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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN ALINACAK ÜCRETLERE İLİŞKİN USÛL VE
ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/10/2014 tarihli ve 29138 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal
Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlükten
kaldırılmıştır.

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

Başkanı yürütür.
—— • ——

Akdeniz Üniversitesinden:

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Akdeniz Üniversitesi Psikoloji Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organ-
larının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Akdeniz Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştır-

ma Merkezinin (AUPUAM) amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine
ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar. 

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Akdeniz Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Psikoloji Bölümü: Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünü,
d) Rektör: Akdeniz Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Akdeniz Üniversitesini, 
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır: 
a) Psikolojinin farklı alanları ile ilgili araştırmaların etik kurallar ve yüksek bilimsel

standartlar çerçevesinde gerçekleştirilmesini sağlamak.
b) Üniversite içinde ve dışında psikolojik hizmetler ile psikoterapi hizmetleri sağla-

mak.
c) Araştırma, inceleme, geliştirme ve uygulama yapmak.
ç) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili yurt içi ve yurt dışı araştırma ve eğitim kuruluşları

ile iş birliği yapmak.
d) Bilgi birikimini arttırmak amacıyla Üniversite öğrencilerine, eğitimcilerine veya ka-

mu kurum ve kuruluşlarına seminer, konferans, kongre, eğitim programları gibi bilimsel top-
lantılar düzenlemek ve/veya bunlara iştirak etmek.

e) Bilimsel proje, kitap, makale, bülten, rapor, dergi ve benzeri yayınlar yapılmasına
ve yürütülmesine olanak sağlamak. 

f) Psikoloji Bölümünün lisans ve lisansüstü programlarında öğrenim gören öğrencilerine
uygulamalı eğitim fırsatı sunmak.

g) Bireysel ve kurumsal danışmanlık hizmeti vermek. 
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Psikolojik hizmetler-psikoterapi hizmetleri ve psiko-eğitim hizmetleri vermek.
b) Psikolojik ölçme-değerlendirme araçları eğitimi vermek ve bu araçlara ilişkin uy-

gulama yapmak.
c) Psikolojinin farklı alt alanlarında danışmanlık hizmeti vermek.
ç) Psikolojinin farklı alanlarında araştırma, atölye, seminer, çalıştay, çalışma grubu

veya sempozyum gibi ulusal ve uluslararası düzeyde akademik faaliyetlerde bulunmak. 
d) Psikolojinin uygulamalı alt alanlarına yönelik bilimsel araştırma ve geliştirme çalış-

maları yapmak.
e) Üniversite içindeki farklı birimlerle veya kamu, özel kişi/kurum ve kuruluşlar ile

iş birliği yaparak Merkezin amaçları doğrultusunda bilimsel ve uygulamaya dönük ortak eğitim
çalışmaları yürütmek.

f) Merkezin amaçları doğrultusunda Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faali-
yetlerde bulunmak.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Psikoloji Bölümünde en az 3 yıldır görev yapmakta olan öğ-

retim üyeleri arasından Rektör tarafından 3 yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi dolan Mü-
dür, yeniden görevlendirilebilir. Müdürün 6 (altı) aydan fazla süreyle görevi başında buluna-
maması durumunda görevi sona erer ve aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür, gö-
revlendirilmesindeki usule bağlı kalınarak görevden alınabilir. Müdür, Rektöre karşı sorumlu-
dur.

(2) Müdürün teklifi üzerine, Psikoloji Bölümünde görev yapmakta olan öğretim üyeleri
arasından bir kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından 3 yıl süreyle görevlendirilir. Mü-
dür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcısı kendisine vekâlet eder. 

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
b) Yönetim Kurulu ve Üniversite Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, gerekli ko-

ordinasyonu ve denetimi sağlamak, Merkezin idari işlerini yürütmek.
c) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemini

hazırlamak.
ç) Merkezin yıllık çalışma programını ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp Yönetim

Kuruluna sunmak ve kabul edilen program ve raporu Rektörün onayına sunmak.
d) Merkezin faaliyetleriyle ilgili yurt içi, yurt dışı kurum ve kuruluşlarla temasa geçerek

Merkezin amacına uygun projelerin yürütülmesi, bunlara ulusal ve uluslararası zeminde destek
ve mali kaynak sağlanması için girişimlerde bulunmak.

e) Her faaliyet yılı sonunda Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkında hazırlanan ra-
poru Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı ile Müdürün teklifi üze-

rine Rektör tarafından görevlendirilen Psikoloji Bölümünden 3 öğretim üyesi ve Merkezin
araştırma faaliyetleri alanında çalışan veya Üniversitenin Tıp Fakültesinin ilgili anabilim dal-
larında görev yapan 2 üye olmak üzere toplam 7 kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin
görev süresi 3 yıldır. Görev süresi dolan üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Görev
süresi dolmadan önce üyelikten ayrılanların yerine aynı usulle o süreyi doldurması için yeni
üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, her eğitim-öğretim döneminde en az bir kez Müdürün daveti üze-
rine ve Müdür tarafından belirlenen gündemle toplanır. Müdürün uygun görmesi halinde, top-
lantı öncesi ve sonrasında üyelerden gelen öneriler üzerine gündeme başka hususlar da ekle-
nebilir.

(3) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çok-
luğuyla alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

(4) Yönetim Kurulu raportörlüğü; Müdür, müdür yardımcısı veya Müdürün görevlen-
direceği Yönetim Kurulu üyesi tarafından yapılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları çerçevesinde kararlar almak.
b) Merkezin yıllık çalışma programını ve faaliyet raporunu görüşmek.
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c) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.
ç) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları

belirlemek.
d) Yurt içindeki ve yurt dışındaki kuruluşlarla iş birliği içerisinde yürütülecek çalışma-

lara dair ilkeleri belirlemek.
e) Merkezin yıllık bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak.
f) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bütçe tasarısını hazırlamak ve karara bağlamak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışan, bu alanlarda

tecrübesi olan, gerektiğinde bilgisine başvurulabilecek kişiler arasından Yönetim Kurulunun
önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen 8 üye ve Müdür olmak üzere toplam 9 kişiden
oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi 3 yıldır. Görev süresi sona eren üyeler ye-
niden görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez Müdürün daveti üzerine toplanır. Müdür, ge-
rektiğinde Danışma Kurulu üyelerini düşünce ve deneyimlerinden yararlanmak, görüşlerini al-
mak ve faaliyetleri hakkında bilgi vermek üzere toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevi
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin amaçları doğrultusunda, Mer-

kezin faaliyetlerine yönelik görüş ve önerilerini Müdüre, Yönetim Kuruluna ve Üniversite Yö-
netim Kuruluna sunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi
MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen

veya tamamen Müdüre devredebilir.
Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-
şılanır.

Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 16 – (1) Merkez tarafından ve Merkez dışındaki kaynaklardan desteklenen

araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar öncelikle Merkez hiz-
metinde kullanılır.

Sertifika programları
MADDE 17 – (1) Merkez, amaçlarına uygun olarak ilgili mevzuatlarda öngörülen ko-

şullara uyarak mesleki gelişim amacıyla sertifika programları düzenleyebilir. 
Çalışma grupları ve uygulama birimleri
MADDE 18 – (1) Merkez amaçlarını gerçekleştirmek için farklı faaliyetleri yürütmeye

ve verimliliği artırmaya yönelik çalışma grupları oluşturabilir. Çalışma grubu başkan ve üyeleri,
Müdürün önerisiyle Yönetim Kurulunca belirlenir ve çalışmaları Yönetim Kurulunca izlenir.

(2) Müdürün önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararıyla uygulama birimleri de açılabilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞLER

Tarım ve Orman Bakanlığından:
İÇME SUYU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yerüstü ve yeraltı su kaynaklarından temin edilen

suların arıtılması için inşa edilecek olan içme suyu arıtma tesislerinin tasarım esaslarını ve
normlarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ içme suyu arıtma tesislerinin projelendirmesi ve işletilmesi

sırasında uygulanması gereken teknik usulleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 421 inci
maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ile 6/7/2019 tarihli ve 30823 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan İçme Suyu Temin Edilen Suların Kalitesi ve Arıtılması Hakkında Yönetmeliğin
6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
b) Bakiye Dezenfektan: Dezenfektanın su ile temas süresi sonucunda suda kalan kon-

santrasyonunu,
c) Belirli Kirletici: Su kütlesine, kalitesini olumsuz yönde etkileyebilecek miktarda de-

şarj edilen ve yerüstü su kütlesinin iyi ekolojik duruma ulaşması için çevresel kalite standardı
30/11/2012 tarihli ve 28483 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yerüstü Su Kalitesi Yönetme-
liğinde belirlenmiş olan madde veya madde gruplarını,

ç) Biyobozunabilir Çözünmüş Organik Karbon (BÇOK): Çözünmüş organik karbonun
bakteriler tarafından mineralize edilebilen kısmını,

d) Cam Elyaf Takviyeli Polimer (CTP): Cam elyafı ve taşıyıcı bir matriks reçinenin
birleştirilmesi ile elde edilen kompozit polimer malzemeyi,

e) Çözünmüş Hava Flotasyonu: Yağ ve yağlı maddeler ile su içerisinde bulunan çözün-
müş uçucu organik karbonların mikro kabarcık ile yüzdürülerek sudan ayrılmasını,

f) Dezenfeksiyon: Hastalık yapıcı (patojen) mikroorganizmaların yok edilmesi veya et-
kisiz hale getirilmesi işlemini,

g) Dezenfeksiyon Yan Ürünü (DYÜ): Dezenfeksiyon işleminde kullanılan kimyasalla-
rın bazı organik veya inorganik maddeler ile reaksiyona girmesi sonucunda oluşan toksik mad-
deleri/bileşikleri,

ğ) Dezenfektan: 31/12/2009 tarihli ve 27449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bi-
yosidal Ürünler Yönetmeliği kapsamında Sağlık Bakanlığından izin alınan ve içme suyu de-
zenfeksiyon işlemi için kullanılan kimyasal maddeleri,

h) Doğal Organik Madde (DOM): Suda bulunan makro moleküler hümik yapılar, küçük
molekül ağırlıklı hidrofilik asitler, proteinler, yağlar, karboksilik asitler, amino asitler, karbon-
hidratlar ve hidrokarbonlar gibi organik maddeleri içeren heterojen karışımını,

ı) Granüler Aktif Karbon (GAK): Karbon atomlarından oluşan çok gözenekli ve dü-
zensiz şekilli, karbon taneciklerinin boyutu 0,2-5 mm arasında değişen, sıvı veya gaz fazı uy-
gulamalarında ve sabit veya hareketli sistemlerde kullanılabilen filtre malzemesini,

i) H2R: Hidrojen bazlı iyon değiştiriciyi,

7 Mart 2020 – Sayı : 31061                                    RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 5



j) İçme Suyu: İnsanların günlük faaliyetlerinde içme, yıkanma ve temizlik gibi ihtiyaç-
ları için kullandıkları, özellikleri 17/2/2005 tarihli ve 25730 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiş olan, toplu bir su temini
sistemi aracılığıyla çok sayıda tüketicinin ortak kullanımına sunulan suları,

k) İdare: Aşağıda sıralanan kurum ve kuruluşları,
1) 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara

Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 3/7/1968 tarihli ve 1053 sayılı Belediye Teşkilâtı Olan Yer-
leşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun gereğince Devlet
Su İşleri Genel Müdürlüğünü,

2) 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 nci maddesinin
birinci fıkrasının (r) bendi ve geçici 2 nci maddesi gereğince büyükşehir belediyelerini ve
20/11/1981 tarihli ve 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş
ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve ek 5 inci mad-
desi gereğince büyükşehir belediyelerine bağlı olan su ve kanalizasyon idaresi genel müdür-
lüklerini,

3) 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinin birinci fık-
rasının (e) bendi gereğince belediyeleri,

4) 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6 ncı maddesinin birinci
fıkrasının (b) bendi gereğince il özel idarelerini,

5) 26/1/2011 tarihli ve 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanununun
3 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince İller Bankası Anonim Şirketini,

l) İleri Oksidasyon Prosesleri (İOP): Yüksek oksitleme kapasitesine sahip radikallerin
kullanılarak organik ve bazı inorganik maddelerin giderilmesi işlemini,

m) Maksimum İzin Verilebilir Çevresel Kalite Standardı (MAK-ÇKS): Belli bir kirle-
ticinin ya da kirletici gruplarının suda, dip çökeltisinde veya biyotada insan sağlığı ve çevreyi
korumak için aşmaması gereken maksimum izin verilebilir konsantrasyonları,

n) Mikrofiltrasyon (MF): Suyu filtre etmek için 0,1-0,5 μm gözenek büyüklüğünde dü-
şük basınçlı bir membran ile hassas su filtreleme yöntemini,

o) Na2R: Sodyum bazlı iyon değiştiriciyi,
ö) Nanofiltrasyon (NF): 0,001-0,01 µm gözenek çapına sahip basınca duyarlı bir filtre

kullanımı ile su filtreleme yöntemini,
p) Nefelometrik Türbidite Birimi (NTU): Suyun bulanıklığını tayin eden büyüklüğü,
r) Öncelikli Madde: Maddenin kendine özgü tehlikesine ilişkin kanıtlar, sucul ekotok-

sisitesi ve insan toksisitesi ile suya deşarj edilme, üretim ve kullanım çeşitleri, su kirliliğinin
izlenmesinden elde edilen kanıtlar göz önünde bulundurularak önceliklendirilmiş Yerüstü Su
Kalitesi Yönetmeliğinde verilen maddeleri,

s) Spesifik Ultraviyole Absorbansı (SUVA): 254 nm dalga boyundaki ultraviyole ab-
sorbans değerinin çözünmüş organik karbon konsantrasyonuna bölünmesi ile elde edilen çö-
zünmüş organik karbonun aromatik içeriğinin değerini,

ş) Ters Osmoz (TO): 0,0001-0,001 µm gözenek çapına sahip basınca duyarlı bir filtre
kullanımı ile su filtreleme yöntemini,

t) Toplam Çözünmüş Katılar (TÇK): Su içinde çözünmüş halde bulunan organik mad-
deleri, mineralleri, katyonları, anyonları ve ağır metal iyonlarını,

u) Toplam Organik Karbon (TOK): Sudaki organik karbon miktarını,
ü) Toz Aktif Karbon (TAK): Partikül büyüklüğü 0,2 mm’den küçük, dozu işlem koşul-

ları değiştikçe kolayca artırılabilir veya azaltılabilir sıvı faz adsorpsiyonu için kullanılan karbon
atomlarından oluşan malzemeyi,

v) Uçucu Organik Bileşik (UOB): Oda sıcaklığında gaz halinde bulunan veya yüksek
uçucu karakteristik gösteren organik bileşikleri,
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y) Ultrafiltrasyon (UF): 0,01-0,1 µm gözenek çapına sahip basınca duyarlı bir filtre
kullanımı ile su filtreleme yöntemini,

z) Yıllık Ortalama Çevresel Kalite Standardı (YO-ÇKS): Belli bir kirleticinin ya da kir-
letici gruplarının suda, dip çökeltisinde veya biyotada insan sağlığı ve çevreyi korumak için
aşmaması gereken yıllık ortalama konsantrasyonlarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
İçme Suyu Arıtma Tesislerinin Tasarımına İlişkin Esaslar

Genel hükümler
MADDE 5 – (1) İçme suyu arıtma tesislerinin tüm yardımcı üniteleriyle birlikte ku-

rulması esnasında gereken tasarım, işletme ve ekipmanlar ile ilgili genel hükümler aşağıda be-
lirtilmiştir:

a) İlgili mevzuat kapsamında tüm çalışanların iş sağlığı ve güvenliği sağlanır.
b) Bütün yapılarda sızdırmazlık sağlanır, işletme ve bakım için gerekli önlemler alınır.
c) İnşa edilecek olan bütün yapılar; işletme, bakım ve onarım sırasında su basınçları ve

dinamik kuvvetlerin sebep olduğu yükleri taşıyabilir şekilde tasarlanır.
ç) Tesisteki tüm yapılar; sudan, çamurdan, hava ve gaz bileşenlerinden, sıcaklık deği-

şimlerinden kaynaklanan kimyasal, biyolojik ve diğer zararlı etkilere karşı dirençli olacak şe-
kilde tasarlanır.

d) İçme suyu arıtma tesisleri dere yataklarının taşkın sahasına yapılmaz. Taşkınlara
karşı tesis çevresinde, çevre drenajı, kafa hendekleri gibi gerekli önlemler alınır.

e) Tesisin gelecekteki kapasitesi dikkate alınarak genişletilmesi için gerekli önlemler
alınır ve uygun alanlar tahsis edilir.

f) İşletme esnasında enerji tüketimi sürekli izlenir ve kayıt altına alınır.
g) Tesiste oluşan atıkların ilgili mevzuat çerçevesinde uzaklaştırılması sağlanır.
ğ) Arıza yapabilecek tüm mekanik ekipmanlar yedekli olarak teçhiz edilir.
h) Yedek donanımın kurulumunun mümkün olmadığı durumlarda, stokta tutulan bir

yedeği ile hızlıca değiştirilebilmesi için gerekli tedbirler alınır.
ı) Bakım onarım sırasında, devreye girebilecek paralel birimler kurulur veya kanal/boru

hattı ile yedeklenir. İçme suyu arıtma tesislerinde en az iki akım kolu sağlanacak şekilde pro-
jelendirme yapılır. Tüm ünitelerin kendi içerisinde baypas hattı ve drenajları bulunur ve tesisin
tamamen baypas imkanını sağlayacak şekilde hat teçhiz edilir.

i) Arıtma tesisi girişlerindeki debiyi ölçmek için uygun mekanik ve hidrolik tertibat bu-
lundurulur.

j) Her bir arıtma ünitesinden numune alabilecek gerekli tertibat kurulur.
k) Mekanik donanımın düzgün çalışabilmesi için gereken yapıların boyutlarıyla ilgili

toleranslar standartlara uygun tasarlanır.
l) Tesisteki bütün donanımın her türlü bakım, onarım ve yer değiştirme işlerine imkan

verecek şekilde gerekli olduğu durumlarda uygun kaldırma araçları tedarik edilir veya gerekli
düzenlemeler yapılır.

m) Ekipmanın kendisinde veya yapılarla olan bağlantılarında yeterince esnek bağlantı
elemanları kullanılır ve bağlantıların türüne göre uygun elektrik yalıtımı sağlanır.

n) Arıtma tesisinde izleme ve denetim, işletme, hizmet, temizlik ve bakım onarıma im-
kan sağlamak için yollar, geçitler, köprüler ve basamaklar ile güvenli erişim sağlanır.

o) Tesisteki bakım ve onarım noktalarının yeri, olumsuz hava şartlarında bile acil mü-
dahalelere imkan verecek şekilde seçilir.

ö) Tüm binalar ve girişler, bütün ekipmanların kolay bir şekilde kurulmasına, sökül-
mesine, bakımına, onarımına ve bunların yer değiştirmesine uygun tasarlanır ve yapılır.
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p) Tüm binalarda yeterli havalandırma sağlanır ve gerekli yapılarda ısınma ve yalıtım
tertibatı kurulur.

r) Tesis alanına, yetkisiz kişilerin girişini engellemek ve tesis güvenliğini sağlamak için
tesis çevresi uygun tel çitlerle çevrilir, kamera sistemi ile donatılır ve tesiste özel güvenlik ele-
manları bulundurulur. Tesis güvenlik duvarı dışına bölgenin rüzgar, yağış, iklim, fauna ve flo-
rasına uygun koku, toz ve ses kirleticilerini minimize edecek yükseklik ve vasıfta peyzaj projesi
yapılarak ağaçlandırılır, bu alan koruma alanı olarak belirlenir.

s) Projenin yapımında ulusal ve uluslararası standartlara uyulur. Arıtma tesisi içerisinde
kullanılan tüm malzemeler içme suyu arıtımına uygun olacak şekilde seçilir.

ş) Suyla temas eden metal yapı ve ekipmanlar için paslanmaz malzeme kullanılır.
t) Arıtma tesisi içerisinde gömülü olmayan ve açık havayla temas halinde bulunan çelik

borular, polietilen veya 19/2/2020 tarihli ve 31044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk
Gıda Kodeksi Yönetmeliğine uygun özellikte malzemelerle kaplı şekilde kullanılır. Bu borular
prosese uygun renkte epoksi boya ile boyanır. Ayrıca borunun içerisi de Türk Gıda Kodeksi
Yönetmeliğine uygun solventsiz epoksi boya ile boyanır.

Yer seçimi
MADDE 6 – (1) İçme suyu arıtma tesisi sahasına ilişkin yer seçimi konusunda aşağı-

daki hususlara dikkat edilir:
a) İçme suyu arıtma tesisi sahası; arazinin jeolojik ve topografik yapısı göz önünde bu-

lundurularak, en düşük seviyede enerji kullanımı gerektirecek, en ekonomik neticeyi verecek
ve en rahat kullanımı sağlayacak şekilde seçilir, tesisin genel yerleşimi de bu esaslara göre ya-
pılır.

b) Tesisin yerleşimi arazinin topografyasına uygun olarak cazibeli olacak şekilde ter-
tiplenir. Mümkün olduğunca ham suyun arıtma tesisine cazibeli olarak gelmesine ve arıtma te-
sisinden şehir depolarına yine cazibeli olarak iletimine imkan verecek alanlar seçilir.

c) Yeterli miktarda ve kamulaştırma ihtiyacı asgari düzeyde makul fiyatlarla satın alı-
nabilecek bir yerleşim sahası bulunur ve istimlak yönünden herhangi bir sosyal sorun getir-
memesine dikkat edilir.

ç) Yerleşim sahası, fiziki özellikleri (topografya, drenaj, yeraltı suyu, temel zemin şart-
ları, heyelan, fay hattı) bakımından uygun bir arazide ve doğal drenaj hatları (akarsu, dere ya-
tağı) dışında seçilir.

d) İnşa edilecek su yapılarının dolgu alanında olmamasına özen gösterilir.
e) Enerji ikmal imkanları bulundurulur.
f) Arıtma tesisi atıklarının çevre sorunu oluşturmayacak şekilde bertaraf imkanı ve ko-

laylıkları bulunur.
g) İşletme ve bakım elemanlarının temini açısından yerleşim yerlerine yakın olur.
ğ) Mümkün olduğunca isale hattı uzunluğunu arttırmayacak şekilde yer seçimi yapılır.
h) Gelecekte ihtiyaç olması halinde saha genişlemeye açık olur.
Kapasite tayini ve kademelendirme
MADDE 7 – (1) İçme suyu arıtma tesislerinin kapasitesi tayin edilirken ve kademe-

lendirilirken aşağıdaki hususlara dikkat edilir:
a) İçme suyu kaynağının miktar bakımından yeterli olması durumunda, içme suyu arıt-

ma tesisi 30 yıllık ihtiyaca göre projelendirilir. Su kaynağının miktar bakımından yeterli ol-
madığı durumlarda ise 30 yıllık ihtiyaç şartı aranmaz.

b) Gerekli kademelendirme; tesisin büyüklüğü, kapasitesi, ekonomik imkanlar ve nüfus
değişimleri dikkate alınarak yapılır.

c) Tesisin yerleşim planında ikinci ve üçüncü kademelerde yapılacak tesisler için de
yer bırakılır.

Sayfa : 8                                 RESMÎ GAZETE                                    7 Mart 2020 – Sayı : 31061



ç) Tesiste bulunan ünitelerin kapasite ve adet tayinlerinde her durumda en az bir ade-
dinin bakım ve temizlik için yedeğe alınma durumu göz önünde bulundurularak diğerlerinin
işletmeyi kısıtlamayacak ve engellemeyecek kapasitede ve adette olması sağlanır. Ayrıca, arıtma
tesisinin yapımı esnasında ünitelerin temizliği ve bakımı maksadıyla devre dışına alınabilmesi
için girişe ve çıkışa kapak koyulmasına imkân veren yuva bırakılır ve/veya kapak yapılır.

Proje planlama
MADDE 8 – (1) Proje planlanırken aşağıdaki hususlara dikkat edilir:
a) Su kaynaklarının ve içme suyu tesislerinin geliştirilmesine ilişkin projelendirme ça-

lışmaları 3 aşamada yapılır. Bunlar ön inceleme, planlama (avan proje) ve kesin proje (uygu-
lama projesi) aşamalarıdır.

b) Su kaynağının tahsisine ait (kuyu, dere, baraj, göl ve benzeri) yasal belge temin edilir.
c) Harita ve imar planlarında değişiklik var ise bu değişiklikler paftalara işlenir.
ç) Arazide ön etüt yapılarak bu çalışmalar sonunda ön inceleme raporu hazırlanır.
d) Projesi hazırlanacak olan yerleşim yerinin nüfus, içme, kullanma, endüstri suyu ve

özel ihtiyaçlarını tespit ederek gerekli hesaplamaları yapılır.
e) İçme ve kullanma suyu ihtiyacı bir kaynaktan karşılanıyor ise bu kaynağın ilk debi

ölçümü yapılır ve ilgili kaynaktan numuneler alınarak suyun kalitesi belirlenir.
f) Yapılan etütler esnasında mevcut iş ile ilgili boru hattının diğer yapılar  (karayolu,

demiryolu, baraj, menfez, kanalizasyon, telefon, elektrik, doğalgaz ve petrol boru hatları) ile
kesişmesi durumunda geçiş şekilleri belirlenerek ilgili idarenin onayına sunulur.

g) Proje kapsamında alternatifli bir çalışma yapılarak emniyetli ve ekonomik çözüm
teklifleri değerlendirilir.

ğ) Yapılacak tesisi taşkından korumak için gerekli önlemler alınır.
h) Proje sahası ile ilgili olarak gelecekte meydana gelebilecek jeolojik veya jeoteknik

esaslı muhtemel problemleri tespit ve bunlara ait çözüm önlemlerini içeren bir değerlendirme
raporu hazırlanır. Bu raporda  temel zemin ve malzeme karakteristiklerinin belirlenmesinden
sonra, gerekli ise zemin iyileştirme-güçlendirme şartlarını da içeren maliyetler bulunur.

ı) Ön inceleme  kapsamında; ön inceleme raporuna, tesise ait yer bulduru haritası, genel
vaziyet planı (1/25000 ölçekli), genel durum planı (1/10000 veya 1/5000 ölçekli), kuyu logları
ve değerlendirme raporları, su analiz raporları, mevcut tesislerin planları eklenir.

i) Ön inceleme aşamasından sonra planlama ve kesin proje raporları hazırlanır.
Su kalitesi hedefleri
MADDE 9 – (1) Proje raporunda su kaynağındaki ham suyun analiz sonuçları, arıtma

projesinde ve işletme şartlarında değerlendirmek üzere bulunur. Su kaynaklarının kalitesi, İçme
Suyu Temin Edilen Suların Kalitesi ve Arıtılması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre
tespit edilir ve buna göre arıtma tesisinin tasarımına esas teşkil edecek arıtma sınıfı belirlenir.
Arıtma tesisinden çıkan içilebilir nitelikte olan suyun kalitesinin İnsani Tüketim Amaçlı Sular
Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiş olan içme suyu standartlarını sağlaması esastır. İnsani
Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte yer almayan parametreler için ise çıkış suyu
kalitesinin İçme Suyu Temin Edilen Suların Kalitesi ve Arıtılması Hakkında Yönetmelik
Ek 1’inde belirlenen A1 sınıfına getirilmesi esastır.

Arıtma prosesi seçimi
MADDE 10 – (1) İçme suyu arıtma tesisleri için proses seçiminde aşağıdaki hususlara

dikkat edilir:
a) Sade ve kolay şekilde işletilebilir bir proses seçilir.
b) Elektromekanik ekipmanlar yeterli kapasite ve sayıda belirlenir.
c) Tesisin yatırım maliyeti ve işletme masrafları optimum seviyede olacak şekilde seçim

yapılır.
ç) Seçilen proses, çıkış suyu kalitesinde istenen standartları sağlayacak şekilde tasar-

lanır.
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d) Seçilen proses, zaman içinde ham su kalitesindeki değişikliklere ve salınımlara cevap
verecek esnekliğe sahip olur.

(2) Su kalitesi parametrelerinin arıtımında uygulanabilecek prosesler ve uygulama yer-
leri Ek 1’de verilmiştir.

(3) Konvansiyonel bir içme suyu arıtma tesisi projelendirilirken uyulması gereken ta-
sarım adımları Ek 2’de verilmiştir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İçme Suyu Arıtma Tesisi Ünitelerine İlişkin Esaslar

Giriş yapısı
MADDE 11 – (1) İçme suyu arıtma tesislerinin giriş yapısında aşağıdaki hususlara dik-

kat edilir:
a) Kaynaktan içme suyu arıtma tesisine getirilen suyun tesise girmeden önce kontrolü,

ölçülmesi ve dağıtılması, ham suyun fazla basıncının kırılması, suyun akışının düzenlenmesi
ve tesisin devre dışı bırakılmasının söz konusu olduğu hallerde suyun kesilmesi maksadıyla
bir giriş yapısı yapılır.

b) Basınçla gelen su zaman zaman kum, kil, çakıl ve balık gibi maddeleri beraberinde
sürükleyebilir. Zamanla yapının dibinde biriken bu maddeler temizlenerek dışarı alınır. Bu sı-
rada ünite baypas yapılarak tesise su girişinin kesilmemesi sağlanır.

c) Tesiste dozlanacak kimyasalların hesabı, tesis içi su kayıplarının hesabı ve tesiste
üretilen su miktarının belirlenmesi için giriş ve çıkış debilerinin ölçümü yapılır.

ç) Arıtma tesisindeki debi ölçümleri tesis ekipmanlarına uygun debimetreler ile yapılır
ve debimetrelerin işletme ve bakım talimatlarına uyulur.

d) Giriş yapısı, üzerindeki armatürlerin rahatlıkla sökülüp takılabileceği bir genişlikte
ve uzunlukta tasarlanır.

e) Nehir gibi içme suyu kaynaklarından  gelebilecek kum, çakıl gibi maddelerin tesise
girişinin engellenmesi maksadıyla; tesis girişine veya su alma yapısının olduğu alana kaba/ince
ızgara, kum tutucu ve/veya dengeleme havuzu üniteleri yapılır.

f) Boru hatlarındaki yabancı maddeleri filtre etmek için vana odasına kirlilik tutucu
teçhiz edilir.

g) Baraj, göl ve gölet gibi durgun su kütlelerinden su temin edildiği durumda kademeli
ve seviyesi ayarlanabilir su alma yapısı ile su kalitesinin iyi olduğu tabakadan suyun alınması
sağlanır. Seviye ayarlı ve çok kapaklı su alma yapıları ile ham sulardaki mevsimsel su kalitesi
değişimlerine göre istenilen derinliklerden su temin edilir.

ğ) Su alma yapılarından itibaren suyu tesise ileten  borularda ve tesis içinde tıkanmaya
sebep olan zebra midye oluşumunu engelleyecek tedbirler alınır.

Baypas hatları
MADDE 12 – (1) Arıtma tesisinde giriş yapısından hemen sonra, suyun tesise girmeden

bakiye dezenfektan kalacak miktarda dezenfektan ilave edilerek şebekeye verilebilmesini sağ-
layacak şekilde bir baypas hattı teşkil edilir. Ayrıca diğer arıtma ünitelerindeki suyu baypas
edebilecek uygun hatlar düzenlenir.

(2) Bakiye dezenfektan miktarının doğru bir şekilde hesaplanabilmesi ve giren debinin
ölçülebilmesi için tesisin genel baypası debimetreden sonra yapılır.

Havalandırma yapısı
MADDE 13 – (1) Tesise alınan ham suyun oksijenlendirilmesi, suda kokuya sebep olan

maddeler ile uçucu maddelerin giderilmesi, mangan ve demirin oksitlenerek çökelmesini sağ-
layacak bir havalandırma ünitesi yapılır. İçme suyu arıtımında yaygın kullanılan havalandırı-
cıları cazibeyle çalışanlar, püskürtücüler ve basınçlı hava ile havalandırma olmak üzere üç
sınıfta toplamak mümkündür. İçme suyu arıtımında en çok kullanılan havalandırıcılar, cazibeyle
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çalışan kaskat (merdiven) tipi havalandırıcılardır. Bu ünitenin açık alanda olması halinde özel-
likle güneş ışınlarına maruz kalınması durumunda zamanla kaskatlar yosunlanabilir, demirin
oksitlenmesiyle kızılımsı, manganın oksitlenmesiyle de siyah renkli film tabakası ile kaplana-
bilir. Giriş vana odasında tesisin tümünü ya da varsa havalandırma ünitesini baypas yapmak
mümkündür. Tesis genel bakımda iken ya da zaman zaman baypas edilerek basamak yüzeyleri
fırçalanarak temizlenir, ünite tabanında birikebilecek kum ve çakıl gibi maddeler temizlenir.

Ön dezenfeksiyon
MADDE 14 – (1) Suların dezenfeksiyonu, klor, kloramin, ozon ve klordioksit gibi kim-

yasal madde ilavesiyle veya ultraviyole ışınları ile yapılır. İçme suyu dezenfeksiyonu maksa-
dıyla kullanılan en yaygın yöntemler klorlama ve ozonlamadır. Tesiste, demir ve manganın ok-
sidasyonu, tat ve koku giderimi, ham suda bulunan patojenlerin öldürülmesini ve tesiste alglerin
oluşmasını engellemek amacıyla klorlama veya ozonlama ünitesi genellikle havalandırma üni-
tesi sonrasında yapılır.

(2) Klorlama binası ile ilgili olarak aşağıdaki hususlara dikkat edilir.
a) Klorlama binası içinde klorlama odası, klor tankları depolama odası, klor kumanda

kontrol odası, yedek malzeme odası, tuvalet ve duş odası bulunur.
b) Klorlama ünitesinin odaları ve depoları dış etkenlere karşı iyi tecrit edilir ve yeterli

derecede ışıklandırılır.
c) Bölümlerin her birinde dışarıya açılan ayrı çıkış kapıları bulunur.
ç) Klor gazı korozif ve tahrip edici bir gaz olduğundan herhangi bir kaçak olayında kul-

lanılması gereken emniyet çukuru, göz yıkama spreyi ve acil duşlar periyodik olarak kontrol
edilir.

d) Klorlama ünitesinde yaşanabilecek gaz kaçaklarına karşı klor nötralizasyon ünitesi
bulundurulur.

e) Sudaki bakiye klor miktarını gösteren bakiye klor analizörünün kalibrasyonu sık sık
kontrol edilir ve cihazın ölçüm yapabilmesi için gereken çözeltilerin daima hazır olması sağ-
lanır.

f) Kimya binası çözelti hazırlama bölümü ve klor binası ısıtılarak, klor binası sıcaklı-
ğının 10 °C'nin altına düşmesine izin verilmez. Aksi takdirde klor gazı sıvılaşarak önemli doz-
lama problemleri meydana getirebilir.

g) Gerekli hallerde klorlama ünitesine ilave olarak ham suda bulunan patojenlerin öl-
dürülmesi, alg oluşumunun engellenmesi, demir ve manganın oksidasyonu, koku ve tat kontrolü
ve renk giderilmesi maksadı ile ozonlama ünitesi yapılır.

ğ) Ham suda siyanobakteri varlığı tespit edildiği durumlarda ön klorlama yapılmaz.
(3) Ozonlama ile ilgili olarak aşağıdaki hususlara dikkat edilir.
a) Ozon jenaratörüne verilen hava veya oksijen miktarı ile bu verilen miktarın ozona

dönüşümü uygun cihazlarla ölçülür. Artık ozon miktarı uygun ölçüm cihazı ile ölçülür.
b) Ön dezenfeksiyon maksadıyla ozonun kullanılması sonucunda organik maddelerin

kısmi son ürünlere dönüşümü ve/veya tam mineralizasyonu ve büyük moleküler ağırlıklı or-
ganik maddelerin parçalanması sağlanır. Ancak bu durumda biyolojik olarak parçalanabilir yan
ürünler oluşur. Bu yan ürünlerin içme suyu şebekesine ulaşıp mikrobiyal yeniden büyümeye
sebep vermemesi için tesisi içinde özellikle kum filtrelerinde giderilmesi gerekir.

c) Ozonlama ile mikro kirleticiler, pestisitler, organik ve inorganik maddeler oksitlenir,
tat ve koku giderimi sağlanmış olunur. Bakteri ve virüsler; türlerine, ozon dozaj ve temas sü-
resine bağlı olarak giderilir.

Dozaj pompaları
MADDE 15 – (1) İçme suyu arıtma tesisinde kullanılan dozaj pompaları ile ilgili olarak

aşağıdaki hususlara dikkat edilir.
a) İçme suyu arıtma prosesi içinde kullanılacak bütün kimyasal maddeler, tesisin pro-

jede belirtilen noktalarında ham suya dozaj pompaları vasıtası ile ilave edilir. Dozaj pompaları
ve hatları kimyasal maddelerin cinsine göre seçilir.
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b) Dozaj pompalarının debileri tesisin giriş su debisi veya ünite debilerine göre ayarla-
nabilir, ölçülebilir ve ham suyun özelliklerinin değişimine uyum sağlayabilir nitelikte otomas-
yona bağlı debi ayarlı dozaj sistemleri olarak kurulur.

c) Ham suyun karakteristik özelliklerinde zaman içinde meydana gelmesi muhtemel
değişiklikler göz önünde bulundurularak gelecekte ihtiyaç duyulabilecek dozaj pompalarına
tesiste yer bırakılır. Ayrıca, dozaj pompaları tesisin ilk yıllarında düşük dozlamalara imkan ve-
recek kapasite ve sayıda seçilir.

ç) Dozaj pompaları ve tesisat, muhtemel dozlama kimyasallarına uyumlu malzemeden
yapılır.

Karıştırıcılar
MADDE 16 – (1) Hızlı karıştırıcılar, kimyasal maddelerin suya karıştırıldığı ve üniform

dağılımın yapıldığı yapılardır. Mekanik veya hidrolik olarak karışımın sağlanması mümkündür.
Suda bulunan askıdaki ve kolloidal partiküller genellikle negatif elektrik yükü taşırlar. Bu se-
beple birbirlerini iterek yumaklaşmayı ve dolayısıyla çökelmeyi önlerler. Bunu engellemek
için suya kimyasal maddeler (alüminyum sülfat, demir üç klorür, polialüminyum klorür ve de-
mir sülfat gibi pıhtılaştırıcılar veya koagülantlar) ilave edilir. Yardımcı kimyasal madde olarak
polielektrolit ilave edilebilir. Pıhtılaştırıcılar, pozitif yüklü metal iyonları içerdiği için negatif
yüklü askıdaki ve kolloidal partikülleri nötralize ederler. Bu nötralizasyon sonucu, partiküller
birleşmeye başlamakta ve birleşmeden sonra çökelerek sudan giderilmektedir. Hızlı karıştırı-
cılarla ilgili olarak aşağıdaki hususlara dikkat edilir.

a) İçme suyu arıtma tesisinin verimliliği için suya katılacak kimyasal maddelerin suda
homojen bir şekilde karışmalarını ve dağılımını temin edebilmek maksadıyla tesiste mekanik
veya hidrolik hızlı karıştırıcılar kullanılır.

b) Karıştırıcılarda homojen bir karışımın sağlanması için tanklarda türbülans akım te-
şekkül edilir.

c) Hızlı karıştırıcılar az enerji tüketecek ve en etkin şekilde karışmayı sağlayacak şekilde
projelendirilir.

ç) Karıştırıcı yataklarından suya yağ kaçmaması için gerekli tedbirler alınır. Hızlı ka-
rıştırma ünitelerinde kimyasal maddelerdeki safsızlıklardan dolayı su yüzeyinde zaman zaman
oluşacak köpüklenmeler bir tel süzgeç yardımı ile ölü noktalardan alınır.

d) Mekanik karıştırıcı redüktörü düzenli olarak yağlanır ve kanatların bakımı yapılır.
e) Hızlı karıştırmada kolloidal maddeler ile ilave edilen pıhtılaştırıcıların teması sağla-

nır. Bu ünite arıtmanın verimi için çok önemli olduğundan üniteye aşırı yüklenilmez ve tasar-
lanan minimum debiden düşük şartlarda işletilmez.

f) Debinin azaltılması gerekiyorsa gözlerden veya hızlı karıştırma ünitelerinden biri ve-
ya birkaçını devre dışı bırakmak tercih edilir.

g) Tank dip temizliği, taşkın hatları kontrolü ve temizliği periyodik olarak kontrol edilir
ve gerektiğinde yapılır. Bu maksatla karıştırma odası, boşaltma veya temizlik maksatlı olarak
dip tahliyeleri ile teçhiz edilir.

ğ) Tesisteki ünitelerde karıştırıcı olarak mekanik karıştırıcı tipi seçilmiş ise paslanmaz
çelikten imal edilir.

h) Kimyasal maddelerin karıştırıcılara dozlandığı noktada, kimyasalın ham suya eşit
nüfuz etmesini kolaylaştırıcı mekanik tertibat bulundurulur.

ı) Karıştırma havuzlarında, genel bakım, temizlik ve arıza işleri için havuzların boşal-
tılması gereken durumlarda, suyun tamamen tahliyesi ve dipte su kalmaması için tahliye ka-
nalları, suyun tamamını tahliye edecek şekilde projelendirilir. İhtiyaç duyulması halinde ha-
vuzun tabanına birden fazla tahliye noktası yapılıp bu tahliye noktaları aynı hatta birleştirilir.

i) Tasarımda optimum işletme şartlarını sağlayacak boyutlandırma yapılır.
j) Hızlı karıştırıcılarda oluşan köpük için köpük toplama konisi teçhiz edilir.
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(2) Yavaş karıştırıcılar, pıhtılaştırıcı kimyasal maddelerin hızlı karıştırma ünitesinde
suya ilavesi sonrasında yumakların oluşması için gereklidir. Bu işlem, partiküllerin birleştiril-
mesi veya büyüklüklerinin arttırılması demektir. Yavaş karıştırma işlemi mekanik veya hidrolik
olarak yapılabilmektedir. Yaygın olarak  mekanik yavaş karıştırıcılar kullanılmaktadır. Yavaş
karıştırıcılarla ilgili olarak aşağıdaki hususlara dikkat edilir.

a) Yavaş karıştırıcılar, yumaklaşmayı kolaylaştıracak olan koagülantların sudaki yayı-
lımını bozmayacak ve oluşmakta olan yumakları birbirine temas ettirerek daha sıkı ve daha
büyük boyutta yumakların oluşmasını ve bunların durultucuda daha kolay ve çabuk çökelmesini
sağlayacak şekilde seçilir. Yavaş karıştırıcılarda daha iyi bir yumaklaşma olması için yapılar
en az iki bölmeli olur.

b) Karıştırıcılar suda türbülans oluşturmadan karıştırma işlemini en etkin ve az enerji
harcamak suretiyle sağlanır.

c) Yavaş karıştırıcıların genel bakımı hızlı karıştırıcılarda olduğu gibi yapılır.
ç) Korozyona karşı boyama işlemlerine dikkat edilir, ahşap paletli karıştırıcılarda aşınan

paletler yenilenir. Yenileme emprenye edilmiş ahşap kullanılarak yapılır.
d) Debi azalması durumunda bir veya birkaç yavaş karıştırıcı ünitesi devre dışına alınır.
e) Devre dışına alınan yavaş karıştırma ünitesi tamamen tahliye edilerek, tank tabanı

ve karıştırıcı aksamı temizlenir. Bu maksatla yavaş karıştırma üniteleri, boşaltma veya temizlik
maksatlı olarak dip savaklarla teçhiz edilir.

f) Yavaş karıştırıcı üniteleri, hidrolik olarak ölü noktalar olarak adlandırılan hareketsiz
bölgelerin oluşumunu engelleyecek şekilde dizayn edilir.

Durultucular
MADDE 17 – (1) Çöktürme veya durultma işlemi içme suyu tasfiyesinde iki şekilde

uygulanmaktadır. Bunlardan birincisi basit çökeltme, ikincisi ise hızlı karıştırma ve yavaş ka-
rıştırma veya yavaş karıştırma ünitesini takip eden çöktürmedir. Basit çökeltme, suda bulunan
çökebilen maddeleri sudan uzaklaştırabilmek için kullanılır. Bu tanklar genellikle bulanıklığı
çok fazla olmayan sularda, suyun içine herhangi bir kimyasal madde verilmeden sudaki parti-
küler maddelerin, yer çekimi kuvveti ve özgül ağırlıkları yardımıyla çökeltilmesi esasına göre
çalışır. Özellikle yavaş kum filtrelerinden önce ve yavaş kum filtrelerinin yükünü azaltmak
maksadıyla kullanılır. Hızlı karıştırma ve yavaş karıştırmayı takip eden çöktürme ise, pıhtılaş-
tırıcı kimyasal maddeleri ilave ederek renk ve bulanıklığı gidermek maksadı ile kullanılır. Ay-
rıca, suda sertlik olması durumunda kireç ve soda ilave edilerek sertliğin giderilmesi maksadı
ile kullanılır. Durultucularla ilgili olarak aşağıdaki hususlara dikkat edilir.

a) Durultucular, yavaş karıştırma sonunda oluşacak olan flokların sudan ayrılarak alın-
masını sağlayan havuzlar olup şekilleri çamurun alınış biçimine ve arazinin topografik yapısına
bağlı olarak seçilir.

b) Çamurun dipten alınmasının tercih edilmesi halinde dikdörtgen veya dairesel durul-
tucular seçilir.

c) Çamur yataklı durultucular kare veya dikdörtgen tipinde seçilebilir.
ç) Durultucu girişlerinde suyun havuzlara eşit dağıtımını temin edecek kapak, penstok

(kanal kapağı) veya vana kullanılır.
d) Durultucular; biriken çamuru, çamur toplama havuzuna otomatik olarak aktarabile-

cek çamur uzaklaştırma sistemi ile donatılır.
e) Çamur sıyırma ve uzaklaştırma tertibatı yeterli güçte, emniyette ve  yük altında ça-

lışabilecek özellikte yapılır.
f) Durultucularda oluşan çamur miktarı ham su kalitesi, dozlama miktarına ve durultucu

verimine doğrudan bağıntılıdır. Çamur tahliyesi; tabandan çamur tahliyesi taban eğimini kul-
lanarak cazibeli şekilde veya tüm tabanı tarayan çamur sıyırıcılar veya vakum sistemi ile yapılır.
Çamur tahliyesinin mekanik aksamla yapıldığı durultucularda aksamın bakımı düzenli olarak
yapılır.
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g) Çamur sıyırıcıların yürüme hızları optimuma ayarlanır. Çok sık aralıklarla çamur çe-
kimi su kaybına; çok uzun aralıklarla çamur çekimi tıkanıklıklara sebep olacağından otomatik
zaman ayarlı vanalarla çamur tahliyesi yapılan tesislerde optimum çamur boşaltım süreleri
tayin edilir.

ğ) Çamur boşaltım aralıkları işletme kayıtlarına geçirilerek tahliye edilen çamur miktarı
saptanır. İşletme sırasında durulmuş su kanalları gözlenerek filtrelere flok kaçıp kaçmadığı
kontrol edilir. Flok kaçışı varsa dozlama, hız ve debi kontrolleri yapılır.

h) Durultucularda ölü noktalarda oluşan köpükler zaman zaman manuel olarak veya
köpüklerin oluşumunu engelleyecek basit fıskiyeler marifetiyle yüzeyden alınır.   Yosunlaş-
mayı, sinek ve koku oluşumunu engellemek için özellikle yaz aylarında ön dezenfeksiyona
özen gösterilir.

ı) Durultucular sırayla devre dışına alınarak havuzların genel bakımı ve temizliği yapılır,
plakalı (lamelli) tip durultucularda havuz içinde kalan metal aksamın korozyona uğramaması
için periyodik  bakımı ve boyaması yapılır. Plakalar zaman zaman kasetlerinden çıkarılıp te-
mizlenir, aşınan veya kırılan plakalar yenilenir.

i) Durultucularda dip çamurunun sıyrılarak toplanmasını sağlayan çamur sıyırma ve
uzaklaştırma tertibatı olan tabanı tarayan sıyırıcı lastikler yılda en az bir kez değiştirilir.

Filtrasyon
MADDE 18 – (1) Filtrasyon, suyun gözenekli bir ortamdan geçirilmesi işlemidir. Bu

işlem esnasında, sudaki asılı ve kolloidal maddelerin tutulması, bakteri ve diğer mikroorga-
nizma sayılarının azalması, organik maddelerin okside olması sağlanır. Filtreler, filtrasyon hız-
larına göre yavaş filtreler ve hızlı filtreler; akım şartlarına göre cazibeli ve basınçlı filtreler;
filtre malzemesine göre tek ortamlı ve çok ortamlı filtreler olarak sınıflandırılabilir. Filtrelerle
ilgili olarak aşağıdaki hususlara dikkat edilir.

a) Tesiste filtrasyon işlemi hızlı ya da yavaş kum filtreleri ile yapılabilir.
b) Filtreler, literatürde müsaade edilen hızları aşmayacak ve çöktürülemeyen küçük

flokları ve bakterileri tutabilecek ebatta ve adette tertiplenir.
c) Filtreler, temizlik ve geri yıkama anında işletmeyi aksatmayacak şekilde maksimum

debiye göre seçilir. Optimum işletme şartlarını sağlamak için bir filtre bakımda biri yıkamada
olacak şekilde filtre sayısı belirlenir.

ç) Filtre girişinde gelen suyun filtrelere eşit miktarda dağıtılmasını sağlayacak düzenek
konulur.

d) Sabit debili filtrelerde, filtre çıkışlarına konulacak akım kontrol vanası ile filtrelerde
su seviyesi ve süzme hızı sürekli olarak ayarlanır.

e) Geri yıkamalar sonunda veya filtrelerin işletmede olduğu durumda filtre malzemesi
üzerindeki minimum su seviyesi 25 cm’de tutulur ve filtre malzemesi üzerindeki su seviyesi
seviye sensörleri ile kontrol edilir.

f) Geri yıkama suyu tahliye kanalları, fazla kum kaybına sebep olmayacak şekilde ta-
sarlanır.

g) Filtre geri yıkama sularının sisteme kazandırılması için filtre geri yıkama suyu tutma
tankı yapılır. Geri yıkama sularının filtrasyon öncesi ünitelere verilmesi önerilmez ancak su
kısıtının yaşandığı durumlarda geri yıkama suyu tutma tankında bir süre bekletilerek durulmuş
üst su çöktürme veya çöktürme öncesi ünitelerin girişine verilebilir. Geri yıkama suyu tutma
tankı tabanında biriken çamur ise çamur yoğunlaştırma havuzlarına gönderilir.

ğ) Filtreler, hidrolik olarak birbirinden ayrılmış ve izole edilmiş olarak yapılır.
h) Her bir filtredeki yük kaybını gösteren gösterge, kontrol panosu üzerinde bulunur.

Yük kaybı üst seviyeye çıktığında ikaz sistemi devreye girer ve filtreler geri yıkamaya alınır.
Yük kaybı, çıkış suyu bulanıklığı, partikül ebatı ile sayısı ve maksimum çalışma süresi dikkate
alınarak filtrelerin geri yıkanmasına karar verilir.
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ı) Filtrelerin yerleşimi, bakım ve işletme için emniyetli ve kolay ulaşılabilir, kum deği-
şim ve takviyelerinin kolay yapılabilir şekilde düzenlenir.

i) Filtre kumu veya çakılının seçimi standartlara uygun yapılır.
j) Filtre tabanı, gözenekli plaka veya nozulların yerleştirildiği betonarme taban ile teşkil

edilir.
k) Nozullar filtre tabanına eşit aralıklarla düzenli bir şekilde ve tesisin inşaat işleri bit-

tikten ve temizlik yapıldıktan sonra yerleştirilir. İnşaat anında nozulun takılacağı delikler geçici
tapalar ile kapatılır.

l) Filtre tabanında, yıkama sonunda tabanda sıkışıp kalan havanın dışarı atılabilmesine
imkan sağlayacak bir deşarj borusu bulunur.

m) Filtrelerde kullanılacak vanalar elektrik/pnömatik kumandalı seçilir. Pnömatik va-
nalarda tesisin emniyetle çalışabilmesi için yeterli sayıda yedekleri ile birlikte kompresör bu-
lunur ayrıca hava depolama tankı da kullanılabilir. Filtre yapılarındaki vanalar elektrik/mekanik
kumandalı ve elektriksiz manuel çalışabilir.

n) Filtre sisteminde kullanılacak vanaların arıza yapmaları halinde otomatik olarak çıkış
suyu vanaları kapatılır ve arıza merkezi kumanda odasına bildirilir.

o) Filtreler tesiste en çok mekanik ekipmanın kullanıldığı hassas yapılardır. Filtredeki
tüm vana, sürgülü kapak ve ekipmanlar sık sık gözden geçirilir, varsa su kaçakları giderilir, se-
viye ölçerlerin limit ayarları yapılır.

ö) Geri yıkama suyu pompaları ve hava üfleyicilere ait işletme ve bakım talimatlarına
titizlikle uyulur.

p) Filtreler temiz iken süzülen su miktarı fazla olacağından çıkıştaki oransal kontrollü
akım ayar vanası otomatik olarak kısılır, filtre yatağı kirlenince fitre malzemesi üzerindeki su
seviyesi sabit kalacak şekilde kademeli ve otomatik olarak açılır. Bu kontrol, filtre çıkış debi-
sinin ölçümü şeklinde yapılır.

r) Hava körükleri (kompresör) veya üfleyicileri (blower) yeterli kapasitede ve yedekli
olarak seçilir ve titreşimi sönümleyici şekilde donatılır.

s) Geri yıkama suyu miktarı süzülen su miktarının %3'ünü geçmez. Yıkama sırasında
kum kaçakları en aza indirgenir. Kum kaçağının fazla olduğu durumlarda yıkama hızları gözden
geçirilir. Kum yatağındaki eksilmeler tamamlanır.

ş) Kirlenen filtrelerin temizleme işlemi, filtre tabanından hava ve su verilerek yıkanması
ile yapılır. Filtre yapılarında geri yıkama suyu pompaları ve hava üfleyicilerine ait yağlama iş-
lerine, vana ve kapaklara ait yağlama ve boya işlerine, hidrolik veya pnömatik kumandalı sis-
temler varsa bunlara ait bakım talimatlarına titizlikle uyulur.

t) Filtre hava boruları için 80 mm’den küçük çapta olanlar paslanmaz çelikten, 80
mm’den büyük çaplı olanlar ise normal çelik borudan imal edilir. Korozyona karşı her iki çelik
boruda da gerekli tedbirler alınır.

u) Filtre galerisindeki boruların ayırt edilebilmesi için temiz su boruları mavi, hava bo-
ruları sarı ya da kırmızı geri yıkama suyu boruları yeşil, tahliye boruları ise kahverengi renk
ile boyanır. Borular üzerinde su akış yönleri oklar ile gösterilir.

ü) Geri yıkama işleminden sonra filtrelerdeki suyun tamamının dışarı atılmasını temin
edecek şekilde tahliye sistemi bulunur.

v) Filtre geri yıkama suyu filtrelenmiş temiz suyun bulunduğu  filtre geri yıkama suyu
tankından alınır. Bu tankın hacmi en az iki filtre ünitesini yıkayacak hacimde olur.

y) Geri yıkama pompaları yedekli olarak seçilir ve geri yıkama suyu debisi filtre kontrol
panosunda gösterilir.
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Son dezenfeksiyon
MADDE 19 – (1) Son dezenfeksiyon UV/klorlama veya  klorlama veya klordioksit

veya kloraminasyon (monokloramin, dikloroamin) ile yapılabilmektedir. Klor en yaygın kul-
lanılan dezenfektandır.  Klorlama konusunda aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.

a) Tesiste arıtılmış  suyun tüketime verilmeden önce son klorlama ünitesi tertip edilir.
b) Son klorlama ünitesi, klorun suya homojen şekilde dağılmasını sağlayacak şekilde

tasarlanır ve projelerdeki proses şartnamelerine ve suyun özelliğine göre yeterli temas süresi
sağlanır.

c) Arıtılmış suda 0,2-0,5 mg/L bakiye serbest klor kalacak şekilde arıtma tesisinde son
klorlama yapılır.

ç) Arıtma çıkışında klor seviyesini ölçen otomatik klor ölçüm cihazları bulunur. Bu ci-
hazlar otomasyona bağlı olarak çalışan, su içerisindeki serbest klor seviyesine göre otomatik
olarak ayarlanır.

d) Ham suda sürekli olarak SUVA 254 nm değerinin 4 mg/L.cm’den ve TOK değerinin
3 mg/L’den büyük olduğu durumlarda tesiste ozonlama mevcutsa ozonlama sonrası BÇOK gi-
derimi için biyolojik olarak aktif kum filtresi veya biyolojik aktif karbon ünitesi kullanılır.

e) Ham suda dönemsel veya anlık olarak SUVA 254 nm değerinin 4 mg/L.cm’den ve
TOK değerinin 3 mg/L’den büyük olduğu durumlar ile SUVA 254 nm değerinin 2 mg/L.cm’den
ve TOK değerinin 4 mg/L’den büyük olduğu durumlarda toz aktif karbon kullanılabilir.

Sertlik giderme
MADDE 20 – (1) Sertlik esasen sudaki kalsiyum [Ca2+] ve magnezyum [Mg2+] iyon-

larından ileri gelmektedir. Demir, mangan, çinko, kurşun gibi iki değerlikli metal iyonları da
suya sertlik vermelerine rağmen sularda önemli miktarlarda bulunmazlar. İçme suyu için tav-
siye edilen sertlik değeri 75 – 100 mg CaCO3/L’dir. İçme sularından sertlik giderilmesinde;
tek kademeli veya iki kademeli kireç-soda metodu, sodyum hidroksit ile muamele, sodyum
fosfat ile yumuşatma ve iyon değiştirme gibi farklı teknikler uygulanabilir. Bu yöntemlerin ilk
üçünde temel prensip, [Ca2+] ve [Mg2+] iyonlarının suda çözünmeyen bileşikler haline getiri-
lerek çöktürülmesidir. İyon değiştirme ise, suya sertlik veren iyonların başka bir iyonla değiş-
tirilmesi esasına dayanmaktadır. İçme suyundan sertlik gideriminde yukarıda bahsedilen yön-
temlerle ilgili aşağıdaki hususlara dikkat edilir.

a) Kireç-soda işleminde, kireç (Ca(OH)2) ve soda (Na2CO3) suya katılmak suretiyle
sertlik giderilmektedir.

b) Karbonat sertliği (geçici sertlik), kireç ilavesi ile CaCO3 veya Mg(OH)2’in çöktü-
rülmesi suretiyle giderilebilir.

c) Kalsiyumdan ileri gelen karbonat olmayan sertlik (kalıcı sertlik), soda ilavesi neti-
cesinde ortaya çıkan CaCO3’ın çöktürülmesi suretiyle giderilebilir.

ç) Magnezyumdan ileri gelen kalıcı sertlik, kireç ilavesi ile meydana gelen Mg(OH)2’in
çöktürülmesi ile uzaklaştırılır.

d) Geçici ve kalıcı sertlik, suya sadece sodyum hidroksit (NaOH, kostik soda) ilavesi
ile de giderilebilir. Ancak bu yöntemde, CaSO4’ın Na2CO3 ile reaksiyona gireceği ve oluşan
CaCO3’ın çöktürülmek suretiyle giderilebileceği göz önüne alınır.

e) Tek kademeli kireç-soda metodu, sadece kalsiyumdan ileri gelen sertliğin giderilmesi
için uygundur. Bu şartlarda, magnezyumun kabul edilebilecek konsantrasyonlarda olması ge-
reklidir. Eğer, karbonat olmayan sertliğin de giderilmesi istenirse, suya soda ilavesi yapılır.

f) Tek kademeli yumuşatma işleminde; hızlı karıştırma, yumaklaştırma, çöktürme ve
karbonlama kısımları bulunur. Karbonlama kısmından sonra su filtrelerde süzülür.

g) Kireç-soda ile sertlik giderme yönteminde fazla miktarda çamur meydana gelmekte
olup çamurun sürekli olarak alındığı mekanik çamur sıyırıcıların kullanılması söz konusudur.
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Bu çamurlar, çabuk bir şekilde kurumadıkları için geniş alanlara ihtiyaç duyulur. Bu sebeple,
tesiste oluşan kireç çamurlarının kurutulup tekrar yakılmak suretiyle sönmemiş kireç haline
getirilerek yeniden kullanılması daha uygundur.

ğ) İki kademeli kireç-soda metodu, kalsiyum ve magnezyum sertliklerinin birlikte gi-
derilmesi için uygun bir arıtma sistemidir. Bu sistemin yatırım maliyeti fazla olsa da, işletme
maliyeti diğer yöntemlerden daha azdır. Bu yöntem ile kalıcı sertliğin giderilmesi isteniyorsa,
soda ilavesinin birinci kademe karbonlama ile ikinci kademe karbonlama arasında yapılması
uygundur.

h) Suyun çok fazla yumuşatılmasına ihtiyaç duyulmadığı durumlarda, suyun bir kısmı
yumuşatma işlemine verilmeyerek bölünür ve kireç ilavesi hattı baypas edilerek suyun bir kısmı
karbonlamaya verilir.

ı) Kireç ile yumuşatma işleminde; kuyu sularındaki 2 değerlikli demir giderilebilmekte,
çökelen yumaklarla birlikte bazı organik maddeler de sudan uzaklaştırılabilmekte ve bazı eser
elementlerin (Hg, Pb, Zn) konsantrasyonlarında azalmalar sağlanabilmektedir.

i) Sodyum hidroksit (kostik soda) ile yumuşatma işleminde, kostik sodanın suya tatbik
edilmesi kolay olup bu yöntemde sodyum hidroksit ile karbonat ve karbonat olmayan sertlik-
lerin her ikisi de giderilebilir. Ayrıca, NaOH kullanılması halinde meydana gelen çamur miktarı,
kireç kullanmasına göre daha azdır. Su sıcaklığının 1-22 °C arasındaki değerleri için NaOH
ile olan reaksiyonlara sıcaklığın bir etkisi yoktur. Ancak, su sıcaklığının 6 °C’den düşük olduğu
şartlarda kireç kullanılması halinde reaksiyon hızları önemli ölçüde azalmaktadır.

Karbonlama
MADDE 21 – (1) Yumuşatılmış sular, CaCO3 ile doymuş durumda olduğundan yüksek

pH değerlerine sahiptir. Bu nedenle, yumuşatılmış suların filtrasyon işleminden önce stabilize
edilmeleri gerekmektedir. Bunun için suya CO2 verilir veya asit ilavesi yapılır. İşletme mali-
yetinin düşük olması açısından bu işlem için çoğunlukla CO2 kullanılır. Bu nedenle, bu işleme
“karbonlama” adı verilmektedir. Kireçle yumuşatılmış olan sular, CaCO3 ile aşırı doymuş halde
olduğundan, bu sular kalsiyum karbonat ile dengeli halde değildir. Bu nedenle kalsiyum kar-
bonat; filtreler, boru hatları, su saatleri gibi ünitelerde ve ekipmanlarda çökelerek tıkanmalara
sebebiyet vermektedir. Bunu engellemek maksadıyla, çöktürme havuzlarında çökelmeyen fazla
kalsiyum karbonatın, kalsiyum bikarbonat (Ca(HCO3)2) haline getirilmesi gerekmektedir. Kal-
siyum bikarbonat, kalsiyum karbonata kıyasla suda çok iyi erir ve arıtma birimlerinde çökel-
mez. Karbonatların bikarbonat haline dönüşmesi için suyun pH değerinin yaklaşık 8,3’e düşü-
rülmesi gerekmektedir. Bu nedenle, suyun pH değeri istenen değerin altına düşmemesi için
suya ihtiyaç duyulandan fazla CO2 verilmemelidir. Çünkü pH değeri istenilen değerin altına
düştüğü durumda bütün kalsiyum karbonatlar, kalsiyum bikarbonat formuna dönüşemediğinden
su karbonat ve bikarbonat iyonları yönünden dengede tutulamaz. İçme suyu arıtma tesisinde
karbonlama havuzuna ihtiyaç duyulması halinde aşağıdaki hususlara dikkat edilir.

a) Karbondioksit, karbonlama tankındaki suya havuz tabanından, gözenekli veya delikli
borular vasıtasıyla verilir.

b) İş sağlığı ve iş emniyeti bakımından karbonlama havuzları atmosfere açıktır. Aksi
takdirde havalandırma sistemi kurulur.

c) Karbonlama havuzlarının derinliği 3-5 m arasında, bekleme süresi her bir bölmede
7-15 dakika arasında seçilir.

ç) İlk ve son karbonlama bölümleri arasındaki reaksiyon ve çökelme kısmında ise bek-
letme süresi 45 dakika civarında alınabilir.

d) Karbonlama havuzunun yüzey yükü ise 4 m3/m2/sa civarında seçilebilir.
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İyon değiştirme
MADDE 22 – (1) İyon değiştirme, bir iyonun diğer bir iyonla yer değiştirmesi esasına

dayanan bir yöntem olup katyon değiştirme (baz değiştirme) ve anyon değiştirme (asit değiş-
tirme) şeklinde iki kısımda ele alınmaktadır. Katyon değiştirme, pozitif bir iyonun veya kat-
yonun, diğer bir pozitif iyonla yer değiştirmesidir. Doğal sularda katyonlar; Ca2+, Mg2+, Na+,
H+, Fe2+ ve Mn2+ gibi maddelerdir. Anyon değiştirme, negatif bir iyonun veya anyonun, diğer
bir negatif iyonla yer değiştirmesidir. Doğal sularda anyonlar genel olarak; Cl-, SO4

2-, NO3
-

gibi maddelerdir. İçme suyunda iyon değiştirme yöntemiyle ilgili olarak aşağıdaki hususlara
dikkat edilir.

a) Reçineli katyon değiştiriciler, sülfonatlara çevrilmiş polistrenlerin sentetik organik
polimerleri olup bunlar taneli ve boncuğa benzer şekilde imal edilir. Bunlar sodyum bazlı
(Na2R) ve hidrojen bazlı (H2R) iyon değiştiriciler olabilir.

b) Sodyum bazlı iyon değiştirici reçinelerin rejenerasyonu NaCl ile hidrojen bazlı iyon
değiştiricilerin rejenerasyonu ise H2SO4 ile yapılmaktadır.

c) Katyon değiştiricilerde, rejenerasyonda kullanılan maddenin veya iyon değiştiricinin
tipine bağlı olarak sodyum ya da hidrojen iyonları ile sıvı içindeki katyonların (+) bir kısmı
veya tamamı yer değiştirir.

ç) Anyon değiştiricilerde karbonat ya da hidroksit iyonları ile sıvı içindeki anyonların
(-), bir kısmı veya tamamı yer değiştirir.

d) Suyun yumuşatılması işleminde, sodyum formundaki katyonik iyon değiştiriciler
kullanılmaktadır.

e) Reçineden teşkil edilmiş filtre yatağı kalınlığı 0,75-2,0 m arasında seçilir.
f) Filtreler, basınçlı veya serbest yüzeyli olarak inşa edilebilirler. Filtre hızı 5-15 m/sa

arasında alınır. Ortalama bir değer olarak 10 m/sa civarında alınması uygundur.
g) Bazı hallerde, filtre hızı 20-40 m/sa arasında alınabilirse de, yüzey yükünün her şartta

40 m/sa değerinden daha az olması gereklidir.
ğ) Tasarımda, rejenerasyon süresi 30 dakika ve reçinenin efektif çapı 0,5 mm olarak

seçilebilir.
h) Ham sudaki sertliğin iyon değiştiriciler ile giderilmesi durumunda önce su analizinin

doğruluğu yani katyon ve anyonların dengesi kontrol edilir. Daha sonra, sudaki sertlik değeri
hesaplanır ve uygun tasarım parametreleri seçilerek istenen çıkış kalitesi değerlerine göre iyon
değiştirme sistemi projelendirilir.

Çamur  yoğunlaştırma ve bertaraf sistemi
MADDE 23 – (1) Çamur yoğunlaştırma konusunda aşağıdaki hususlara dikkat edilir.
a) Çökeltim havuzu tabanından alınan çamur, genellikle %0,5- 1,5 arasında katı madde

içerir. Bu sulu çamurun sulu kısmının kazanılması için çamur yoğunlaştırıcı tankları kullanı-
lır.

b) Durultuculardan ve filtre geri yıkama suyu tutma tankından  gelen çamurlar, çamur
yoğunlaştırma ünitelerine verilir.

c) Çamurun geri kazanılması maksadıyla, çöken çamur da ayrıca bir durultma işlemine
tabi tutulur.

ç) Çamur toplama havuzlarının yüzey sularının tekrar tesisin başına veya çöktürme üni-
tesi öncesi ünitelere geri döndürülmesi önerilmez, ancak su kısıtı olduğu durumlarda bu durum
tercih edilebilir.

d) Yoğunlaşan çamur, çamur susuzlaştırıcı tesisine cazibe veya otomatik çamur pom-
paları vasıtasıyla iletilir.

e) Gerekli hallerde, yoğunlaştırıcıda toplanan çamurun yoğunluğunu artırıcı polielektrolit,
kireç veya bu maksatla kullanılabilecek diğer uygun kimyasal maddeler ilave edilir.
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f) Çamur susuzlaştırma ekipmanına (filtre pres, santrifüj, belt filtre) verilerek susuz-
laştırma oranı artırılır ve katı madde oranı yüksek çamur tesisten uzaklaştırılır.

g) Çamur yoğunlaştırma binası içinde teçhiz edilen çamur pompaları, yoğunlaşmış ça-
muru susuzlaştırıcıya basabilecek sayıda ve kapasitede bulundurulur.

ğ) Tesisin çamur susuzlaştırma ünitesine giren çamur miktarının ölçülmesi için susuz-
laştırma ünitesi başına çamur debimetresi konulur.

h) İçme suyu arıtma tesislerinde oluşacak çamurların depolanması, nakliyesi ve bertarafı
Çevre Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerince yapılır. İlgili tesisler bu doğrultuda projelendi-
rilir.

Çamur susuzlaştırma sistemi
MADDE 24 – (1) Çamur yoğunlaştırma tankından çamur susuzlaştırma ünitesine gelen

çamurun katı madde miktarı %2-7 civarındadır. Özellikle çamurun tesisten uzaklaştırma işle-
mini daha ekonomik hale getirmek için farklı metotlar ile çamurun katı madde miktarı %15-
25 aralığına getirilerek çamurun yoğunluğu arttırılır. Bu metotlar;

a) Filtre pres yönteminde filtre presler birbiri ardına sıralanmış etrafı bu iş için uygun
filtre bezleriyle çevrili plakalardan oluşmaktadır. Filtre preslerde polielektrolit ve sönmüş kireç
ilave edilmiş çamura yüksek basınç uygulanır ve bünyesinde bulunan suyun filtre bezinden
geçmesi sağlanır. Geçirgen filtre bezinde sulu kısmı ayrılan çamur %30’a yakın katı madde
ihtiva edebilir. Bu sistem ile çamur toplama havuzlarının dibinde oluşan yoğun çamur, suyu
alınarak tesisten uzaklaştırılır.

b) Belt filtre yöntemi belt üzerinde hareket eden çamurun fiziksel olarak iki belt arasında
sıkıştırılarak susuzlaştırılması işlemidir. Biyolojik çamurların ve çamur çürütücüden çıkan atık-
ların susuzlaştırılmasında sıklıkla kullanılır.

c) Santrifüj yöntemi (dekantör), mekanik sistemin içerisindeki tamburun dönerek, mer-
kez kaç kuvveti oluşturması ve çamur sıvısının olabildiğince katıdan uzaklaştırılması prensibine
dayanır.

Temiz su deposu
MADDE 25 – (1) İçme suyu arıtma tesisinin sonunda, tesiste arıtılan su ile ihtiyaç du-

yulan suyun dengelemesinin yapılabilmesi maksadı ile en az 1 saatlik su ihtiyacını karşılaya-
bilecek kapasitede bir temiz su haznesi yapılmalıdır. Bu konuda aşağıdaki hususlara dikkat
edilir.

a) Temiz su deposu genellikle iki gözlü olarak inşa edildiğinden bakım işlemleri birer
göz devre dışına alınarak yapılır.

b) Dip tahliyeler açılarak taban ve perdelerde yosunlaşma varsa bu bölgeler kireç ile
badana yapılarak dezenfekte edilir. Dibe çöken maddeler yıkanarak atılır.

c) Manevra odasındaki hidrofor, pompalar, vana ve borular sık sık kontrol edilir ve ge-
rektiğinde bakımları yapılır.

ç) Bu sistemde, arıtma tesisinde üretilen su miktarının ölçümü ve debi kontrolü için
ana kumanda panosundan müdahale edilebilir şekilde bir elektronik debi ölçer ile motor ku-
mandalı akım ayar vanası veya kelebek vana bulundurulur.

Kimyasal maddelerin temini, taşınması ve depolanması
MADDE 26 – (1) Kimyasal maddelerin temini, taşınması ve depolanmasında aşağıdaki

hususlara dikkat edilir.
a) Fiziki özelliklerine göre kimyasal maddelerin bazıları paketler halinde, bazıları tank-

larla, bazıları ise silolarla taşınıp kimyasal madde depolarında dış tesirlere karşı korunur vazi-
yette depolanır.

b) Depolama bölümü, kimyasal madde getiren araçların kolaylıkla yanaşabileceği şe-
kilde ve zemin katta bulunur.
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c) Kimyasalın cinsi ve tesise ulaşım imkanına göre kimyasal depolama süresi değiş-
mektedir. Kimyasalların depolama miktarları ortalama doza göre hesaplanır. Depolama miktarı
en az 15 günlük ihtiyacı karşılayacak şekilde belirlenir.

ç) Çözelti hazırlama tanklarının üst kapak seviyesi, zemin kat tabanı ile aynı kotta olur,
çözelti tankları zemine gömülü, çözelti dozlama pompaları ise çözelti tank tabanından emme
yapabilecek şekilde bodrum katta bulunur.

d) Çözelti hazırlanması kesikli sisteme göre ve el kumandalı olarak yapılır. Çözelti ha-
zırlama tankları 2 adet olarak dizayn edilir, tankların malzemesi betonarme olabileceği gibi
küçük tesislerde sac veya CTP’de olabilir. Ayrıca bu tankların içi betonarme tank olsa bile ya-
lıtım malzemesi ile kaplanır.

e) Çözelti tanklarının üzerini kapalı tutacak ve temizlik için yeterli olacak büyüklükte
kapak yapılır.

f) Çözelti hazırlanırken ilave edilen kimyasal maddenin suyla karışımı, emniyet ve ho-
mojenlik açısından gerektiği durumlarda mekanik karıştırma ekipmanı ile yapılır.

g) Kimyasal madde binasında bir kontrol odası ve soyunma odası bulunur.
ğ) Tehlikeli sıvı kimyasal maddelerin veya yakıtların depolanacağı veya taşınacağı yer-

lerde sızıntı olması durumunda, çevreye olumsuz etkilerin önlenmesi için gerekli düzenlemeler
yapılır.

h) Çift duvarlı tank, taşma havuzu, sızıntı algılayıcıları gibi gerekli emniyet tedbirleri
depolanacak hacimlere göre alınır ve muhtemel riskler göz önünde bulundurulur.

ı) Birbirleriyle etkileşimleri sonucunda tehlikeli karışımlar oluşturabilecek veya diğer
tankların malzemelerine zarar verebilecek kimyasal maddeleri içeren tanklar tek bir tahliye
hattını kullanmaz.

i) Kimyasal maddelerin istiflendiği ortam nemden korunur. Bu kısımda, kimyasal mad-
delerden başka bir şey depolanmaz.

j) Depo bölümü zaman zaman tozlanmaya karşı temizlenir. Kimyasal maddeler istifle-
nirken aspiratörler sürekli çalıştırılır ve tozlanmaya karşı maske takılır.

k) Kimya binasındaki çözelti hazırlama tanklarında taşkın ve dip tahliyeler zaman za-
man kontrol edilerek tıkanma olup olmadığına bakılır. Basma hattında tıkanma olmamasına
dikkat edilir. Emme ve basma hatlarındaki vanalar kapalı iken pompalar çalıştırılmaz.

l) Dozlama sistemi uzun süre kullanılmayacaksa tank ve hatlar yıkanarak temiz bırakılır.
Su ve enerji temini
MADDE 27 – (1)  Su ve enerji temini konusunda aşağıdaki hususlara dikkat edilir:
a) Tesis içi su ihtiyacını karşılamak üzere servis suyu temini çıkış suyundan alınarak

ihtiyaç duyulan noktalara borularla taşınır.
b) Tesisin ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisi, elektrik kurumunun göstereceği trafo veya

hattan alınacak şekilde enerji nakil hattı projelendirilir ve bu projeler ilgili elektrik idaresinin
onayına sunulur.

c) Tesisteki elektrik kesintisi sırasında su üretiminin durmaması için asgari seviyede
(geri yıkama işlemleri hariç) elektrik üretilmesini sağlayan bir jeneratör grubu tesis edilir ve
jeneratör ünitesinin bakımı, bakım talimatlarına uygun olarak yapılır.

ç) Elektrik kesintisi uzun süreli olduğunda, acil durum güç üniteleri veya arıza sırasında
yeterli enerjiyi karşılayabilecek eşdeğer nitelikte bir tesisat bulunur.

d) Acil durum güç kaynağı, en azından ölçme ve kontrol sistemi, pompalar ve diğer
mekanik ekipmanlar için gerekli olan enerjiyi sağlayabilir şekilde seçilir.

e) Enerji kesintisinden sonra arıtma tesisi tekrar çalıştığında, arıtma tesisinin normal
çalışma moduna otomatik olarak geçmesine imkan verecek şekilde bir tasarım yapılır.
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f) Tesisin idare binası, kimya ve klor binası mevcut durumda var ise lojman, filtre kont-
rol galerisi gibi ünitelerinin ısıtılması için bir ısı merkezi kurulur ve bunun bakımı kazan bakım
talimatlarına uygun olarak yaz aylarında yapılır.

Tesis deneyleri
MADDE 28 – (1) İçme suyu arıtma tesisinde veya tesis dışında işletmeci tarafından

işletilen bir laboratuvar kurulur veya akredite laboratuvarlarda rutin analiz ve deneyler yaptırılır.
Tesise ait deneyler; ham su (giriş suyunun kalitesini sürekli izlemek ve arıtmada kullanılacak
kimyasal madde ve miktarlarına karar vermek için), proses (arıtmanın verimli ve ekonomik
şekilde yapılabilmesi için kullanılacak kimyasalların cinsi ve miktarını tespit etmek için) ve
çıkış suyu (çıkış suyunun istenen içme suyu standardında olup olmadığını izlemek için) de-
neyleri olmak üzere üç noktada rutin olarak yapılır ve kayıt altına alınır. Rutin analizler; İçme
Suyu Temin Edilen Suların Kalitesi ve Arıtılması Hakkında Yönetmelik kapsamında gerçek-
leştirilir. Günlük olarak ise; giriş suyunda iletkenlik, bulanıklık, pH, E.koli, fekal koliform,
renk, tat ve koku; çıkış suyunda ise bakiye klor ve bakiye klor analizleri yapılır. Ayrıca, tesisin
ihtiyacına göre analizi gereken parametreler eklenir ve bu kapsamda İnsani Tüketim Amaçlı
Sular Hakkındaki Yönetmelik ve İçme Suyu Temin Edilen Suların Kalitesi ve Arıtılması Hak-
kında Yönetmelik hususları göz önünde bulundurulur.

Otomasyon işleri ve bölgesel kontrol panoları
MADDE 29 – (1) Otomasyon işleri ve bölgesel kontrol panolarına ilişkin olarak aşa-

ğıdaki hususlara dikkat edilir.
a) İçme suyu arıtma tesisinin bir noktadan idaresi ve işletilmesi için merkezi otomasyon

sistemi (SCADA) kurulur. Bütün ekipmanlar, tek bir merkezden kumanda edilebilecek şekilde
dizayn edilir.

b) Tesise ait bir otomasyon programı hazırlanır. Bütün işlemler bilgisayar ortamında
ve kontrolünde olur ve tesisle ilgili bütün veriler bu program vasıtasıyla sürekli olarak kayıt
altına alınır.

c) Tesiste bulunan ünitelerin elektromekanik ile ilgili kısımlarına müdahale edilebilmesi
için bölgesel kontrol panoları kurulur. İhtiyaç halinde o üniteye kendi panosundan operatörler
vasıtası ile müdahale etme imkânı sağlanır.

ç) Otomasyon programı, etkili bir işletme için gerekli tüm bilgileri (debiler, seviyeler,
basınçlar, sıcaklıklar, çözünmüş oksijen konsantrasyonu, pH değerleri ve diğer konsantrasyon-
lar) içerir.

d) Başlıca otomatik kalite kontrol ve ölçüm ekipmanları (debimetreler, pH metre, bu-
lanıklık ölçer, bakiye klor analizörü) her gün kontrol edilir, gerekirse kalibrasyonları yapılır,
yenilenir ve kullanma talimatlarına uyulur.

e) Elektrik panolarının bulunduğu kumanda ve pano odalarının, çok sıcak aylarda aşırı
ısınmasının önüne geçebilmek maksadıyla bu bölümlere soğutucu ekipmanlar konulur.

f) İçme suyu arıtma tesislerinde bütün üniteler ve ana ekipmanlar otomasyon sistemiyle
bağlantılı olur. Arıza durumlarında gerekli önlemlerin alınabilmesi ve kontrol odasına haber
ulaştırılabilmesi için alarm sistemi bulunur.

Tali yapılar
MADDE 30 – (1) İçme suyu arıtma tesisinin işletilmesine yönelik bürolar, laboratuvar,

ana kontrol panosu, yemekhaneyi içeren idari bina, bekçi binası, atölye, ısı merkezi, dizel
elektrojen binası ve depo gibi tali yapılar tesis içinde yer alır.

Uygulama ve inşaat projeleri
MADDE 31 – (1) Tesise ait bütün etüt ve proje çalışmaları ile her üniteye ait teknik

bilgi ve özellikler, tasarım kriterleri ve hesapları içeren avan proje raporu Bakanlıkça yayım-
lanacak genelge doğrultusunda hazırlanır. Bu rapor Bakanlık tarafından onaylandıktan sonra
uygulama projeleri hazırlanır. Proses esaslı bu projelerde; yerleşim planı, genel görünüş, hid-
rolik profil ve P&I diyagramları yer alır.
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(2) Proses projelerinin tamamlanmasından sonra tesisin inşaat projeleri hazırlanır. İnşaat
esaslı uyguma projelerinde; statik ve betonarme hesap ve projeleri, çelik projeleri, kazı dolgu
ve diğer toprak işleri ile ilgili plan kesit ve hesapları, mimari sistem detayları, yol projeleri ve
bunlara ait en ve boy kesitler, tesisin çevre düzenlemesi, altyapı ve çevre drenajı ile ilgili hesap
ve projeleri, mekanik ekipman projeleri, ısıtma, havalandırma ve sıhhi tesisat projeleri, kuv-
vet-kumanda ve otomasyon (SCADA) topolojisi projeleri, enerji ve güç dağıtım hattı ve saha
içi ve tesis içi aydınlatma projeleri, yangın ihbar projeleri ve bütün bu projelere ait mahal listesi
ile metraj ve keşifleri de hazırlanarak ilgili idarenin onayına sunulur.

Tesisin işletmeye alınması ve bakımı
MADDE 32 – (1) Bu konuda aşağıdaki hususlara dikkat edilir.
a) İçme suyu arıtma tesisi tamamlandıktan sonra yüklenici firma, ilgili idare ile birlikte

tesisi işletmeye alır. Tesisin işletmeye alınma süresi idare tarafından belirlenir.
b) Tesisin işletmeye alınabilmesi için tesise ait tüm ünitelerin problemsiz olarak çalış-

ması ve eksiksiz olması esastır. İşletmeye alınış tarihi için tesisin problemsiz olarak çalışmaya
başladığı tarih esas alınır ve tutanak ile tespit edilir.

c) Tesiste bulunan bütün üniteler veya ekipmanlar için ayrı ayrı işletme, bakım ve tamir
talimatı hazırlanır ve cam çerçeveli olarak ait olduğu üniteye ve ekipmanın bulunduğu yerden
görülebilecek şekilde asılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mikrokirleticilerin Özellikleri ve Arıtımı

Mikrokirleticiler için arıtma prosesi seçimi
MADDE 33 – (1) İçme suyu kaynaklarında tespit edilen 49 adet mikrokirletici para-

metrenin fizikokimyasal özellikleri Ek 3 Tablo 44’te verilmiştir.
(2) İçme suyu arıtımında mikrokirletici giderimi için arıtma prosesi seçerken Ek 3 Tablo

45’te verilen proses seçme matrisi kullanılır. 49 mikrokirletici parametre içeren tabloda litera-
türde tespit edilen arıtma yöntemleri ve verimlerine göre kullanılabilecek arıtma prosesleri su-
nulmuştur. Tabloda, her bir mikrokirletici için arıtma proseslerine karşılık verilen 1’den 9’a
kadar olan puanlama arasında en uygun ve önerilen 1 numara olan arıtma metodudur. Bu pu-
anlama matrisinde, her bir mikrokirletici parametre için literatürdeki çalışmalara göre mikro-
kirletici giderilirken en fazla verim elde edilmesinin yanı sıra arıtma yönteminin güvenilirliği,
kompleksliği, inşası, işletilmesi, arıtma sonucunda çıkacak atıklar, ön arıtma gerekliliği, yan
ürün oluşturma potansiyeli gibi toplam 18 kriter dikkate alınmıştır. Çoklu kriter analizi yapı-
larak en çok önerilenden en az önerilene doğru (1’den 9’a doğru) bir sıralama yapılmıştır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Siyanobakterilerin Özellikleri ve Arıtımı

Siyanobakteriler için arıtma prosesi seçimi
MADDE 34 – (1) Göl, deniz, haliç, içme suyu rezervuarı gibi su ortamlarında bulunabilen

siyanobakteriler, aşırı çoğalmaları sonucunda diğer canlılar için toksik olan (siyanotoksinler)
veya tat kokuya sebep olan ikincil metabolitleri (Geosmin ve 2-MIB) üretebilmektedir.

(2) Ek 4’te siyanobakteri ve siyanotoksinlerin özelliklerinin yanı sıra giderim yöntem-
leri, arıtma stratejileri ve ham suda risk yönetimi verilmiştir.

ALTINCI BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük
MADDE 35 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 36 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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Ticaret Bakanlığından:

SAĞLIK BAKANLIĞININ ÖZEL İZNİNE TABİ MADDELERİN İTHALAT 

DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2020/4)’NDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2020/26)

MADDE 1 ‒ 27/12/2019 tarihli ve 30991 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve

Denetimi:  2020/4)’nin  eki Ek-1’de yer alan tabloya “2924.24.00.00.00” GTİP numaralı satır-

dan sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

MADDE 2 ‒ Aynı Tebliğin eki Ek-1’de yer alan tabloya “2932.94.00.00.00” GTİP nu-

maralı satırdan önce gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

MADDE 3 ‒ Aynı Tebliğin eki Ek-1’de yer alan tabloya “2932.99.00.90.11” GTİP nu-

maralı satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

MADDE 4 ‒ Aynı Tebliğin eki Ek-1’de yer alan tablodaki “2914.31.00.00.00” GTİP

numaralı satırdan sonra gelen aşağıdaki satır yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 ‒ Aynı Tebliğin eki Ek-1’de yer alan tablodaki “2932.91.00.00.00” GTİP

numaralı satırdan sonra gelen satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 6 ‒ Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 ‒ Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

27/12/2019 30991 (Mükerrer)
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Ticaret Bakanlığından:
ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN 

ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE 
DENETİMİ: 2020/3)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2020/29)

MADDE 1 ‒ 27/12/2019 tarihli ve 30991 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği
(Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/3)’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) 39.01, 39.02, 39.04, 39.05, 39.06, 39.07, 39.08 ve 39.12 tarife pozisyonlu maddeleri
münhasıran Dahilde İşleme Rejimi Kararı çerçevesinde alınmış Dahilde İşleme İzin Belgesi
kapsamında ihraç kaydıyla ithalat yapan sanayiciler,”

MADDE 2 ‒ Aynı Tebliğin geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(2) 39.07 tarife pozisyonlu maddeyi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Geçici Faaliyet
Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi alan geri kazanım tesislerine sahip sanayiciler bu
belgelerine istinaden Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde
31/12/2020 tarihine kadar serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında ithal edebilir.”

MADDE 3 ‒ Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 ‒ Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:
ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SAYI: 2020/6)

MADDE 1 – 25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu
Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’in 10/A maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde
yer alan “tüketici kredileri ile bireysel kredi kartları harici” ibaresi “Ek-1’de yer alan selektif
sektörlere kullandırılan” şeklinde, aynı fıkranın (b) bendinde yer alan “50’si” ibaresi “75’i ile
yabancı para nakdi kredilerin erken kapatılması veya vadesinden önce yapılandırılması ama-
cıyla 9/3/2020 tarihinden itibaren kullandırılan Türk lirası kredilerin tamamı” şeklinde değiş-
tirilmiş, aynı maddeye ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiş
ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(3) Bankalar, serbest bölgelerde faaliyette bulunanlar dâhil Türkiye’de kurulmuş veya
şube açmak suretiyle Türkiye’de faaliyet gösteren bankalarda yabancı para nakdi kredi bakiyesi
bulunan müşterilerinden Türk lirası kredi kullandırımı esnasında kredinin yabancı para kredinin
erken kapatılması veya vadesinden önce yapılandırılması amacıyla kullanılıp kullanılmadığına
dair yazılı beyan alır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Kredi büyümesine göre farklılaşma uygulamasında selektif sektörlere kullandı-

rılan kredilerin dikkate alınmasına ilişkin geçici uygulama
GEÇİCİ MADDE 9 – (1) Ek-1’de yer alan selektif sektörlere kullandırılan 2 yıldan

uzun vadeli kredilerdeki değişimin hesaplanmasında, 27/11/2020 yükümlülük tarihine kadar
içinde bulunulan zorunlu karşılık dönemine ilişkin üç aylık ortalama ile 6/9/2019 – 15/11/2019
yükümlülük tarihleri arasındaki üç aylık ortalama dikkate alınır. 27/11/2020 yükümlülük tari-
hinden itibaren ise bu Tebliğin 10/A maddesi çerçevesinde yıllık değişim hesaplanır.”

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

27/12/2019 30991 (Mükerrer)
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MADDE 3 – Aynı Tebliğe ekte yer alan Ek-1 eklenmiştir.
MADDE 4 – Bu Tebliğ 6/3/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yü-

rürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yü-

rütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

25/12/2013 28862

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 26/3/2014 28953

2- 25/7/2014 29071

3- 3/1/2015 29225

4- 12/3/2015 29293

5- 30/5/2015 29371

6- 29/8/2015 29460

7- 26/12/2015 29574

8- 9/1/2016 29588

9- 10/8/2016 29797

10- 7/9/2016 29824

11- 22/10/2016 29865

12- 1/11/2016 29875

13- 19/11/2016 29893

14- 26/11/2016 29900

15- 11/1/2017 29945

16- 8/11/2017 30234

17- 9/5/2018 30416

18- 9/8/2018 30504

19- 14/8/2018 30509

20- 22/12/2018 30633

21- 19/1/2019 30660

22- 16/2/2019 30688

23- 20/4/2019 30751

24- 11/5/2019 30771

25- 28/5/2019 30787

26- 22/6/2019 30809

27- 7/8/2019 30855

28- 20/8/2019 30864

29- 21/9/2019 30895

30- 9/12/2019 30973

31- 28/12/2019 30992

32- 18/1/2020 31012
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN ALINACAK ÜCRETLERE İLİŞKİN

USÛL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

(SAYI: 2020/7)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, kuruluşlar tarafından finansal tüketicilere sunulan

ürün veya hizmetlere ilişkin olarak faiz veya kâr payı dışında alınacak her türlü ücret, komisyon

ve masraf türleri ile bunlara ilişkin usûl ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ bankalar, tüketici kredisi veren finansal kuruluşlar ve kart

çıkaran kuruluşlar ile bu kuruluşlar tarafından finansal tüketiciye sunulan ürün veya hizmetleri

kapsar. İlgili mevzuat çerçevesinde finansal tüketicilerin menkul kıymet ve sigortacılık işlemleri

ile çek, senet ve teminat mektubu işlemleri karşılığında kuruluşların talep edebilecekleri ücretler

işbu Tebliğ kapsamında değildir.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması

Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

7 Mart 2020 – Sayı : 31061                                    RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 99



Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;

a) ATM: Otomatik para çekme işleminin yanı sıra diğer bankacılık işlemlerinin tama-

mının veya bir bölümünün gerçekleştirilmesine imkân veren elektronik işlem cihazlarını,

b) Banka: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3 üncü maddesinde

tanımlanan bankaları,

c) Birlikler: Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği ve Finansal

Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliğini,

ç) EFT işlemleri: Merkez Bankasının sahibi olduğu Elektronik Fon Transfer Sistemi

kullanılarak gerçekleştirilen ödeme işlemlerini,

d) Finansal tüketici: Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan tüketicilerden kuruluş-

larca kendisine ürün veya hizmet sunulan tüketiciyi,

e) Hesap: Finansal tüketicinin vadeli, vadesiz mevduat hesabı ile katılma ve özel cari

hesabını,

f) Kalıcı veri saklayıcısı: Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan kalıcı veri saklayı-

cısını,

g) Kanun: 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu,

ğ) Kart çıkaran kuruluş: 23/2/2006 tarihli ve 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kart-

ları Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan kart çıkaran kuruluşları,

h) Kuruluşlar: Bankalar, tüketici kredisi veren finansal kuruluşlar ve kart çıkaran kuru-

luşları,

ı) Merkez Bankası: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketini,

i) Onay: Yazılı olarak, kalıcı veri saklayıcısı yoluyla veya kaydı tutulan telefon kulla-

nılarak veya Merkez Bankasınca uygun görülecek yöntemlerden herhangi biri ile ulaştırılan

önerinin finansal tüketici tarafından açıkça kabul edilmesini ya da finansal tüketici tarafından

ulaştırılan önerinin kuruluşlar tarafından kabul edilmesini,

j) Ücret: Finansal tüketiciden faiz, kâr payı, vergi, fon ve benzeri yasal giderler dışında

talep edilen ücret, komisyon, masraf ve benzeri adlar altındaki her türlü parasal tutarı ve oranı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Sözleşme Esasları, Ürün veya Hizmetlerin Sınıflandırılması

Sözleşme esasları
MADDE 5 – (1) Kuruluşlar ile finansal tüketiciler arasında düzenlenen sözleşmeler ve

yapılan bilgilendirmeler en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve

okunabilir bir şekilde düzenlenir ve bunların bir nüshası kâğıt üzerinde veya kalıcı veri sakla-

yıcısı vasıtasıyla finansal tüketiciye verilir.

(2) Kâğıt üzerinde düzenlenecek sözleşmelerde, “Sözleşmenin bir nüshasını elden al-

dım.” şeklindeki ibarenin finansal tüketici tarafından yazılmasının sağlanması zorunludur. Gör-

me engelli tüketicilerde bu şart aranmaz.

(3) Sözleşmeler kapsamında ücret alınabilecek her bir ürün veya hizmet için finansal

tüketicinin onayının alınması zorunludur. Sözleşmede ücreti belirlenmiş olan ürün ve hizmetler

haricinde bir ürün veya hizmetin kuruluşlar tarafından ücret karşılığı verilebilmesi için işlemin

gerçekleştirildiği alanın yapısına uygun bir şekilde, finansal tüketiciye işlem öncesinde ücrete
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ilişkin bilgi verilmesi ve finansal tüketicinin onayının alınması gerekmektedir. Kuruluşlar ta-

rafından finansal tüketicinin onayının alındığı ispat edilemediği takdirde, onay alınmamış sa-

yılır.

(4) Finansal tüketiciler ile yapılacak sözleşmeler kapsamında sunulacak ürün veya hiz-

metlerin ücret tarifesini ve bilgi verilmesi gereken diğer hususları göstermek üzere sözleşmeye

ilişkin her bir ürün veya hizmetin asgari olarak; adı ya da tanımı, vadesi ya da süresi, tahsil

edilecek faiz, kâr payı veya ücret kalemleri ile bunların tahsil yöntemi, geçerli olduğu süre,

geçerlilik süresi sonunda yapılacak değişikliğin tutarı, oranı ya da değişikliğin hangi esasa göre

yapılacağı hususlarını içerecek şekilde bilgilendirme formu hazırlanması zorunludur. Bilgilen-

dirme formu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Sözleşmenin yazılı olarak kurulması duru-

munda bu formun taraflarca imzalanmış bir nüshasının finansal tüketiciye verilmesi zorunludur.

Kalıcı veri saklayıcısı ve kayıt altına alınan telefon aracılığıyla kurulan sözleşmelerde finansal

tüketici kullanılan araca uygun şekilde bilgilendirilir. İspat yükü kuruluşlara aittir.

(5) Kuruluşlar tarafından sunulan ürün veya hizmetlere ilişkin sigorta sözleşmelerinin,

ürün veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerden ayrı olarak düzenlenmesi zorunludur.

Ücretlerin sınıflandırılması

MADDE 6 – (1) Kuruluşlar tarafından ücretlendirilebilecek olan ürün veya hizmetler

Ek-1’de sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırmanın, işlemlerin finansal niteliklerine göre ayrımı

Merkez Bankasının uygun görüşü alınarak Birlikler tarafından yapılır. Bu Tebliğ ve ekinde yer

alanların dışında herhangi bir ürün veya hizmet için ücret alınamaz ancak, üçüncü kişilere öde-

nen tutarlar finansal tüketiciye aynen yansıtılabilir.

(2) Bu sınıflandırmada yer almayan, yeni bir ürün veya hizmet grubunun belirlenmesi

veya yeni bir ücret kaleminin oluşturulabilmesi için ilgili kuruluş tarafından Merkez Banka-

sından izin alınması zorunludur. Merkez Bankası gerekli gördüğü hallerde Ek-1’deki listeyi

değiştirmeye yetkilidir. Ek-1’deki listenin Merkez Bankası tarafından değiştirilmesi durumun-

da, kuruluşlar değişikliğin yapıldığı tarihi takip eden ayın sonuna kadar yeni sınıflandırmaya

intibak etmekle yükümlüdür.

Ücretlerin değiştirilmesi

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğdeki ücret ve parasal sınırlar her yıl azami, Türkiye İstatistik

Kurumunca bir önceki yılsonu itibarıyla açıklanan yıllık tüketici fiyat endeksi artış oranında

artırılarak kuruluşların internet sitesinde ilan edilir. Kuruluşlar sözleşmede belirledikleri üc-

retlere ilişkin artışları, artış uygulanmaya başlanmadan en az otuz gün önce finansal tüketiciye

yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı yoluyla veya kaydı tutulan telefon vasıtasıyla bildirmek

zorundadır. Bu bildirim üzerine finansal tüketicinin kendisine bildirim yapıldığı tarihten itibaren

onbeş gün sonrasına kadar ürünün veya hizmetin kullanımından vazgeçme hakkı vardır. Bu

hakkın kullanılması hâlinde uygulanacak ücret artışının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilave

ücret alınamaz. Kuruluşlar, vazgeçme hakkını kullanan finansal tüketiciye uyuşmazlık konusu

ürün veya hizmeti vermeyi durdurabilir. Finansal tüketicinin ürünü kullanmaya veya hizmeti

almaya devam etmesi hâlinde, değişikliğin kabul edildiği varsayılır.

Ücretlerin iadesi

MADDE 8 – (1) Tahsil edilen ücretlerin, kuruluşların karar birimleri veya adli, idari

ve yetkili diğer makamların kararları neticesinde finansal tüketiciye iadesinin gerekmesi hâ-

linde, iadesi gereken tutar ve tahsil yöntemi hakkında kalıcı veri saklayıcısı yoluyla veya kaydı
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tutulan telefon ile finansal tüketiciye bilgilendirme yapılır. Kuruluşlar iadesine karar verilen

tutarın finansal tüketicinin bildireceği hesaba ücretsiz şekilde gönderilmesine veya finansal tü-

keticinin talebine istinaden nakden ödenmesine imkân sağlayacak sistemi kurmakla yükümlüdür.
Bilgilendirme
MADDE 9 – (1) Finansal tüketicilerden alınacak faiz, kâr payı, ücret ve diğer kesinti-

lere ilişkin güncel bilgiler açık, anlaşılır ve kolay erişilebilir bir şekilde kuruluşların internet
sitelerinde karşılaştırmaya uygun bir biçimde yer alır. Bu bilgilerde değişiklik olması hâlinde
internet sitesi eşzamanlı olarak güncellenir. Kuruluşlar, kredi ürünlerinin kullanılması hâlinde
ortaya çıkacak faiz, kâr payı oranı ve ücret bilgilerini detaylı bir şekilde gösteren hesaplama
araçlarını internet sitelerinde sunmakla yükümlüdür.

(2) Kuruluşlar finansal tüketicinin onayını almaksızın yaptığı bildirimlerden ücret ala-
maz. Onay alındığı takdirde bildirim işlemi için alınacak ücret üçüncü kişilere ödenen tutarı
geçemez. İlgili mevzuat gereği belirli bir şekilde yapılması zorunlu olan bildirim ve işlemlerden
maliyetleri kadar ücret alınabilir.

(3) Gerçekleştirilen işlemlere ilişkin olarak işlem anında verilecek işlem fişi, sözleşme
ve bilgilendirmeye ilişkin diğer evrak ayrıca ücretlendirilemez.

(4) Finansal tüketicilerin sözleşme, işlem fişi ve benzeri dokümanların bir örneğini talep
etmeleri hâlinde, kuruluşlarca ilgili dokümanın düzenlenme tarihinden sonraki ilk yıl için her-
hangi bir ücret alınamaz. İlgili dokümanın düzenlenme tarihinden itibaren bir yılın üzerinde
sürenin geçmesi hâlinde, finansal tüketiciye bilgi verilmek suretiyle, yapılan işlemle orantılı
olacak şekilde makul bir ücret alınabilir.

(5) Bu Tebliğin yürürlük tarihinden sonra düzenlenecek yazılı sözleşme ve bilgilendir-
me form içeriklerinin bir örneğine kuruluşların internet sitelerinde ücretsiz erişim imkânı sağ-
lanır.

(6) Merkez Bankası bilgilendirmelerde veya onay alınmasında kullanılan yöntemlerin
etkin olmadığı kanaatine varırsa, her bir ürün veya hizmet bazında belirlenecek yöntemlerin
kullanılmasını zorunlu tutabilir.

(7) Gerçekleştirilen işlemlerde ücret bilgisine işlem fişi üzerinde açıkça yer verilmesi
zorunludur.

(8) Kuruluşlar bu Tebliğe konu ücretlerin azami ve asgari güncel tutarları ile oranlarını
Merkez Bankasınca belirlenecek kanallarda ve yöntemle ilân etmekle yükümlüdür.

(9) Kuruluşlar tarafından süreklilik arz etmeyen para transferleri, fatura tahsilâtı gibi
anlık işlem ve hizmetlerden ücret tahsil edilmeden önce, işlemin gerçekleştirildiği alanın ya-
pısına uygun bir şekilde finansal tüketicinin onayının alınması sonrası işlem gerçekleştirilir.
Bu işlemlere ilişkin ücretlere sözleşmede yer verilme şartı aranmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ürün veya Hizmetlere İlişkin Özel Hükümler

Tüketici ve konut finansmanı kredilerine ilişkin ücretler
MADDE 10 – (1) Finansal tüketicilere kullandırılacak krediler için kredi ihtiyacının

karşılanmasına olanak sağlayan sistemin işletilmesi ve operasyonel süreçlerin yönetilmesi ama-
cıyla alınan tahsis ücreti dışında, istihbarat ücreti, kredi işlem fişi ücreti, ödeme planı değiştirme
ücreti, değişken taksitli ödeme planı ücreti gibi her ne ad altında olursa olsun başkaca bir ücret
alınamaz. Kredi tahsis ücreti, kullandırılan kredi anaparasının binde beşini geçemez. Merkez
Bankası, gerekli gördüğü hallerde bu sınırı artırmaya ve azaltmaya yetkilidir.
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(2) Taşınır ve taşınmazlara ilişkin rehin, ipotek ve ekspertiz işlemlerinde yalnızca üçün-
cü kişilere ödenen ücretler alınabilir.

(3) Reddedilen kredi taleplerinden bir kamu kurum ve kuruluşuna veya üçüncü kişilere
ödenen ücretler hariç olmak üzere herhangi bir ücret alınamaz.

(4) Konut finansmanı sözleşmelerinde faiz oranı veya kâr payının sabit olarak belir-
lenmesi hâlinde, krediyi tahsis eden kuruluş nezdinde sözleşmede yer verilmek suretiyle, bir
veya birden fazla taksit ödemesinin vadesinden önce yapılması ile kredinin faiz oranı veya kâr
payında finansal tüketici lehine mutabık kalınarak değişiklik yapılması hâllerinde, Kanunun
37 nci maddesinde yer alan erken ödeme tazminatı haricinde hiçbir ücret alınamaz. Tahsil edi-
lebilecek erken ödeme tazminatı ise yapılacak faiz veya kâr payı indirimi tutarını aşamaz.

(5) Finansal tüketicilerin ilgili kuruluşlardan borçlarının bulunmadığına dair talep et-
tikleri bilgi yazıları için bir defaya mahsus olmak üzere ücret alınamaz.

(6) Kredili mevduat hesaplarından kullandırılan krediler ile kredi kartlarından yapılan
taksitli nakit avans işlemleri için ücret tahsil edilemez. Nakit avans kullanılması durumunda
tahsil edilen ücret, avans tutarının yüzde birini geçemez.

(7) Belirli süreli kredi sözleşmesine ilişkin bir hesap açılması ve bu hesaptan sadece
kredi ile ilgili işlemler yapılması durumunda, bu hesaba ilişkin herhangi bir ücret alınamaz.
Bu hesap, finansal tüketicinin aksine yazılı talebi olmaması hâlinde kredinin ödenmesi ile ka-
panır.

(8) Finansal tüketicinin onayı olmaksızın, belirli süreli kredi sözleşmesi ile ilişkili bir
kredili hesap sözleşmesi yapılamaz ve kredi tahsilâtları bu hesaptan gerçekleştirilemez.

Banka ve kredi kartı ücretleri
MADDE 11 – (1) Kart çıkaran kuruluşlar, yıllık üyelik ücreti ve benzeri ad altında ücret

tahsil etmedikleri bir kredi kartı türü sunmak zorundadır. Finansal tüketiciler tarafından yapılan
ücretsiz kredi kartı başvurularının kuruluşlarca reddedilmesi hâlinde, bu başvuruya istinaden
yıllık üyelik ücreti olan kredi kartı verilemez. Kart çıkaran kuruluşlar yıllık üyelik ücreti bu-
lunmayan kredi kartı limiti belirlerken, yıllık üyelik ücreti bulunan kredi kartı değerlendirme
kriterlerini aynen uygulamakla yükümlüdür. Finansal tüketicilerin yıllık üyelik ücreti bulunan
kredi kartını limiti aynı kalmak kaydıyla yıllık üyelik ücreti bulunmayan kredi kartı ile değiş-
tirme talepleri, kart çıkaran kuruluşlar tarafından yerine getirilmek zorundadır.

(2) Finansal tüketicinin kredi kartı iptal talepleri, ilgili kredi kartıyla ilişkilendirilen
herhangi bir borç bakiyesi bulunduğu gerekçe gösterilerek reddedilemez. Bu şekilde iptal edilen
kredi kartlarının borç geri ödeme dönemlerinde yıllık üyelik ücreti tahsil edilemez.

(3) Banka kartları ile sanal kredi kartlarından yıllık üyelik ücreti alınamaz.
(4) Birinci ve ikinci fıkralarda yer verilen kartlar dışındaki kredi kartları özelliklerine

göre yıllık olarak belirlenen tutar kadar ücretlendirilebilir. Asıl karta bağlı olarak sunulan her
bir ek kredi kartının yıllık üyelik ücreti, asıl kartın yıllık üyelik ücretinin yüzde ellisini geçemez.

(5) Kredi kartı yıllık üyelik ücreti, ancak finansal tüketiciyi borçlandırıcı nitelikteki ilk
kullanımı müteakip ve yıllık olarak tahakkuk ettirilebilir.

(6) Kesintisiz olarak, en az yüzseksen gün süreyle hareket görmeyen kredi kartları ha-
reketsiz kart kabul edilir ve bu kartlara hareketsiz kaldığı müddetçe yıllık üyelik ücreti yansı-
tılamaz. Kuruluşlar, finansal tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla
veya kaydı tutulan telefon ile önceden bilgi vermek suretiyle bu nitelikteki kredi kartlarını ka-
patma hakkına sahiptir.
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(7) Hareketsiz kartlarda tahsil edilemeyen kredi kartı yıllık üyelik ücretleri, tahakkuk

tarihinden itibaren en fazla son oniki aylık dönem için sonradan tahsil edilmek üzere bekleti-

lebilir. Bu dönem zarfında yıllık üyelik ücretlerinin tahsili için icra takibi yapılamaz. Bu ücretler

için faiz veya kâr payı işletilemez ve Kredi Kayıt Bürosu ile Türkiye Bankalar Birliği Risk

Merkezi bildirimleri yapılmaz. Anılan oniki aylık dönem sonunda kredi kartı yıllık üyelik üc-

retlerinin tahsil edilememesi hâlinde ise bu ücretler iptal edilir. Finansal tüketici kredi kartı yıl-

lık ücretinin tahsili amacıyla kredilendirilemez.

(8) Hesap özeti gönderimi, sanal kart oluşturma ve kullanımı ile bir takvim yılı içeri-

sinde kayıp, çalıntı ve benzeri nedenler dolayısıyla gerçekleştirilen iki adede kadar kart yeni-

leme karşılığında ücret alınamaz. İkiden sonraki kart yenilemelerinde ise finansal tüketiciden

maliyet kadar ücret alınabilir.

Para ve kıymetli maden transfer işlemleri

MADDE 12 – (1) Finansal tüketicinin hesabının bulunduğu kuruluşun işlem alanların-

dan herhangi birini kullanmak suretiyle kendi hesabına para yatırması ile hesabın bulunduğu

şubeden finansal tüketici adına üçüncü kişilerin para yatırması işlemlerinden ücret alınamaz.

(2) Gelen veya giden elektronik fon transfer sistemi işlemlerinde, finansal tüketicinin

hatası nedeniyle para iadesi gereken durumlarda, Merkez Bankasına ödenen masraflar dışında

finansal tüketiciden herhangi bir ücret alınamaz. Havalenin iadesi, reddi, devri ya da havale

işlemine dair bilgi değişikliği işlemlerinden bir kamu kurum ve kuruluşuna veya üçüncü kişilere

ödenen ücretler dışında ücret alınamaz.

(3) EFT işlemlerinden alınacak ücret işlem tutarının 1.000 TL ve altında olması hâlinde

mobil bankacılık uygulamaları ve internet bankacılığı aracılığıyla yapılan işlemler ile düzenli

ödemelerde 1 TL’yi, ATM’den yapılan işlemlerde 2 TL’yi, diğer kanallar ile yapılan işlemlerde

ise 5 TL’yi geçemez. İşlem tutarının 1.000 TL ile 50.000 TL arasında olması hâlinde bu sınırlar

sırasıyla 2 TL, 5 TL ve 10 TL olarak, işlem tutarının 50.000 TL üzerinde olması durumunda

ise 25 TL, 50 TL ve 100 TL olarak uygulanır. Merkez Bankası Ödeme Sistemlerinin resmi ka-

panış saatinden en erken 90 dakika önce olmak kaydıyla kuruluş ile finansal tüketici arasındaki

sözleşmede geç işlemler olarak belirlenen EFT işlemlerinde anılan sınırlar yüzde elli artırımlı

olarak uygulanır. Havale işlemlerinde ise uygulanacak azami ücretler EFT işlemleri için belir-

tilen ayrımlara tabi olarak ilgili ücretlerin yarısı oranında uygulanır. Kuruluşlarca gerçekleşti-

rilen uluslararası fon transferi ve mesajlaşma işlemlerinin ücretleri ise finansal tüketici ile ku-

ruluş arasında düzenlenen sözleşme ile belirlenir.

(4) Kuruluşlarda herhangi bir hesabı bulunmayan finansal tüketicilerin gerçekleştirdiği

para transfer işlemlerinde, bu işlemler gerçekleşmeden önce finansal tüketiciye ilgili ücrete

dair bilgi verilir. İşlem tutarı ve ücret bilgisi işlem fişi üzerinde açıkça gösterilir.

(5) Kıymetli maden transfer işlemlerinden alınacak ücret, transfer sistemini işleten ku-

ruluş tarafından işlem başına belirlenen transfer komisyonu/ücreti ile bu komisyonun/ücretin

azami yüzde onbeşine kadar belirlenebilecek tutar toplamını aşamaz. Para transfer işlemlerine

ilişkin yukarıdaki hükümler uygun düştüğü ölçüde kıymetli maden transfer işlemleri için de

uygulanır.
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Mevduat ve katılım fonu işlemleri

MADDE 13 – (1) Finansal tüketicilerin açtıkları mevduat ve katılım fonu hesaplarının

açılış işlemlerinde katlanılan operasyonel süreçler ve hesapların işletimi, hesapların işletime

hazır bulundurulması, saklama hizmeti verilmesi ve bilgi işlem sistemi yatırımları kapsamında

ücret alınamaz.

ATM kullanımı ve kiralık kasa hizmeti

MADDE 14 – (1) Finansal tüketicinin hesabının bulunduğu kuruluşa ait ATM’lerden

kendi hesabı için para yatırma, bakiye sorgulama ve ilgili kuruluş tarafından belirlenen limit

dâhilinde yapılan para çekme işlemlerinden ücret alınamaz.

(2) Yurtiçi başka kuruluş ATM’si vasıtası ile gerçekleştirilen işlemlerden alınabilecek

ücret, diğer kuruluşa işlem karşılığı ödenen tutar ile bu tutarın azami yüzde onbeşine kadar be-

lirlenebilecek tutar toplamını aşmayacak şekilde, finansal tüketici ile ilgili kuruluş arasında

düzenlenen sözleşme çerçevesinde belirlenir veya işlem anında finansal tüketicinin onayı alı-

narak tahsil edilebilir. Diğer kuruluşa işlem karşılığı ödenen tutarda Merkez Bankasının uygun

görüşü alınarak değişiklik yapılabilir.

(3) Kiralık kasa ziyaretine ilişkin herhangi bir ücret alınamaz. Kiralık kasa depozito

bedeli kiralanan kasanın bir yıllık kira bedelini aşamaz. Kiralık kasa hizmetinin sona ermesi

hâlinde, kiralık kasaya ilişkin finansal tüketici tarafından verilen bir hasar, ödenmeyen kira be-

delleri ve kiralık kasa sözleşmesinden doğan diğer borçlar dolayısıyla ortaya çıkan tutar depo-

zito bedelinden düşülerek kalan tutar derhal iade edilir.

Kampanyalar ve özel hizmetler

MADDE 15 – (1) Kuruluşların birden fazla ürün veya hizmeti bir arada sunmalarına

imkan veren ürün veya hizmet paketlerinde ürün veya hizmetlerin ayrı ayrı sunulmasında elde

edilebilecek ücret toplamını aşmayacak şekilde ücret tahsil edilebilir. Bu Tebliğ kapsamında

sınırlama getirilmiş ürün veya hizmetler herhangi bir paket içeriğinde yer alamaz. Ayrıca, ku-

ruluşlar çeşitli ürün veya hizmetlerini finansal tüketici yararına özellikler barındıracak şekilde

kampanya düzenleyebilirler. Bu kampanyalar kapsamında finansal tüketicinin talebine sunulan

ürün veya hizmetlerden ücret tahsil edilebilir. Bunların dışında kuruluşlar finansal tüketicinin

talebi ve bilgilendirilmesi suretiyle sundukları özellikli ürün veya hizmetlerden de finansal tü-

ketici ile mutabık kalarak ücret tahsil edebilirler.

(2) Kuruluşların finansal tüketicinin harcama, talimat gibi taahhütler karşılığı belirli

bir ürün veya hizmetten faydalanmasını sağlayan uygulamalarında, ilgili taahhüdün yerine ge-

tirilememesi hâlinde peşin olarak verilen puan veya faydalanılan ürün veya hizmet bedelinin

taahhütle karşılanamayan kısmı dışında herhangi bir ceza bedeli tahsil edilemez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı

yürütür.
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KURUL KARARLARI
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YARGI BÖLÜMÜ

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI

7 Mart 2020 – Sayı : 31061                                    RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 127



Sayfa : 128                             RESMÎ GAZETE                                    7 Mart 2020 – Sayı : 31061



7 Mart 2020 – Sayı : 31061                                    RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 129



Sayfa : 130                             RESMÎ GAZETE                                    7 Mart 2020 – Sayı : 31061



7 Mart 2020 – Sayı : 31061                                    RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 131



Sayfa : 132                             RESMÎ GAZETE                                    7 Mart 2020 – Sayı : 31061



7 Mart 2020 – Sayı : 31061                                    RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 133



Sayfa : 134                             RESMÎ GAZETE                                    7 Mart 2020 – Sayı : 31061



7 Mart 2020 – Sayı : 31061                                    RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 135



Sayfa : 136                             RESMÎ GAZETE                                    7 Mart 2020 – Sayı : 31061



7 Mart 2020 – Sayı : 31061                                    RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 137



Sayfa : 138                             RESMÎ GAZETE                                    7 Mart 2020 – Sayı : 31061



7 Mart 2020 – Sayı : 31061                                    RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 139



Sayfa : 140                             RESMÎ GAZETE                                    7 Mart 2020 – Sayı : 31061



7 Mart 2020 – Sayı : 31061                                    RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 141



Sayfa : 142                             RESMÎ GAZETE                                    7 Mart 2020 – Sayı : 31061



7 Mart 2020 – Sayı : 31061                                    RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 143



Sayfa : 144                             RESMÎ GAZETE                                    7 Mart 2020 – Sayı : 31061



7 Mart 2020 – Sayı : 31061                                    RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 145



Sayfa : 146                             RESMÎ GAZETE                                    7 Mart 2020 – Sayı : 31061



7 Mart 2020 – Sayı : 31061                                    RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 147



Sayfa : 148                             RESMÎ GAZETE                                    7 Mart 2020 – Sayı : 31061



7 Mart 2020 – Sayı : 31061                                    RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 149



Sayfa : 150                             RESMÎ GAZETE                                    7 Mart 2020 – Sayı : 31061



7 Mart 2020 – Sayı : 31061                                    RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 151



Sayfa : 152                             RESMÎ GAZETE                                    7 Mart 2020 – Sayı : 31061



7 Mart 2020 – Sayı : 31061                                    RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 153



Sayfa : 154                             RESMÎ GAZETE                                    7 Mart 2020 – Sayı : 31061



7 Mart 2020 – Sayı : 31061                                    RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 155



Sayfa : 156                             RESMÎ GAZETE                                    7 Mart 2020 – Sayı : 31061



7 Mart 2020 – Sayı : 31061                                    RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 157



Sayfa : 158                             RESMÎ GAZETE                                    7 Mart 2020 – Sayı : 31061



7 Mart 2020 – Sayı : 31061                                    RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 159



Sayfa : 160                             RESMÎ GAZETE                                    7 Mart 2020 – Sayı : 31061



7 Mart 2020 – Sayı : 31061                                    RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 161



Sayfa : 162                             RESMÎ GAZETE                                    7 Mart 2020 – Sayı : 31061



7 Mart 2020 – Sayı : 31061                                    RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 163



Sayfa : 164                             RESMÎ GAZETE                                    7 Mart 2020 – Sayı : 31061



7 Mart 2020 – Sayı : 31061                                    RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 165



Sayfa : 166                             RESMÎ GAZETE                                    7 Mart 2020 – Sayı : 31061



7 Mart 2020 – Sayı : 31061                                    RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 167



Sayfa : 168                             RESMÎ GAZETE                                    7 Mart 2020 – Sayı : 31061



7 Mart 2020 – Sayı : 31061                                    RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 169



Sayfa : 170                             RESMÎ GAZETE                                    7 Mart 2020 – Sayı : 31061



7 Mart 2020 – Sayı : 31061                                    RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 171



Sayfa : 172                             RESMÎ GAZETE                                    7 Mart 2020 – Sayı : 31061



7 Mart 2020 – Sayı : 31061                                    RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 173



Sayfa : 174                             RESMÎ GAZETE                                    7 Mart 2020 – Sayı : 31061



7 Mart 2020 – Sayı : 31061                                    RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 175



Sayfa : 176                             RESMÎ GAZETE                                    7 Mart 2020 – Sayı : 31061



7 Mart 2020 – Sayı : 31061                                    RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 177



Sayfa : 178                             RESMÎ GAZETE                                    7 Mart 2020 – Sayı : 31061



7 Mart 2020 – Sayı : 31061                                    RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 179



Sayfa : 180                             RESMÎ GAZETE                                    7 Mart 2020 – Sayı : 31061



7 Mart 2020 – Sayı : 31061                                    RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 181



Sayfa : 182                             RESMÎ GAZETE                                    7 Mart 2020 – Sayı : 31061



7 Mart 2020 – Sayı : 31061                                    RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 183



Sayfa : 184                             RESMÎ GAZETE                                    7 Mart 2020 – Sayı : 31061



7 Mart 2020 – Sayı : 31061                                    RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 185



Sayfa : 186                             RESMÎ GAZETE                                    7 Mart 2020 – Sayı : 31061



7 Mart 2020 – Sayı : 31061                                    RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 187



Sayfa : 188                             RESMÎ GAZETE                                    7 Mart 2020 – Sayı : 31061



7 Mart 2020 – Sayı : 31061                                    RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 189



Sayfa : 190                             RESMÎ GAZETE                                    7 Mart 2020 – Sayı : 31061



7 Mart 2020 – Sayı : 31061                                    RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 191



Sayfa : 192                             RESMÎ GAZETE                                    7 Mart 2020 – Sayı : 31061



7 Mart 2020 – Sayı : 31061                                    RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 193



Sayfa : 194                             RESMÎ GAZETE                                    7 Mart 2020 – Sayı : 31061



7 Mart 2020 – Sayı : 31061                                    RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 195



Sayfa : 196                             RESMÎ GAZETE                                    7 Mart 2020 – Sayı : 31061



7 Mart 2020 – Sayı : 31061                                    RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 197



Sayfa : 198                             RESMÎ GAZETE                                    7 Mart 2020 – Sayı : 31061



7 Mart 2020 – Sayı : 31061                                    RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 199



Sayfa : 200                             RESMÎ GAZETE                                    7 Mart 2020 – Sayı : 31061



7 Mart 2020 – Sayı : 31061                                    RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 201



Sayfa : 202                             RESMÎ GAZETE                                    7 Mart 2020 – Sayı : 31061



7 Mart 2020 – Sayı : 31061                                    RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 203



Sayfa : 204                             RESMÎ GAZETE                                    7 Mart 2020 – Sayı : 31061



7 Mart 2020 – Sayı : 31061                                    RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 205



Sayfa : 206                             RESMÎ GAZETE                                    7 Mart 2020 – Sayı : 31061



7 Mart 2020 – Sayı : 31061                                    RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 207



Sayfa : 208                             RESMÎ GAZETE                                    7 Mart 2020 – Sayı : 31061



7 Mart 2020 – Sayı : 31061                                    RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 209



Sayfa : 210                             RESMÎ GAZETE                                    7 Mart 2020 – Sayı : 31061



7 Mart 2020 – Sayı : 31061                                    RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 211



Sayfa : 212                             RESMÎ GAZETE                                    7 Mart 2020 – Sayı : 31061



7 Mart 2020 – Sayı : 31061                                    RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 213



Sayfa : 214                             RESMÎ GAZETE                                    7 Mart 2020 – Sayı : 31061



7 Mart 2020 – Sayı : 31061                                    RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 215



Sayfa : 216                             RESMÎ GAZETE                                    7 Mart 2020 – Sayı : 31061



7 Mart 2020 – Sayı : 31061                                    RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 217



Sayfa : 218                             RESMÎ GAZETE                                    7 Mart 2020 – Sayı : 31061



7 Mart 2020 – Sayı : 31061                                    RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 219



Sayfa : 220                             RESMÎ GAZETE                                    7 Mart 2020 – Sayı : 31061



7 Mart 2020 – Sayı : 31061                                    RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 221



Sayfa : 222                             RESMÎ GAZETE                                    7 Mart 2020 – Sayı : 31061



7 Mart 2020 – Sayı : 31061                                    RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 223



Sayfa : 224                             RESMÎ GAZETE                                    7 Mart 2020 – Sayı : 31061



7 Mart 2020 – Sayı : 31061                                    RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 225



Sayfa : 226                             RESMÎ GAZETE                                    7 Mart 2020 – Sayı : 31061



7 Mart 2020 – Sayı : 31061 RESMÎ GAZETE Sayfa : 227 

 

İLÂN BÖLÜMÜ 

 

YARGI İLÂNLARI 
Aydın 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1936 

—— • —— 
Edirne 2. Sulh Ceza Hakimliğinden: 

 
 1965 

—— • —— 
Edirne 2. Sulh Ceza Hakimliğinden: 

 
 1966 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

"39 KISIM 68 KALEM FTR CİHAZI VE EKİPMANLARI” 

ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ihtiyacı "39 

Kısım 68 Kalem Tıbbi Cihaz", Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan 

malzeme listesine ve teknik şartnamesine uygun şekilde, ihale ek şartları listesinde belirtilen 

şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1. İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, teknik şartname 

belgesiyle sair ihale evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan 

edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, 

ihaleye teklif verecek olan firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini (Ekli Liste) 

Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları 

gerekmektedir. 

b)Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 

2. Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf – iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik şartname belgesi ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen 

kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda 

belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3. Teklifler, 17.03.2020 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4. İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5. İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif 

verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarında 

belirtilecektir 

6. Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 

 2031/1-1 
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"2 KALEM CİHAZ” SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 

ihtiyacı "2 Kalem Cihaz ", Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan 

malzeme listesine ve teknik şartnamesine uygun şekilde, ihale ek şartları listesinde belirtilen 

şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1. İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz IV No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, teknik şartname 

belgesiyle sair ihale evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan 

edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, 

ihaleye teklif verecek olan firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini (130,00 TL) 

Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları 

gerekmektedir. 

b)Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 

2. Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf – iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik şartname belgesi ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen 

kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda 

belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3. Teklifler, 18.03.2020 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz IV No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4. İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5. İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif 

mektuplarında belirtilecektir. 

6. Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 

 2032/1-1 
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TAŞIT KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Afyonkarahisar İl Özel İdaresi ihtiyacı 16 Adet Fiat Egea Easy 1.3 Multijet 95 Hp 

araçların sürücüsüz ve akaryakıt hariç 36 ay süreli olarak, Ofisimiz tip " Müteferrik Kapsamda İç 
Piyasadan Yapılacak Taşıt Kiralama Hizmet Alımına Ait Ticari Şartnamesi” ile ihale ek şartları 
hükümleri dâhilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan kiralanacaktır. 

1-İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL EK ŞARTLAR LİSTESİNDE 
BELİRTİLMİŞTİR. 

a)  İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz I Nolu Satınalma Daire 
Başkanlığında görebilirler. Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, şartname bedelini (130.-TL) 
Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış 
zarfa  konulması zorunludur. 

c)  İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, sipariş evrak bedeli ilgili 
firmaya iade edilecektir. 

2- Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte teknik şartname ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 
edildiğini belirten yazı ve Ticari Şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar 
listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler, 17.03.2020 günü, saat 12.00’a kadar Genel Müdürlüğümüz, I Nolu Satınalma 
Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki gecikmeler dikkate 
alınmayacaktır. 

4- İhale teklif dosyası içeriğine, talep takip numarası, ihale kayıt numarası ve iletişim 
bilgileri (e-posta ve varsa KEP dâhil) yazılacaktır. 

5- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri 
istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç zarfları açılacak olup, uygun olmayan teklifler 
ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

6- Teklifler ihaleye esas ticari şartnamenin 12. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip en az 40 gün opsiyonlu olacaktır. 

7- Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda en az 6 ay vadeli geçici teminat verilecektir. 

8- İhale konusu araçların tamamı için teklif verilecek, kısmi teklif kabul edilmeyecektir. 
9- Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen etmekte veya tercih ettiği 
istekliye vermekte serbesttir. 

 2049/1-1 
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KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Abana Belediye Başkanlığından: 
1 - İHALE KONUSU: Mülkiyeti Abana Belediye Başkanlığına ait olan, Kastamonu İli, 

Abana İlçesi, Merkez mahallesi, 38 ada 10 parsel nolu taşınmazda kat karşılığı inşaat yapım işi 
(konut inşa edilmesi işi) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklif 
usulü ile Belediyeye bırakılacak bağımsız bölümlere ilave olarak belirlenen muhammen bedelin 
arttırımı suretiyle ihale edilecektir. 

2 - İHALE KONUSU İŞİN YAPILACAĞI TAŞINMAZ: 
 
İl İlçe Mahalle Pafta Ada Parsel Arsa Alanı (m²) 

Kastamonu Abana Merkez  38 10 457,76 m² 
 
3 - İHALENİN, HANGİ TARİH, SAATTE VE NEREDE YAPILACAĞI: İhale, 

20/03/2020 günü, saat 14:00’de Merkez Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No: 17 adresindeki 
Abana Belediyesi toplantı salonunda yapılacaktır. 

4 - TEKNİK ŞARTNAMENİN ALINACAĞI YER: İhale Teknik Şartnamesi Merkez 
Mahallesi Cumhuriyet Meydanı no: 17 Abana adresindeki Abana Belediye Başkanlığı hizmet 
binasındaki, Yazı İşleri Müdürlüğü’nden 1.000,00 (bin) TL. bedel ödenerek alınabilecektir. (İhale 
dosyası istekli veya isteklinin vekillerine verilir.) 

5 - İŞİN SÜRESİ, NİTELİĞİ, NEVİ ve MİKTARI: İşin süresi yer tesliminden itibaren 
450 (dörtyüzelli) gündür. Kastamonu İli, Abana İlçesi, Merkez mahallesi, 38 ada 10 parsel 
numaralı taşınmaz üzerine kat karşılığı konut, inşa edilecektir. Paylaşım, bağımsız bölüm net 
alanları toplamı baz alınarak, toplam inşaat alanının yaklaşık % 25’sine denk gelen ve teknik 
şartnamenin eki olan mimari avan projesinde belirtilen 1-6-11-16 nolu meskenler ile 18 nolu 
dükkan idareye bırakmak suretiyle yapılacaktır. İhale bunun üzerine verilecek nakit Türk Lirasını 
en çok teklif eden istekli üzerinde bırakılacaktır. Belediyeye bırakılacak bağımsız bölümler 
üzerine teklif edilecek nakitin muhammen bedeli 1.000,00 (bin)TL’dir. İhale sonucu ortaya çıkan 
ihale bedeli ita amiri onayından sonra 2886 sayılı kanunda belirtilen süreler içinde peşin 
ödenecektir. Tüm daireler eş zamanlı yapılacak olup, inşaat bir bütünlük içinde yürüyecektir. 
İhale sonucu oluşacak her türlü vergi, resim ve harç giderleri yükleniciye ait olacaktır. Yüklenici 
İdareye ait bağımsız bölümlerde ve çevre düzenlemelerinde teknik şartnameye uygun 1. Sınıf 
malzeme kullanacak olup, kendi payına düşen konutlarda istediği cins, miktar ve kalitedeki 
malzemeyi kullanmakta serbesttir. (vitrifiye, tesisat, elektrik, yer döşemesi vb. gibi) 

6 - TAHMİNİ BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT ve KESİN TEMİNAT BEDELLERİ: Toplam 
inşaat alanına göre, İnşaat Bedeli ve Çevre Düzenleme bedeli toplamı yaklaşık maliyet bedeli 
olarak alınmış olup buna göre, Yaklaşık Maliyet (Takribi bedel) arsa dahil 3.720.500,- +1.000.-
Muhammen bedel (Üçmilyonyediyüzyirmibinbeşyüz) Türk Lirası’dır. 

Geçici teminat bedeli yaklaşık maliyet,% 3’ü olan 111.615 .-(Yüzonbirbinaltıyüzonbeş) 
Türk Lirası’dır. 

Yüklenici ihale sonucu oluşan teklif bedeli toplamı üzerinden, % 6 oranına tekabül eden 
Kesin Teminatı Sözleşmenin imzalanmasını müteakip İdareye verecektir. 
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7 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI: İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya 
kişilerin aşağıdaki belgeleri vermesi ve geçici teminatı yatırması gerekir. 

A. İkametgâh belgesi, (Tüzel kişiler için D/a bendindeki belgenin verilmesi yeterlidir.) 
B. Tebligat için Türkiye'de adres gösterilmesi, 
C. Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını 

bildirmeleri, 
D. a. Özel hukuk tüzel kişileri için, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri 
meslekî kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi, 

b. Gerçek kişiler için ticaret veya sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar odası siciline 
kayıtlı olduğunu gösterir belge. 

c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birine 
ait D/a ve D/b bentlerinde belirtilen esaslara göre temin edilecek belgeler. 

E. İhalenin ilan edildiği yıla ait noter tasdikli imza sirküleri, 
a. Gerçek kişi olması halinde, imza sirküleri, 
b. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği 

temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekâletname 
ile imza sirküleri, 

c. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 
birinin E/a ve E/b bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler, 

F. İsteklinin şirket olması halinde şirket tüzüğü ile şirket ortaklarını ve bunların hisse 
oranlarını ve görevlerini belirten belge, 

G. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılma söz konusu ise, istekli adına teklifte 
bulunacak kimselerin ihalenin yapıldığı yıla ait noter tasdikli vekâletnameleri ve noter tasdikli 
imza sirküleri, 

H. İhale şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz, 
İ. İşe ait ilanın 6. maddesinde yazılı geçici teminatın yatırıldığını gösteren makbuz, banka 

teminat mektubu veya Geçici Kefalet Senedi. Geçici teminat olarak kullanılan teminat 
mektuplarında geçerlilik tarihi süresiz olacaktır. 

J. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile 
ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi, 

K. İsteklinin vergi borcu olmadığına dair Vergi Dairesinden ve Abana Belediyesinden 
ihalenin yapılacağı yılda alınmış belge, 

L. İsteklinin prim borcu olmadığına dair SGK’ dan ihalenin yapılacağı yılda alınmış 
belge, 

M. İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğünü belirtir idareden temin edilecek “Yer 
Görme Belgesi”, 

N. Ek-A da belirtilen örneğe uygun olarak hazırlanmış teklif mektubu, 
O. İşe ait İlanın 8 inci maddesinde belirtilen iş deneyimine sahip olduğuna dair belge, 
8 - YETERLİK DEĞERLENDİRMESİ: İşbu ihaleye teklif verebilmek için yeterlik 

alınmış olması gerekmektedir. İhale dosyası idare adına Yazı İşleri Müdürlüğü’nden 1.000,- (Bin) TL 
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bedelle satın alınacak ve dosya satın alındı makbuzu Teklif dosyasına eklenecektir. (İhale dosyası 
istekli veya isteklinin vekillerine verilir.) İç Zarf ve Teklif Mektubu: Teklif mektubu (İç Zarf) ile 
birlikte, İlanın 7. Maddesinde belirtilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli suretleri veya 
idarece aslı görülerek onaylanan belgelerin, (DIŞ ZARF) İçerisinde Abana Belediyesi Yazı İşleri 
Müdürlüğüne elden teslim edilmesi veya Posta Yoluyla Ulaşmış Olması Gerekmektedir. (Postada 
oluşacak gecikmelerden İdare sorumlu değildir.) İhalede yeterlik alabilmek için 7.ve 8. 
maddelerde belirtilen belgelerin asıllarının veya noter tasdikli suretlerinin eksiksiz olarak ve 
kapalı zarf içinde, Abana Belediye Başkanlığı İhale Komisyonuna ihale saatine kadar verilmesi 
gerekir. Yeterlik değerlendirmesi Belediye Encümenince (İhale Komisyonu) değerlendirilmesine 
müteakip; yeterlik alanlar, ihale saatinde, bütün isteklilerin huzurunda Belediye Encümeni (İhale 
Komisyonu) tarafından açıklanacaktır. Yeterlik müracaatında bulunmayan veya yeterlik alamayan 
isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak, Teklif Zarfları açılmadan ve başkaca herhangi 
bir işleme tabi tutulmadan kendilerine iade edilecektir. Yeterlik alan isteklilerin teklifleri 
değerlendirmeye alınacaktır. 

9 - UYGULANACAK İHALE USULÜ: İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a 
maddesine göre kapalı teklif usulü Belediyeye bırakılacak bağımsız bölümlere ilave olarak 
belirlenen muhammen bedelin arttırımı suretiyle yapılacaktır. 

10 - TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI: Teklifler yazılı olarak ilanda belirtilen usul ile 
yapılır. 

11 - TEKLİFLERİN VERİLMESİ: Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı 
alındılar karşılığında Yazı İşleri Müdürlüğü’ne verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. 
Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine İdarenin adresi 
ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek 
tekliflerin ilânda belirtilen saate kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle 
işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. İdareye verilen 
teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Saat ayarında, Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) 
İdaresi’nin saat ayarı esastır. 

12 - ARTIRIM TEKLİFLERİ: Teklifler, ihale dosyasındaki teklif mektubu örneği ile 
sunulacak olup, eksik ve hatalı olan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu aşamada en 
yüksek teklif veren 3 (üç) isteklinin mektupları değerlendirmeye alınacak ve diğer teklifler 
değerlendirme dışı bırakılacaktır. İhale komisyonunca oturumda hazır bulunan isteklilerden teklif 
alınması aşamasında bedel artırımı ihale komisyonunun belirleyeceği en asgari artırım dilimleri 
üzerinden yapılacaktır. İhale, muhammen bedeli en fazla artırımı yapan istekli üzerinde 
bırakılacaktır. 

13 - MUHAMMEN BEDELİN ÖDENMESİ: İhale üzerinde kalan Yüklenici, ihale 
sonucu ortaya çıkan muhammen bedelin tamamını 30 gün içerisinde Abana Belediyesi Mali 
Hizmetler Müdürlüğüne ödeyecektir. 

14 - İDARENİN YETKİSİ: İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (Belediye 
Encümeni 2886 S.D.İ.K.nun 29. maddesi gereğince, ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun 
teklifi tespit etmekte serbesttir.) 

İlan olunur. 2023/1-1 
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1 ADET LABORATUVAR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 
Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminden: 
1 Kalem Laboratuvar Cihazı(1 Adet Floresan Invert Mikroskop) 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununun 3. maddesinin (f) bendi geçici 4. Maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 
01/12/2003 tarihli 6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20. Maddesi (f) bendi uyarınca yerli ve 
yabancı isteklilerden tedarik edilmek üzere pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin 
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2020/115013 
1- İdarenin 
a) Adresi : Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil/Gaziantep 
b) Telefon ve faks numarası :  (342) 360 12 00- (342) 360 17 01 
c) Elektronik posta adresi : arsfon@gantep.edu.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği  
     internet adresi (varsa) : http://bap.gantep.edu.tr 
2- İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Kalem Laboratuvar Cihazı Alımı 
  1 Adet Floresan Invert Mikroskop 
b) Teslim [yeri/yerleri] : Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve 

Uygulama Hastanesi Proje Yürütücüsünün 
göstereceği yere 

c) Teslim [tarihi/tarihleri] : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 120 gündür. 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma 

Projeleri Yönetim Birimi Toplantı Salonu 
Şehitkamil/ Gaziantep 

b) Tarihi ve saati : 26/03/2020 Perşembe günü saat :10:00 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi 

madde 7.1’ den görülebilir. 
4.2-Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.2.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi 

madde 7.4’ den görülebilir. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.3.1 Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi 

madde 7.5’ den görülebilir. 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
4.4.1 Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi 

madde 7.6’ den görülebilir. 
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5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7-  İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin yukarıda belirtilen adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 100 TL 

Türk Lirası doküman bedelini Üniversitemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının Halk 
Bankası Gaziantep Üniversite şubesi nezdindeki TR85 0001 2001 3380 0080 0000 01 nolu hesaba 
yatıracaklardır. 

8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma 
Projeleri Yönetim Birimi Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil Gaziantep adresine elden teslim 
edilecektir. 

9- İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif 
edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 
imzalanacaktır. 

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 takvim günüdür. 
12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 1796/1-1 

—— • —— 
YAŞ ÇAY NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

ÇAYKUR Işıklı Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 
1 - Müdürlüğümüz tarafından 30.885.000 Kg. Yaş çay nakliye hizmet alım işi % 20 artar-

azalır opsiyonlu olarak Satın alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık 
ihale usulü ile kısmı teklife kapalı satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50.00 TL. bedelle banka dekontu 
karşılığında Ziraat Bankası Ardeşen Şubesi İBAN TR25 0001 0004 7329 3289 8760 27 nolu 
hesaba isim ve ne için yatırıldığı yazılarak temin edilebilir. 

ÇAYKUR Işıklı Çay Fabrikası Müdürlüğü/Ardeşen/RİZE 
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 18/03/2020 günü saat 14:00’e kadar Işıklı Çay 
Fabrikası Müdürlüğü evrak kayıt bürosu Ardeşen RİZE adresinde bulunacak şekilde elden 
vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de 
açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar 
kabul edilmez. 

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez. 
6 - Kısmı teklif kabul edilmez. 
7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün 

olmalıdır. 
8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme 

bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 
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9 - İhale Işıklı Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 
10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 

 1431/1-1 
—— • —— 

İPTAL İLANI 
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 
TÜLOMSAŞ (Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş.) tarafından 09.03.2020 tarihi saat 

14:00’te yapılacağı ilan edilen 4 Kalem Lokomotif Kaynaklı Malzemesi ihalesi iptal edilmiştir. 
İhale Kayıt Numarası : 2020/84401 
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 : 4 Kalem Lokomotif Kaynaklı Malzemesi teknik 

şartnameye ve teknik resimlere göre satın alınacaktır. 
3 - İhalenin  
a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 09.03.2020 - Saat 14:00 
 2022/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 
25.02.2020 tarihli ve 31050 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

Öğretim Üyesi kadro ilanımızda “Spor Bilimleri Fakültesi” ibaresi yerine sehven “Spor Bilimleri 
Yüksekokulu” ibaresi kullanılmış olup, ilanın ilgili bölümü aşağıdaki gibi düzeltilmiştir. 

 

 
Bölüm 

Program 
Unvan 

Kadro 
Sayısı 

İlan Özel Şartı 

SPOR 
BİLİMLERİ 
FAKÜLTESİ 

Engellilerde 
Egzersiz 
ve Spor 

Profesör 
veya 

Doçent veya 
Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 

Profesör ve Doçentler için 
doktorasını Spor Bilimleri 
Anabilim dalında tamamlamış 
olmak Doçentliğini Spor Bilimleri 
Bilim dalında almış olmak,  
Doktor Öğretim Üyesi için 
doktorasını Spor Bilimleri alanında 
tamamlamış olmak 

 1997/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2045/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2046/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2047/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2047/2/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2060/1-1 
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2061/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2059/1-1 
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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2058/1-1 
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Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2052/1-1 
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Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2053/1-1 
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Ege Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletme 
Müdürlüğünden:  

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2051/1-1 
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Metro İstanbul Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2054/1-1 
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TÜDEMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2048/1-1 
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Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI 

Üniversitemize bağlı birimlerde Sürekli İşçi olarak istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş 
Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede 
Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında İş-Kur üzerinden kura usulü ile Güvenlik 
Görevlisi ve Temizlik Görevlisi alınacaktır. 

 
Meslek 

Adı 
Sayı Öğrenim Düzeyi / Aranan Nitelikler 

Güvenlik 
Görevlisi 

5 

- En az önlisans mezunu olmak. 
-5188 sayılı Kanun Gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile 
tamamlamış olmak-temel eğitim sonrası kimlik geçerlilik süresi dolanlar 
için yenileme eğitiminin yapılmış olması ve Valiliklerce verilen geçerli 
Özel Güvenlik Görevlisi kimlik kartına sahip olmak. 
- Bu alanda en az iki yıl tecrübeli olmak. 
-Erkek adaylar için en az 1,75 cm, kadın adaylar için en az 1,65 cm 
boyunda olmak. 
-Ankara İl sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak. 

Temizlik 
Görevlisi 

8 
- En az önlisans mezunu olmak. 
-Ankara İl sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak. 

Temizlik 
Görevlisi 

8 
- En az lise ve dengi okul mezunu olmak. 
-Ankara İl sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak. 

 
ENGELLİ KONTENJANI 

Meslek 
Adı 

Sayı Öğrenim Düzeyi / Aranan Nitelikler 

Temizlik 
Görevlisi 

2 
- En az lise ve dengi okul mezunu olmak. 
-Ankara İl sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak. 

   
ESKİ HÜKÜMLÜ / TMY KONTENJANI 

Meslek 
Adı 

Sayı Öğrenim Düzeyi / Aranan Nitelikler 

Temizlik 
Görevlisi 

2 
- En az lise ve dengi okul mezunu olmak. 
-Ankara İl sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak. 

 
BAŞVURU YERİ / TARİHİ 
- Başvurular 09.03.2020 - 13.03.2020 tarihleri arasında İş Kurumu Hizmet Merkezlerine 

şahsen veya www.iskur.gov.tr internet adresinden yapılacaktır. 
BAŞVURU ŞARTLARI 
- Yukarıda belirtilen nitelikler ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin 

“Genel Şartlar” başlıklı (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen 
koşulları taşıyor olmak. 

- Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak. 
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- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı 
almıyor olmak. 

- Engelli kontenjanından ayrılan kadroya başvuracaklar için “Engelli Sağlık Kurulu 
Raporu” ile en az %40 engeli olduğunu belgelendirmek. 

- Eski Hükümlü / TMY kontenjanından ayrılan kadroya başvuracaklar için “Kamu Kurum 
ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde 
Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4. 
maddesinin (a) ve (ğ) bendi kapsamında durumlarını belgelendirmek. 

- Ankara İl sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak. 
AÇIKLAMALAR 
- Yapılacak sınavda başarı göstererek ilan edilen kadrolara atanmaya hak kazanan adaylar, 

657 sayılı Kanunun 4/D maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi 
olarak istihdam edilecektir. 

- Her aday, durumuna uygun meslek kolundan sadece birine başvuru yapabilecektir. 
- Güvenlik Görevlisi meslek koluna başvuracak adaylarda Güvenlik Görevlisi olarak 

çalıştıkları yerden alınacak tecrübe belgesi ve/veya Güvenlik üzerine meslek gruplarına ait meslek 
kodlarını gösterir SGK prim dökümü aranacaktır. 

- Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya 
meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. 

- İŞ-KUR tarafından Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesine bildirilen başvurular 
arasından İlan edilen her unvan sayısının 4 (dört) katı kadar asil ve aynı sayıda yedek aday noter 
huzurunda çekilecek kura ile belirlenecektir. Kura çekimi 19.03.2020 tarihinde Perşembe günü 
saat 10:00’da Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü Abadan Konferans salonunda 
yapılacaktır. 

- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmeliğin 17. maddesinin 1. fıkrasına göre kura sonucu belirlenen adaylara sözlü 
sınav yapılacaktır. 

- Aday listeleri, kura sonuçları, sınav günü, sınav saati, sınav yeri ve diğer her türlü 
duyurular www.hacibayram.edu.tr internet adresinden ilan edilecektir. Kuraya katılacak adaylar 
ve kura sonucu yerleştirilen adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. Bu ilan tebligat 
yerine geçecektir. 

- Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, 
yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri 
yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların 
nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve 
başlatılmayacaktır. 

- Atanmaya hak kazananlardan göreve başlamayan veya atanma şartlarını taşımadığından 
göreve başlatılamayanların yerine, ihtiyaç duyulacak sayıda yedek adaylar arasından personel 
belirlenecektir. 

- İşe alınacak işçilerin deneme süresi altmış gün olup, deneme süresi içinde başarısız 
olanların iş akdi feshedilecektir. 2062/1-1 
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Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI 

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı 
Kanunun 4/D maddesi kapsamında, 4857 sayılı İş Kanunu ve “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 
İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında Türkiye İş 
Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde "Sürekli İşçi" 
alımı yapılacaktır. 

Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, İŞ-KUR internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır. 
Başvuru şartlarını taşıyan adaylar İŞKUR internet sitesinden 07/03/2020 - 11/03/2020 tarihleri 
arasında online olarak veya Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Balıkesir Çalışma ve İş 
Kurumu İl Müdürlüğü Balıkesir Hizmet Merkezine şahsen başvurularak yapılacaktır. 

 
KONTENJAN DAĞILIMI 

 
ÇALIŞTIRILACAĞI 

HİZMET TÜRÜ 
KADRO 
SAYISI 

YÖNTEM İLAN ŞARTI 

 Güvenlik Görevlisi 5 
KURA/ 
SÖZLÜ 

MÜLAKAT 

* En az ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu 
olmak. 
* Geçerli Özel Güvenlik Eğitim 
Sertifikasına/Belgesine sahip olmak.(Belge 
teslim tarihinden itibaren en az 6 ay geçerlilik 
süresi olmak.) 
* En az B sınıfı sürücü belgesine sahip 
olmak.(Devriye gezilmesi için zaruridir.) 
* Başvurunun son günü itibariyle 18 yaşını 
tamamlamış-35 yaşını doldurmamış olmak. 
* Güvenlik görevini yapmaya engel olacak 
sağlık sorunu olmamak. 
* Üniversitenin tüm yerleşkelerinde iç ve dış 
mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel 
durumu olmamak. 
* BALIKESİR il sınırları içerisinde ikamet 
ediyor olmak. 

 

Sürekli İşçi 
(Bakım ve Onarım 

Hizmetleri) 
(İnşaat bakım-
onarım işleri) 

1 
KURA/ 
SÖZLÜ 

MÜLAKAT 

* En az ilköğretim mezunu olmak. 
* Başvurunun son günü itibariyle 18 yaşını 
tamamlamış-40 yaşını doldurmamış olmak. 
* İşini yapmaya engel olacak sağlık sorunu 
olmamak. 
* Üniversitenin tüm yerleşkelerinde iç ve dış 
mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel 
durumu olmamak. 
* BALIKESİR il sınırları içerisinde ikamet 
ediyor olmak. 
* Başvuru yapılacak ilgili meslek kolu için, 
meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun 
olduğuna dair mezuniyet belgesi veya Milli 
Eğitim Bakanlığından onaylı sertifika veya 
meslek koluna ait alanda ustalık veya kalfalık 
belgesine sahip olmak. 
* Başvuru yapılacak ilgili meslek kolu ile ilgili 
en az 2 yıllık tecrübesi olmak. 
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Sürekli İşçi 

(Bakım ve Onarım 

Hizmetleri) 

(Sıhhi Tesisat işleri) 

1 

KURA/ 

SÖZLÜ 

MÜLAKAT 

* En az ilköğretim mezunu olmak. 

* Başvurunun son günü itibariyle 18 yaşını 

tamamlamış-40 yaşını doldurmamış olmak. 

* İşini yapmaya engel olacak sağlık sorunu 

olmamak. 

* Üniversitenin tüm yerleşkelerinde iç ve dış 

mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel 

durumu olmamak. 

* BALIKESİR il sınırları içerisinde ikamet 

ediyor olmak. 

* Başvuru yapılacak ilgili meslek kolu için, 

meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun 

olduğuna dair mezuniyet belgesi veya Milli 

Eğitim Bakanlığından onaylı sertifika veya 

meslek koluna ait alanda ustalık veya kalfalık 

belgesine sahip olmak. 

* Başvuru yapılacak ilgili meslek kolu ile ilgili 

en az 2 yıllık tecrübesi olmak. 

 Temizlik Görevlisi 15 

KURA/ 

SÖZLÜ 

MÜLAKAT 

* En az ilköğretim mezunu olmak. 

* Başvurunun son günü itibariyle 18 yaşını 

tamamlamış-40 yaşını doldurmamış olmak. 

* Temizlik işi yapmaya engel olacak sağlık 

sorunu olmamak. 

* Üniversitenin tüm yerleşkelerinde iç ve dış 

mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel 

durumu olmamak. 

* BALIKESİR il sınırları içerisinde ikamet 

ediyor olmak. 

 

Temizlik Görevlisi 

(Terörle Mücadelede 

Yaralanan-TMY 

veya Eski Hükümlü) 

3 

KURA/ 

SÖZLÜ 

MÜLAKAT 

* En az ilköğretim mezunu olmak. 

* Terörle mücadelede malul sayılmayacak 

şekilde yaralanan olmak. 

* Başvurunun son günü itibariyle 18 yaşını 

tamamlamış-40 yaşını doldurmamış olmak. 

* Temizlik işi yapmaya engel olacak sağlık 

sorunu olmamak. 

* Üniversitenin tüm yerleşkelerinde iç ve dış 

mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel 

durumu olmamak. 

* BALIKESİR'in il sınırları içerisinde ikamet 

ediyor olmak. 

* Eski hükümlü kadrosuna başvuran adaylar eski 

hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirmek. 
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I. BAŞVURU ŞARTLARI 
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak. 
2. 18 yaşını tamamlamış olmak. 
3. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan(bölümden/programdan) son başvuru 

tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak. 
4. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı 

almıyor olmak. 
5. İşe alınmada öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci 

maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak. 
6.Terörle Mücadele Kapsamında Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralandığına Dair Belge 

Sahibi Olmak. 
7. Göreve başlayacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun olmaması 

(ruhsal ve fiziksel) gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır. Aksi durumda 
ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır. 

8. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik’in 17 inci maddesi gereğince yapılacak sınavda başarılı olmak. 

9. Eski hükümlü kadrosuna başvuran adaylar eski hükümlü belgesi ile durumlarını 
belgelendirmek. 

II. AÇIKLAMALAR 
1. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir. 

(Başvuru yapan adayların başvuru sürecini Üniversitemiz internet adresinden takip etmeleri önem 
arz etmektedir.) 

2. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya 
meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. 

3. Öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi başvuru esnasında işaretleyerek 
seçeceklerdir. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmeyecektir. 

4. Başvuruların tamamı kura çekimi için Üniversitemize gönderilecek ve ilgili adaylar 
süresi içinde istenen belgeleri Üniversiteye ibraz edeceklerdir. 

5. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmeliğin 12 inci maddesi gereğince, istihdam edilecek kadro sayısının dört katına 
kadar asil ve yedek aday, İŞKUR tarafından bildirilen başvurular arasından noter huzurunda 
çekilecek kura sonucunda belirlenecektir. 

6. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu 
düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve 
casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, 
hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı 
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. 

III. BELGE TESLİMİ, KURA İŞLEMİ, KURA TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN 
AÇIKLANMASI 

1. Kura işleminin 17/03/2020 tarihinde saat 10.00 da Balıkesir Üniversitesi Necatibey 
Eğitim Fakültesi Konferans Salonunda yapılması planlanmış olup herhangi bir değişiklik olması 
durumunda www.balikesir.edu.tr adresinden adaylara ayrıca duyurulacaktır. 



7 Mart 2020 – Sayı : 31061 RESMÎ GAZETE Sayfa : 257 

 

2. İstekli adaylar kura çekimini izleyebilecektir. 

3. Kura sonucu ve kuradan sonraki tüm süreçlere ilişkin takvim www.balikesir.edu.tr 

internet adresinden ilgililere duyurulacaktır.  

IV. KURA SONUCU, SÖZLÜ SINAV, SINAV TARİHİ VE YERİ 

1. Kura sonucu www.balikesir.edu.tr internet adresinden ilgililere duyurulacaktır. 
2. Belirlenen adaylar, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak 

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 17 inci maddesi gereğince Üniversitemizce sözlü sınava 

tabi tutulacaklardır. 

3. Sözlü sınavın gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi 
Üniversitemiz internet adresinde ilan edilecektir. 

4. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca 

tebligat yapılmayacaktır. 

V. SÖZLÜ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENECEK 
BELGELER 

1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

2. 2 adet vesikalık fotoğraf 

3. Adli Sicil Belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.) 
4. Diploma veya mezuniyet belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul 

edilecektir.) 

5. SGK’dan emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge (Karekodlu veya barkodlu 

E-devlet çıktısı kabul edilecektir.) 
6. Adli Sicil Kaydı (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.) 

7. Erkek adaylar için Askerlik belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul 

edilecektir.) 

8. Öncelik hakkına sahip olanların, öncelikli durumlarını gösterir belgenin aslı ve 
fotokopisi 

9. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının 

sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan sağlık raporu ve terörle 

mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını gösterir belgenin aslı ve 
fotokopisi (İlgili ilana başvuranlar için) 

10. Atamaya hak kazanılan mesleği yapmaya herhangi bir engeli bulunmadığına dair tam 

teşekküllü hastaneden alınmış Sağlık Kurulu Raporu 

11. Güvenlik Görevlisi olarak başvuru yapan adaylardan temel eğitim belgesi ve özel 
güvenlik kimlik kartı.(5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanunun 14'üncü maddesinde 

belirtilen özel güvenlik temel eğitimin başarıyla tamamlamış olmak, özel güvenlik kimlik kartına 

sahip olmak.) (Özel güvenlik kimlik kartının belge teslim tarihinden itibaren en az 6 ay geçerlilik 

süresi olmak.) 
12. Güvenlik Görevlisi olarak başvuru yapan adaylardan B sınıfı ehliyet belgesi 
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13. Sertifika veya mesleki yeterlilik belgesi (Sadece sertifika ve mesleki yeterlilik şartı 
yer alan pozisyonlar için) 

14. Eski hükümlü kadrosuna başvuran adaylar eski hükümlü belgesi ile durumlarını 
belgelendirmek. 

VI. SÖZLÜ SINAV, SÖZLÜ SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI, İTİRAZ, 
NİHAİ SONUÇLARIN AÇIKLANMASI 

1. Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve 
becerilerden, yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik 
yapılacaktır. 

2. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan 
aday, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. 

3. İlan edilen kadrolara iş başvurusunda bulunan adayların sınav yeri, sınav tarihi, sınav 
sonuçları, itiraz sonuçları, asıl ve yedek aday listeleri ile diğer her türlü duyurular Üniversitemiz 
internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve 
bu ilan tebligat yerine geçecektir. 

VII. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ 
1. Adaylar tarafından sonuçlarına ilişkin olarak, sonuçların açıklanmasından itibaren 2 

(iki) iş günü içinde Sınav Kurulunca değerlendirilmek üzere İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 
nezdinde yazılı olarak itiraz yapılabilir. Yapılan itirazlar, itiraz süresinin bitim tarihini takip eden 
3 (üç) iş günü içinde Sınav Kurulunca karara bağlanır. Nihai karar itiraz sahibine bildirilir. T.C. 
Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faks e-posta vs. diğer yollarla 
yapılan itirazlar ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. (Dilekçesini 
posta yoluyla teslim edecekler için postadan kaynaklanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.) 

VIII. ATAMA İŞLEMLERİ 
1. Sınav kurulunca, kadro sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. 

Sınavda başarılı olup da ataması yapılanlardan işe başlamayanlar ile atanma şartlarını taşımadığı 
sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak 
suretiyle atama yapılabilecektir. 

2. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, 
yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri 
yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların 
nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve 
başlatılmayacaktır. 

IX. GERÇEĞE AYKIRI BEYAN 
1. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin 

sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. 
Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet 
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. 

 1930/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında

Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Akdeniz Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– İçme Suyu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği

–– Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği

(Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

(Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/26)

–– Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat

Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/3)’nde Değişiklik

Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/29)

–– Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına

Dair Tebliğ (Sayı: 2020/6)

–– Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında

Tebliğ (Sayı: 2020/7)

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 05/03/2020 Tarihli ve 9227, 9230-1,

9230-2 ve 9230-3 Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI

–– Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Kararlar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri
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