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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Hazine ve Maliye Bakanlığından:
SİGORTA VE REASÜRANS İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNİN SERMAYE

YETERLİLİKLERİNİN ÖLÇÜLMESİNE VE DEĞERLENDİRİLMESİNE
İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/8/2015 tarihli ve 29454 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigorta
ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve Değerlen-
dirilmesine İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (a) ve (b) bent-
leri eklenmiş, diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiş, aynı fıkranın mevcut (ç) bendi yürür-
lükten kaldırılmıştır.

“a) Bakan: Hazine ve Maliye Bakanını,
b) Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin on ikinci fıkrası, 9 uncu maddesinin

dördüncü ve altıncı fıkrası ve 10 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki “Müsteşarlık” ibareleri
“Bakanlık” olarak, 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası, 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a),
(b) ve (c) bentleri ile 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlığa” ibareleri
“Bakanlığa” olarak, 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi ve aynı maddenin beşinci
fıkrasının (d) bendi, 5 inci maddesinin dördüncü ve altıncı fıkrası, 7 nci maddesinin üçüncü
fıkrası, 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) ve (h) bentleri, aynı maddenin üçüncü fıkrasının
(a)-1, (b)-1 ve (c)-1 bentleri ve aynı maddenin sekizinci fıkrası, 9 uncu maddesinin ikinci fık-
rasının (b) ve (c) bentleri ile 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlıkça”
ibareleri “Bakanlıkça” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasının ilk paragrafı aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Reasürans riski hesabında, reasürörlere devredilen toplam primler dikkate alınır. Tür-
kiye’de kurulmuş havuzlara, Türkiye’de ruhsat almış ve sermayesinin çoğunluğu Hazineye ait
olan reasürans şirketlerine devredilen riskler için 0, Türkiye’de ruhsat almış diğer reasürans
şirketlerine devredilen riskler için 0,03, Bakanlıkça mali ve teknik yeterlilik kriterlerine göre
oluşturulacak listede yer alan reasürans şirketlerine devredilen riskler için 0,06 (topluluk içinde
ise 0,09), söz konusu listede yer almayan diğer reasürans şirketlerine devredilen riskler için
0,12 (topluluk içinde ise 0,15) çarpanı uygulanır. Reasürans anlaşmalarında, aşağıda belirlenen
oranların aşılması durumunda, aşan kısma isabet eden reasürans primi tutarı Bakanlıkça belir-
lenecek listedeki reasürörler için 0,150 diğerleri için ise 0,300 risk katsayısı ile çarpılır:”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.”
MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

23/8/2015 29454

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

11/7/2017 30121
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KAMU TAŞINMAZLARININ TURİZM YATIRIMLARINA TAHSİSİ HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 21/7/2006 tarihli ve 26235 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Ta-
şınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (m) bendinde yer alan “Sosyal ve teknik alt yapı hizmetlerine katılım payı:” ibaresi
“Sosyal ve teknik altyapıya katılım payı:” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler
eklenmiştir.

“ş) Nitelikli spor tesisi: 31/5/2019 tarihli ve 1134 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yü-
rürlüğe konulan Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 29 uncu maddesinde
spor tesisleri için belirlenen asgari nitelikleri sağlayan, en az otuz olimpik spor branşının ger-
çekleştirildiği, uluslararası federasyonlar tarafından sertifikalandırılan, uluslararası standart ve
ölçülere uygun atletizm tesisleri, en az bir adet futbol antrenman sahası ile en az 1.500 seyirci
kapasiteli bir adet futbol maç sahasına, birer olimpik açık ve kapalı yüzme havuzuna, birer
basketbol, voleybol, hentbol müsabaka ve antrenman sahalarına sahip olan, tek bir entegre te-
sisten oluşan ve bu aktivitelerin tamamlayıcı diğer bölümlerle desteklendiği spor tesislerini,

t) Personel lojmanı alanı: Bakanlık tarafından turizm tesisi yapılmak amacıyla yatırım-
cılara tahsis edilen taşınmazların üzerinde yer alan turizm tesislerinde çalışan personelin sadece
konaklama ihtiyaçlarının giderilmesi ve yaşam kalitelerinin artırılması amacıyla; yardımcı hiz-
met ünitelerinin gerçekleştirilmesi için tahsis edilen, turizm tesisi için tahsis edilen alanın dı-
şında kalan ve bu alana bitişik olmayan, denize cephesi bulunmayan ve imar planlarında bu
amaçla ayrılan turizm tesis hizmet alanlarını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin altıncı fıkrasının birinci cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Ön izin verilen girişimci tarafından müzakerede taahhüt edilen sosyal ve teknik altyapıya katılım
payı, ön izin yazısının tebliğ tarihinden itibaren her geçen ay için Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası Para Politikası Kurulu tarafından belirlenen politika faizi oranı kadar arttırılmak su-
retiyle belirlenecek şekilde ve kesin tahsisten önce yapılan yazılı tebligat tarihinden itibaren
en geç bir ay içerisinde nakden Bakanlık Döner Sermaye Merkez Müdürlüğü hesabına yatırılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “turizm
tesisi hizmet alanı tahsisine,” ibaresi “personel lojmanı alanı tahsisine” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer
alan “kırsal ve yayla turizmi ile sağlıklı yaşam turizmi” ibaresi “kırsal ve sağlık turizmi ile ni-
telikli spor tesisleri yapılmak” olarak değiştirilmiş, onuncu fıkrasında yer alan “sosyal ve teknik
altyapı hizmetlerine katılım payı” ibaresi “sosyal ve teknik altyapıya katılım payı” olarak de-
ğiştirilmiş, ondördüncü fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “gerçekleş-
tirilecek yatırımın” ibaresinden sonra gelmek üzere “cari yıl” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer
alan “kırsal ve yayla turizmi ile sağlıklı yaşam turizmi” ibaresi “kırsal ve sağlık turizmi ile ni-
telikli spor tesisleri yapılmak” olarak değiştirilmiş, beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril-
miş, onyedinci fıkrasında yer alan “ ve yatırımdaki kısımlar için bu süre zarfında kullanım be-
deli ödenmez” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, onsekizinci fıkrasında yer alan “yıkılacak” iba-
resinden sonra gelmek üzere “ve/veya yatırım belgesi düzenlenecek” ibaresi eklenmiştir.

“(5) Girişimcilere, Arazi Tahsis Komisyon kararı ile kırk dokuz yıla kadar; ana yatı-
rımcılara ise Cumhurbaşkanı kararı ile yetmiş beş yıla kadar tahsis yapılabilir. Ancak, günü-
birlik tesisler yapılmak amacıyla yapılacak tahsislerde tahsis süresi on yılı geçemez ve bu tah-
sisler kiralama şeklinde yapılır. Tahsis süresi, kesin tahsis yazısının tebliği tarihinden başlar.
Bakanlıkça tahsis edilen taşınmazların üzerinde yapılan tesisteki konaklama ünitelerinin yatı-
rımcı veya işletmecileri tarafından üçüncü kişilere kullandırılmasına yönelik yapılan sözleş-
melerin süresi bir yılı geçemez.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kırsal
ve yayla turizmi ile sağlıklı yaşam turizmi” ibaresi “kırsal ve sağlık turizmi ile nitelikli spor
tesisi yapılmak” olarak değiştirilmiştir.
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MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bent-
lerinde yer alan “kırsal ve yayla turizmi ile sağlıklı yaşam turizmi” ibareleri “kırsal ve sağlık
turizmi ile nitelikli spor tesisi yapılmak” olarak değiştirilmiş ve altıncı fıkrasında yer alan “türü,”
ibaresi “türünün değiştirilmesi ya da” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentle-
rinde yer alan “termal ve kış turizmi amaçlı tahsislerde” ibarelerinden sonra gelmek üzere “ve
ayrıca, kırsal ve sağlık turizmi ile nitelikli spor tesisleri yapılmak amacıyla yapılan tahsisler
gibi Komisyon tarafından teşvik edilmesi uygun görülen turizm amaçlı tahsislerde” ibaresi ek-
lenmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “tahsisin
ve şirket hisselerinin devri” ibaresinden önce gelmek üzere “finansal kiralama işlemleri hariç”
ibaresi eklenmiş ve aynı fıkrada yer alan “turizm tesisi hizmet alanı” ibaresi “personel lojmanı
alanı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin ek 1 inci maddesinin başlığı “Personel lojmanı alanı
tahsisi” olarak değiştirilmiş, birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrası yürür-
lükten kaldırılmış, dördüncü fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiş ve beşinci fıkrasında yer
alan “turizm tesisi hizmet alanı” ibaresi “personel lojman alanı” olarak değiştirilmiştir.

“(1) Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi, Turizm Alan ve Turizm Merkezle-
rine ilişkin onaylı planlarında personel lojmanı alanı kullanımına ayrılan alanlar, tahsise ilişkin
hususların sağlanması ve sosyal ve teknik altyapıya katılım payı alınması şartı ile 9 uncu madde
uyarınca duyuru yapılarak Bakanlık tarafından aynı bölgede adına kamu taşınmazı tahsis edilen
yatırımcılara ana tahsisin süresiyle eş zamanlı olacak şekilde tahsis edilebilir.”
“Bu alanlar üzerinde bağımsız ve sürekli nitelikte olmayan irtifak hakkı tesis edilir. Daha önce
adına personel lojman alanı tahsisi yapılanlara aynı ana tahsise bağlı olarak yeniden tahsis ya-
pılmaz. Bu koşullara uyulmaması halinde, bu alanların tahsisleri iptal edilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin geçici 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(5) Kesin tahsis tarihine bakılmaksızın kırsal ve sağlık turizmi amaçlı tahsisler ile Ba-

kanlık tarafından nitelikli spor tesisi olduğu tespit edilen tahsisler hakkında da bu madde hü-
kümleri uygulanır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Daha önce yapılan tahsislerde ek yatırım süresi uygulaması
GEÇİCİ MADDE 11 – (1) 30/12/2016 tarihinden önce yapılan kesin tahsislerde ek

yatırım süresi verilmesinde ve kesin tahsis teminatının iadesinde inşaatın en az yüzde onbeşinin
tamamlandığının belgelenmesi şartı aranır.”

MADDE 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

21/7/2006 26235

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 16/3/2007 26464
2- 14/2/2009 27141
3- 7/1/2010 27455
4- 25/6/2011 27975
5- 23/5/2012 28301
6- 30/12/2016 29934
7- 25/9/2018 30546
8- 26/2/2019 30698
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:

TÜRKİYE TURİZM TANITIM VE GELİŞTİRME AJANSININ BÜTÇESİNİN
HAZIRLANMASI, UYGULANMASI, HARCAMALARIN YAPILMASI VE

MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İLE TURİZM PAYININ ALINMASINA
İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ajans bütçesinin hazırlanması, uygulanması,

harcamaların yapılması ve muhasebeleştirilmesi ile turizm payının alınmasına ilişkin usul ve
esasları belirlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Ajans bütçesinin hazırlanması, uygulanması, harcamaların yapıl-
ması ve muhasebeleştirilmesi ile turizm payının alınmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 11/7/2019 tarihli ve 7183 sayılı Türkiye Turizm Ta-

nıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanunun 5, 6, 7 ve 9 uncu maddelerine dayanılarak ha-
zırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Ajans: Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansını,
b) Bakan: Kültür ve Turizm Bakanını,
c) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,
ç) Danışma Kurulu: Yönetim Kuruluna ve İcra Kuruluna danışmanlık etmek ve tavsi-

yelerde bulunmak üzere Kanunun 3 üncü maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen şekilde oluş-
turulan Kurulu,

d) Genel Müdür: Ajansın yöneticisini,
e) İcra Kurulu: Ajansın yürütme organı olan ve Kanunun 3 üncü maddesinin dördüncü

fıkrasında belirtilen şekilde oluşturulan Kurulu,
f) Kanun: 11/7/2019 tarihli ve 7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı

Hakkında Kanunu,
g) Kısmi turizm işletme belgesi: 1/6/2019 tarihli ve 30791 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte tanımlanan belgeyi,
ğ) Kira geliri: Kanunun 6 ncı maddesi kapsamında kalan işletmelerin işletmecisi tara-

fından üçüncü kişilere kiraya verilen alt ünitelerden elde edilen kira gelirini,
h) Net satışlar: 7183 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince turizm payı ödeme yü-

kümlülüğü bulunanların bu payın hesabında dikkate alınacak işletmelerindeki esas faaliyetleri
çerçevesinde satılan mal ya da hizmetler karşılığında aldıkları veya tahakkuk ettirdikleri toplam
değerler ile bunlarla ilgili sübvansiyonlar, satış tarihindeki vade farkları, ihracatla ilgili dönem
içinde ortaya çıkan kur farkları gibi hasılat kalemlerine ait değerler toplamından, satış iskon-
toları ve iadeleri ile bu satışlar ile ilgili diğer indirimlerin (ihracatla ilgili dönem içinde ortaya
çıkan olumsuz kur farkları gibi) düşülmesi sonucu bulunan tutarı,

ı) Turizm payı: Ajansın kuruluş amaçlarının gerçekleştirilmesi ve faaliyetlerin finans-
manında kullanılmak üzere Kanunun 6 ncı maddesine göre alınan payı,
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i) Turizm işletme belgesi: Turizm işletmelerine işletme aşamasında Bakanlıkça verilen
belgeyi,

j) Yönetim Kurulu: Ajansın karar organı olan ve Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü
fıkrasında belirtilen şekilde oluşturulan Kurulu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Turizm Payı Tahsil Edilecek İşletmeler

Bileşik tesisler ve konaklama tesisleri
MADDE 4 – (1) Turizm payı; bileşik tesisler ile konaklama tesislerinin işletmecisi olan

gerçek veya tüzel kişilerin bu ticari işletmelerdeki faaliyetleri sonucunda elde ettikleri net satış
ve kira gelirlerinin toplamı üzerinden binde yedi buçuk oranında alınır.

(2) Bileşik tesisler; Bakanlık tarafından düzenlenen kısmi turizm işletmesi veya turizm
işletmesi belgesiyle faaliyette bulunan turizm kentleri, turizm kompleksleri ve tatil merkezlerini
kapsar.

(3) Konaklama tesisleri; Bakanlık tarafından düzenlenen kısmi turizm işletmesi veya
turizm işletmesi belgesiyle ya da ilgili kurum veya kuruluş tarafından düzenlenen işyeri açma
ve çalışma ruhsatıyla faaliyet gösteren oteller, tatil köyleri, butik oteller, konaklama içeren özel
tesisler, moteller, hosteller, pansiyonlar, apart otelleri ve konaklama içeren kırsal turizm tesisleri
ile kampingleri kapsar.

(4) Kış, termal, sağlık, kırsal ve nitelikli spor turizmi gibi Bakanlık tarafından teşvik
edilmesi uygun görülen turizm türlerinde faaliyet gösteren konaklama tesisleri için;

a) Kış turizmine yönelik faaliyet gösteren konaklama tesisleri, yan üniteleri ve mekanik
tesis işletmelerinin,

b) İlgili kamu kurum ve kuruluşundan termal olduğuna dair uygunluk yazısı verilen
konaklamalı termal tesis işletmelerinin,

c) Bünyesinde Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlanan ve bu Bakanlıkça uygunluk ya-
zısı verilen sağlık merkezi ile konaklama tesisi bulunan sağlıklı yaşam tesis işletmelerinde sa-
dece konaklama tesisi işletmelerinin,

ç) Konaklama içeren kırsal turizm tesisleri (dağ evi, köy evi, çiftlik evi, yayla evi ve
oberj) ve kamping işletmelerinin,

d) 21/7/2006 tarihli ve 26235 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelikte tanımlanan nite-
likli spor turizmi tesisi işletmelerinin,

faaliyetleri üzerinden tahsil edilecek turizm payı yüzde elli indirimli olarak uygulanır.
İndirim uygulanacak tesislerin Bakanlıktan tahsisli olup olmadığına bakılmaz.

(5) Kamu idareleri tarafından işletilen konaklama tesisleri ile kış turizmine yönelik faa-
liyet gösteren ve kamu idareleri tarafından işletilen mekanik tesis işletmelerinden turizm payı
alınmaz.

Bakanlıktan belgeli yeme-içme ve eğlence tesisleri
MADDE 5 – (1) Turizm payı; Bakanlıktan belgeli yeme-içme ve eğlence tesislerinin

işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişilerin bu ticari işletmelerdeki faaliyetleri sonucunda elde
ettikleri net satış ve kira gelirlerinin toplamı üzerinden binde yedi buçuk oranında alınır.

(2) Bu madde kapsamında, Bakanlıktan kısmi turizm işletmesi belgesi ve turizm işlet-
mesi belgesi alan müstakil 1. ve 2. sınıf ve lüks lokantalar, özel yeme-içme tesisleri, gastronomi
tesisleri, müstakil eğlence yerleri, bar, kafeterya, eğlence merkezleri ve günübirlik tesis işlet-
melerinden turizm payı tahsil edilir.
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Deniz turizmi tesisleri ve deniz turizmi araçları
MADDE 6 – (1) Turizm payı; deniz turizmi tesisleri ile Bakanlıktan belgeli deniz tu-

rizmi araçlarının işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişilerin bu ticari işletmelerdeki faaliyetleri
sonucunda elde ettikleri net satış ve kira gelirlerinin toplamı üzerinden binde yedi buçuk ora-
nında alınır.

(2) Deniz turizmi araçları; Bakanlıktan deniz turizmi araçları turizm işletmesi belgesi
alan gerçek ve tüzel kişilere ait ticari yatlar, kruvaziyer gemiler, günübirlik gezi tekneleri, da-
labilir deniz turizmi araçları, yüzer deniz turizmi araçları, özel deniz turizmi araçları, turizm
amaçlı su altı ve su üstü faaliyet araçları ile diğer deniz turizmi araçlarını kapsar.

(3) Bakanlıktan turizm işletmesi belgesi almak suretiyle sahip oldukları veya kirala-
dıkları deniz turizmi araçlarını, gezi, spor, turizm ve eğlence amacıyla işletenlerden turizm
payı tahsil edilir.

(4) Gerçek ve tüzel kişilere ait özel yatlar da dâhil deniz turizmi araçlarına güvenli bağ-
lama, karaya çekme, bakım, onarım hizmetleri, yolculara yeme, içme, dinlenme gibi hizmetleri
sunan kruvaziyer gemi limanı, yat limanı, çekek yeri, rıhtım ve iskele gibi deniz turizm tesis-
lerinden turizm payı tahsil edilir.

Seyahat acentaları
MADDE 7 – (1) Turizm payı; seyahat acentalarının işletmecisi olan gerçek veya tüzel

kişilerin bu ticari işletmelerdeki faaliyetleri sonucunda elde ettikleri net satış ve kira gelirlerinin
toplamı üzerinden on binde yedi buçuk oranında alınır. Türkiye’de faaliyet gösteren başka bir
seyahat acentasının ürününün satışına aracılık eden ve komisyon karşılığında faaliyet gösteren
seyahat acentaları için elde ettikleri komisyon, turizm payının hesabında net satış olarak esas
alınır. Charter (tarifesiz) uçuşlar hariç, münferit uçak bileti satışları turizm payının hesabına
dâhil edilmez.

(2) Seyahat acentaları; 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat
Acentaları Birliği Kanununda tanımlanan, kâr amacı ile turistlere turizm ile ilgili bilgiler ver-
meye, paket turları ve turları oluşturmaya, turizm amaçlı konaklama, ulaştırma, gezi, spor ve
eğlence hizmetlerini görmeye yetkili olan, oluşturduğu ürünü kendi veya diğer seyahat acen-
taları vasıtası ile pazarlayabilen ticarî kuruluşlardır.

(3) 1618 sayılı Kanuna göre Bakanlık tarafından verilen işletme belgesi ile faaliyet gös-
teren seyahat acentalarından turizm payı alınır.

Havayolu işletmeleri
MADDE 8 – (1) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden alınan işletme ruhsatı ile taşı-

macılık faaliyetlerinde bulunan havayolu işletmelerinin (balon, hava taksi gibi işletmeler dahil)
işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişilerin bu ticari işletmelerdeki faaliyetleri sonucunda elde
ettikleri net satış ve kira gelirlerinin toplamı üzerinden on binde yedi buçuk oranında turizm
payı alınır.

(2) Turizm payının hesabında sadece ticari yolcu taşımacılığı faaliyetleri esas alınır,
yük taşımacılığı faaliyeti dikkate alınmaz.

Havalimanı ve terminal işletmeleri
MADDE 9 – (1) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından işle-

tilenler hariç olmak üzere havalimanı ve terminal işletmelerinin işletmecisi olan gerçek veya
tüzel kişilerin bu ticari işletmelerdeki faaliyetleri sonucunda elde ettikleri net satış ve kira ge-
lirlerinin toplamı üzerinden binde iki oranında turizm payı alınır.
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(2) Havalimanı işletmeleri; havaalanı işletiminden sorumlu olan ve Ulaştırma ve Altyapı
Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatlandırılan kuruluşları kapsar.

(3) Terminal işletmeleri; Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafın-
dan inşa edilerek sonradan gerçek veya tüzel kişilere kiraya verilmek suretiyle işlettirilen ve
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatlandırılan
terminal işletmelerini kapsar.

(4) Havalimanı veya terminal işletmelerinin kısmen veya tamamen alt kiracılar aracı-
lığıyla faaliyet göstermesi durumunda turizm payı, havalimanı veya terminal işletmecisinin
elde ettiği ciro ve/veya kira geliri üzerinden alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bütçeye İlişkin Hükümler

Bütçe
MADDE 10 – (1) Bütçe, Ajansın bütçe yılı içindeki gelir ve gider tahminlerini gösteren

ve bunlara ait uygulamanın yürütülmesine yetki veren bir karardır.
(2) Ajansın bütçesi, Ajansın yıllık program ve faaliyetleri dikkate alınarak İcra Kurulu

tarafından bir yıllık olarak hazırlanır ve her yıl Ağustos ayı sonuna kadar Yönetim Kuruluna
sunulur. Yönetim Kurulu tarafından incelendikten sonra uygun bulunan Ajansın bütçesi Bakan
onayı ile yürürlüğe girer.

Bütçe ilkeleri
MADDE 11 – (1) Bütçenin hazırlanması, uygulanması ve kontrolünde aşağıdaki ilke-

lere uyulur:
a) Bütçe yılı takvim yılıdır.
b) Bütçe dışı harcama yapılamaz.
c) Ajansa bütçeyle verilen harcama yetkisi, Ajansa Kanunla verilen yetki ve görevlerin

yürütülmesi amacıyla kullanılır.
ç) Bütçe, Ajansın plan ve programlarının gerekleri ile fayda ve maliyet unsurları göz

önünde tutularak verimlilik, tutumluluk ilkelerine ve hesap dönemine göre hazırlanır ve uygu-
lanır.

d) Tüm gelir ve giderler gayri safi olarak bütçede gösterilir.
e) Bütçede gelir ve gider denkliğinin sağlanması esastır.
f) Bütçe, Yönetim Kurulu tarafından incelenir ve Bakan tarafından onaylanmadıkça

uygulanamaz.
g) Bütçe gelir ve gider tahminleri ile uygulama sonuçlarının raporlanmasında açıklık,

doğruluk ve malî saydamlık esas alınır.
ğ) Ajansın tüm gelir ve giderleri bütçelerinde gösterilir.
h) Ajans tarafından yürütülecek iş ve işlemler, bütçede yer alan ödeneklerle, Kanun

amaçlarına uygun olarak gerçekleştirilir.
Bütçenin içeriği
MADDE 12 – (1) Bütçe, bir metin ile eki cetvellerden oluşur. Bütçe metninde; gelir

tahminleri ve bunların hukuki dayanakları, gider tahminleri, harcama yetkisinin devrine ilişkin
esaslar, parasal limitler, ödenek kullanımına ilişkin esaslar ve bütçeye ilişkin diğer hususlara
yer verilir.

(2) Bütçeye bağlı cetveller şunlardır:
a) (A) Cetveli: Harcamalar tahminlerini gösterir.
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b) (B) Cetveli: Gelir tahminlerini türleri itibarıyla gösterir.

c) (C) Cetveli: Ajansın personel kadrolarını gösterir.

ç) İhtiyaç duyulan diğer cetveller.

Ajans gelir ve giderlerinin yönetimi

MADDE 13 – (1) En az yüzde seksen beşi, ülke turizminin tanıtılmasına yönelik faa-

liyetlerin, kalan kısmı ise diğer faaliyetlerin finansmanında kullanılmak kaydıyla Ajans gelirleri

ile giderlerinin yönetimi konusunda Yönetim Kurulu yetkilidir.

(2) Yönetim Kurulu, bu yetkileri kapsamında yazılı olmak ve sınırlarını açıkça belirle-

mek kaydıyla Genel Müdüre yetki devri yapabilir.

Gider tahmini

MADDE 14 – (1) Bütçenin gider kısmı, bir önceki yıl giderleri ile bütçenin uygulana-

cağı mali yıl içinde yapılması düşünülen işler esas alınarak yapılır.

(2) Ülke turizminin tanıtılmasına yönelik Ajans tarafından yürütülen faaliyetlerin fi-

nansmanı için ayrılan ödenek, bütçenin gider kısmının en az yüzde seksen beşini oluşturur.

Bütçenin gider kısmının kalanı ise personel giderleri ve genel giderlerin finansmanında kulla-

nılır.

Gelir tahmini

MADDE 15 – (1) Bütçenin gelir tahmini, kesin sonucu alınan son üç yılın gelir artış

oranları esas alınarak yapılır. Ayrıca, bütçenin uygulanacağı mali yıl içinde herhangi bir nedenle

gelirlerde artış meydana gelmesi bekleniyor ise, bu ve benzeri hususlar ile tahakkuk ettirildiği

yıl içinde tahsil edilemeyen ve sonraki yıllara devreden alacaklardan cari yıl içinde tahsil edi-

leceği tahmin edilenler gelir tahminlerinde dikkate alınır.

Gelirlerin dayanakları

MADDE 16 – (1) Ajansın gelirleri, Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında sa-

yılan gelirlerden oluşur.

Hibe, bağış ve yardımlar

MADDE 17 – (1) Ajansa yapılan şartsız hibe, bağış ve yardımlar İcra Kurulu tarafından

uygun görülmesi halinde kabul edilir. Şartlı hibe ve bağışlar ise, Yönetim Kurulu tarafından

uygun görülmesi halinde kabul edilir ve şart kılınan amaca uygun olarak kullanılır.

Bütçenin uygulanması

MADDE 18 – (1) Bir mali yıl içinde tahakkuk eden gelirler ve tahsilat o yıl bütçe ge-

lirlerini oluşturur. Ancak, tahakkuk ettiği halde yılı içinde tahsil olunamayan miktarlar tahsil

edildiği yıl bütçesine gelir yazılır.

(2) Ajans harcamaları, mevcut gelir ve nakit imkânları ile genel bütçeden aktarılacak

tutarlar dikkate alınarak gerçekleştirilir.

(3) Ait olduğu malî yılda ödenemeyen ve zamanaşımına uğramayan geçen yıllar borçları

ile ilama bağlı borçlar cari yıl bütçesinden ödenir.

(4) Yıllara sâri harcama yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir. Ajans bütçesinde cari yıl

içinde harcanmayan tutarlar bir sonraki yıl bütçesine devredilir.

(5) Gerektiğinde cetveller arasında veya aynı cetvelin maddeleri arasında Yönetim Ku-

rulunca aktarma yapılabilir.
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(6) Yıl içerisinde, karşılığı gelir bütçesinden gösterilmek suretiyle Yönetim Kurulu Ka-

rarı ile gider bütçesine ödenek ilavesi yapılabilir.

Önceki mali yıl bütçesinin uygulanması

MADDE 19 – (1) Herhangi bir sebeple bütçe kesinleşmemiş ise, bütçenin kesinleşme-

sine kadar geçecek süre içinde mevcut bütçenin uygulanmasına devam olunur. Bu durumda,

bütçenin kabulüne kadar yapılan işlemler yeni yıl bütçesine göre yapılmış sayılır.

Bütçe izleme raporu

MADDE 20 – (1) Genel Müdür tarafından; gerçekleşen gelir ve giderler ile bütçede

öngörülen gelir ve giderlerin karşılaştırmalı ve ayrıntılı olarak izlenmesi amacıyla her ayın so-

nunda bütçe izleme raporu hazırlanır ve İcra Kuruluna sunulur.

Bütçe kesin hesabının düzenlenmesi

MADDE 21 – (1) Kesin hesap; mizan, bilanço, bütçe giderleri ve bütçe gelirleri kesin

hesap cetvelleri ile ihtiyaç duyulan diğer cetvellerden oluşur. Bilanço ve gelir-gider tablosunun

çıkarılmasından sonra, hesap dönemine ilişkin bütçe ile alınan ödenekleri, yıl içinde alınmış

ek ödenekleri ve varsa ödenek iptallerini, ayrıca yıl içinde yapılan harcamalar ile kullanılmamış

ödenek artıklarını harcama kalemleri itibariyle gösteren kesin hesap cetveli İcra Kurulu tara-

fından malî yılın bitimini takip eden Mart ayı içerisinde hazırlanarak Yönetim Kurulunun in-

celemesine sunulur.

(2) Yönetim Kurulu bütçe kesin hesabını en geç Nisan ayının sonuna kadar inceler. Yö-

netim Kurulu tarafından kabul edilen kesin hesap, Bakan tarafından onaylanarak kesinleşir.

Harcama yetkisi

MADDE 22 – (1) Ajans adına harcama yapmaya, Yönetim Kurulunun verdiği yetkiler

ve belirlediği harcama limitleri kapsamında Genel Müdür yetkilidir. Genel Müdürün izin, has-

talık, geçici görev ve benzeri nedenlerle görevinden ayrılması hâlinde, harcama yapma yetkisi,

bu görevi yürüten kişi tarafından kullanılır.

(2) Genel Müdür; harcamaların bütçe ilke ve esaslarına, Yönetim Kurulu kararlarına,

Ajans mevzuatına uygun olmasından, gelirlerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından

ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapması gereken diğer işlemlerin yürütülmesi ile Ajans mal ve

haklarının gereği gibi muhafaza edilmesinin sağlanması ve yönetilmesinden sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Muhasebe İşlemlerine İlişkin Hükümler

Muhasebe işlemleri

MADDE 23 – (1) Ajansın muhasebe ve raporlama işlemleri Hazine ve Maliye Bakan-

lığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri uyarınca belirlenen tek düzen

hesap planı ve mali tabloların açıklanmasına ilişkin usul ve esaslara göre yürütülür.

Malî tablolar ile bütçe ilke ve teknikleri

MADDE 24 – (1) Malî tablolar, tahakkuk esasına göre hazırlanır. Bu esasa göre tahsilat

veya ödeme yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın gelir ve giderler gerçekleştiğinde muhasebe

kayıtlarına alınır ve ilgili oldukları dönemin malî tablolarına yansıtılır.

Dayanak belgelerin saklanması

MADDE 25 – (1) Ajans faaliyetlerinden dolayı alınması gerekli belgeler ile tutulması

zorunlu defterler büyük bir dikkat ve özen gösterilerek korunur ve saklanır.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Faaliyet Raporları, Yıllık Finansal Tablo ve Denetim

Faaliyet raporu
MADDE 26 – (1) Ajans, faaliyet raporlarını Ajans internet sitesinde ilan eder. Faaliyet

raporlarının içeriği İcra Kurulu tarafından belirlenir.
Yıllık finansal tabloların hazırlanması
MADDE 27 – (1) Bilançoda yer alan değerleri ve bu değerlerin gerçekleşmesini sağ-

layan faaliyetleri kapsayan dönem faaliyet sonuçlarını; işletme bütçesi, hedefler ve önceki yıl-
ların gerçekleşmeleriyle karşılaştırmalı olarak belirtilen, analizlere yer veren Ajansın yıllık fi-
nansal tabloları, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından ya-
yımlanan Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak İcra Kurulu tarafından ha-
zırlanır ve ilgili olduğu mali yılın bitimini izleyen iki ay içinde Yönetim Kuruluna sunulur.

Yıllık finansal tabloların denetimi
MADDE 28 – (1) Ajansın Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu

tarafından yayımlanan Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan
yıllık finansal tabloları bağımsız denetime tabidir. Bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muha-
sebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından kamu yararını ilgilendiren kuruluşların de-
netimini yapmak üzere yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşlarının en az üçünden teklif
alınmak suretiyle İcra Kurulu tarafından Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yap-
tırılır.

(2) Bağımsız denetim kuruluşlarında aşağıdaki kriterler aranır:
a) Denetim kadrosunda tam zamanlı olarak çalışan asgari üç sorumlu ortak başdenetçi,

beş kıdemli denetçi, beş denetçi bulunması.
b) Denetimin üstlenileceği hesap döneminden bir önceki hesap döneminde asgari üç

adet kamu yararını ilgilendiren kuruluş denetimini üstlenmiş olması.
c) Denetimin üstlenileceği hesap döneminden bir önceki hesap döneminde asgari

1.000.000,00.-TL tutarında (bu tutar her yıl Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Tüketici
Fiyat Endeksi oranı (TÜFE - on iki aylık ortalamalara göre yüzde değişim oranı) kadar arttırılır)
finansal tablo denetim cirosu elde etmiş olması.

(3) Denetim sonucunda düzenlenen bağımsız denetim raporları Sayıştaya gönderilir.
Sayıştay, münhasıran kendisine sunulan bağımsız denetim raporlarını esas alarak hazırlayacağı
raporu Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Ajansın 2020 yılı bütçesi, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği

tarihten itibaren en geç altmış gün içerisinde hazırlanır ve Bakanın onayı ile yürürlüğe girer.
2019 yılı gelir ve giderlerine ilişkin hususlarda bu Yönetmeliğin bütçe hazırlanması ve uygu-
lanmasına ilişkin hükümleri uygulanmaz, bu dönem için gelirlerin ve giderlerin yönetimi Ba-
kanın onayı ile gerçekleşir.

Yürürlük
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
TÜRKİYE TURİZM TANITIM VE GELİŞTİRME AJANSININ TEŞKİLATI

VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajan-

sının Yönetim Kurulu, İcra Kurulu ve Danışma Kurulunun yetki ve görevleri, Ajans yönetici-
sinin atanması, Ajansın teşkilat yapısı ve çalışması ile Yönetim Kurulunun seçimle belirlenecek
üyelerinin seçimi işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının Yönetim Kurulu,
İcra Kurulu ve Danışma Kurulunun yetki ve görevleri, Ajans yöneticisinin atanması, Ajansın
teşkilat yapısı ve çalışması ile Yönetim Kurulunun seçimle belirlenecek üyelerinin seçimi iş-
lemlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 11/7/2019 tarihli ve 7183 sayılı Türkiye Turizm Ta-

nıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin altıncı fıkrası ile 9 uncu ve
geçici 1 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Ajans: Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansını,
b) Bakan: Kültür ve Turizm Bakanını,
c) Bakan Yardımcısı: Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğünden so-

rumlu Bakan Yardımcısını,
ç) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,
d) Danışma Kurulu: Yönetim Kuruluna ve İcra Kuruluna danışmanlık etmek ve tavsi-

yelerde bulunmak üzere Kanunun 3 üncü maddesinin beşinci fıkrası uyarınca oluşturulan Ku-
rulu,

e) Genel Müdür: Ajansın yöneticisini,
f) İcra Kurulu: Ajansın yürütme organı olan ve Kanunun 3 üncü maddesinin dördüncü

fıkrası uyarınca oluşturulan Kurulu,
g) Kanun: 11/7/2019 tarihli ve 7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı

Hakkında Kanunu,
ğ) Yönetim Kurulu: Ajansın karar organı olan ve Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü

fıkrası uyarınca oluşturulan Kurulu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Ajansın Teşkilat Yapısı

Ajansın idari ve hukuki yapısı ile çalışma ilkeleri
MADDE 4 – (1) Kanunla kurulan Ajans, Kanun ile verilen görevleri yerine getirmek

üzere Bakanlıkla ilgili, tüzel kişiliği haiz, Kanunda belirtilen hususlar dışında özel hukuk hü-
kümlerine tabidir ve Ajansın merkezi İstanbul’dadır.

(2) Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı ve iştirakleri ile havalimanı ve terminal işlet-
melerinde yürütülecek tanıtım faaliyetleri hariç olmak üzere, Yönetim Kurulu, İcra Kurulu ve
Danışma Kurulu üyeleri ile Genel Müdürün eşleri, üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dere-
ceye kadar kayın hısımları, evlatlıkları, evlat edinenleri, ortakları ve yasal danışmanları ile şir-
ketlerine Ajansın asli faaliyetleri kapsamında iş verilemez.
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Ajansın organ ve birimleri
MADDE 5 – (1) Ajansın organ ve birimleri şunlardır:
a) Yönetim Kurulu.
b) İcra Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
ç) Ajansın görevlerini yerine getirebilmesi için gerek duyulan hizmet birimleri.
Seçimle belirlenen kurul üyelerinin genel nitelikleri
MADDE 6 – (1) Yönetim Kurulunun Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a),

(b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen işletmeleri temsilen seçimle belirlenecek üyeleri ile Danışma
Kurulu üyelerinde;

a) Kamu haklarından mahrum bulunmaması,
b) Ticari itibara sahip olması,
c) Seçimin yapıldığı tarih itibarıyla iflasına karar verilmiş bir tüzel kişiliğin iflas baş-

vurusu yapıldığı dönemde temsil ve ilzama yetkili yöneticisi olunmaması,
ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen

süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da
Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli
savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, basit veya nitelikli zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini ak-
lama, kaçakçılık veya vergi kaçakçılığı suçlarından hapis cezasına mahkûm olmaması,

d) Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu Emniyet Genel Müdürlüğü
tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler ile bu kapsamda olduğu Millî İstihbarat Teşkilatı
Başkanlığı tarafından bildirilen yurt dışı bağlantılı gerçek ve tüzel kişilerden olmaması,

şartları aranır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 7 – (1) Yönetim Kurulu, Bakanlıkça belirlenen turizm strateji ve politikaları

doğrultusunda aşağıdaki görevleri yerine getirir:
a) Kanunun 4 üncü maddesinde sayılan Ajansın faaliyet alanları kapsamında tüm iş ve

işlemlere yönelik kararlar almak.
b) Ajansın bütçesini, yıllık programını, yıllara sari harcama yapılacak proje ve diğer

işlemleri karara bağlamak, Ajans bütçesini Bakan onayına sunmak.
c) Genel Müdürü atamak ve personel istihdamına ilişkin hususlar ile personelde arana-

cak şartlara ilişkin karar almak.
ç) Genel Müdürün görev ve yetkileri ile harcama limitlerini belirlemek.
d) Ajansın faaliyetlerine ilişkin olarak hazırlanan altı aylık ara rapor ile yıllık faaliyet

raporunu onaylamak ve bir örneğini Bakanlığa göndermek.
Yönetim Kurulunun çalışma esasları
MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu, Başkanın çağrısı üzerine, en az üç ayda bir kez olmak

üzere ve en az dokuz üyenin katılımıyla toplanır ve kararlarını katılanların salt çoğunluğuyla
alır. Yönetim Kurulu, Bakanın başkanlığında toplanır. Bakanın katılamadığı toplantılara Bakan
Yardımcısı başkanlık eder. Toplantı gündemi, yeri ve zamanı Başkan tarafından belirlenir ve
toplantı tarihinden en az on beş gün öncesinde tüm üyelere bildirilir. En az beş üyenin teklifi
ile toplantıya gündem maddesi ilave edilebilir. Oylamalarda çekimser kalınamaz. Oyların eşit-
liği halinde Başkanın bulunduğu taraf üstün sayılır. Muhalif kalan üye, karşı oy gerekçesini
kararın altına yazarak imzalamak zorundadır.

26 Ekim 2019 – Sayı : 30930                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 13



İcra Kurulunun görevleri
MADDE 9 – (1) İcra Kurulu aşağıda belirtilen iş ve işlemleri yürütmekle görevlidir:
a) Yönetim Kurulunca alınan kararların uygulanmasına yönelik tüm iş ve işlemleri yü-

rütmek.
b) Ajans faaliyetlerine ilişkin olarak Bakanlık ile Ajans arasında gerekli koordinasyonu

sağlamak.
c) Ajansın bütçesini, yıllık programını hazırlamak, yıllara sari harcama yapılacak proje

ve diğer işlemleri belirlemek, bunları Yönetim Kurulunun onayına sunmak ve gerçekleşmelerini
takip etmek.

ç) Ajansın denetimini Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca bağımsız de-
netim kuruluşuna yaptırmak.

İcra Kurulunun çalışma esasları
MADDE 10 – (1) İcra Kurulu, Başkanın çağrısı üzerine, ayda en az iki kez olmak üzere

ve en az üç üyenin katılımıyla toplanır ve kararlarını katılanların salt çoğunluğu ile alır. İcra
Kurulu, Bakan Yardımcısının başkanlığında toplanır. Bakan Yardımcısının katılamadığı top-
lantılara Bakanlık Tanıtma Genel Müdürü başkanlık eder. Toplantı gündemi, yeri ve zamanı
Bakan Yardımcısı tarafından belirlenir ve toplantı tarihinden en az beş günü öncesinde tüm
üyelere bildirilir. En az iki üyenin teklifi ile toplantıya gündem maddesi ilave edilebilir. Oyla-
malarda çekimser kalınamaz. Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu taraf üstün sayılır.
Muhalif kalan üye, karşı oy gerekçesini kararın altına yazarak imzalamak zorundadır.

Genel Müdür
MADDE 11 – (1) Genel Müdür olarak atanacaklarda 6 ncı maddede belirtilen genel

şartlar ile Yönetim Kurulunca belirlenecek özel şartlar aranır.
(2) Genel Müdürün görevi şunlardır:
a) Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu tarafından alınan kararların uygulanmasını sağlamak

üzere gerekli iş ve işlemleri yapmak, takip etmek ve İcra Kuruluna rapor sunmak.
b) Hizmet birimleri ve Ajans faaliyetlerine ilişkin olarak ilgili kurum ve kuruluşlar ile

koordinasyonu sağlamak.
c) Ajansın, turizm sektörü başta olmak üzere reklam, tanıtım ve halkla ilişkilerle ilgili

sivil toplum kuruluşları ile ilişkilerini yönetmek.
ç) Ajansın yürüttüğü tanıtım faaliyetlerinin etkinliğini ölçmek, planlanan tanıtım ve pa-

zarlama faaliyetlerine yön vermek amacıyla Bakanlıkla iş birliği halinde ilgili kurum ve kuru-
luşlardan gerekli verileri sağlamak, bu verileri raporlamak ve başta Bakanlık olmak üzere ilgili
kurum ve kuruluşlara iletmek.

d) Ajansın idari iş ve işlemlerini yürütmek.
e) Yönetim Kurulu tarafından kendisine verilen yetkiler çerçevesinde diğer iş ve işlem-

leri yürütmek.
Danışma Kurulunun oluşumu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulunun üyeleri; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini

temsilen Birlik Başkanı, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliğini temsilen Birlik Başkanı, Türkiye
Otelciler Federasyonunu temsilen Federasyon Başkanı, Türkiye Otelciler Birliğini temsilen
Birlik Başkanı, dönüşümlü olarak görev yapmak üzere otel yöneticileri derneklerinden en fazla
üyesi olan iki derneğin birini temsilen Dernek Başkanı, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneğini
temsilen Dernek Başkanı ile Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneğini
temsilen Dernek Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliğini temsilen Birlik Başkanıdır.

(2) Danışma Kurulu; bu üyeler ile Bakan tarafından görevlendirilen diğer üyeler ara-
sından Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine göre verilen görevleri yerine getirmek üzere bir
Başkan, Başkanın bulunmadığı hallerde görev yapmak üzere bir Başkan vekili seçer.
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(3) Bakan tarafından görevlendirilenler hariç olmak üzere Danışma Kurulu üyelerinin
herhangi bir nedenle görevlerine son verilemez. Ancak, ağır hastalık veya engellilik nedeniyle
iş göremeyeceği, 6 ncı maddede belirtilen atanması için gerekli şartları taşımadığı veya sonra-
dan kaybettiği tespit edilen ya da bir yıl içerisinde mazeretsiz olarak iki toplantıya katılmayan
üyelerin görevleri Danışma Kurulu kararı ile sona erdirilir.

Danışma Kurulunun görevleri ve çalışma esasları
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kuruluna ve İcra Kuruluna danışmanlık

eder ve tavsiyelerde bulunur.
(2) Danışma Kurulu, yılda en az dört kez olmak üzere gerekli görülen hallerde Kurul

Başkanının çağrısı ile toplanır.
(3) Toplantı gündemi, yeri ve zamanı Kurul Başkanı tarafından belirlenir ve toplantı

tarihinden en az on gün öncesinde tüm üyelere bildirilir. En az iki üyenin teklifi ile toplantıya
gündem maddesi ilave edilebilir.

(4) Danışma Kurulunca bilgi, tecrübe ve uzmanlığından yararlanılabileceği düşünülen
kişi veya kurum ve kuruluşların temsilcileri toplantıya çağırılabilir veya görüşleri alınabilir.

(5) Danışma Kurulu, en az beş üyenin katılımı ile toplanır ve tavsiye kararlarını çoğun-
lukla alır. Kararlar gerekçeli olarak yazılır.

(6) Danışma Kurulu, kendisine verilen görevleri kendi sorumluluğu altında tarafsız ve
bağımsız olarak yerine getirir. Ajansın faaliyetleri kapsamında Danışma Kuruluna veya üyele-
rine icrai veya idari nitelikte bir görev verilemez. Ajansın diğer organlarına verilen görev ve
yetkiler, herhangi bir kapsam veya surette Danışma Kuruluna devredilemez. Danışma Kurulu
üyeliği ile Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu üyeliği birleşemez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yönetim Kurulu Üyelerinin Belirlenmesi

Coğrafi bölge bazında temsil edilecek üyelerin belirlenmesi
MADDE 14 – (1) Yönetim Kurulu üye seçimlerine seçmen sıfatıyla iştirak edebilmek

için, Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen işletmelerin
yetkili temsilcisi olunması şartı aranır.

(2) Bakanlıktan turizm işletmesi belgeli tüm tesislerin bulundukları coğrafi bölge ba-
zında temsilini sağlamak üzere Yönetim Kurulu üyesi olacak adaylarda, 6 ncı maddede belir-
tilenlere ilave olarak;

a) Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen Ba-
kanlıktan turizm işletmesi belgeli tesislerin yetkili temsilcisi olunması,

b) Her bir adayın bölgedeki Bakanlıktan turizm işletmesi belgeli konaklama işletmele-
rinin yatak sayısının toplamda en az onda biri oranına sahip işletmeler tarafından aday olarak
gösterilmesi,

c) Daha önce Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmemiş olunması,
ç) Turizm payı borcunun bulunmaması,
şartları aranır.
Havalimanı ve terminal işletmeleri temsili
MADDE 15 – (1) Ajans tarafından; Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdür-

lüğü tarafından işletilenler hariç olmak üzere havalimanı ve terminal işletmelerini temsilen en
yüksek cirosu olan ilk iki işletme arasından her üç yılda bir sırayla bildirilecek temsilci Kurulda
üye olarak görevlendirilir. En yüksek ciroya sahip olsa dahi aynı işletmeden iki dönem üst üste
üye görevlendirilemez.
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(2) Türkiye’de birden fazla havalimanı ve/veya terminal işletmesi bulunan gruplar/şir-
ketler için cironun tespitinde; Türkiye’de işlettikleri havalimanı ve/veya terminal işletmelerinin
toplam cirosu dikkate alınır.

(3) Yönetim Kurulunda üye olarak görevlendirilecek havalimanı ve terminal işletmeleri
temsilcilerinde 6 ncı maddede belirtilen genel şartlar aranır.

Seyahat acentalarının temsili
MADDE 16 – (1) Seyahat acentası işletme belgesi sahiplerinin kendi aralarından ilgili

mevzuatı uyarınca seçimle belirleyecekleri üyenin seçimi işlemleri, mevzuatında belirlenen
sürede ve başkanlık seçimiyle eşzamanlı olarak yapılır.

Yönetim Kurulu üyeliği ile bağdaşmayan görevler
MADDE 17 – (1) 14 üncü, 15 inci ve 16 ncı maddeler uyarınca aday olabilecek kişiler

bu maddelerden sadece biri için Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olabilir.
(2) Yönetim Kurulu üyelerinden kamu görevine atanan, milletvekili veya belediye baş-

kanı olarak seçilen kişilerin Kurul üyelikleri kendiliğinden sona erer.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçim Usul ve Esasları

Görev süresi ve seçim zamanı
MADDE 18 – (1) Seyahat acentaları temsilcisi hariç olmak üzere Yönetim Kurulu üye-

lerinden seçim ile belirlenenlerin görev süresi üç yıldır. Bu süre, seçimlerin yapıldığı yılı takip
eden yılın başından itibaren hesaplanır. Yeni üye göreve başlayıncaya kadar eski üye görevine
devam eder.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi işlemleri, görev süresinin sona ereceği yılın Eylül
ayında başlar, en geç Aralık ayının sonuna kadar bitirilir.

Seçim usul ve esasları
MADDE 19 – (1) Seçimler, elektronik ortamda Ajans bünyesinde yer alan veri taba-

nından alınan seçme ve seçilme yeterliliğine sahip olanları gösteren güncel listeler esas alınarak
ve Bakanlık temsilcisinin gözetiminde yapılır.

(2) İcra Kurulu tarafından, seçim işlemlerini yürütmek üzere Ajans personeli arasından
bir başkan ile iki üyeden oluşan ve bölgeler bazında faaliyet gösteren Seçim Sandık Kurulları
oluşturulur ve bunların yedek üyeleri de belirlenir.

(3) Seçim Sandık Kurulu; seçimlerin yürütülmesi, yönetimi ve oyların tasnifi ile gö-
revlidir, görevleri seçim ve tasnif işleri bitinceye kadar aralıksız olarak devam eder.

(4) İcra Kurulu; en az iki ay önceden seçimin yapılacağı yer ve tarihi, tirajı elli bin üze-
rinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan iki gazetede ve Ajansın internet sayfasında ilan
etmek suretiyle seçim çağrısını yapar. Ajansın internet sayfasında ayrıca, veri tabanından alınan
seçme ve seçilme yeterliliğine sahip olanları gösteren güncel listeler de on beş gün boyunca
duyurulur. İlan süresi içinde bu listelere yapılacak itirazlar, Bakanlık tarafından incelenir ve
en geç on gün içinde karara bağlanır. İtiraz üzerine verilen karar kesindir ve ilgilisine bildirilir.
Kesinleşen listeler, seçim tarihi, süresi ve seçime ilişkin diğer hususlar onaylanarak Ajansın
internet sayfasında duyurulur. İcra Kurulu, seçime ilişkin çağrıyı ayrıca Bakanlığa bildirir.

(5) Seçime ilişkin duyuru veya itiraz edilmişse itiraz sonucunda verilen karar üzerine
yapılan duyuru tarihinden itibaren on beş gün içinde adaylık başvuruları alınır, bu süre sonunda
kesinleşen aday listeleri Ajansın internet sayfasında ilan edilir.

(6) Seçim tarihinden üç ay önce temsilcisi seçme ve/veya seçilme yeterliliğine sahip
işletmelerde birleştirme, ayırma ve devir gibi hukuki statü değişiklikleri seçim listelerinin oluş-
turulmasında dikkate alınmaz.

Sayfa : 16                               RESMÎ GAZETE                                 26 Ekim 2019 – Sayı : 30930



(7) Seçim gizli oy ve açık tasnif esaslarına göre yapılır. İlgili bölgede faaliyet gösteren
Bakanlıktan turizm işletmesi belgeli tüm tesislere her belge için bir oy hakkı verilir. Oylar ilan
edilen gün ve saatte belirlenen yerlerde, Seçim Sandık Kurulunun huzurunda sandığa atılmak
suretiyle kullanılır. Danışma Kurulunda üye olarak temsilcisi bulunan Birlik, Federasyon ve
Derneklerin her biri seçim süresince bir müşahit bulundurabilir.

(8) Yapılacak seçim sonucunda en fazla oy alan aday Yönetim Kurulu üyesi olarak be-
lirlenir. Yönetim Kurulu üyesi seçiminde oyların eşit çıkması halinde en çok oy alan iki aday
arasında, aynı usulle ikinci tur seçimi yapılır. İkinci turda da oyların eşit çıkması halinde Yö-
netim Kurulu üyesi kura usulüyle belirlenir. Seçim süresinin sonunda seçim sonuçları bir tuta-
nağa bağlanır ve Ajansın internet sayfasında ilan edilir. Seçime itiraz süresi, seçim sonuçlarının
ilanından itibaren bir gündür. Seçime yapılacak itirazlar, Bakanlık tarafından incelenir ve en
geç on gün içinde karara bağlanır. Bakanlığın kararı kesindir.

(9) Seçildikleri kesinleşenlere, İcra Kurulu tarafından durum bir yazıyla derhal bildirilir
ve ayrıca internet sayfasında duyurulur.

(10) Görev süreleri dolmadan Yönetim Kurulunun seçimle belirlenen üyelerinin her-
hangi bir nedenle görevlerine son verilemez. Ancak, ağır hastalık veya engellilik nedeniyle iş
göremeyeceği, seçilmesi için gerekli şartları taşımadığı veya kaybettiği tespit edilen ya da bir
yıl içerisinde mazeretsiz olarak iki toplantıya katılmayan üyelerin görevlerine Yönetim Kurulu
kararıyla son verilir. Bu şekilde görevine son verilen veya istifası Yönetim Kurulunca kabul
edilen üye yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere Yönetim Kurulu tarafından bir ay içerisinde
seçildiği bölgeye göre ikinci en yüksek oyu alan kişi üye olarak görevlendirilir.

Seçimlerin iptali ve yenilenmesi
MADDE 20 – (1) Yönetim Kurulu tarafından; herhangi bir sebeple seçimin durdurul-

masına veya seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük veya mevzuata aykırı uygu-
lamanın tespiti sebebiyle seçimlerin iptaline karar verilmesi halinde, durdurulmasına veya ip-
taline karar verilen seçimin, bir aydan az, iki aydan fazla olmamak üzere yenileneceği tarih
tespit edilerek, seçimler yenilenir. Bu durumda mevcut Yönetim Kurulu üyeleri görevlerine
devam eder.

Siyasi propaganda yasağı
MADDE 21 – (1) Seçimde siyasi partiler, sendikalar ve sendika üst kuruluşları aday

gösteremezler, belirli adayların leh ve aleyhlerinde faaliyette bulunamazlar ve propaganda ya-
pamazlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel istihdamı
MADDE 22 – (1) Ajansta, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa tabi personel

istihdam edilir. Kamu kurum ve kuruluşlarına personel alınmasına ve geçici personel görev-
lendirilmesine dair mevzuat hükümleri Ajans tarafından istihdam edilecek personel hakkında
uygulanmaz.

Geçiş süreci
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Ajansın seçimle belirlenecek Yönetim Kurulu üyelerinin ilk

seçim işlemleri, 31/12/2019 tarihi itibarıyla tamamlanır ve bu üyeler 1/1/2020 tarihi itibarıyla
görevine başlar.

Yürürlük
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.
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TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

YAPI SAHİPLERİ İLE YAPI DENETİMİ HİZMET SÖZLEŞMESİ İMZALAYACAK

YAPI DENETİM KURULUŞLARININ ELEKTRONİK ORTAMDA

BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR

TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 29/12/2018 tarihli ve 30640 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Sa-
hipleri ile Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi İmzalayacak Yapı Denetim Kuruluşlarının Elek-
tronik Ortamda Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (ı) ve (i) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ı) Küme yapı: 1/1/2019 öncesi için; yapı denetimi hizmet sözleşmesi imzalanarak ruh-
satlandırılan yapılardan, yapı denetimi hizmet sözleşmesi feshedilen, aynı adada veya parselde
aynı yapı müteahhidi tarafından inşasına devam edilecek sayısı iki veya daha fazla olan ve her-
hangi birine daha önce Bakanlıkça elektronik ortamda görevlendirme yapılmadan yapı sahibi
veya yapı sahiplerinin talebi üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün onayı alınan yapıları
veya 1/1/2019 sonrası için; aynı adada veya parselde aynı yapı müteahhidi tarafından inşa edi-
lecek ve proje müelliflerince elektronik ortama bilgileri en fazla 30 gün içerisinde girilen sayısı
iki veya daha fazla olan ve bu yapılardan herhangi birine daha önce Bakanlıkça elektronik or-
tamda görevlendirme yapılmadan talep üzerine bulunduğu ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdür-
lüklerinin onayı alınan yapıları,

i) Son iş: Yapı denetim kuruluşunun, Yönetmeliğin 11 inci maddesiyle verilen yetki sı-
nırının üzerine çıktığı son bir yapıyı veya aynı küme yapı içerisinde yer almak koşuluyla, Yö-
netmeliğin 11 inci maddesiyle verilen yetki sınırının üzerine çıktığı Bakanlıkça elektronik or-
tamda belirlenen yapı ile o yapının bulunduğu parselde Bakanlıkça elektronik ortamda görev-
lendirme yapılacak diğer yapıları,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde
yer alan “15 gün” ibareleri “toplam yapı inşaat alanı 50.000 m2’ye (dahil) kadar olan yapılarda
15 gün, diğer yapılarda 20 gün” olarak değiştirilmiş ve (c) bendinin sonuna aşağıdaki cümle
eklenmiştir.
“Ancak küme yapı içerisinde kalan bir yapının (b) bendi kapsamında yapı denetim hizmet söz-
leşmesinin imzalanmadığının tespit edilmesi halinde ise yapı denetim kuruluşu bu durumdaki
her bir yapı için fiilin gerçekleşmesini müteakip 60 gün süreyle sıralamadan çıkarılır.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası, altıncı fıkrasının (e),
(f) ve (g) bentleri ile yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve altıncı fıkrasının (d)
bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“(4) Elektronik ortamda görevlendirilen yapı denetim kuruluşunun görevlendirilmesini
müteakip toplam yapı inşaat alanı 50.000 m2’ye (dahil) kadar olan yapılarda 10 gün, diğer ya-
pılarda 15 gün içinde o yapı için gerekli denetim elemanlarını görevlendirmemesi durumunda;

a) Elektronik ortamda belirlenen yapı denetim kuruluşunun görevlendirilmesini mü-
teakip toplam yapı inşaat alanı 50.000 m2’ye (dahil) kadar olan yapıda 10 gün, diğerlerinde
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15 gün içinde o yapı için gerekli denetim elemanlarını görevlendirmeyerek yapının sorumlu-
luğunu üstlenmemesi halinde bu hakkını kaybeder ve Bakanlıkça yapı için bu maddede belir-
tilen esaslar dahilinde yeniden elektronik ortamda görevlendirme yapılarak, 50.000 m2’ye (da-
hil) kadar olan yapıda 10 gün, diğerlerinde 15 gün içerisinde yapının sorumluluğunu üstlen-
meyen yapı denetim kuruluşu 7 nci madde uyarınca yapılan sıralamadan 60 gün süreyle çıka-
rılır. Bu fıkra kapsamındaki sıradan çıkarılma süreleri Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme
Bölgeleri, Organize Sanayi Bölgeleri, Serbest Bölgeler ve Sanayi Siteleri onaylı sınırı içeri-
sindeki yapılarda gerçekleşen fiiller için %50 arttırılır.

b) Bu fıkra hükmüne göre sıradan çıkarılma işlemleri sıradan çıkarılmayı gerektiren
eylemin gerçekleştiği tarihi takip eden 60 gün veya 60 günün %50 arttırılması sonucu bulunan
süre boyunca uygulanır.”

“e) Küme yapıda yer alan yapı veya yapılara ilişkin bilgilerin yanlış olması nedeniyle
yanlış görevlendirme yapılması ve yapı ruhsatının alınmasından önce bu durumun anlaşılması
halinde, ilgili idarece durumun teyidinin yapılmasını müteakip Bakanlıkça yapı denetim kuru-
luşunun o iş veya işler için görevlendirilmesi kaldırılır ve söz konusu işin veya işlerin puanı
yapı denetim kuruluşunun üzerinden düşülür.

f) Küme yapıda yer alan yapı veya yapılara ilişkin bilgilerin yanlış olması nedeniyle
yanlış görevlendirme yapılması ve bu durumun yapı ruhsatı alındıktan sonra anlaşılması ha-
linde, yapıda yanlış görevlendirilme yapılmasının devamına neden olan sorumluluğu için yapı
denetim kuruluşu, Bakanlıkça tespiti müteakip 60 gün süreyle sıralamadan çıkarılır.

g) Küme yapı içinde yer alan yapılarda daha sonraki aşamada, yapı müteahhidi bilgi-
sinin yanlış olması durumu hariç olmak üzere, yapı müteahhidi değişikliği olması halinde yapı
o küme yapı içinde kalmaya devam eder.”

“(7) Mevcut yapı veya yapılara ilave olarak aynı alanda inşa edilecek istinat duvarı,
havuz ve benzeri eklentilere ilişkin görevlendirmeler için;

a) Bu eklentilere ilişkin belirlemeler ilgili idarece yapılır.
b) Bakanlıkça, yapı veya küme yapıya yapılacak eklentilerde, 7 nci madde uyarınca

yapılan sıralamada olması veya son işi olmak koşuluyla yalnız 7 nci maddenin on ikinci fıkra-
sının (d) bendi uyarınca sıralamada yer almaması halinde, öncelikle eklenti yapılacak yapı veya
küme yapının yapı denetim kuruluşu görevlendirilir.

c) Elektronik ortamda görevlendirme yapılacak eklentinin, denetimi farklı yapı denetim
kuruluşları tarafından yürütülen birden fazla yapı veya küme yapıya ait olması halinde (b) ben-
dindeki öncelikli hak, yapılardaki veya küme yapılardaki görevlendirme sıralaması ilk olandan
sonrakine doğru verilir.

ç) Bu fıkra kapsamında elektronik ortamda görevlendirme yapılacak yapının denetimi-
nin yapı denetim kuruluşu veya kuruluşlarının o iş nedeniyle yeni iş almaktan men cezası alması
veya başka bir nedenle üstlenilememesi halinde, yapı için bu maddedeki esaslar dahilinde Ba-
kanlıkça elektronik ortamda yeni bir yapı denetim kuruluşu belirlenir.

d) Bu fıkra uyarınca yapıya ilişkin bilgilerin yanlış olması nedeniyle yanlış görevlen-
dirilen yapı denetim kuruluşunun yapı ruhsatı alınma aşamasından önce anlaşılması halinde,
ilgili idarece durumun teyidinin yapılmasını müteakip Bakanlıkça yapı denetim kuruluşunun
o iş için görevlendirilmesi kaldırılarak söz konusu işin veya işlerin puanı yapı denetim kuru-
luşunun üzerinden düşülür.
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e)  Yapıya ilişkin bilgilerin yanlış olması nedeniyle yapı denetim kuruluşunun yapıda
(b) veya (c) bendi uyarınca yanlış görevlendirildiğinin yapı ruhsatı alındıktan sonra anlaşılması
halinde, yapıda yanlış görevlendirilme yapılmasının devamına neden olan sorumluluğu için
yapı denetim kuruluşu, Bakanlıkça tespiti müteakip 60 gün süreyle sıralamadan çıkarılır.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin geçici 1 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(3) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihte hakkında uygulanmakta olan sıradan çıkarılma

işlemi devam eden yapı denetim kuruluşları için söz konusu sıradan çıkarılma süreleri konu-
sunda bu Tebliğin yapı denetim kuruluşu lehine olan hükümleri uygulanır.

(4) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlıkça elektronik ortamda görev-
lendirme yapılan işler 7 nci maddenin dördüncü fıkrasının (c) bendinin son cümlesi kapsamında
dikkate alınmayıp, aynı bendin diğer hükümleri kapsamında değerlendirilir.

(5) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlıkça elektronik ortamda görev-
lendirme yapılan işler, 8 inci maddenin altıncı fıkrasının (f) bendi ve yedinci fıkrasının (e)
bendi kapsamında yürütülecek sıradan çıkarılma işlemlerinde dikkate alınmaz.

(6) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlıkça elektronik ortamda görev-
lendirmesi yapılan ve bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihte yapı denetim kuruluşuna o iş için
verilen denetim elemanı görevlendirme süresi sona ermeyen işlerde 8 inci maddenin dördüncü
fıkrası kapsamında yürütülecek işlemler bu Tebliğe göre tamamlanır. Ancak bu durumdaki iş-
lerden Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Organize Sanayi Bölgeleri, Serbest
Bölgeler ve Sanayi Siteleri onaylı sınırı içerisindeki yapılarda gerçekleşen fiiller için yapılacak
sıradan çıkarılma işlemlerinde %50 artırım uygulanmaz.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Eski işlerde yapı denetim kuruluşunun denetim elemanı görevlendirme ve sözleşme

imzalama süreleri

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlıkça
elektronik ortamda görevlendirme yapılan ve bu görevlendirmesi kaldırılmayan işlerde 7 nci
ve 8 inci maddenin ilgili hükümleri uyarınca yürütülecek işlemlerde yapı denetim kuruluşunun
denetim elemanı görevlendirme ve sözleşme imzalama süreleri konusunda bu Tebliğin yapı
denetim kuruluşunun lehine olan hükümleri dikkate alınır.”

MADDE 6 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

—— • ——
DÜZELTME

22 Ekim 2019 tarihli ve 30926 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 21 Ekim 2019 tarihli
ve 1676 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında yer alan “hükümleri” ibaresinden sonra gelmek üzere,
sehven yayımlanmayan “gereğince karar verilmiştir.” ibaresi eklenerek düzeltilmiştir.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

29/12/2018 30640

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

30/5/2019 30789
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 

Ankara 42. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 9403 

—— • —— 

Ankara 37. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 9404 



Sayfa : 22 RESMÎ GAZETE 26 Ekim 2019 – Sayı : 30930 

 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

İşletme Müdürlüğümüz Eynez’den kömür yükleme Soma Termiğe taşıma hizmet alımı işi 

açık ihale usulü ile aşağıda belirtilen tarihte ihale edilecektir. 

1 - İdarenin  

a) Adresi : E.L.İ. Müdürlüğü Atatürk cd. No: 111  45500 Soma/MANİSA 

b) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat)   Fax 612 20 13 - 613 20 13  

c) Elektronik posta adresi : elisatinalma@eli.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin  

a) 

 

N i t e l i ğ i - T ü r ü - M i k t a r ı 

İhale 

Kayıt No Dosya No 

İhale Tarih 

ve Saati SÜRE 

1- 

Kontrol Şube Müdürlüğü Eynez Yeraltı Kontrol 

Başmühendisliği’ne bağlı stok sahalarından 

425.000 ton kömürün yüklenmesi, Soma B 

Termik Santrali 1-4 ve 5-6 Üniteleri kamyon 

bunkerlerine veya stok sahalarına taşınması ve 

boşaltılması işi. 

2019-542247 2019-1434 
05.11.2019 

14:00 
90 gün 

 

b) Yapılacağı yer : ELİ Müdürlüğü SOMA/MANİSA. 

c) İşin süresi : İhale süreleri takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir. 

d) İhale usulü : Açık ihale 

3 - İhalenin Yapılacağı yer : ELİ Müdürlüğü Komisyon odası Soma / MANİSA 

4 - İhale dokümanı; ELİ Müdürlüğü Atatürk Cad. No: 111    45500 Soma / MANİSA, 

adreslerinde görülebilir. İhale dokümanlarının şartnamelerini 200,00 TL, karşılığında aynı 

adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

5 - Teklifler 2. maddelerde belirtilen ihale tarih 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 süreleri, ihale tarihinden itibaren 60 gündür. 

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 9371/1-1 
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178 KALEM DEMİRYOLU ELEKTRİFİKASYON YEDEK  

MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2019/531006 

İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. 

Silo Yolu Cad. No: 2/1   GAR/AFYONKARAHİSAR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21 - 0 272 214 19 43 

c) Elektronik Posta Adresi : www.tcdd.gov.tr(7bolgesatinalmavestokkontrol 

mudurlugu@tcdd.gov.tr) 

1 - İhale konusu işin adı ve miktarı: 

Eskişehir-Kütahya-Balıkesir hat kesiminde elektrifikasyon işletmesinin devamlılığının 

sağlanması amacıyla arıza ve bakım çalışmalarında kullanılmak üzere 178 kalem demiryolu 

elektrifikasyon yedek malzeme (Teknik şartnameye göre) alım işidir. 

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu Eğitim ve Toplantı Salonu- GAR/AFYONKARAHİSAR adresine ihale gün ve saati 

olan 21/11/2019 günü saat 14/30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Satın Alma ve Stok Kontrol Servis 

Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyon Bürosu GAR/AFYONKARAHİSAR adresinde 

görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup, 

doküman bedeli KDV Dahil 150,00 TL’nin T. Vakıflar Bankası TR 60000 1500 15800 728839 

8248 -TC. ZİRAAT BANKASI- TR400001000021070385575099 -T. HALK BANKASI- 

TR540001200918300013000003 hesap numaralarına ödenmesine müteakip, TCDD İşletmesi 7. 

Bölge Satın Alma ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyon 

Bürosu GAR/AFYONKARAHİSAR adresinden temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 9194/1-1 
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KENDİNDEN EMNİYETLİ GÜÇ KAYNAĞI ÜNİTESİ  

TEMİNİ İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
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MUHTELİF TESİSLER 5 (BEŞ) YILLIĞINA KİRAYA VERİLECEKTİR 

Derince Belediye Başkanlığından: 

1 - Derince İlçesi, Yavuz Sultan Mah. Harikalar Sahilini kapsayan 94.958,29 m² 

yüzölçümlü Devletin Hüküm ve Tasarrufu altındaki Bakanlıkça onaylı deniz dolgu alanında 

bulunan Restoran, Kafe, Çay Bahçesi, Büfe, Wc, Oyun ve Eğlence alanları gibi tesisler ile 

günübirlik ihtiyaçlara yönelik belirlenecek alanların toplum yararına açık olmak şartıyla sosyal, 

kültürel ve sportif faaliyetlerde kullanılmak amacıyla 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. 

maddesi gereğince “Kapalı Teklif Usulü” ile 5 (beş) yıllığına kiralama ihalesi yapılacaktır. 

2 - İhale, 06.11.2019 Çarşamba günü, saat 10.30’da Çenedağ Mahallesi, Denizciler 

Caddesi, Belediye Hizmet Binası, No: 83, K:3 adresinde bulunan Derince Belediyesi Encümen 

Salonunda yapılacaktır. 

3 - İhaleye konu taşınmazın aylık muhammen kira bedeli 50.000,00TL+KDV olup 5 (beş) 

yıllık muhammen kiralama bedeli 3.000.000,00-TL+KDV ve Geçici teminatı 90.000,00-TL dir. 

4 - İhaleye katılmak isteyenlerden; 

A) Gerçek / Tüzel Kişilerde Aranan Şartlar 

• Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz (Asıl) 

• Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya Teminat Mektubu (Asıl) 

• Kanuni adresini belirten Adres Beyanı (Gerçek Kişilerde; İkametgâh Belgesi) 

• Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli İmza Sirküleri (Asıl) (Gerçek 

Kişilerde: Noter tasdikli İmza Beyannamesi Derneklerde; Derneğin Noter onaylı imza sirküleri 

veya ihale ile ilgili Yönetim Kurulu Kararı ile ihaleye katılmak için yetki verilen kişiye ait Noter 

onaylı İmza Beyannamesi) 

• Tüzel Kişi; Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu odadan 2019 yılına ait Oda Kayıt Belgesi 

(Asıl) / Gerçek Kişi; Nüfus Kayıt Örneği) / (Dernek; Dernekler Müdürlüğü Faaliyet Belgesi) 

• Vekaleten katılımda Noter tasdikli vekaletname ile vekilin İmza Beyannamesi(Asıl) 

• Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi (Asıl) 

• Katılımcı tarafından İmzalı Şartname 

B) Diğer Şartlar 

• Söz konusu ihale, 2886 sayılı D.İ.K.’na göre düzenlenmiş olup, istenen bütün bilgi ve 

belgelerin (geçici teminat belgesi dâhil) bu Kanuna uygun olması gerekmektedir. 

• İhale şartnamesi, 5.000,00-TL bedel karşılığında Derince Belediyesi Emlak ve İstimlâk 

Müdürlüğünden imza karşılığı istekli veya yetkili vekillerine verilecektir. İhale şartnamesi aynı 

yerde ücretsiz görülebilir. 

• İhaleyi kazanan katılımcı; sözleşme yapılmadan önce Ticari güvenin sağlanması ve 

tarafların haklarını güvence altına alınması için idareye 200.000,00-TL ödeyecektir. 

• İstekliler istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya noter tasdikli suretlerini 

eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) iş günü önce 05/11/2019 Salı 

günü, saat 14:00’a kadar Derince Belediyesi Ek Bina 4. katta bulunan Emlak ve İstimlak 

Müdürlüğüne teslim edebileceği gibi aynı tarih ve saatte kadar İdareye ulaşması şartıyla iadeli 

taahhütlü olarak ta gönderilebilir. 

5 - Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup teklif edilen bedeli uygun görmediği 

takdirde ihaleyi yapmayabilir. 

2886 sayılı Yasanın 17. maddesi gereği ilan olunur. 

 9236/1-1 
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YG-AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Samsun Bafra Karma ve Medikal İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet 

Başkanlığından:  

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan Samsun Bafra Karma ve Medikal İhtisas Organize Sanayi 

Bölgesi (II. Etap) alanına ait, YG-AG elektrik şebekesi yapım işi, birim fiyat esası ve birim 

fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf 

teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin Adresi : Doğankaya Mahallesi OSB 4. Cad. No: 6 Bafra/SAMSUN 

2 - İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : YG-AG Elektrik Şebekesi Yapım İşi 

b) Yapılacağı yer : Bafra/SAMSUN 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır. 

d) İşin süresi : 30/11/2020 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

e) Keşif Bedeli  

   (2019 TEDAŞ B.F. ile) : 2.700.000 TL 

f) Geçici Teminatı :      81.000 TL 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası 

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir 

Yolu 2151. Cad. No: 154    1. Kat 159 nolu Toplantı 

Salonu Çankaya- ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 14/11/2019 - Saat 10.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
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3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 

4) İş Deneyim Belgesi. 

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 

gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 

edilen bedelin en az % 80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim 

Belgesinin ve bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa 

ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo 

indirici ve dağıtım merkezi, şalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, dağıtım veya harici 

aydınlatma şebekesi yapımı işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 

ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 

değerlendirilmek üzere, Elektrik, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş 

veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 

39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Keşif bedelinin en az % 20 ‘si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 

Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 

bildirimi. 

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya 

daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 

durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 

veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden 

sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 

korunduğunu gösteren belge. 
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F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

G) Keşif bedelinin % 3’ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

J) İç Zarf. 

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf, kapalı zarf içerisinde 

teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda 

istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 

10.00’a kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği 

gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim 

edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3 üncü maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7- İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında veya 

Samsun Bafra Karma ve Medikal İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet 

Başkanlığının Doğankaya Mahallesi OSB 4. Cad. No: 6 Bafra/SAMSUN adreslerinde görülebilir 

veya 400 TL karşılığı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin 

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

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

10 - KDV uygulaması, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve 

ikincil mevzuatı uyarınca yapılır. İstisnalardan kaynaklanan iade talepleri Hazine ve Maliye 

Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

 9394/2-1 
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ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Tekirdağ Ergene 2 Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan, Tekirdağ Ergene 2 Organize Sanayi Bölgesi 732 hektarlık 

alanına ait altyapı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere 

işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin Adresi : Ulaş OSB Mah. 206 Sokak No: 2 Ergene 2 OSB 

ERGENE/TEKİRDAĞ 

2 - İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 732 hektarlık Organize Sanayi Bölgesi alanına ait yol, 

içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu inşaatlarından 

müteşekkil altyapı yapım işi 

b) Yapılacağı yer : Ergene / TEKİRDAĞ 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır. 

d) İşin süresi :  30/11/2021 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

e) Keşif Bedeli (2019 B.F. ile) : 155.817.605 TL 

f) Geçici Teminatı : 4.674.528,15 TL 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası 

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir 

Yolu 2151. Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu Toplantı 

Salonu Çankaya-ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 12/11/2019 - Saat 10.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
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3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 

4) İş Deneyim Belgesi. 

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 

gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 

edilen bedelin en az % 80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim 

Belgesinin ve bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa 

ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, 

drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 

ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 

değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk 

sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde 

belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 

Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 

bildirimi. 

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya 

daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 

durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 

veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden 

sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 

korunduğunu gösteren belge. 

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 
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G) Keşif bedelinin % 3’ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

J) İç Zarf. 

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye 

katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif 

dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet 

Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151 Cad. No: 154 1. Kat 155 

nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün 

ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate 

alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3’üncü maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151 Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında veya 

Tekirdağ Ergene 2 Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Ulaş OSB Mah. 206 

Sokak No: 2 Ergene 2 OSB ERGENE / TEKİRDAĞ adreslerinde görülebilir veya 600 TL 

karşılığı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar 

Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

10 - KDV uygulaması, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve 

ikincil mevzuatı uyarınca yapılır. İstisnalardan kaynaklanan iade talepleri Hazine ve Maliye 

Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11 - Müteşebbis Heyet Başkanlığımız, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

 9228/2-2 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Sağlık Bakanlığından: 
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Sağlık Bakanlığından: 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

 
 9396/1-1 

  



Sayfa : 38 RESMÎ GAZETE 26 Ekim 2019 – Sayı : 30930 

 

Tarım ve Orman Bakanlığından: 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 
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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünden: 
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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünden: 
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Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
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Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: 

 

 9342/1-1 

—— • —— 

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: 

 

 9343/1-1 

—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Petrol Piyasası 

Lisans Yönetmeliğinin “Lisansların Sona Ermesi ve İptali” başlıklı 17 nci maddesinde yer alan: 

“Lisans sona erdirme işlemi Kurul tarafından veya bu yetkinin devredilmesi durumunda 

Başkanlık veya Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilir. Lisanslar;…     

e) Lisans başvurusu kapsamında aranan işyeri açma ve çalışma ruhsatı hariç bir belgenin 

geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaşılması üzerine, durumun lisans sahibine bildirilerek 

tebligatı izleyen onbeş gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazının istenmesine rağmen, bu 

sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi halinde,… sona erdirilir.” hükmü 

uyarınca, 03/11/2016 tarihli ve MYĞ/6575-1/37570 numaralı madeni yağ lisansı sahibi 

BAYTEM GERİ DÖNÜŞÜM MADENİ YAĞLAR METAL HURDA PLASTİK İNŞAAT 

NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin; TS 13541 Hizmet Yeterlilik 

Belgesinin geçerliliğini yitirdiği anlaşıldığından, lisans sahibinin geçerli TS 13541 Hizmet 

Yeterlilik Belgesini ilânen tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde “Enerji Piyasası Düzenleme 

Kurumu Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 51/C   06530 

Yüzüncüyıl/ANKARA” adresine göndermesi gerektiği, süresi içerisinde gönderilmeyen 

belgelerin dikkate alınmayacağı ve ilgilinin lisansının sona erdirileceği hususları 7201 sayılı 

Tebligat Kanunu uyarınca ilânen tebliğ olunur. 9341/1-1 
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu Projesi Yap-İşlet-Devret Modeli ile Yapılması, 

İşletilmesi ve Devri İşinde Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu ve Bağlantı Yolları (Km:15+366-

65+700) arası kesiminin, 6001 Sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkındaki 

Kanunun 15. Maddesi gereğince trafiğe açılması Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 

onaylanmıştır.  

1. Otoyolun bu kesimi 30.10.2019 tarihinde saat: 00:01’den itibaren trafiğe açılacaktır. 

2. Belirli yerler (Köprülü Kavşaklar, Ücret Toplama İstasyonları vb.) ve şartlar dışında 

Otoyola giriş ve çıkış yasaktır. Karayolu sınır çizgisi boyunca tesis edilmiş olan telçitler veya 

duvarlar bu tür çıkışları engellemek amacıyla tesis edildiğinden bu engellerin açılması, yıkılması, 

kesilmesi ve başka şekilde tahrip edilmesi yasaktır. 

3. Erişme Kontrollü Karayolu olarak trafiğe açılan bu kesime, yayaların, hayvanların, 

motorsuz araçların, lastik tekerlekli traktörlerin, iş makinelerinin ve bisikletlilerin girmesi 

yasaktır. 

4. Bu kesimde mecburi asgari hız 40 km/saat olup, azamı hız geometrik standartların 

müsaade ettiği limitlerdir. (Max. hız 120 km./saat) 

5. Erişme Kontrollü Karayolu olarak trafiğe açılan bu kesimde ve kavşaklarda 

duraklamak, park etmek, geri dönüş yapmak ve geri gitmek yasaktır. Zorunlu hallerde en sağdaki 

emniyet şeridinde (bankette) durulabilir. 

6. Otoyola cephesi bulunan müesseselerin kendi faaliyetlerini sürdürdükleri binalarına 

tanıtma levhaları koymak istemeleri halinde, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden ve Görevli 

Şirketten izin almaları gerekmektedir. 

7. Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu Projesi Yap-İşlet-Devret Modeli ile Yapılması, 

İşletilmesi ve Devri İşinde Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu ve Bağlantı Yolları (Km:15+366-

65+700) arası kesiminin yapımı, bakımı ve işletilmesi sözleşmesi gereği üstlenici Görevli Şirket 

tarafından yürütülecektir. 

8. 6001 Sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkındaki Kanunun 15. 

maddesi gereğince ilan olunur. 9405/1-1 

—— • —— 

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince ve 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda 

unvanı, nitelikleri ve sayıları belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır. 

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların “Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim 

Üyeliğine, Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde öngörülen şartları sağlamış olmaları gerekir. 

 

Başvuru Tarihleri: 26/10/2019 - 09/11/2019 
 

BİRİMİ BÖLÜMÜ 

ANABİLİM DALI/ 

PROGRAMI UNVANI DERECE ADET AÇIKLAMA 

EDEBİYAT 

FAKÜLTESİ 
TARİH 

YAKINÇAĞ 

TARİHİ 
PROFESÖR 1 1 

TARİH YAZIMI VE KOLLUK TARİHİ ALANINDA 

ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK 
 

NOT: Geniş Bilgi Üniversitemiz www.karatekin.edu.tr web sayfasında bulunmaktadır. 

 9195/1-1 
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İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İPTAL İLANI 

16/10/2019 tarih ve 30920 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olan aşağıda belirtilen 

kadro ilanları iptal edilmiştir. 
 

No. Birim Bölüm Anabilim Dalı ALES Adt. Unvan Drc. İlan Özel Şartı 

3* 

İktisadi ve  

İdari Bilimler 

Fakültesi 

İşletme 
Muhasebe ve 

Finansman 
EA 1 Arş. Gör. 7 

İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi İşletme Bölümü veya 

İşletme Fakültesi lisans mezunu 

olmak, İşletme Anabilim Dalında 

tezli yüksek lisans yapıyor olmak. 

4 
Uluslararası 

İlişkiler 

Uluslararası 

İlişkiler ve 

Avrupa Birliği 

EA 1 Arş. Gör. 7 

Uluslararası İlişkiler lisans 

mezunu olmak. Uluslararası 

İlişkiler alanında tezli yüksek 

lisans yapıyor olmak. 
 

* Bu numaralı ilanın ilk yayınlanan kadro adedi iki olup sadece bir adedi iptal edilmiştir, 

aynı nitelikli değer kadronun başvuru ve değerlendirme süreçleri devam edecektir. 

 9406/1-1 

—— • —— 

İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanı 

alınacaktır. 
 

FAKÜLTE BÖLÜM KADRO ADEDİ NİTELİK 

İktisadi, İdari ve 

Sosyal Bilimler 

Fakültesi 

Siyaset Bilimi ve 

Kamu Yönetimi 
Prof. 1 

Doktorasını ve Doçentliğini Maliye alanında 

yapmış olmak, Maliye alanında yayınlar 

yapmış olmak ve bu alanda ders vermiş 

olmak. 
 

Adayların; 

1. Özgeçmiş(YÖK Formatında) 

2. 2 Adet Fotoğraf 

3. Nüfus Cüzdan Sureti 

4. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diploma fotokopileri ile yurtdışından alınmış 

Diploma, Unvan var ise denklik belgelerinin eklenmiş olduğu bir dilekçe ile birlikte başlıca 

araştırma eserleri, bilimsel çalışma ve yayınlarından oluşan 6 takım dosyayı Rektörlüğe ilan 

tarihinden itibaren 15 gün içerisinde (26.10.2019-09.11.2019) şahsen teslim etmeleri 

gerekmektedir. 

5. Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge. (Varsa) 

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile 

postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Son başvuru tarihi 09/11/2019) 

İlanlar ile ilgili tüm bilgiler, başvuru koşulları ve başvuru belgesi Üniversitemizin 

http://www.gedik.edu.tr adresinde yer almaktadır. Başvuru yapacak adayların Web sitesinde 

belirtilen ilan detaylarını ve başvuru koşullarını incelemesi gerekmektedir. 

 9407/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI
1233 Hudut, Şümul ve Miktarı Cumhurbaşkanınca Belirlenecek Türk Silahlı

Kuvvetleri Unsurlarının, 1701 (2006) Sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik
Konseyi Kararı ve 880 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararıyla
Tespit Edilen İlkeler Kapsamında 31.10.2019 Tarihinden İtibaren Bir Yıl
Daha UNIFIL’e İştirak Etmesi ve Bununla İlgili Gerekli Düzenlemelerin
Cumhurbaşkanınca Yapılması İçin Anayasanın 92’nci Maddesi Uyarınca
İzin Verilmesine Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin

Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

–– Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının Bütçesinin Hazırlanması,
Uygulanması, Harcamaların Yapılması ve Muhasebeleştirilmesi ile Turizm
Payının Alınmasına İlişkin Yönetmelik

–– Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının Teşkilatı ve Çalışma Esasları
Hakkında Yönetmelik

TEBLİĞ
–– Yapı Sahipleri ile Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi İmzalayacak Yapı

Denetim Kuruluşlarının Elektronik Ortamda Belirlenmesine İlişkin Usul ve
Esaslara Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

DÜZELTME: Naylon veya Diğer Poliamidlerden İpliklerin İthalatında Korunma
Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1676) ile İlgili

NOT: 25/10/2019 tarihli ve 30929 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Milletlerarası
Andlaşma ile Tebliğler yayımlanmıştır.

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

Senetlerinin Günlük Değerleri


