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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

DİP TARAMA MALZEMESİNİN ÇEVRESEL YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, deniz ve kıyı alanları ile nehir ağızlarında

gerçekleştirilen dip tarama faaliyetlerinin çevresel yönetimi, bu faaliyetler sonucunda ortaya
çıkan tarama malzemelerinin faydalı kullanımı ile çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek
şekilde deniz ortamına boşaltılması veya bertarafına dair usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, deniz ve kıyı alanları ile nehir ağızlarının kıyı kenar

çizgisinin deniz tarafında gerçekleştirilen dip tarama faaliyetleri ile bu faaliyetler sonucunda
ortaya çıkan tarama malzemelerinin standartlarını, bu malzemelerin boşaltılacağı deniz alan-
larının kriterlerini, boşaltım yöntemlerini, bertaraf ve faydalı kullanım olanaklarını, alınması
gereken izinleri, faaliyetin deniz çevresine olan etkilerinin izlenmesine ilişkin hususları ve İda-
reye yapılacak olan raporlamayı kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun

8 inci ve 9 uncu maddeleri ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 508 inci
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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b) Bentik bölge: Kıyı şeridinden başlayarak en derin çukura kadar olan tüm deniz dibini
içeren bölgeyi,

c) Bertaraf: Dip tarama malzemesinin, 2/4/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği ve 26/3/2010 tarihli ve 27533 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda dü-
zenli depolanmasını,

ç) Boşaltım: Dip tarama malzemesinin deniz ortamına boşaltılmasını,
d) Boşaltım alanı: Bu Yönetmelikte yer alan kriterlere uygun olarak belirlenen, İdarece

izin verilen dip tarama malzemesinin boşaltılacağı deniz alanını,
e) Dip tarama: Herhangi bir nedenle deniz ve kıyı tabanı ile nehir ağızlarında gerçek-

leştirilen kazı faaliyetini,
f) Dip Tarama Çevresel Yönetim Planı: Dip tarama faaliyeti kapsamında ortaya çıkan

malzemeler ile bu malzemelerin alınacağı, boşaltılacağı deniz alanlarının çevresel yönetimi,
bertaraf ve faydalı kullanımına ilişkin hususları içeren planı,

g) Dip tarama malzemesi: Dip tarama faaliyeti sonucunda ortaya çıkan malzemeyi,
ğ) EC50: Dip tarama malzemesinin toksik etkilerinin belirlenmesi amacıyla, laboratuvar

koşulları altında, belirlenen organizmanın %50’sinin etkilendiği konsantrasyonu,
h) Ekolojik rapor: Dip tarama veya boşaltım alanının bentik bölgesinde bulunan makro

flora ve fauna tür kompozisyonlarının tespit edilerek biyolojik çeşitlilik indeksleri ile değer-
lendirildiği ve deniz çayırı gibi özel habitatların etkilenme durumunun araştırıldığı, Türkiye
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun veya üniversitelerin deniz bilimleri konusunda
uzman birimlerince hazırlanan raporu,

ı) Ekotoksikolojik analiz: Denize boşaltımı planlanan dip tarama malzemesinin deniz
canlıları üzerindeki toksik etkilerinin detaylı olarak araştırılması amacıyla Bakanlıkça belirle-
nen usul ve esaslara göre yapılacak olan analizleri,

i) Faydalı kullanım: Dip tarama malzemesinin inşaat, karayolu, peyzaj, rekreasyonel
alanlarının iyileştirilmesi, sahilin beslenmesi, ömrünü tamamlamış taş/maden ocaklarının re-
habilitasyonu gibi faydalı amaçlar için kullanımı,

j) İdare: 50.000 m3 ve üzerinde olan dip tarama faaliyetleri için Bakanlığı, 50.000 m3’ün
altında olan dip tarama faaliyetleri için ise taramanın gerçekleştirileceği ilde bulunan il mü-
dürlüklerini,

k) İl müdürlüğü: Çevre ve şehircilik il müdürlüklerini,
l) Ön işlem: Ayırma işlemi dâhil olmak üzere dip tarama malzemesinin hacmini veya

tehlikelilik özelliğini azaltmak, yönetimini kolaylaştırmak veya faydalı kullanım olanaklarını
arttırmak amacıyla dip tarama malzemesine uygulanan ısıl, fiziksel, kimyasal veya biyolojik
işlemlerden bir veya birkaçını,

m) Tarama yetki belgesi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenen, tarama
faaliyeti yapabilme yetkisine sahip olunduğunu gösteren belgeyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar

Genel esaslar
MADDE 5 – (1) Deniz ve kıyı suları ile nehir ağızlarının korunması ve kirlenmesinin

önlenmesi amacıyla tarama ve boşaltım alanlarında her türlü tedbirin alınması esastır.
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(2) Dip tarama malzemesinin boşaltımı sonucunda oluşabilecek bulanıklık ve bentik
bölgedeki birikimin deniz suyunda ve deniz dibinde ortaya çıkabilecek olumsuz çevresel etki-
lerinin kontrolü amacıyla boşaltım faaliyetlerinin uygun deniz alanlarında gerçekleştirilmesi
esastır.

(3) Dip tarama faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan malzemenin kullanılmasında önce-
likle karada faydalı kullanım yöntemlerinin değerlendirilmesi esastır.

(4) Dip tarama faaliyeti sonucunda ortaya çıkan ve boşaltım kriterlerine uygun olmayan
malzeme Çevre Kanununun 8 inci maddesi gereğince denize boşaltılamaz.

(5) Dip tarama malzemesinin bu Yönetmelikle belirlenen kriterlere uygun olmayan de-
niz alanlarına boşaltılması yasaktır.

(6) Dip tarama malzemesinin; özel çevre koruma bölgelerine, diğer koruma statüsü bu-
lunan biyolojik çeşitliliğin zengin olduğu yaşam alanlarına, doğal, kentsel, tarihi ve arkeolojik
sit alanlarına, dalışa yasak alanlara, taşınmaz kültür varlıklarının koruma alanlarına ve atıksu
deşarj hatları ile boru hatlarının bulunduğu deniz alanlarına boşaltılması yasaktır.

(7) Boşaltım faaliyetinin deniz çevresine olan etkilerinin tespit edilmesi amacıyla boşaltım
alanında izleme çalışmalarının yapılması esastır.

(8) Dip tarama ve boşaltım faaliyetlerinde biyolojik çeşitliliğe zarar verilmemesi esastır.
(9) Dip tarama ve boşaltım faaliyetinden önce, faaliyetin çevresel açıdan uygunluğunun

değerlendirilmesi amacıyla Ek-2’de yer alan Dip Tarama Çevresel Yönetim Planının hazırlan-
ması esastır.

(10) Dip tarama ve boşaltım faaliyetleri sırasında meydana gelebilecek kirliliğin ön-
lenmesi veya azaltılması amacıyla 9/8/2016 tarihli ve 29796 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Deniz ve İçsular Tarama Yönetmeliği kapsamındaki gerekli ön iznin alınması ve Tarama Yetki
Belgesinde yer alan ekipmanın, uygun teknolojinin ve metodun kullanılması esastır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Dip Tarama ve Boşaltım Faaliyetlerinin Yönetimi

Dip tarama malzemesinin özellikleri
MADDE 6 – (1) Dip tarama faaliyetine başlamadan önce taranacak malzemenin kirlilik

durumunun belirlenmesi amacıyla tarama yapılacak olan alanı temsil edecek şekilde en az Ek-1’de
yer alan Tablo 1’de belirtilen sayıda sediman numuneleri alınır. Alınan bu numunelerin Ek-1’de
yer alan Tablo 2’de belirtilen parametreler çerçevesinde analizleri yapılır.

(2) Dip tarama malzemesinin fiziksel kompozisyonunun belirlenmesi amacıyla en az
Ek-1’de yer alan Tablo 1’de belirtilen sayıda alınan sediman numunelerinin çakıl, kum, silt ve
kil oranları belirlenir.

(3) İdare, dip tarama yapılacak olan alanın niteliği, mevcut su kalitesi, kullanım durumu
ve dip tarama malzemesinin karakterini dikkate alarak numune alma derinliği ve sayısında de-
ğişiklik yapabilir, Ek-1’de yer alan Tablo 2’de belirtilen parametrelerin analizleri dışında farklı
analizlerin yapılmasını faaliyet sahibinden isteyebilir.

Dip tarama faaliyeti
MADDE 7 – (1) Dip tarama yapılacak olan alanın, faaliyet öncesinde batimetrik öl-

çümleri yapılıp en az 1/1000 ölçekli batimetri haritası hazırlanarak İdareye sunulur.
(2) Dip tarama yapılacak olan alanın faaliyet öncesinde oluşturulan batimetri haritası

kullanılarak taranacak malzeme miktarı ve alanın konumu belirlenir.
(3) Dip tarama yapılacak olan alanda bulunan katı atıklar ayrı olarak toplanır ve ilgili

mevzuat kapsamında bertaraf edilir.
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(4) Dip tarama faaliyetlerinin olumsuz çevresel etkilerinin önlenmesi veya en aza indi-
rilmesi amacıyla uygun ekipman kullanılır ve tarama zamanı belirlenir

(5) Yeni liman inşaatları ile liman dışı deniz dibi inşaat faaliyetleri kapsamında dip ta-
rama faaliyetlerinin yapılacağı deniz alanının makro flora ve fauna türlerinin belirlenmesine
yönelik olarak ekolojik rapor hazırlanarak Dip Tarama Çevresel Yönetim Planına ilave edilir.

Dip tarama malzemesinin faydalı kullanımı ve bertarafı
MADDE 8 – (1) Dip tarama faaliyeti sonucunda ortaya çıkan malzemenin deniz çev-

resinde oluşturabileceği etkilerin önlenmesi veya en aza indirilmesi amacıyla öncelikle karada
veya kıyısal alanda faydalı kullanım olanakları araştırılır.

(2) Faydalı kullanım seçenekleri, dip tarama malzemesinin kompozisyonu, kimyasal
ve diğer fiziksel özellikleri göz önünde bulundurularak Ek-1’de yer alan Tablo 3’te belirtilen
hususlara göre belirlenir.

(3) Dip tarama malzemesinin faydalı kullanımının planlanması durumunda, yüksek ay-
rımlı sığ sismik veriler kullanılarak deniz tabanı yüzey sedimanı ile altındaki sedimanın kalın-
lığı tespit edilir. Ayrıca, en az Ek-1’de yer alan Tablo 1’de belirtilen sayıda alınacak sondaj nu-
munesinin fiziksel kompozisyonu belirlenir. Bu maksatla yapılacak sondajın derinliği tarama
derinliğinden az olmamalıdır.

(4) Karaya çıkartılmaksızın habitat kazanımı, yapay ada oluşturulması, sahilin beslen-
mesi, rekreasyonel veya endüstriyel amaçlı kıyı dolgusu gibi deniz veya kıyı ortamlarında fay-
dalı kullanımı gerçekleştirilecek dip tarama malzemesinin 9 uncu maddenin birinci ve ikinci
fıkralarında belirtilen denize boşaltım kriterlerine uygun olması gerekmektedir. Bu uygulama-
ların deniz çevresine olan etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla, uygun dönem ve teknik yön-
temler belirlenerek Dip Tarama Çevresel Yönetim Planına ilave edilir.

(5) Faydalı kullanım amacıyla karaya çıkarılan dip tarama malzemesi ile ilgili yapılması
gereken atık işleme faaliyetleri Atık Yönetimi Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine
göre yapılır.

(6) Denize boşaltımı uygun görülmeyen dip tarama malzemesi, atık işleme tesislerine
çevre ve insan sağlığını tehdit etmeyecek şekilde sızdırmazlığı sağlanmış araçlarla taşınır. Dip
tarama faaliyetleri sonucu oluşan tarama malzemesinin doğrudan atık işleme tesislerine taşın-
masında Atık Yönetimi Yönetmeliği hükümleri uygulanmaz.

(7) Dip tarama malzemesinin bertarafı Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönet-
melik hükümlerine göre yapılır.

(8) Dip tarama malzemesinin karaya çıkartılarak faydalı kullanımı veya bertarafı söz
konusu olduğunda; faaliyet sahibi atık beyan formunu bir önceki yıla ait bilgileri içerecek şe-
kilde her yıl ocak ayından mart ayı sonuna kadar İdarece hazırlanan çevrimiçi uygulamaları
kullanarak doldurmak, onaylamak, bir örneğini almak ve beş yıl boyunca bir nüshasını sakla-
makla yükümlüdür.

Denizlerde boşaltım faaliyetleri
MADDE 9 – (1) İdarece, yapılan analiz sonucunda Ek-1’de yer alan Tablo 2’de belir-

tilen;
a) Sınır değerleri aşmayan dip tarama malzemesinin uygun deniz alanlarına boşaltımına

izin verilebilir.
b) Parametrelerden herhangi birinin üst sınır değeri aşması durumunda dip tarama mal-

zemelerinin deniz ortamına boşaltılmasına izin verilmez.
c) Parametrelerden herhangi birinin sınır değeri aşıp üst sınır değeri aşmaması duru-

munda, boşaltım faaliyetinin deniz çevresine olabilecek etkilerinin detaylı olarak araştırılması
amacıyla ekotoksikolojik analizler yapılarak sonuçları Dip Tarama Çevresel Yönetim Planı
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ekinde İdareye sunulur. Ekotoksikolojik analizler sonucunda EC50 değerinin sağlandığı kon-
santrasyon seviyesi, dip tarama malzemesinde ölçülen konsantrasyonun % 40 ve üzerinde ol-
duğu durumlarda, yani toksik nitelik taşımaması halinde dip tarama malzemesinin uygun deniz
alanlarına boşaltımına izin verilebilir.

(2) Ek-1’de yer alan Tablo 2’de belirtilen kriterlere göre denize boşaltımı uygun olma-
yan dip tarama malzemesinin bulunduğu alanın yatay ve dikey yöndeki sınırlarının belirlenmesi
amacıyla, ilave olarak alınacak yüzey sedimanı ve sondaj numunelerinde gerekli analizler ya-
pılır. Sınırları belirlenen bu alan tarama planından çıkarılır veya dip tarama yapılacak ise olu-
şacak malzeme karada bertaraf edilir.

(3) Akıntı rejiminin olumsuz etkilenmemesi için dip tarama malzemesi boşaltım alanına
eşit ve homojen şekilde dağıtılır.

(4) Dip tarama malzemesinin boşaltılacağı deniz alanının faaliyet öncesinde ve sonra-
sında batimetrik ölçümleri yapılıp en az 1/1000 ölçekli batimetri haritası hazırlanarak İdareye
sunulur.

(5) Boşaltım faaliyetlerinin deniz suyuna ve bentik bölgeye oluşturabileceği olumsuz
çevresel etkilerinin önlenmesi veya en aza indirilmesi amacıyla Türkiye’nin tüm denizleri için
uygun boşaltım dönemi ve yöntemi ilgili kurum ve kuruluşların görüşü alınarak, Bakanlıkça
belirlenir. Ayrıca, Marmara Denizi için dip tarama malzemesinin kompozisyonu dikkate alı-
narak Bakanlıkça ek tedbirler uygulanabilir.

(6) Bakanlık tarafından, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Ta-
rım ve Orman Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile diğer
ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak uygun boşaltım alanları belirlenir ve ilan edilir.
Bakanlıkça boşaltım alanının belirlenmediği bölgelerde, Marmara Denizi hariç olmak üzere,
faaliyet sahibi tarafından Ek-1’de yer alan Tablo 4’te belirtilen kriterleri sağlayan ve ilgili ku-
rum ve kuruluşlarca uygun görülen deniz alanı boşaltım alanı olarak önerilebilir.

(7) Dip tarama malzemesinin boşaltılacağı deniz alanı, heyelan veya kaymaların oluş-
mayacağı eğime sahip olmalıdır.

(8) Bakanlık tarafından belirlenip ilan edilen veya faaliyet sahibince önerilerek İdarece
boşaltım izni verilen alanlar; seyir haritalarına işlenmek ve denizcilere duyurulmak üzere İda-
rece Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığına bildirilir.

(9) İdare, Bakanlıkça boşaltım alanlarının belirlendiği denizlerde, deniz alanının genel
kirlilik durumu, akıntı rejimi ve diğer oşinografik özelliklerini dikkate alarak belirlenen deniz
alanlarının dışında boşaltıma sınırlama getirebilir.

(10) Dip tarama malzemesinin; deniz çayırı, diğer korunan türler, deşarj ve boru hatları
ile bu alanları etkileyebilecek deniz alanlarına, kentsel, tarihi ve arkeolojik sit alanlarına, dalışa
yasak alanlara, taşınmaz kültür varlıklarının koruma alanlarına boşaltılması yasaktır.

(11) Boşaltım faaliyeti sonucunda deniz ortamında oluşabilecek bulanıklığın en aza in-
dirilmesi ve bentik bölgedeki birikimin öngörülen sınırlar içerisinde kalmasının sağlanması
amacıyla akıntı hızı da dikkate alınarak boşaltım esnasında gemi hızı 0,3-0,7 mil/saat aralığında
tutulur.

(12) İdare, gerekli gördüğü takdirde boşaltım yöntemini, tekniğini ve boşaltım alanlarını
değiştirebilir veya çevresel açıdan oluşabilecek olumsuz etkileri dikkate alarak boşaltım faali-
yetini durdurabilir.

(13) Dip tarama malzemesinin Bakanlıkça belirlenen alanlar dışına boşaltılmasının ön-
görülmesi durumunda deniz alanının ekolojik raporu hazırlanarak Dip Tarama Çevresel Yö-
netim Planı ekinde İdareye sunulur.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Başvuru, İzleme ve Raporlama

Dip tarama çevresel yönetim planının hazırlanması, başvuru ve onay
MADDE 10 – (1) Dip tarama ve boşaltım faaliyetinde bulunacak faaliyet sahipleri bu

Yönetmelik kapsamında dip tarama faaliyetine, boşaltım alanına ve uygun ekipman, teknoloji
ve metodun kullanımına ilişkin hususları içeren Dip Tarama Çevresel Yönetim Planını İdareye
sunarlar.

(2) Dip Tarama Çevresel Yönetim Planı 30/7/2019 tarihli ve 30847 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında yetkilendirilmiş,
dip tarama ve boşaltım konularında Bakanlıkça düzenlenecek eğitimi almış personel bulundu-
ran çevre danışmanlık firmaları tarafından hazırlanır.

(3) İdare, Dip Tarama Çevresel Yönetim Planını 30 iş günü içerisinde inceler ve gerekli
görmesi durumunda faaliyet sahibinden ilave bilgi, belge ve araştırma isteyebilir.

(4) İdare, Dip Tarama Çevresel Yönetim Planlarında yer alan hususları inceler ve uygun
bulunanları onaylayarak Uygunluk Belgesi verir.

(5) Uygunluk Belgesinin Bakanlıkça verilmesi durumunda, dip tarama faaliyetinin ger-
çekleştirildiği ve boşaltım alanının bulunduğu il müdürlüğüne; Uygunluk Belgesinin il müdür-
lüğünce verilmesi durumunda ise Bakanlığa ve boşaltım alanının bulunduğu il müdürlüğüne
bilgi verilir.

(6) İdarece Uygunluk Belgesi verilen faaliyetlere ilişkin Dip Tarama Çevresel Yönetim
Planında herhangi bir değişikliğin ön görülmesi durumunda faaliyet sahibince İdareye başvuru
yapılarak gerekli Uygunluk Belgesi yeniden alınır.

İzleme ve raporlama
MADDE 11 – (1) Faaliyet sahibince dip tarama faaliyeti sonucunda oluşan malzemenin

boşaltıldığı deniz alanında oluşabilecek değişikliklerin tespit edilmesi amacıyla Ek-1’de yer
alan Tablo 5’te belirtilen parametreler dahilinde izleme çalışmaları yapılır.

(2) İzleme çalışmaları, en az 5 örnekleme noktasında deniz yüzeyinden numuneler alı-
nıp ayrı ayrı analizleri yapılarak gerçekleştirilir. Numune alım noktaları, boşaltım alanının or-
tasından ve boşaltım faaliyetinin etkileyebileceği deniz alanının sınırlarında olacak şekilde be-
lirlenir.

(3) Boşaltım faaliyeti öncesinde deniz ortamının mevcut durumunu tespit etmek amacıyla
yapılacak ilk izleme çalışması Dip Tarama Çevresel Yönetim Planına ilave edilir.

(4) Boşaltım faaliyetinin sona ermesinden 6 ay sonra son izleme çalışması yapılarak,
ilk izleme çalışması sonuçları ile karşılaştırmalı olarak 1 ay içerisinde İdareye sunulur.

(5) İzleme raporları Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında yet-
kilendirilmiş ve dip tarama ve boşaltım konularında Bakanlık veya Bakanlıkça görevlendirilen
bilimsel kurum/kuruluşlarca düzenlenecek eğitimi almış çevre görevlileri veya bu personeli
bulunduran çevre danışmanlık firmaları tarafından hazırlanır.

(6) Numune alma ve analiz çalışmaları Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarlarca,
yetkilendirilmiş laboratuvarların bulunmaması durumunda akredite laboratuvarlarca yapılır.

(7) İdare, boşaltım malzemesinin toplam miktarı ve boşaltım alanının büyüklüğünü dik-
kate alarak izleme sıklığını, parametrelerini, numune alım noktalarını, sayısını ve süresini de-
ğiştirebilir.

(8) Dip tarama faaliyeti sırasında çevresel açıdan olumsuzlukların tespiti durumunda
İdarece boşaltım faaliyeti süreli ya da tamamen durdurulabilir.
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(9) Aynı alana birden fazla boşaltım faaliyetinin yapılması hâlinde, faaliyet sahipleri
ortak bir izleme çalışması yapabilir.

(10) Dip tarama ve boşaltım faaliyetlerine ilişkin olarak İdareye sunulacak olan her
türlü bilgi ve belge yazılı olarak ve elektronik ortamda sunulur.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Denetim ve idarî yaptırım
MADDE 12 – (1) Dip tarama ve boşaltım faaliyetlerinin bu Yönetmelikte yer alan hü-

kümlere uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi Bakanlık, il müdürlükleri veya Bakanlık tarafın-
dan yetki devri yapılan kurum ve kuruluşlarca denetlenir.

(2) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı faaliyette bulunanlar hakkında, Çevre Kanunu-
nun ilgili maddeleri uyarınca idarî yaptırım uygulanır.

Diğer hükümler
MADDE 13 – (1) Dip tarama ve boşaltım faaliyetleri kapsamında İdarece düzenlenecek

olan Uygunluk Belgesine ilişkin esaslar Bakanlıkça belirlenir.
(2) Dip tarama ve boşaltım faaliyetleri kapsamında İdareye sunulacak olan İzleme Ra-

poru ve Ekolojik Rapor formatları ile ekotoksikolojik analiz yöntemleri ve diğer uygulamalara
ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

(3) Askeri maksatlı yapılacak dip tarama ve boşaltım faaliyetleri için bu Yönetmeliğin
uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık ve Milli Savunma Bakanlığınca ayrıca belirlenir.

İstisnaî hükümler
MADDE 14 – (1) Balıkçı barınaklarında 50.000 m3’ün altında yapılacak olan dip tara-

ma faaliyeti sonucunda ortaya çıkan malzeme, 9 uncu maddenin altıncı fıkrası kapsamında Ba-
kanlıkça belirlenen deniz alanlarına boşaltılabilir. Bu alanların dışına boşaltım yapılmak isten-
mesi durumunda; genel esaslarda yer alan hususlar dikkate alınarak en az 1 deniz mili kıyıdan
uzaklık ve 40 metre derinlik kriterlerini haiz, 9 uncu maddenin altıncı fıkrasında belirtilen ku-
rumların ilgili taşra teşkilatlarınca uygun görülen deniz alanlarına dip tarama malzemesinin
boşaltımına İdarece izin verilebilir. 40 metre derinlik kriterinin sağlanamadığı denizlerde boşaltım
alanının kıyıdan uzaklığı en az 2 deniz mili olmalıdır.

(2) Bu maddede belirtilen istisna faaliyetler için Ek-3’te belirtilen formata uygun baş-
vuru raporu hazırlanarak İdareye sunulur. Bu rapor, Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yö-
netmelik kapsamında yetkilendirilmiş, dip tarama ve boşaltım konularında Bakanlıkça düzen-
lenecek eğitimi almış personel bulunduran çevre danışmanlık firmaları veya kurum/kuruluşlar
tarafından hazırlanır.

(3) Birinci fıkrada belirtilen faaliyetler; 6 ncı, 9 uncu, 10 uncu, 11 inci maddeler ile Ek-1’de
yer alan Tablo 1, Tablo 2, Tablo 4 ve Tablo 5’ten muaftır. İdare, tarama yapılacak olan bu alan-
larda kirlilik baskısının olması durumunda muaf tutulan hükümlerle ilgili kısıtlamaya gidebilir,
ilave bilgi, belge ve analiz isteyebilir.

Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımlanmasından önce denize boşaltım

faaliyetlerine ilişkin olarak Bakanlıkça verilen izinler 6 ay geçerlidir.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Kir-
liliği Kontrolü Yönetmeliğinin 24 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü)’ndan:

LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI
HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/6/2013 tarihli ve 28678 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisanslı
Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya (g) bendinden sonra gelmek
üzere aşağıdaki (ğ) bendi eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“d) Kadastro teknik hizmetleri: Kadastro Müdürlüklerince yürütülmekte iken Kanunla
lisanslı bürolara devredilen, tescile tâbi olmayan aplikasyon, parselin yerinde gösterilmesi,
plan örneği verilmesi ile tescile tâbi olan cins değişikliği, arz-i ve şahsi irtifak hakkı tesisi veya
terkini, birleştirme ve 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun ek 5 inci mad-
desi gereğince hatalı bağımsız bölüm/blok numarası düzeltilmesi işlemlerine yönelik talebe
bağlı hizmetleri,”

“ğ) Lisanslı büro komisyonu: Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Ko-
misyonunu,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin başlığı “İdarenin görevleri, yetki-
leri ve lisanslı büro komisyonu kurulması” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin birinci fıkrasına
aşağıdaki bentler ile aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“ğ) Lisanslı bürolar tarafından elektronik ortamda tutulan arşiv, iş ve işlemlerin kont-
rolünün sağlanması,

h) Lisanslı mühendisler hakkında uyarma ve kınama disiplin cezalarının verilmesinin
sağlanması,”

“(2) Lisanslı büro komisyonu; Kadastro Dairesi Başkanlığından sorumlu Genel Müdür
Yardımcısının başkanlığında, Teftiş Kurulu Başkanı, Birinci Hukuk Müşaviri, Kadastro Dairesi
Başkanı ve lisanslı büro birim sorumlusu olmak üzere beş asil üyeden oluşur. Lisanslı büro
komisyonu üye tam sayısı ile toplanır ve salt çoğunluk ile karar verir. Komisyon başkanı ve
üyeleri; eşleri, ikinci dereceye kadar kan ve kayın hısımları ile disiplin soruşturmasını yaptıkları
lisanslı mühendisler hakkındaki toplantılara katılamaz. Komisyon başkanı ve üyelerinin yok-
luklarında toplantıya vekilleri katılır. Komisyonun sekretarya hizmetleri Kadastro Dairesi Baş-
kanlığınca yürütülür. Aşağıda belirtilen görev ve yetkiler, lisanslı büro komisyonu tarafından
yerine getirilir:

a) Lisanslı mühendisler hakkında önerilen lisansın geçici iptali ve lisansın sürekli ipta-
line ilişkin disiplin cezalarını dosya üzerinden karara bağlamak ve verilen gerekçeli kararı Ge-
nel Müdür onayına sunmak.
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b) Kadastro Dairesi Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile komisyonda görü-

şülmesine karar verilen konuları inceleyerek karar vermek ve Genel Müdürün onayına sun-

mak.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler

eklenmiştir.

“e) Görevini sürekli olarak yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya

engellilik hali bulunmamak.

f) 65 yaşını doldurmamış olmak.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “ve

ulaşım ile idarî bakımdan en yakın” ibaresi “İdarenin belirleyeceği bir” olarak değiştirilmiş ve

aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) İdare, zorunlu gördüğü hallerde, lisanslı büro kurulmamış ilçelerde, komşu illerin

ilçelerinde yetkili bulunan bir veya birkaç lisanslı büroyu yetkilendirebilir. Bu fıkra uyarınca

yapılacak yetkilendirmelerde kadastro teknik hizmetlerinin işlem sayısı, ekonomik şartlar, ula-

şım ve nüfus kriterleri dikkate alınır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “iç de-

netçi,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiş, (ç) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra

eklenmiştir.

“c) Sınav sonuçlarını değerlendirmek, sınava yapılan itirazları inceleyerek sonuçlan-

dırmak ve başarı sıralamasını yapmak.”

“(2) Sınavın, 11 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen diğer kurumlara yaptırılma-

sına karar verilmesi durumunda bu madde ile sınav komisyonuna verilen yetkiler sınavı yapan

kurum tarafından kullanılır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İdarece”

ibaresi “Sınav komisyonu tarafından” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent ek-

lenmiştir.

“e) 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuz-

luklarla Mücadele Kanunu ile 10/8/1990 tarihli ve 90/748 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yü-

rürlüğe konulan Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesine göre

düzenlenmiş mal bildiriminin,”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(4) Lisanslı büro tercihi yapmayan veya yaptıkları tercihe yerleştirilemeyen hak sa-

hipleri sınav sonuçlarının ilan edilerek kesinleştiği tarihten itibaren bir yıl süreyle yedeklik

hakkını elde ederler.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Hak sahiplerinin yedeklik hakkı sınav sonuçlarının ilan edilerek kesinleştiği tarih-

ten itibaren bir yıl süre ile geçerlidir.”
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“(3) Yedeklik sıralamasında yer alanların yerleştirme işlemleri, sınav sonuçlarının ilan

edilerek kesinleştiği tarihten itibaren bir yıl süre ile İdarenin yapacağı duyuruya istinaden,

23 üncü maddede belirtilen hükümlere göre gerçekleştirilir. İdarenin duyuracağı, yedek aday-

lara yönelik tercih ilanı olmaksızın başvuruda bulunulamaz.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Kaşesini alan lisanslı mühendisin bu Yönetmelik kapsamındaki hizmetleri yürüte-

ceğine dair yetki alanındaki ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli bilgilendirme İdare tarafından

yapılır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(3) Lisanslı harita ve kadastro mühendislik bürolarının görev alanına giren işler, lisanslı

mühendisler ve ilgili mevzuatın izin verdiği durumlarda kadastro müdürlükleri dışında başka

kişi veya kuruluşlar tarafından yapılamaz.

(4) Lisanslı mühendisler, bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerini yürüttükleri süre

içerisinde serbest harita ve kadastro mühendislik ve müşavirlik faaliyeti yürütemezler.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Lisanslı bürolar, plân örneği işlemi nedeniyle 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar

Kanunu gereği alınması gereken harçların ilgilisince Maliye veznesine yatırılmasını sağlar ve

makbuzunu işlem dosyasında saklar. Harç tahsili makbuz ile belgelendirilmeden işlem sonuç-

landırılamaz.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ka-

dastro müdürlüklerince uygulanan arşiv mevzuatı çerçevesinde” ibaresi “İdarece belirlenen

esaslar doğrultusunda” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 51 – (1) İdare, lisanslı harita kadastro mühendislik bürolarını 50 nci mad-

denin ikinci fıkrasında belirtilen konularda ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde denetler.

İdarenin denetim, inceleme, ön inceleme ve soruşturma sonucu tespit ettiği hata, eksiklik ve

olumsuzluklardan dolayı verebileceği disiplin cezaları şunlardır:

a) Uyarma.

b) Kınama.

c) Lisansın geçici iptali.

ç) Lisansın sürekli iptali.

(2) Uyarma: Lisanslı mühendisin, hizmet ve davranışlarında daha dikkatli olması ge-

rektiğinin yazı ile bildirilmesidir. Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Görevine yakışmayan tutum ve davranışta bulunulması.

b) İlgili mevzuat hükümleri ile İdarece belirlenen usul ve esasların tam ve zamanında

yerine getirilmesinde gerekli dikkat ve özenin gösterilmemesi ve/veya hatalı iş ve işlemlere

sebebiyet verilmesi.

c) Görevine veya iş sahiplerine karşı ilgisiz kalınması.

ç) Çalışma saatleri içerisinde büronun hizmete hazır bulundurulmaması.

d) Tabelanın İdarenin belirlediği biçimde olmaması ve/veya asılı bulundurulmaması.

e) Asgari büro mekânı, asgari donanım veya asgari personel bulundurma koşullarının

sağlanmasına dair idarî kararlara uyulmaması.
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f) İş kabul ve sözleşmesi esaslarına uyulmaması.
g) İdarece düzenlenen eğitimlere katılınmaması.
ğ) Reklâm yasağına uyulmaması.
(3) Kınama: Lisanslı mühendisin hizmet ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile

bildirilmesidir. Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
a) İlgili mevzuat hükümleri ile İdarece belirlenen usul ve esaslara kasıtlı olarak uyul-

maması, kasten hatalı iş ve işlemlere sebebiyet verilmesi.
b) İdare görevlilerine, iş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşılması.
c) Görev yerinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunulması.
ç) İmza yetkisi devri esaslarına aykırı davranılması.
d) Hizmetin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve

mezhep ayrımı yapılması, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunulması,
hizmet binası içerisinde siyasi içerikli materyal ve belge bulundurulması ve asılması.

e) İdare ve lisanslı büronun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda
bulunulması.

f) Hizmetle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunul-
ması.

(4) Lisansın geçici iptali: Fiilin ağırlık derecesine göre lisanslı mühendisin faaliyetle-
rinin 6 ay ila 3 yıl arasında durdurulmasıdır. Lisanslı mühendislerin;

a) İki yıl içinde üç defa uyarma veya iki defa kınama cezası almış olmaları halinde li-
sansları bir yıl,

b) Kullanılmış teminatları öngörülen sürede tamamlamamaları veya teminatları öngö-
rülen sürede yenilememeleri durumlarında lisansları teminatın yenilenmesine kadar,

c) Odaca verilen meslekten süreli men cezası almış olmaları halinde lisansları men sü-
resi kadar,

ç) Hizmet ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun, kendi veya üçüncü kişi/kişilere
çıkar sağlamaları halinde lisansları 1 ila 3 yıl,

d) Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemeleri halinde belgenin mahiyetine göre li-
sansları 6 ay ila 2 yıl,

e) Lisanslı büro çalışma mekânlarında bu Yönetmelikte belirlenen hizmetler dışında iş-
lem yapmaları durumunda lisansları 1 yıl,

f) Kayıt dışı iş almaları ve işlem yapmaları durumunda lisansları 1 yıl ila 3 yıl,
g) Kasıtlı olarak birden çok işlemde, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa

uygun olarak belgelerini tevsik etmemeleri halinde lisansları 6 ay ila 3 yıl,
süreyle iptal edilir.
(5) Disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere nitelik ve ağırlıkları itibarıyla

benzer eylemlerde bulunanlara da aynı neviden disiplin cezaları verilir.
(6) Lisansın sürekli iptali: Bir daha lisanslı mühendislik faaliyetinde bulunmamak üzere

lisansının iptal edilmesidir. Lisansın sürekli iptali cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
a) İki defa lisansın geçici iptali cezası alınması.
b) Odaca verilen meslekten sürekli men cezası alınması.
c) Yetki alanı dışında şube, irtibat bürosu ve benzeri isimler altında ayrı bir lisanslı büro

açması veya lisans hakkını devretmesi.
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ç) Kontrol, denetim ve incelemenin engellenmesi.

(7) Uyarma ve kınama cezası suçlarından ceza almış lisanslı mühendisler, aynı suçu

tekrar işlemeleri halinde bir üst ceza ile cezalandırılırlar.

(8) İdari para cezası: Lisanslı mühendise bin Türk Lirasından onbin Türk Lirasına kadar

idari para cezası verilmesidir. İdari para cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Tutulması gerekli kayıt ve defterlerin usulüne uygun tutulmaması.

b) Hizmete ilişkin bilgi ve belgelerin verilmesi, kullanılmasında İdarece belirlenen usul-

lere uyulmaması.

c) Adres değişikliğinde İdareye bilgi verilmemesi.

ç) Hizmetle ilgili idarece belirlenen ücret tarifesine uyulmaması.

(9) Bu Yönetmeliğe göre verilen idari para cezaları, tebliğinden itibaren bir ay içinde

ödenir.

(10) İdari para cezaları, 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununca her yıl

yeniden değerlendirilerek ocak ayı içerisinde İdarenin resmi internet sitesinde ilan edilir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent

eklenmiştir.

“e) Lisans sahibinin 65 yaşını doldurmuş olması,”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “en

yakın” ibareleri yürürlükten kaldırılmış, aynı maddeye ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere

aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(3) Ceza soruşturması veya kovuşturması nedeniyle lisanslı mühendis hakkında tu-

tukluluk kararı verilmesi durumunda birinci ve ikinci fıkra hükümleri uygulanır.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Başvuruların değerlendirilmesinde sırasıyla, 20/6/2011 tarihli ve 27970 sayılı Res-

mî Gazete’de yayımlanan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Yer Değiş-

tirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan il merkezlerinin hizmet bölgeleri baz

alınarak belirlenen lisanslı mühendis olarak geçirilen fiili hizmet süresi, sicil durumu, mühen-

dislikte geçirilen hizmet süresi ve sınav puanı dikkate alınır.”

“(5) Geçiş yapan lisanslı mühendisten boşalan yere, bir sonraki yer değişikliği döne-

minde aynı usul ile geçiş yapılabilir.”

MADDE 19 – Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesi yayımı tarihinden iki yıl sonra, diğer

maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 20 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün

bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

15/6/2013 28678

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

11/5/2016 29709

14 Ocak 2020 – Sayı : 31008                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 17



Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/8/2017 tarihli ve 30160 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eği-

tim Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulunun teşkilat ve

görevleri ile Teftiş Kurulu Başkanı, Bakanlık maarif başmüfettişi, Bakanlık maarif müfettişi

ve Bakanlık maarif müfettiş yardımcılarının görev, yetki ve sorumluluklarını, denetlenenlerin

yükümlülüklerini, Bakanlık maarif başmüfettişi, Bakanlık maarif müfettişi ve Bakanlık maarif

müfettiş yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, atanmaları, çalışma merkezlerinde

görevlendirilmeleri, çalışma usul ve esaslarını kapsar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları

Kanununun ek 41 inci maddesine, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararna-

menin ek 24 üncü maddesine ve 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 320 nci mad-

desine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi yürür-

lükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) Kurul Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin

320 nci maddesinde sayılan görevleri yapmak. 

b) Bakanlığın amaçlarını gerçekleştirmek; mevzuata, plan ve programa uygun çalış-

masını temin etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırlayıp Bakana sunmak.

c) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Başkan, ilgili mevzuat hükümlerine göre atanır. Başkanın herhangi

bir nedenle geçici olarak görevden ayrılması ya da kadrosunun boşalması durumunda Başkan-

lığa atanma koşullarını taşıyanlardan biri, Bakan tarafından başkan vekili olarak görevlendirilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Bakanlık teşkilâtında görevli olup Cumhurbaşkanı kararı veya Cumhurbaşkanı ona-

yı ile atanan memurlar hakkındaki ön inceleme, rehberlik, denetim, araştırma, inceleme ve so-

ruşturma onayları ile diğer memurlar hakkındaki rehberlik, denetim, araştırma, inceleme ve

soruşturma onaylarını Bakanlık Makamına sunmak, bu görevleri yapacak müfettişleri görev-

lendirmek.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “ye-

terlilik” ibaresi “yeterlik” olarak değiştirilmiştir.
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MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Yarışma ve yeterlik sınav kurulları, Teftiş Kurulu Başkanının başkanlığında kurulda

müfettişlik mesleğinden gelen daire başkanları ile Bakanlık maarif başmüfettişleri arasından

Bakan tarafından seçilen en az üç veya daha üstü tek sayıda üyeden oluşur. Kurullara üye sayısı

kadar yedek üye görevlendirilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi ile üçün-

cü fıkrasının (ç) bendine aşağıdaki alt bentler eklenmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrasının (b)

bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“4) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi.”

“4) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi.”

“1) 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde

yer alan Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) Müfettiş yardımcıları, yetiştirme programı kapsamında Başkanlıkça belirlenen ko-

nularda tez hazırlarlar. Tez konularının belirlenmesi, tez jürisi oluşturulması, tezin kabulü gibi

hususlar Başkanlıkça belirlenir.” 

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “tespit

edilenler” ibaresinden sonra gelmek üzere “, verilen ilave süre içerisinde tezlerini sunmayan

veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler” ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin

(1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde

yer alan Millî Eğitim Bakanlığının teşkilat ve görevleri.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir. 

“Müfettişliğe atanma 

MADDE 30 – (1) Müfettiş yardımcılığında en az üç yıl çalışıp yeterlik sınavında ba-

şarılı olanlar, bu sınavdaki başarı sırasına göre müfettişliğe atanırlar. Yeterlik sınavı puanlarının

eşitliği halinde müfettiş yardımcılığı kıdemi dikkate alınır.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğe 32 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde

eklenmiştir.

“Kıdem

MADDE 32/A – (1) Kıdem, dönemi aynı olan müfettiş yardımcıları arasında giriş sı-

navındaki, müfettişler arasında yeterlik sınavındaki başarı puanına göre, dönemleri farklı mü-

fettişler ve müfettiş yardımcılarında ise dönemleri arasındaki sıraya göre belirlenir.

(2) Başmüfettişler arasındaki kıdem sırasının tespitinde başmüfettişlik sınavındaki ba-

şarı puanı, puan eşitliği halinde ise mesleki kıdem esas alınır. Dönemleri farklı başmüfettişlerde

ise dönemleri arasındaki sıraya göre belirlenir.

(3) Müfettişlik sıfatını kazandıktan sonra görevinden ayrılanlardan tekrar müfettişliğe

dönenlerin kıdemi kendi dönemlerinin sonunda, bu dönemden kimse kalmamış ise bir önceki

dönemin sonunda olacak şekilde belirlenir.

14 Ocak 2020 – Sayı : 31008                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 19



(4) Kurul Başkanlığı veya daire başkanlığı yaptıktan sonra müfettişliğe dönenler, dö-

nemlerinin en kıdemlisi sayılır. Aynı dönemde bu durumda birden fazla müfettiş var ise bunların

kıdem sırasının tespitinde ayrıca kendi aralarındaki kıdem esas alınır.

(5) Kurula, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesi uyarınca atanan-

lardan; yeterlik sınavında başarı göstermek suretiyle müfettiş, denetmen, denetçi, kontrolör

unvanlarından birini iktisap edenlerin denetim mesleğinde geçen süreleri ile üst kademe kamu

yöneticiliklerinde geçen sürelerinin tamamı, denetim mesleğinden olmayanların ise hizmet sü-

relerinin yarısı denetim meslek kıdeminden sayılır. 

(6) 2/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri

Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 13 üncü maddesiyle 652 sayılı Kanun Hükmünde Ka-

rarnameye eklenen mülga geçici 12 nci madde uyarınca Bakanlık maarif müfettişi olarak ata-

ması yapılanlardan; yeterlik sınavında başarı göstermek suretiyle müfettiş, denetmen, denetçi,

kontrolör unvanlarından birini iktisap edenlerin denetim mesleğinde geçen hizmet sürelerinin

tamamı ile diğer hizmet sürelerinin yarısı, denetim mesleğinden olmayanların ise hizmet süre-

lerinin yarısı denetim meslek kıdeminden sayılır.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin

320 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen görevleri yapmak.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Baş-

kanlıkça belirlenecek” ibaresi “en kıdemli” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Baş-

bakanlık” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı, TBMM” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğe 45 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki mad-

de eklenmiştir.

“Yurt dışına gönderilme

MADDE 45/A – (1) Müfettişler, Bakanlığı ilgilendiren konularda inceleme ve araştır-

malar yapmak ve meslekî bilgilerini artırmak üzere Kurul Başkanının önerisi ve Bakanın ona-

yıyla 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Yetişti-

rilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri

çerçevesinde en çok bir yıl süreyle yurt dışına gönderilebilirler.

(2) Yurt dışına gönderilenler, inceleme ve araştırmalarına ilişkin olarak düzenledikleri

raporları, döndükleri tarihten itibaren en geç üç ay içinde Kurul Başkanlığına sunar.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesinin ikinci fıkrasının (ğ) bendinde yer

alan “/Müsteşarlık” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 20 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 21 – Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür. 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

20/8/2017 30160
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Ticaret Bakanlığından:
GÜMRÜK UZLAŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/8/2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük
Uzlaşma Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alacak: Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü

doğan ve gümrük idarelerince tahsili gereken gümrük vergileri ile para cezalarını,
b) Bakan Yardımcısı: Gümrükler Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan Yardımcı-

sını,
c) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,
ç) Gümrük vergileri: İlgili mevzuat uyarınca eşyanın ithali veya ihracında uygulanan

ve gümrük idarelerince tahsili gereken gümrük vergisi, eş etkili vergiler ve mali yüklerin tü-
münü,

d) Kanun: 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununu,
e) Komisyon: Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Uzlaşma Komisyonları ile Mer-

kezi Uzlaşma Komisyonlarını,
f) Para cezaları: Kanun ve ilgili diğer kanunlar uyarınca gümrük idarelerince kesilen

tüm para cezalarını,
g) Uzlaşmanın temin edilememesi: Yükümlünün uzlaşma komisyonunun davetine ka-

tılmaması, komisyona geldiği halde uzlaşma tutanağını imzalamaması veya tutanağı ihtirazi
kayıtla imzalamak istemesi durumunu,

ğ) Uzlaşmanın vaki olmaması: Uzlaşma komisyonu teklifinin yükümlü tarafından kabul
edilmediği durumu,

h) Vergi aslına bağlı olmayan para cezası: Vergi tutarının sadece idari para cezasının
hesaplanmasında dikkate alındığı, bir vergi alacağının söz konusu olmadığı para cezası ile
gümrüklenmiş değer üzerinden belirlenen para cezasını,

ı) Vergi aslına bağlı para cezası: Para cezası tutarı belirlenirken, para cezasına dayanak
bir vergi alacağının söz konusu olduğu durumdaki para cezasını,

i) Yükümlü: Kendisine gümrük vergileri ve para cezaları borcu terettüp eden gerçek
veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişileri,

ifade eder.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü ve altıncı fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin yedinci fıkrasının birinci cümlesine “Uzlaşma Komisyon-
ları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “18 inci maddenin ikinci fıkrasında bahsedilen durum
hariç olmak üzere,” ibaresi eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Merkezi Uzlaşma Komisyonları, Bakan Yardımcısı, Gümrükler Genel Müdürü,
Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürü, Rehberlik ve Teftiş Başkanı, Güm-
rükler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcıları ve Daire Başkanları ile Risk Yönetimi,
Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğünün sonradan kontrolle ilgili dairesinin bağlı bu-
lunduğu Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı arasından Başkan tarafından belirlenen,
Başkan dâhil, üç üyeden oluşur. Komisyonlara, Bakan Yardımcısı veya Gümrükler Genel Mü-
dürü başkanlık eder.”

“(6) Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerinde, aynı gün yapılacak uzlaşma gö-
rüşmesi sayısının yirmi veya üzerinde olması halinde, en fazla iki adet uzlaşma komisyonu
oluşturulabilir.”
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“(8) İthalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithal edilen kişisel kullanıma
mahsus taşıtlarla alakalı olarak geçici ithalat rejimine ilişkin hükümlerin ihlal edildiğinin aracın
Türkiye’den çıkışı sırasında tespit edilmesi halinde çıkış gümrük idaresince düzenlenecek ceza
kararı içeriği alacaklar için uzlaşma talebinde bulunulması durumunda yedinci fıkra hükmü
uygulanmaz. Yükümlünün uzlaşma talebi derhal sonuçlandırılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“500.000.- TL’ye” ibaresi “750.000.- TL’ye”, “500.000.- TL’yi” ibaresi ise “750.000.- TL’yi”
olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Uzlaşma talepleri 12 nci maddede belirtilen kişiler tarafından, BİLGE şifresi kul-
lanılarak, kurumsal internet sayfası üzerinden yapılır. Ancak BİLGE şifresinin temin edileme-
diği durumlarda, EK-3’te yer alan form ile başvuruda bulunulabilir. Her durumda başvurunun,
11 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında süre açısından değerlendirilmesinde EK-3’te yer
alan formun, ekleri ile birlikte ilgili merciin evrak kaydına girdiği veya taahhütlü olarak postaya
verildiği tarih esas alınır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Uzlaşma talepleri, gümrük vergilerinin ve vergi aslına bağlı olsun ya da olmasın
tüm para cezalarının yükümlüye veya ceza muhatabına tebliği tarihinden itibaren Kanunun 242 nci
maddesinde belirtilen onbeş günlük itiraz süresi içinde yapılır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve yedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(6) Uzlaşma talebinde bulunulan alacakla ilgili olarak hesap hatası yapıldığının güm-
rük idaresi tarafından tespit edilmesi halinde, ilgili kararda gerekli düzeltmeler yapılarak dü-
zeltilmiş karar gerekçesi ile birlikte yükümlüye tebliğ edilir ve uzlaşma görüşmeleri düzeltilmiş
tutar üzerinden yapılır. Görüşme sonucunda uzlaşmanın vaki olmaması veya temin edilememesi
halinde yapılacak itiraz başvurusu düzeltilmiş tutar üzerinden yapılır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Uzlaşma talebinde bulunulması halinde, itiraz veya dava açma süresi durur. Uz-
laşmanın vaki olmaması, temin edilememesi veya uzlaşma talebinin reddedilmesi halinde, teb-
liğ tarihinden itibaren süre kaldığı yerden işlemeye devam eder. Ancak her durumda, sürenin
bitimine beş günden az kalmış olması halinde süre beş güne tamamlanır.

(2) Süresi içinde uzlaşma talebinde bulunan yükümlü, uzlaşma talep ettiği alacaklar
için, kendisine uzlaşma davetiyesi yazısı tebliğ edilmeden önce, uzlaşmaya yetkili komisyon-
ların sekretarya hizmetlerini yürütmekle görevli birimine, bir dilekçe ile başvurarak uzlaşma
başvurusundan feragat edebilir. Başvurudan feragat edilmesi halinde, feragatin kabul edildiği-
nin tebliğinden itibaren, itiraz veya dava açma süresi kaldığı yerden işlemeye devam eder ve
aynı alacak için tekrar uzlaşma talebinde bulunulamaz.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiş ve dokuzuncu fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(6) Uzlaşmanın vaki olmaması halinde; komisyonun nihai teklifi EK-7’ye uygun ola-
rak tutanağa geçirilir ve bir nüshası yükümlüye verilir. Yükümlünün, 14 üncü maddede belir-
tilen hususlar dikkate alınmak kaydıyla, Kanunun 242 nci maddesinde belirtilen sürenin son
günü mesai saati bitimine kadar komisyonun nihai teklifini kabul ettiğini bir dilekçe ile ilgili
Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne veya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
iletilmek üzere gümrük müdürlüğüne bildirmesi halinde, bu tarih itibarıyla uzlaşma vaki olmuş
sayılır ve buna göre işlem tesis edilir.”
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MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Uzlaşma görüşmesinin sonucu ilgili gümrük müdürlüğüne bildirilir.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“(1) Uzlaşmanın vaki olmaması veya temin edilememesi halinde yükümlü, uzlaşmaya

konu edilen alacaklar için tutanak tarihinden itibaren 14 üncü maddede belirtilen esaslar çer-
çevesinde itiraz/dava yoluna gidebilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Uzlaşılan vergilere ilişkin gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten uzlaşma tu-
tanağının imzalandığı tarihe kadar geçen süre için, uzlaşılan tutar üzerinden 21/7/1953 tarihli
ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre belirlenen
gecikme zammı oranında gecikme faizi uygulanır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 25 – (1) Yükümlü, kendisine tebliğ edilen alacaklar için Kanunun 242 nci

maddesinde düzenlenen itiraz hakkı ile 244 üncü maddesinde düzenlenen uzlaşma hakkını aynı
anda kullanamaz. Uzlaşmaya konu edilen alacaklar, uzlaşma başvurusundan feragat edilmesi,
uzlaşma talebinin reddedilmesi, uzlaşmanın vaki olmaması veya temin edilememesi halinde
Kanunun 242 nci maddesi çerçevesinde itiraza konu olabilir. İtirazın henüz sonuçlandırılmamış
olması kaydıyla alacağın tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde gümrük vergileri ve idari
para cezaları için uzlaşma talebinde bulunulabilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde yer alan “Gümrük ve Ticaret
Bakanı” ibaresi “Ticaret Bakanı”, Ek-4’ünde yer alan “GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI”
ibaresi ise “TİCARET BAKANLIĞI” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında, 9
uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında, 16 ncı maddesinin dördüncü ve beşinci fıkrala-
rında, 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında ve 20 nci maddesinin birinci fıkrasında
yer alan “Gümrük ve Ticaret” ibareleri “Gümrük ve Dış Ticaret” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Başvurulara ilişkin geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan baş-

vurulara, başvurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin bi-
rinci fıkrası hükmü uygulanır.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin Ek-3, Ek-5, Ek-6 ve Ek-7’si ekteki şekilde değişti-
rilmiştir.

MADDE 17 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 18 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

27/8/2011 28038

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 1/9/2012 28398
2- 20/8/2013 28741
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:
DEMİRYOLU ARAÇLARI TESCİL VE SİCİL YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/7/2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Demiryolu
Araçları Tescil ve Sicil Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (ç) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) AK: Avrupa Komisyonu,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Tescil

ücretleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve cezalar” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer

alan “yeminli mali müşavir” ibaresinden sonra gelmek üzere “, serbest mali müşavir” ibaresi
eklenmiş, aynı fıkranın (e) bendi ve aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril-
miştir.

“e) Demiryolu aracı park yerine ait bilgi,”
“(3) Bakanlık tarafından tescil edilmiş demiryolu araçlarının sahip değişikliğinde;
a) Satıcı taraf dilekçe ile birlikte tescil belgesinin aslı ve birinci fıkranın (k) bendinde

sayılan evrakla,
b) Alıcı taraf dilekçe ile birlikte birinci fıkranın (a), (b) ve (k) bentlerinde sayılan ev-

rakla,
Bakanlığa birlikte başvururlar.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “karar

tutanağı” ibaresinden sonra gelmek üzere “araç sahibi adına” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin geçici 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) İthalatının bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce gerçekleştirildiğini gösteren

gümrük beyannamesinin Bakanlığa verilmesi zorunludur.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin geçici 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımlanmasından sonra ithal edilecek

yurt içinde üretimi mümkün olan yük ve yolcu vagonlarının 1/1/2023 tarihine kadar tescil
işlemi yapılmaz.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin geçici 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(1) 2020 yılı sonuna kadar yurt dışından ithal edilecek ikinci el lokomotif ve tren set-
lerinde TSI/UTP şartı aranmaz, ancak bu araçlar 10 yaşından büyük olamaz.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

16/7/2015 29418

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 28/10/2016 29871
2- 18/7/2017 30127
3- 18/1/2018 30305
4- 6/7/2018 30470
5- 15/1/2019 30656 (Mükerrer)
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
BANKALARIN KREDİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bankaların
Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin 12/A maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiş ve anılan maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Konut edinmeleri ve konut tadilatı kapsamında konutun 22/11/2001 tarihli ve 4721
sayılı Türk Medeni Kanununun 684 üncü maddesinde düzenlenen bütünleyici parçası niteliğini
haiz olacak şekilde mal veya hizmet alımı amacıyla tüketicilere kullandırılan krediler, konut-
ların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması, diğer gayrimenkul alımı amaçlı kredi-
ler, eğitim ve öğrenim ücretinin finansmanı amacıyla kullandırılacak krediler ve kamu kurum
ve kuruluşlarına olan borçların finansmanı amacıyla doğrudan ilgili kurum veya kuruluşun he-
sabına ödeme yapılmak şartıyla kullandırılan krediler ile bu kredilerin yeniden finansmanı
amacıyla kullandırılan krediler hariç olmak üzere, tüketici kredilerinin vadesi altmış ayı, nihai
fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirası ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kre-
dilerin vadesi altmış ayı, nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirasının üzerinde olan taşıt
alımı amacıyla kullandırılan krediler ile taşıt teminatlı kredilerin vadesi kırk sekiz ayı, bilgisayar
alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi on iki ayı, tablet alımı amacıyla kullandırılan
kredilerin vadesi altı ayı, fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasına kadar olan cep telefonu alımı ama-
cıyla kullandırılan kredilerin vadesi on iki ayı, fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üzerinde
olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi üç ayı aşamaz. Bu kredilerin
yeniden yapılandırılmasında aynı vadeler uygulanır.”

“(6) Kurul, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakan-
lığının görüşünü alarak, bu maddede yer alan sınırlamaları değiştirmeye veya bu konuda ilave
sınırlamalar getirmeye yetkilidir.”

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

Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1/11/2006 26333
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
1- 2/2/2007 26422
2- 12/11/2008 27052
3- 12/11/2009 27404
4- 30/7/2010 27657
5- 30/4/2013 28633
6- 11/7/2013 28704
7- 31/12/2013 28868
8- 25/11/2015 29543
9- 27/9/2016 29840
10- 14/12/2016 29918
11- 12/12/2017 30268
12- 7/6/2018 30444
13- 15/8/2018 30510
14- 27/11/2018 30608
15- 25/1/2019 30666
16- 10/2/2019 30682
17- 19/2/2019 30691
18- 26/2/2019 30698
19- 16/8/2019 30860
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNİN 

KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/4/2013 tarihli ve 28627 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Finansal
Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yö-
netmeliğin 11/A maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve anılan maddeye
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Konut edinmeleri ve konut tadilatı kapsamında konutun 22/11/2001 tarihli ve 4721
sayılı Türk Medeni Kanununun 684 üncü maddesinde düzenlenen bütünleyici parçası niteliğini
haiz olacak şekilde mal veya hizmet alımı amacıyla tüketicilere kullandırılan krediler, konut-
ların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması, diğer gayrimenkul alımı amaçlı krediler
ve eğitim ve öğrenim ücretinin finansmanı amacıyla kullandırılacak krediler ile bu kredilerin
yeniden finansmanı amacıyla kullandırılan krediler hariç olmak üzere, tüketici kredilerinin va-
desi altmış ayı, nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirası ve altında olan taşıt alımı amacıyla
kullandırılan kredilerin vadesi altmış ayı, nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirasının üze-
rinde olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan krediler ile taşıt teminatlı kredilerin vadesi kırk
sekiz ayı, bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi on iki ayı, tablet alımı ama-
cıyla kullandırılan kredilerin vadesi altı ayı, fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasına kadar olan cep
telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi on iki ayı, fiyatı üç bin beş yüz Türk
Lirasının üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi üç ayı aşa-
maz. Bu kredilerin yeniden yapılandırılmasında aynı vadeler uygulanır.”

“(5) Kurul, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakan-
lığının görüşünü alarak, bu maddede yer alan sınırlamaları değiştirmeye veya bu konuda ilave
sınırlamalar getirmeye yetkilidir.”

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

Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

24/4/2013 28627

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 31/12/2013 28868
2- 2/4/2015 29314
3- 26/6/2015 29398
4- 25/11/2015 29543
5- 2/6/2016 29730
6- 27/9/2016 29840
7- 21/10/2017 30217
8- 12/12/2017 30268
9- 15/8/2018 30510
10- 27/11/2018 30608
11- 25/1/2019 30666
12- 10/2/2019 30682
13- 26/2/2019 30698
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TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:
TIBBİ SÜLÜK (HİRUDO VERBANA) 2020 YILI İHRACAT

KOTASININ TAHSİSİ HAKKINDA TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2019/66)

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, doğadan toplanan tıbbi sülüğün yıllık ihracat ko-

tasının kullandırılması için yapılan iş ve işlemlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ doğadan toplanan tıbbi sülüğün yıllık ihracat kotasının kul-

landırılması amacıyla yapılan iş ve işlemlere ilişkin uygulamaları kapsar.
(2) Yetiştiricilik yoluyla elde edilen tıbbi sülüklerin ihracatı bu Tebliğ kapsamında de-

ğildir.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 27/9/1994 tarihli ve 4041 sayılı Nesli Tehlikede Olan Ya-

bani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme ile Eklerine Katılma-
mızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanunla uygun bulunarak, 27/4/1996 tarihli ve 96/8125 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Tür-
lerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES)’ye ve 27/12/2001 tarihli ve 24623 sa-
yılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin
Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmenin Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 6 ncı maddesine
dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
b) Genel Müdürlük: Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünü,
c) Tıbbi sülük: Hirudo verbana türünü,
ifade eder.
İhracat kota miktarı
MADDE 5 – (1) Tıbbi sülüğün 2020 yılı ihracat kota miktarı, gümrük tarife istatistik

pozisyonuna göre aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Başvuru
MADDE 6 – (1) Tıbbi sülük ihraç etmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler, bu Tebliğin

yayımlandığı tarihten itibaren on beş gün içerisinde Genel Müdürlüğe ihracat kotası için baş-
vuruda bulunurlar. Son başvuru tarihinin tatil gününe rastlaması durumunda, tatil gününü iz-
leyen ilk çalışma gününün mesai bitimine kadar başvuru yapılabilir. Bu tarihten sonra yapılan
başvurular kabul edilmez. Postadaki gecikmelerden doğan sorumluluk başvuru sahibine aittir.

İhracat kotası müracaatlarında istenen belgeler
MADDE 7 – (1) İhracat kotası başvurusunda bulunanlardan aşağıdaki belgeler istenir:
a) Ek-1’de yer alan Tıbbi Sülük İhracat Kotası Talep Dilekçesi.
b) Su ürünleri ile ilgili ihracatçı birliklerine kayıtlı olduğuna dair belge.
c) Bir önceki yılda gerçekleştirilen tıbbi sülük ihracat miktarını gösteren gümrük onaylı

belgelerin sureti. (Kota için ilk defa müracaat edenlerden istenmez.)
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İhracat kotasının dağıtımı
MADDE 8 – (1) Yıllık ihracat kota miktarının firmalara dağıtımı, Genel Müdürlükçe

oluşturulan komisyon marifetiyle ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen kriterlere göre yapılarak
“www.tarimorman.gov.tr/BSGM” adresinde ilan edilir ve ayrıca yazılı olarak ilgililere duyu-
rulur.

(2) İhracat kotasının firmalara dağıtımında aşağıdaki kriterler esas alınır:

(3) Firmanın ihracat kotası aşağıdaki formüle göre hesaplanır:
a) Firma Kotası = (Firmanın toplam puanı/Firmaların puanları toplamı) X Yıllık kota

miktarı.
(4) Firmalara tahsis edilen ihraç kotaları tahsis edildiği yıl için geçerli olup bir sonraki

yıla ve üçüncü şahıslara devredilemez.
Tahsis edilen kotanın iptali
MADDE 9 – (1) Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Ulus-

lararası Ticaretine İlişkin Sözleşmenin Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükmü gereğince;
a) Bakanlığa geçersiz veya sahte belge ibrazı,
b) Yasadışı yollardan, CITES Belgesi olmaksızın veya geçersiz CITES Belgesi ile tıbbi

sülük ihracat, ithalat, yeniden ihracat ya da denizden girişinin yapılması,
c) CITES Belgesinde tahrifat yapılması,
durumlarında firmalara tahsis edilen kota iptal edilir. Bu firmalar, bir sonraki yıl için

kota talebinde bulunamazlar.
İtiraz
MADDE 10 – (1) İtiraz süresi, kota dağıtım miktarlarının ilgililere yazılı olarak tebliğ

edilmesinden itibaren on beş gündür.
Yetki
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğin uygulanması sırasında karşılaşılan durumların çözüme

kavuşturulmasında ve sonuçlandırılmasında Genel Müdürlük yetkilidir.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 12 – (1) 27/12/2018 tarihli ve 30638 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Tıbbi Sülük (Hirudo verbana) 2019 Yılı İhracat Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:
2019/1) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 358 

—— • —— 
İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 224 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

4 ADET DİSK (MOTOR BAĞLANTISI İÇİN) SATIN ALINACAKTIR 
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 
TÜLOMSAŞ (Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş.) tarafından DE 22000 ve DE 

33000 tipi Lokomotiflerde kullanılmak üzere 4 adet Disk (Motor Bağlantısı İçin) Satın 
Alınacaktır. 

İhale Kayıt Numarası : 2020/13623 
1- İdarenin; 
a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0(222) 225 99 56 
c) Elektronik Posta Adresi : tulomsas@tulomsas.com.tr 
2- İhale konusu malın adı ve miktarı : 4 ADET DİSK(MOTOR BAĞLANTISI İÇİN) 
Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 

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

3- Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 
Müdürlüğüne 05.02.2020 günü ve saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4- İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 
Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 
Müdürlüğünden (KDV Dâhil) 100,- TL bedelle 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. 326/1-1 
—— • —— 

NAKLİYE HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt Numarası  : 2020/8853 
1- İdarenin 
a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60 - 225 72 72 
2-  İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: Nakliye Hizmet Alımı (48 Kalem), 250.383 

nolu teknik şartnameye göre yaptırılacaktır. 
3-  İhalenin 
a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati  : 28.01.2020 - Saat 14.00 
4-  Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

5-  Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 
28.01.2020 günü saat 14:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6-  İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında 
görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 
adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 289/1-1 
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C-KOLLU SEYYAR RÖNTGEN CİHAZI (KOMPLE SİSTEM) 

ALIMI İHALE EDİLCEKTİR 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerinde kullanılmak üzere, 1 (bir) kalem 

cihaz alım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü 

maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki 

esasların 20 nci maddesi (f) bendine göre Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin 

ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası/İhale kayıt 

numaraları 

: 2020/16756 

1- İdarenin   

a) Adresi : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Kurupelit-Atakum / SAMSUN 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0 (362) 312 19 19 /7091-7090 Faks: 0 

(362) 457 60 21 

c) Elektronik posta adresi : pyo@omu.edu.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

     internet adresi (varsa) 

: - - - 

2- İhale konusu malın   

a) Niteliği, türü ve miktarı : C-Kollu Seyyar Röntgen Cihazı; 1 Adet 

(Komple Sistem) 

b) Teslim yeri/yerleri : Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı 

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 90 

(doksan) takvim günü 

3-Yeterlik 

değerlendirmesinin/İhalenin 

  

a) Verileceği/Yapılacağı yer : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü 

Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı Satınalma 

Bürosu Kurupelit-Atakum / SAMSUN 

b) Tarihi ve saati/Tarih ve saatleri : Tarih: 11/02/2020 Saat : 14:00 

 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri yeterlik başvurusu 

kapsamında sunmaları gerekir. 

4.1.1. Yeterlik başvurusu yapmaya /Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza 

beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
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göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. Ayrıca aday veya isteklilerin ihale tarihi itibarıyla mesleki 

faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürmesi gerekmekte olup, ihale 

üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 

sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun 

olarak sunması gerekmektedir. 

4.1.2.Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi 

4.1.3. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu, 

4.1.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları; 

(Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek 

amacıyla) 

a) Teklif edilen ürünlerin marka ve modelleri ile menşei ülkesi belirtilerek ürünler 

hakkında ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, prospektüslerin, fotoğrafların ve 

benzeri tanıtım materyallerin verilmesi ve varsa referans listeleri tekliflere eklenecektir. 

b) İstekliler; teklif ettikleri ürünlerin özelliklerini, Teknik şartnamede karşılık gelen 

maddelere göre karşılaştırmalı olarak ayrı ayrı cevap verecekler ve her sayfasını imza ve kaşeleri 

ile tasdik ederek tekliflerine ekleyeceklerdir. 

c) Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında İhale Komisyonunca ihtiyaç duyulması halinde 

demonstrasyon yapılmak üzere İstekliler, teklif ettikleri ürünlerin numunelerini istenilen tarihe 

kadar İdareye kurulu ve çalışır vaziyette teslim edileceğine (söz konusu cihaz/aletin özel imalat 

süreci gerektirmesi veya kurulumu ve taşınmasında güçlükler olması halinde; tüm masrafların 

isteklice karşılanmak üzere ülkemizde kurulu ve çalışır durumda olan bir kurum yada kuruluşta 

demonstrasyon yapacaklarına) dair beyanlarını tekliflerine ekleyeceklerdir. 

4.1.5. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen 

belgeler. 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi . 

4.1.7. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; (4.1.1) ve (4.1.2)’ de yer alan 

belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı vermesi zorunludur. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Mevzuatı gereği ihale konusu mala ilişkin tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında, 

T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası ‘na (TİTUBB) kayıtlı olması ve TİTUBB’da Sağlık 

Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu tevsik edici belgeler. (İnternet çıktısı olarak sunulabilir; 

tıbbi cihaz kapsamındaki teklifler için sunulmalıdır.) 

4.2.2. İsteklinin kendi adına veya anlaşmalı olduğu bir firma adına düzenlenmiş TSE 

Hizmet Yeterlilik Belgesi veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik 

Belgesi (tıbbi cihaz kapsam dışındaki teklifler için sunulmalıdır.) 

4.2.3. Yetkili satıcılığı ve imalatçılığı gösteren belgeler: 
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a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili 

temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki 

belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6- İhale idari şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere 

açıktır. 

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve her bir ihale için ayrı ayrı 100,00- 

Türk Lirası karşılığı : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı 

Satınalma Bürosu Kurupelit-Atakum / SAMSUN satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla 

da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 

her bir ihale için ayrı ayrı 110,00- Türk Lirası doküman bedelini Üniversitemiz Strateji Geliştirme 

Daire Başkanlığının Ziraat Bankası Üniversite Bürosu nezdinde bulunan TR87 0001 0014 7909 

7123 7050 01 no.lu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak 

isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği 

adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya 

yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı 

iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla 

gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik 

olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, 

dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.” 

7.2. İhaleye başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (ihale 

dokümanı satın alındığına dair belge; ) 

8- Başvuruları; ihalenin yapılacağı saate kadar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü 

Proje Yönetim Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit Atakum/SAMSUN adresine elden 

teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9- İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 ‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda (yeterliği tespit edilen adaylar fiyatı içeren teklif verme aşamasında sunulmalıdır. ) geçici 

teminat vereceklerdir. 

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyat içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren en 

az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır. 

12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13- Söz konusu ihale, 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 328/1-1 
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7 ADET MUHTELİF TEZGAH SATILACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

                                                                  ZONGULDAK 

1- Kurumumuzda mevcut 7 adet muhtelif tezgah satılacaktır. 

2- Şartnamelerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yapılacak ihalelerin en son 

gün ve saatleri aşağıda gösterilmiştir. 

 

Malzemenin Cinsi Miktarı İhale Tarihi 
İhale 

Saati 

İhale bedeli 

TL 

Torna tezgahı 1974 RUS ÜNİVERSAL 1 Ad. 23.01.2020 15.00 4.000,00

Torna tezgahı 1974 RUS ÜNİVERSAL 1 Ad. 23.01.2020 15.00 4.000,00

Torna tezgahı 1976 BİMAK BUTTER 1 Ad. 23.01.2020 15.00 7.000,00

Taşlama tezgahı 1973 STAINKOIMPORT 1 Ad. 23.01.2020 15.00 8.000,00

Taşlama tezgahı 1973 STAINKOIMPORT 1 Ad. 23.01.2020 15.00 4.000,00

Freze tezgahı 1972 CİNCİNATİ 1 Ad. 23.01.2020 15.00 10.000,00

Freze tezgahı 1970 STAINKOIMPORT 1 Ad. 23.01.2020 15.00 4.000,00

 

3- Teklif zarfları ihale günü saat 15.00’e kadar Zonguldak’ta Kurumumuz Satınalma 

Dairesi Başkanlığına verilmiş olacaktır. 

4- İhaleye katılmak isteyen firmaların ihale şartnamesi 6. maddesinde yer alan belgeleri 

teklif zarflarına koymaları gereklidir. Eksik belgeli teklifler kesinlikle değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

5- Teklif zarfları ihalenin yapılacağı gün ve saat 15.00’de Zonguldak’ta Kurumumuz 

Satınalma Dairesi Başkanlığında açılacaktır. 

6- Postada vaki gecikmeler, @mail, faks (vs) ile yapılan teklifler dikkate alınmaz. 

7- Şartnameler Zonguldak’ta Kurumumuz Satınalma Dairesi Başkanlığından, Ankara’da 

TTK Ankara Misafirhanesi 7. cad. (Aşkaabat cad.) 19. sok. No: 22 Bahçelievler/ANKARA 

adresinden temin edilebilir. 

8- Kurumumuz 2886 nolu kanuna tabi değildir. İhaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen 

yapmakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 312/1-1 
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ENERJİ İZLEME ve KONTROL SİSTEMİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

İşin Adı : ENERJİ İZLEME ve KONTROL SİSTEMİ alımı 4734 sayılı kanunun 3/g 

maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği hükümleri çerçevesinde açık ihale 

usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2020 / 11882 

Dosya no : 2022452 

1-İDARENİN :  

a) Adres : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak 

No:2 67090-ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası : Tel : 0.372  252 40 00 ( 70 Hat) 

  Faks  :  0.372  251 19 00 

c) Elektronik posta adresi :  

2- İHALE KONUSU MALIN :  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Enerji izleme ve kontrol sistemi : 1 adet 

b) Teslim yeri : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Yüksek 

Gerilim İşletme Müdürlüğü İş Sahası  ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi : İşe başlanmasını müteakip 120 takvim günüdür. 

3) İHALENİN 

a) Yapılacağı yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel  Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi 

No:125 ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 28/01/2020 Salı günü saat : 15:00 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

a)-Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b)- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası  

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde,mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,tüzel 

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c)- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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d)- Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e)- Şartnamede belirtilen geçici teminat, 

f)- Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

g)- İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 

h)- İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve ( c) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı  ayrı  verilmesi zorunludur. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 

4.2.1. 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır. 

6. İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithat paşa Mah.Bülent Ecevit Cad.No:125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No:22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve şartnameler 50.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8. Teklifler en geç 28/01/2020 Salı günü saat 15.00’e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu 

Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu 

değildir. 

9. İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

10. İstekliler teklif edilen bedelin  %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü  olmalıdır. 

12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13. Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır. 

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 311/1-1 
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KATLI OTOPARK ve ARSA SATIŞI İHALE EDİLECEKTİR 

Bağcılar Belediye Başkanlığından: 

İhale Konusu  : Katlı Otopark ve Arsa Satışı, (15 Temmuz Mahallesi, 2566 

ada 92 parsel sayılı taşınmazın ve üzerinde bulunan 322 

araçlık katlı otoparkın satışı) 

İhale Tarih ve Saati  : 28/01/2020 - 10:30 

İlgili Müdürlük / Birim  : Plan ve Proje Müdürlüğü 

İlgili Adres  : Bağcılar Belediye Başkanlığı, Plan ve Proje Müdürlüğü, 

Güneşli Mahallesi, Kirazlı Caddesi, No:1 Bağcılar / 

İSTANBUL 

İhalenin Yapılacağı Yer  : Bağcılar Belediye Başkanlığı Encümen Salonu 

İhale Türü  : Katlı Otopark ve Arsa Satışı 

İhale Usulü  : Kapalı Teklif (2886 sayılı Kanunun 36.Maddesi) 

Hizmetin Yapılacağı Yer / 

Teslim Yeri  : 15 Temmuz Mahallesi, İstiklal Caddesi, No:3 Bağcılar / 

İSTANBUL (2566 ada 92 parsel) 

İlan Metni  : Taşınmaza Dair Bilgiler : 

  - İli : İstanbul 

  - İlçesi : Bağcılar 

  - Mahallesi : 15 Temmuz 

  - Cinsi : Arsa ve 322 Araçlık Otopark 

  - Pafta : F21C22A3B 

  - Ada : 2566 

  - Parsel : 92 

  - Yüzölçümü : 3.758,53 m² 

  - Satılacak Hisse Oranı : Tamamı 

  - Halihazır : 322 Araçlık Katlı Otopark 

  - İmar Durumu : Genel Otopark Alanı 

  - Adres : 15 Temmuz Mahallesi, İstiklal Caddesi, No:3 

  Bağcılar / İSTANBUL 

  1) Muhammen Bedeli  : 27.520.300,00 TL 

  - Arsa : 19.732.282,50 TL 

  - Bina (Katlı Otopark)  : 7.526.400,00 TL 

  2) Geçici Teminat  : 817.760,48 TL 

  3) Harçlar ve Vergiler : Her Türlü Harç ve vergiler alıcıya 

aittir. 

  4) İhale Şartnamesi : Plan ve Proje Müdürlüğünden temin 

edilebilir veya aynı yerde görülebilir. Ayrıca şartname 

www.bagcilar.bel.tr adresinden de görülebilir. İhalye 

katılacakların şartname alması zorunludur. 



Sayfa : 94 RESMÎ GAZETE 14 Ocak 2020 – Sayı : 31008 

 

  5) Şartname Bedeli : 1.500,00 TL 

  6) İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler : 

  - Nüfus cüzdan sureti ve ikametgah belgesi yada T.C. kimlik 

numarasını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı” 

  - 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen geçici 

teminat 

  - Vekaleten katılınması halinde Noter tastikli Vekaletname 

  - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihale tarihi 

itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tastikli 

imza sirküleri (Tüzel Kişiler) 

  - Mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, İhale tarihi itibariyle son 

bir yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı 

olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler) 

  - Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul 

edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de 

adres beyanı 

  - Ortak katılım olması halinde Ortaklık Beyannamesi 

  - Gayrimenkul satın alınmasına ilişkin Ticaret Sicilinden 

alınmış yetki belgesi (Tüzel Kişiler) 

  - Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş 

her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca 

tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması 

gerekmektedir.  

  İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale 

şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede 

belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. 

İkinci İhale : Arsanın ilk ihalesinde istekli bulunmaması veya verilen 

teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi 

halinde, arsanın ikinci ihalesi 18.02.2020 tarihinde, 

  Arsanın ikinci ihalesinde istekli bulunmaması veya verilen 

teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi 

halinde, arsanın üçüncü ihalesi 10.03.2020 tarihinde aynı 

yerde ve saatte yapılacaktır. 

 346/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI :Yükseköğretimde Uluslararasılaşma ve Geliştirme Vakfı (YUGEV) 
VAKFEDENLER : Gıyaseddin Haznevi, Aydın Haznevi 
VAKFIN İKAMETGAHI: ANKARA 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ 

VE NO’SU Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesinin 03.01.2020 tarihli kesinleşme şerhli, 
13.12.2019 tarihli tashih şerhli, 21.11.2019 tarihli ve E:2019/558, K:2019/983 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Eğitim ve öğretim döneminde olan her yaştan çocuk, genç ve 
yetişkinlerin; akılcı, bağımsız düşünebilen, çağdaş, araştırmacı bireyler olarak yetişmesine 
katkıda bulunmak, iyi bir eğitim almalarını ve meslek sahibi olmalarını sağlamak ve vakıf 
senedinde yazılı diğer amaçları gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI 60.000-TL (Altmış Bin Türk Lirası) nakit 
YÖNETİM KURULU : Gıyaseddin Haznevi, Aydın Haznevi, Halit Eray Çelik 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: 
Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları mütevelli heyetin uygun gördüğü aynı 

gayeli başka bir vakfa devredilir. 
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 

 303/1-1 
—— • —— 

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 23. maddesi, 12 Haziran 2018 tarih ve 30449 
sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 
Yönetmeliği"nin Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Atanma koşullarını düzenleyen 4.- 7. 
maddeleri hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İ.D. Bilkent Üniversitesi 
İşletme Fakültesi İşletme Bölümü’ne tam gün statüde çalışacak öğretim üyesi alınacaktır. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri ile 
birlikte: 

1. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, yurt 
dışından alınan diplomalar için denklik belgesi, 

2. Nüfus cüzdanı, askerlik belgesi, iki adet fotoğraf, 
3. Özgeçmiş, ulusal ve uluslararası akademik dergi ve/veya kitaplarda yayımlanmış 

bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 takım dosyayı,  
bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Bilkent Üniversitesi İşletme 

Fakültesi Dekanlığına şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim etmeleri gereklidir. 
İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı 
bilgiler İşletme Fakültesi Dekanlığından öğrenilebilir. 

FAKÜLTE  : İşletme Fakültesi 
BÖLÜM  : İşletme Bölümü 
AKADEMİK ÜNVANI  : Doktor Öğretim Üyesi 
ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI : 1 
ÖZEL KOŞULLAR: Operasyon yönetimi konusunda araştırmalar yapmak, işletme 

yönetimi, yöneylem araştırması, endüstri mühendisliği veya ilgili dallardan birinde doktora 
derecesine sahip olmak ve iyi derecede İngilizce bilmek. Kaynak dağıtımı, kontrat tasarımı gibi 
geleneksel alanların yanında iş analitiği, makine öğrenmesi gibi güncel konularda çalışmış olmak. 

BAŞVURU ADRESİ: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi 06800, 
Bilkent Ankara 302/1-1 
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Koç Üniversitesi Rektörlüğünden: 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi 

Gazete’de yayınlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak 

Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki 

Yönetmelik” uyarınca Üniversitemizin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine aşağıda belirtilen 

Araştırma Görevlisi kadrosu için tam zamanlı araştırma görevlisi (1 adet) alınacaktır. 

 

İlanın çıkılacağı yer  : Koç Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi/İşletme Programı/ İşletme Anabilim Dalı (Finans veya Muhasebe) 

Kadro Unvan  : Araştırma Görevlisi  

Kadro Sayısı  : 1 

Kadro Derecesi  : 0 

Ales puanı (EA)  : 80 

YDS/Dengi   : 87  

Duyuru Başlama Tarihi  : 14.01.2020  

Son Başvuru Tarihi  : 04.02.2020  

Ön Değerlendirme İlan Tarihi : 07.02.2020  

Sınav Giriş Tarihi  : 12.02.2020  

Sonuç Açıklama Tarihi  : 19.02.2020  

Başvuru Şekli  : Şahsen 

Başvuru Yeri  : Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi Dekanlığı Rumelifeneri Yolu 34450 Sarıyer/İstanbul  

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adres : https://case.ku.edu.tr/  

İlan Özel Şartı  :Lisans mezunu olmak ve İşletme alanında 

yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak. 

 

İstenen Belgeler: 

Adaylar başvurularını, başvurdukları bölüm/anabilim dalını belirten dilekçeleri ile birlikte 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı'na yapacaklardır. 

Dilekçe ekinde aşağıdaki belgeler yer almalıdır: 

1. Fotoğraflı Özgeçmiş, 

2. Onaylı nüfus cüzdanı sureti,  

3. 1 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş), 

4. Öğrenim belgeleri (Lisans / Yüksek Lisans), 

5. Not Döküm Belgesi (Transkript), 

6. ALES belgesi, 

7. YDS Belgesi, 

8. Erkek adayların askerlik durumunu gösteren belge, 

9. Varsa, diğer bilimsel yayın ve çalışmalarının birer örneği, 

10. Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınabilir), 

11. Kişisel Veri Teslim Etme Rıza Dilekçesi (Başvuru teslimi sırasında Dekanlık 

Ofisinden temin edilecektir). 

 291/1-1 
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Antalya AKEV Üniversitesi Rektörlüğünden: 

 
 341/1-1 
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Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) Genel Müdürlüğünden: 
MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI 

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Elektrik Üretim Anonim 
Şirketi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere, Genel İdare 
Hizmetleri (GİH) sınıfından 8. derecede 10 Müfettiş Yardımcısı alımı için EÜAŞ Teftiş Kurulu 
Yönetmeliği hükümlerine göre Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı yapılacaktır. 

I – MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVINA KATILABİLME ŞARTLARI 
(1) ÖSYM tarafından 2018 veya 2019 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından 

(KPSS) P-48 puan türünden 80 ve daha yüksek puan almış olmak ve sınava başvuran adaylar 
arasında en yüksek puandan başlanarak yapılan sıralamaya göre ilk 200 kişi içinde bulunmak 
(Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu 
puana sahip adayların tümü yazılı sınava çağrılacaktır). 

(2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde yazılı olan genel şartları 
taşımak. 

(3) 01/01/2020 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1985 tarihi ve daha 
sonra doğanlar). 

(4) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğrenim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, 
iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim 
Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğrenim kurumlarından mezun 
olmak. 

(5) Erkek adaylar için yazılı sınav tarihi itibarıyla askerlikle ilişiği olmamak. 
(6) Görevini devamlı olarak yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak. 
(7) EÜAŞ dışında herhangi bir kuruma karşı hizmet taahhüdünde bulunmamak. 
(8) Aday formu ile birlikte istenilen belgeleri süresi içinde “II-SINAV BAŞVURUSU” 

bölümünde belirtilen adrese ulaştırmış olmak. 
II – SINAV BAŞVURUSU 
(1) Giriş sınavına katılmak için başvurular 14/01/2020 tarihinde başlayacak olup, 

03/02/2020 tarihinde saat 17.00’de sona erecektir. 
(2) Başvurular, EÜAŞ Genel Müdürlüğünün internet sitesinde (www.euas.gov.tr) 

yayınlanan başvuru formu doldurularak gerekli diğer belgelerle birlikte  “EÜAŞ Genel 
Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Nasuh Akar Mahallesi Türkocağı Caddesi No:2/F-1 KLMN 
Blok Kat:5 Oda no: 515 06520 Balgat-Çankaya/ANKARA” adresine şahsen veya posta ile 
yapılabilir. 

(3) Bu tarihten sonra yapılan başvurular, postada meydana gelebilecek gecikmelerden 
dolayı bu tarihten sonra ulaşan başvurular ile eksik veya geçersiz belgelerle yapılan başvurular 
dikkate alınmayacaktır. 

III – BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER 
(1) Başvuru Formu (www.euas.gov.tr internet adresinden temin edilebilir. Adaylara 

yapılacak bütün yazılı tebligatlar bu formda beyan edilen adrese yapılacaktır). 
(2) KPSS Sonuç Belgesi. 
(3) Başvuru tarihinden en fazla 6 ay önce çekilmiş 2 adet renkli vesikalık fotoğraf. 
(4) Yükseköğrenim Kurumu diplomasının veya bitirme belgesinin ya da ilgili merci 

tarafından tasdik edilmiş denklik belgesinin; aslı veya noterden onaylı sureti (Söz konusu 
belgelerin başvuru esnasında aslının ibraz edilmesi halinde, sureti EÜAŞ Teftiş Kurulu 
Başkanlığınca da onaylanabilecektir). E-Devlet üzerinden alınmış “Yükseköğretim Mezun 
Belgesi” de geçerli kabul edilecektir. 
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(5) Eksik veya geçersiz belgelerle yapılan başvurular dikkate alınmaz. Sınavı kazanmış 

olsalar dahi gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların sınavları geçersiz sayılarak 

atamaları yapılmaz, yapılmış olsa bile bu atamaları iptal edilir ve bu durumda olanlar hiçbir hak 

talep edemezler. Ayrıca haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere 

Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. 

IV – MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI ADAYLIK BELGESİ (SINAV 

GİRİŞ BELGESİ) 

(1) Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi 10/02/2020 tarihinde 

www.euas.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır. Adaylara ayrıca yazılı bildirim 

yapılmayacaktır. 

(2) Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların fotoğraflı “Adaylık Belgeleri”, 

www.euas.gov.tr internet adresinde belirtilecek olan, Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi 

Müdürlüğünün (ANKÜSEM)   internet sitesi bağlantı adresinden 26/02/2020-07/03/2020 tarihleri 

arasında indirilebilecektir. Adaylık Belgelerini alamayan adaylar, bu belgelerini yazılı sınav 

tarihinde sınav salonundaki görevlilerden de alabileceklerdir. 

(3) Adaylar giriş sınavına, ANKÜSEM’in internet sitesi bağlantı adresinden çıktısı alınan 

fotoğraflı “Adaylık Belgesi” ile kimlik tespitinde kullanılmak üzere, üzerinde T.C. kimlik 

numarası bulunan nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya geçerlilik süresi bitmemiş pasaporttan 

herhangi birini sınav görevlilerine ibraz ederek gireceklerdir. Sınav salonlarına hesap makinesi, 

data bank veya hafıza niteliği olan hesap makinesi, cep telefonu v.b. elektronik aygıtlar 

alınmayacaktır. 

V – MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI KONULARI 

(1) Hukuk; 

a) Anayasa, 

b) Ceza Hukuku (Ceza Kanununun “Genel Hükümler” başlıklı 1’inci Kitabı; 2’nci Kitap 

2’nci Kısım 10’uncu Bölüm “Malvarlığına Karşı Suçlar”; 2’nci Kitap 3’üncü Kısım 4’üncü 

Bölüm “Kamu Güvenine Karşı Suçlar”; 2’nci Kitap 4’üncü Kısım 1’inci Bölüm “Kamu 

İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar”), 

c) Medeni Hukuk (Aile Hukuku hariç), 

ç) Borçlar Hukuku (Borçlar Kanununun “Genel Hükümler” kısmı ile Kira, Hizmet, Eser, 

Kefalet Sözleşmeleri), 

d) Ticaret Hukuku (Ticaret Kanununun “Başlangıç” kısmı ile “Ticari İşletme” başlıklı 

1’inci ve “Kıymetli Evrak” başlıklı 3’üncü kitapları), 

e) İş Hukuku. 

(2) İktisat; 

İktisat teorisi ve politikası, para, banka, kredi, konjonktür, milli gelir, uluslararası 

ekonomik ilişkiler ve kurumlar, işletme denetimi ve finansal yönetim, güncel ekonomik sorunlar. 

(3) Maliye; 

Maliye teorisi ve maliye politikası, Türk vergi sistemi ve kanunlarının esasları, kamu 

giderleri ve gider konularının esasları, bütçe ve bütçe çeşitleri, kamu borçları. 

(4) Muhasebe, Matematik; 

a) Genel muhasebe, 

b) Bilanço analizi ve teknikleri, 

c) Ticari hesap ve istatistik. 
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(5) Yabancı Dil (İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birisi). 
VI – YAZILI SINAVIN TARİHİ VE YERİ 
(1) Yazılı Sınav, Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğünce 

(ANKÜSEM) 07/03/2020 Cumartesi günü 10:00 – 13.00 saatleri arasında (180 dakika) tek 
oturum halinde, Ankara’da yapılacaktır. Sınavın başlamasını izleyen ilk 15 dakikadan sonra 
binaya gelen hiçbir aday sınava alınmayacaktır. 

(2) Adayların sınava gireceği gün, saat ve yer “Adaylık Belgesinde” belirtilecektir. 
VII – SINAVIN ŞEKLİ, DEĞERLENDİRİLMESİ, SONUÇLARININ DUYURULMASI 

VE SINAV SONUCUNA İTİRAZ 
(1) Giriş sınavı, yazılı sınav ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamalıdır. 
(2) Yazılı sınav, sadece bir doğru cevap seçeneği olan çoktan seçmeli (5 seçenekli) test 

usulünde yapılacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir. 
(3) Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava çağrılmazlar. 
(4) Yazılı ve sözlü sınavlarda tam not 100 puandır. 
(5) Yazılı sınavda, her bir sınav konu grubundan 25’er adet olmak üzere toplam 125 adet 

soru sorulacaktır. 
(6) Yazılı sınavı başarmış sayılabilmek için yabancı dil sınavının 50’den, diğer sınav 

gruplarından alınan notlardan her birinin 60'dan ve ortalamasının 65'den aşağı olmaması gerekir. 
Sözlü sınava, başarılı sayılan adaylar arasından en yüksek yazılı sınav puanını almış ilk 20 aday 
çağrılacaktır. 

(7) Yazılı sınavda eşit puan almış olmaları nedeniyle 20’nci aday sayısının birden fazla 
olması halinde, bu puana sahip adayların tümü sözlü sınava çağrılacaktır. Diğerleri için yazılı 
sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz. 

(8) Yazılı sınav sonuçları ve sözlü sınava çağrılacakların listesi, www.euas.gov.tr internet 
adresinden ilan edilir. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara ayrıca yazılı bildirim yapılır. 

(9) Sözlü sınav, yazılı sınav konu gruplarından yapılır. Sözlü sınavda, adayların genel 
olarak sınav konularındaki bilgileri ile adayların zekâ, intikal sürati, ifade kabiliyeti, tavır ve 
hareket gibi şahsi nitelikleri de göz önünde bulundurulur. 

(10) Sözlü sınavı başarmış sayılabilmek için sınav kurulu üyelerinin her birinin 100 tam 
puan üzerinden verdiği notlar ortalamasının 70 puandan az olmaması şarttır. 

(11) Giriş sınav notu; yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalaması alınarak hesaplanır. 
(12) Giriş sınav notunun hesaplanmasından sonra oluşturulan başarı sıralamasında, başarı 

gösterenlerin sayısı alınacak Müfettiş Yardımcısı sayısından fazla olursa (başarı gösterenlerin 
sayısı 10 kişiden fazla olursa) giriş sınav notu yüksek olanlar tercih edilir. Giriş sınav notlarının 
eşitliği halinde yabancı dil notu üstün olan aday öncelik kazanır. Diğerleri için sınav sonuçları 
kazanılmış hak sayılmaz. 

(13) Adaylar, yazılı sınav sorularına ve sınavın uygulanmasına ilişkin itirazlarını, sınav 
tarihinden itibaren en geç 3 iş günü içinde EÜAŞ Teftiş Kurulu Başkanlığına yazılı olarak 
yapacaklardır. Bu süre bittikten sonra gelen itirazlar dikkate alınmaz. İtirazlar 5 iş günü içinde 
değerlendirilip ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Yazılı sınav sonucuna itirazlar, sonuçların ilanından, 
sözlü sınava itirazlar, sonuçların tebliğinden itibaren en geç 7 gün içinde bir dilekçeyle EÜAŞ 
Teftiş Kurulu Başkanlığına yapılır. İtirazlar, sınav kurulunca en geç 15 gün içinde 
değerlendirilerek ilgiliye yazılı olarak bildirilir. 

(15) Giriş sınavını kazanan adayların listesi www.euas.gov.tr internet adresinden ilan 
edilir ve ayrıca kendilerine gerekli tebligat yapılır. 

(16) Sınavla ilgili olarak (0312) 213 51 87 no.lu telefondan bilgi alınabilir. 
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Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz akademik birimlerinin aşağıda belirtilen bölümlerine 2547 Sayılı 

Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği kapsamında 

tam zamanlı statüde öğretim üyesi alınacaktır. 

 

İlk Başvuru: 14.01.2020 

Son Başvuru:14.02.2020 

Fakülte - 

Yüksekokulu 
Bölüm Adet Unvanı Açıklama 

Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku 3 

Prof.Dr.  

Doç.Dr. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Alanında veya Hukuk’un alt anabilim 

dallarında Doktora yapmış olmak.Anayasa 

Hukuku Alanında Doçentliğini almış olmak. 

İktisadi, İdari ve 

Sosyal Bilimler 

Fakültesi 

İktisat 3 

Prof.Dr. 

Doç.Dr. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Alanında veya İktisat’ın alt anabilim 

dallarında Doktora yapmış olmak veya 

İktisat’ın alt anabilim dallarında doçentliğini 

almış olmak. 

Siyaset Bilimi 

ve Uluslararası 

İlişkiler 

3 

Prof.Dr. 

Doç.Dr. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Alanında veya Siyaset Bilimi ve Uluslararası 

İlişkiler alt anabilim dallarında Doktora 

yapmış olmak. Siyaset Bilimi ve Uluslararası 

İlişkiler alt anabilim dallarında doçentliğini 

almış olmak. YDS/YÖKDİL’den en az 80 

puan almış olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 
3 

Prof.Dr. 

Doç.Dr. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Alanında veya Bilgisayar Mühendisliğinin alt 

anabilim dallarında Doktora yapmış olmak 

veya Bilgisayar Mühendisliğinin alt anabilim 

dallarında doçentliğini almış olmak.

YDS/YÖKDİL’den en az 80 puan almış 

olmak. 

Elektrik- 

Elektronik 

Mühendisliği 

3 

Prof.Dr. 

Doç.Dr. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Alanında veya Elektrik-Elektronik 

Mühendisliğinin alt anabilim dallarında 

Doktora yapmış olmak veya Elektrik-

Elektronik Mühendisliğinin alt anabilim 

dallarında doçentliğini almış olmak.

YDS/YÖKDİL’den en az 80 puan almış 

olmak. 

İnşaat 

Mühendisliği 
3 

Prof.Dr. 

Doç.Dr. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Alanında veya İnşaat Mühendisliğinin alt 

anabilim dallarında Doktora yapmış olmak 

veya İnşaat Mühendisliğinin alt anabilim 

dallarında doçentliğini almış olmak .

YDS/YÖKDİL’den en az 80 puan almış 

olmak. 
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Başvuru Belgeleri: 

1.  Adayların, 2547 Sayılı Kanunun 26, 24 ve 23. Maddelerinde belirlenen asgari koşulları 

sağlamış olmaları. 

2. Başvuracakları fakülte, bölüm ve alanı belirten dilekçe, (https://personel.hku.edu.tr/tum-

formlar-ve-dilekceler/) Özgeçmiş (YÖK Ek-4 formatında), Yabancı dil belgesi, Nüfus cüzdanı 

fotokopisi, fotoğraf (2 adet), Diploma fotokopilerinin aslı, noter onaylı sureti veya Personel 

Müdürlüğümüz tarafından aslı görülerek onaylanan suretleri olması gerekmektedir. 

3. Profesörler için doçentlik ve doktora/uzmanlık belgesi, yüksek lisans diploması, lisans 

diploması, profesörlük atama yazısı ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 takım dosya,  

4. Doçentler ve Dr.Öğr.Üys. için doçentlik belgesi, doktora/uzmanlık belgesi, yüksek 

lisans diploması, lisans diploması, Doçentlik atama yazısı ile bilimsel çalışma ve yayınlarını 

kapsayan 4 takım dosya, 

5. Doçentliğe atamalarda en az Üniversitelerarası Kurulun doçentlik sınavı için kabul 

ettiği ilkeler aranır. 

6. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 

onaylanması gerekmektedir. 

7. Başvuru Süresi ve Yeri: İlanın yayın tarihinden itibaren 30 gün içerisinde, aşağıdaki 

adrese başvurmaları gerekmektedir. 

 

Posta ile yapılacak başvurularda meydana gelecek gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu 

değildir. 

 

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğü 

Havalimanı Yolu 8.km.  

Şahinbey-GAZİANTEP 

Tlf : 0342 211 80 80 Fax : 0342 211 80 81 E-Mail :info@hku.edu.tr 

 379/1-1 
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Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığından: 

 

 345/1-1 
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Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından: 

 
 380/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 373/1/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 373/2/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

 

 342/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

 

 343/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

 

 344/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

 
 360/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 361/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 362/1-1 



Sayfa : 114 RESMÎ GAZETE 14 Ocak 2020 – Sayı : 31008 

 

Tarım ve Orman Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 363/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 364/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 365/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 366/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 367/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 368/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 369/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 370/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 371/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 372/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 310/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Dip Tarama Malzemesinin Çevresel Yönetimi Yönetmeliği
–– Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelikte

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik
–– Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Demiryolu Araçları Tescil ve Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik
–– Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
–– Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet

Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ
–– Tıbbi Sülük (Hirudo Verbana) 2020 Yılı İhracat Kotasının Tahsisi Hakkında

Tebliğ (No: 2019/66)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 16/10/2019 Tarihli ve E: 2015/62 (Siyasi Parti Mali

Denetimi), K: 2019/14 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 16/10/2019 Tarihli ve E: 2015/65 (Siyasi Parti Mali

Denetimi), K: 2019/15 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 16/10/2019 Tarihli ve E: 2016/11 (Siyasi Parti Mali

Denetimi), K: 2019/20 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 16/10/2019 Tarihli ve E: 2016/17 (Siyasi Parti Mali

Denetimi), K: 2019/22 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 16/10/2019 Tarihli ve E: 2016/65 (Siyasi Parti Mali

Denetimi), K: 2019/33 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 16/10/2019 Tarihli ve E: 2016/68 (Siyasi Parti Mali

Denetimi), K: 2019/34 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 16/10/2019 Tarihli ve E: 2016/72 (Siyasi Parti Mali

Denetimi), K: 2019/35 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 16/10/2019 Tarihli ve E: 2016/73 (Siyasi Parti Mali

Denetimi), K: 2019/36 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 16/10/2019 Tarihli ve E: 2016/82 (Siyasi Parti Mali

Denetimi), K: 2019/40 Sayılı Kararı

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


