: 290 Döşemealtı/
ANTALYA adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir.
Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, süresi içinde yapılmayan
ve eksik evrakla yapılan başvurular geçersiz sayılacak ve en fazla bir pozisyon için başvuru
yapılacaktır.
İlana ilişkin ayrıntılı bilgilere, istenen belgelere ve formlara www.antalya.edu.tr
adresinden ulaşılabilir.
Üniversitemiz Birimlerinin internet sayfalarından yapılan tüm duyurular tebligat
mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
Üniversite sınav takviminde, zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
İdare gerekli gördüğü takdirde "İlanın" her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.
İlan olunur.
Öğretim Üyesi Kadro İhtiyaçları
Fakülte/
Yüksekokul

Bölüm/Program

Unvan

Kadro

İktisadi,
İdari ve
Sosyal
Bilimler
Fakültesi

İşletme Bölümü Profesör

1

Turizm
Fakültesi

Gastronomi ve
Mutfak
Sanatları
Bölümü

Dr. Öğr.
Üyesi

1

Mühendislik
Fakültesi

Makine
Mühendisliği
Bölümü

Dr. Öğr.
Üyesi

1

Mühendislik
Fakültesi

Malzeme
Bilimi ve
Nanoteknoloji
Mühendisliği

Dr. Öğr.
Üyesi

1

Meslek
Yüksekokul

Tıbbi
Laboratuvar
Teknikleri

Dr. Öğr.
Üyesi

1

Özel Koşullar
- İşletme anabilim dalında doktora yapmış olmak
- Doçentliğini Yönetim ve Strateji alanında almış
olmak
- Yurtdışı akademik tecrübesi olmak,
- İyi derecede İngilizce bilmek ve bu dilde ders vermiş
olmak
- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini turizm
alanında tamamlamış olmak.
- Smart Turizm ve Medikal Turizm alanlarında
çalışmaları olmak.
- Yükseköğretim Kurulu İngilizce ders verme
yeterliliğine sahip olmak.
- Makine Mühendisliği bölümünde lisans, yüksek
lisans ve doktora yapmış olmak.
- Isı transferi konusunda uzman olmak.
- SCI dergilerinde en az 3 yayını bulunmak.
- Yabancı dil/diller biliyor olmak.
-Kimya ve makromoleküler
bileşikler veya
Biyomalzeme alanında Doktora yapmış olmak.
- Biyomalzeme dallarında çalışmalar ve yayın yapmış
olmak.
-Yabancı dil/ler biliyor olmak.
- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini
Biyoloji alanında almış olmak,
- Genetik Toksikoloji alanında ulusal ve uluslararası
çalışmalar yapmış olmak,
- YDS, YÖKDİL veya benzeri İngilizce dil
sınavlarından 90/100 veya üstü puan almış olmak,
- Doktora sürecinde araştırmalar yapmak için yurt
dışında bulunmuş olmak
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Hukuk
Fakültesi

Kamu Hukuku
Bölümü
İdare Hukuku
Anabilim Dalı

Profesör

1

- Hukuk Fakültesi mezunu olmak.
- En az beş (5) yıl fiilen İdare Hukuku Anabilim
Dalında doçent olarak öğretim üyeliği yapmış olmak.

Hukuk
Fakültesi

Özel Hukuk
Bölümü Ticaret Dr. Öğr.
Hukuku
Üyesi
Anabilim Dalı

1

- Hukuk Fakültesi mezunu olmak.
- Ticaret Hukuku alanında doktora yapmış olmak.

1

- Doktora derecesini sahip olmak.
-Havacılık ile ilgili sertifikasyon ve uçuş tecrübesine
sahip olmak.
- Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından
pilotaj bölümü teorik yer derslerini vermek üzere
yetkilendirilmiş olmak

Sivil
Havacılık
Yüksekokulu

Pilotaj Bölümü

Dr. Öğr.
Üyesi

Öğretim Üyesi Dışındaki Kadro İhtiyaçları
Fakülte/
Yüksekokul

Güzel Sanatlar
ve Mimarlık
Fakültesi

Bölüm/Program

Unvan

İç Mimarlık ve

Öğretim

Çevre Tasarımı

Görevlisi

Özel Koşullar

Sınav Tarihleri

- Lisansını veya Yüksek Lisansını İç

Ön Değerlendirme

Mimarlık veya Mimarlık Alanında Yapmış

Tarihi:20.08.2019

olmak.

Giriş Sınavı Tarihi:

- İç Mimarlık Doktora/sanatta yeterlilik

22.08.2019

programına devam ediyor olmak.

Sınav

Sonuç

-Yükseköğretim Kurulu İngilizce ders

Açıklama

Tarihi:

verme yeterliliğine sahip olmak.

23.08.2019

Kadro

1

İngiliz Dili Edebiyatı, Amerikan Kültürü
ve

Edebiyatı,

İngilizce

Mütercim

Tercümanlık, İngiliz Dil Bilimi, İngiliz
Dili

Eğitimi,

İngilizce

Öğretmenliği

bölümlerinden birinde Lisans mezunu
Yabancı Diller
Yüksekokulu

İngilizce

Öğretim
Görevlisi

5

olmak; İngiliz Dili Edebiyatı, Amerikan
Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim
Tercümanlık, İngiliz Dil Bilimi, İngiliz
Dil Bilimi, İngiliz Dili Eğitimi, İngilizce
Öğretmenliği bölümlerinden birinde tezli
yüksek lisans

Ön Değerlendirme
Tarihi: 21.08.2019
Giriş Sınavı Tarihi:
28.08.2019
Sınav

Sonuç

Açıklama

Tarihi:

02.09.2019

derecesini tamamlamış

olmak.
Lisans eğitimini Turizm İşletmeciliği

Turizm
Fakültesi

Gastronomi ve
Mutfak Sanatları
Bölümü

Araştırma
Görevlisi

1

veya Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Ön Değerlendirme

alanında tamamlamış olmak.

Tarihi:23.08.2019

-Turizm İşletmeciliği veya Gastronomi ve

Giriş Sınavı Tarihi:

Mutfak Sanatları alanında bir yüksek

02.09.2019

lisansını tamamlamış ya da bir programa

Sınav

Sonuç

kayıtlı olmak.

Açıklama

Tarihi:

- Staj dışında sektör tecrübesine sahip

04.09.2019

olmak.
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
YÖNETMELİKLER
— Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul
ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe
Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Tekdüzen Hesap Planı Hakkında Yönetmelik
— Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşlarının Elde Ettiği Ticari İletişim Gelirlerinin
Denetimi ve Bu Gelirler Üzerinden Alınacak Üst Kurul Paylarının Beyan ve
Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu
Hakkında Yönetmelik
— Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Bilimsel Danışma Komisyonlarının
Teşkili ve Görevleri Hakkında Yönetmelik
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TEBLİĞLER
— Teknik Servislere Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM 2016/17)’de Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ (SVGM 2019/8)
— Esnaf ve Sanatkârların Kayıt Olacakları Odaların Tespiti Hakkında Tebliğ
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YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
— Anayasa Mahkemesinin 26/6/2019 Tarihli ve E: 2019/28, K: 2019/57 Sayılı
Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 20/6/2019 Tarihli ve 2016/6038 Başvuru Numaralı
Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 18/7/2019 Tarihli ve 2017/24068 Başvuru Numaralı
Kararı
YARGITAY KARARLARI
— Yargıtay 2, 3, 4 ve 16. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

25
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41
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İLÂN BÖLÜMÜ
59
a - Yargı İlânları
61
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
76
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma
179
Senetlerinin Günlük Değerleri

