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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                           13 Aralık 2012
 B.02.0.PPG.0.12-305-10364

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
           İLGİ: a) 11/12/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-10297 sayılı yazımız.
           b) 11/12/2012 tarihli ve B.01.0.KKB.01-06-383-723 sayılı yazınız.
           “Suriye Halkının Dostları Grubu 4. Toplantısı”na katılmak üzere; 12 Aralık 2012 tarihinde
Fas’a gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri
Bakanlığına, Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’ın vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.
           Ancak, program değişikliği nedeniyle söz konusu seyahate Birleşik Arap Emirlikleri’nin de
ilave edilmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 13 Aralık 2012
    B.01.0.KKB.01-06-384-726

BAŞBAKANLIĞA
           İLGİ: a) 11/12/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-10297 sayılı yazınız.
           b) 11/12/2012 tarihli ve B.01.0.KKB.01-06-383-723 sayılı yazımız.
           c) 13/12/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-10364 sayılı yazınız.
           “Suriye Halkının Dostları Grubu 4. Toplantısı”na katılmak üzere, 12 Aralık 2012 tarihinde
Fas’a giden Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına,
Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’ın vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.
           Ancak, program değişikliği nedeniyle söz konusu seyahate Birleşik Arap Emirlikleri’nin de
ilave edilmesi uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

Başbakanlık
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YÖNETMELİKLER

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:
KORUYUCU AİLE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, korunmaya muhtaç çocukların korunmalarını

gerektiren süre içerisinde aile ortamında yetiştirilmesine yönelik koruyucu aile hizmetlerinin
uygulama esaslarını, Bakanlık ile koruyucu ailenin yetki ve sorumluluklarını belirlemek, hiz-
metin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, çocuğun durumuna en uygun koruyucu aile seçimini,

koruyucu ailenin eğitimini, sorumluluklarını, idare ile olan ilişkilerini, hizmetin işleyişini, ko-
ruyucu aileye talep halinde bu hizmetin karşılığı olarak yapılacak ödemeler ve izlemeye ilişkin
esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Ka-

nununun 22 nci ve 23 üncü maddeleri ile 3/6/2011 tarihli ve 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci madde-
sinin birinci fıkrasının (c) ve (d)  bentleri, 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç), (d) ve (ı)
bentleri, 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile 28 inci ve geçici 6 ncı maddelerine
dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akraba veya Yakın Çevre Koruyucu Aile Modeli: Veli ya da vasi dışında kalan kan

bağı bulunan akrabalar ya da çocuğun iletişim içinde olduğu veya tanıdığı bakıcı, komşu gibi
yakın çevresinde olan, tercih etmeleri halinde en az temel ana, baba eğitimleri kapsamında eği-
tim almış kişi ve ailelerin sağladığı bakımı,

b) Aylık bakım ödemesi: Koruyucu aile hizmeti verildiği müddetçe koruyucu aile yanına
yerleştirilen çocukların bakım, eğitim ve yetiştirilmelerine ilişkin harcamalara, çocukların ki-
şisel gelişimleri için gerekli olan harçlıklarına karşılık olmak üzere talepte bulunan koruyucu
ailelere ödenen miktarı,

c) Bakan: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanını,
ç) Bakanlık: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını,
d) Çocuk: Sosyal Hizmetler Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi,

22 nci maddesi ve 24 üncü maddesi ile 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanu-
nunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c)
bendi ve 9 uncu maddesi çerçevesinde, hakkında yetkili ve görevli mahkemece verilen korunma
kararı, acil korunma kararı ya da bakım tedbiri alınan çocuklar ile hakkında mahallin mülki
amiri tarafından acil korunma kararı alınan veya bakım onayı verilen çocuğu,

e) Geçici Koruyucu Aile Modeli: Acil koruma gereken ya da hakkında hizmet planı
oluşturulmamış ve kuruluş bakımına yerleştirilmemiş ya da kendisi için planlanan hizmet mo-
delinden çeşitli nedenlerle henüz yararlandırılamamış çocuklar için, temel ana, baba eğitimleri
ve Koruyucu Aile Birinci ve İkinci Kademe Eğitimini almış profesyonel kişi ve ailelerin sağ-
ladığı birkaç gün ile en fazla bir ay arasında değişen bakımı,
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f) Geçici Koruyucu Aile Ödemesi: Geçici Koruyucu Aileler yanına yerleştirilen çocuk-
ların bakımlarının gerçekleştirilmesi amacıyla ailelerin hizmetine karşılık yapılan aylık öde-
meyi,

g) Genel Müdürlük: Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,
ğ) İl veya İlçe Müdürlüğü: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı il veya ilçe müdürlüğünü,
h) Koruyucu Aile: Bu Yönetmelikte belirlenen esas ve usuller çerçevesinde korunmayı

gerektiren duruma göre belirlenen sürede, il veya ilçe müdürlükleri denetiminde, ödeme kar-
şılığı ya da karşılıksız olarak çocuğun bakımını ve yetiştirilmesini üstlenen,  aile ortamında
yaşamını sağlayan, tercihen (j), (k), (s) bentlerinde tanımlanan eğitimlerden en az birini almış
ve (a), (e), (r), (ş) bentlerinde tanımlanan modeller kapsamındaki aileyi veya kişiyi,

ı) Koruyucu Aile Belgesi: Başvuranların koruyucu aile olması yönünde karar verilmesi
halinde düzenlenen ve hizmetin devam etmesinin uygun bulunduğu her yıl için yenilenen il
veya ilçe müdürü imzalı belgeyi,

i) Koruyucu Aile Birimi: Koruyucu aile hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütüle-
bilmesi için yeteri kadar sosyal çalışma görevlisi ile birim yöneticisinden oluşan ve il veya ilçe
müdürlükleri bünyesinde kurulan birimi,

j) Koruyucu Aile Birinci Kademe Eğitimi: Korunmaya muhtaç çocuğun öz ailesi dışında
bir başka aile yanında yetiştirilmesine ilişkin olarak verilen eğitimi,

k) Koruyucu Aile İkinci Kademe Eğitimi: Özel zorlukları ve ihtiyaçları olan korunmaya
muhtaç çocuğa hizmet vermek üzere koruyucu aile temel eğitimini almış kişilere verilen uz-
manlık eğitimini,

l) Komisyon: Mahalli mülki amirin onayı ile illerde il müdürü veya görevlendirilen il
müdür yardımcısı başkanlığında, ilçelerde ise ilçe müdürü başkanlığında biri vakadan sorumlu
en az dört sosyal çalışma görevlisinden,  sayının yetersiz olması halinde iki sosyal çalışma gö-
revlisinden oluşturulan koruyucu aile komisyonunu,

m) Koruyucu Aile Sözleşmesi: İl veya ilçe müdürlükleri ile koruyucu aile arasında im-
zalanan ve koruyucu ailenin yükümlülüklerini kapsayan mahalli mülki amir onaylı belgeyi,

n) Kuruluş: Çocuk Evleri, Sevgi Evleri, Çocuk ve Gençlik Merkezleri, Çocuk Yuvaları,
Yetiştirme Yurtları, Koruma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri ile Bakım ve Sosyal Reha-
bilitasyon Merkezlerini,

o) Sosyal Çalışma Görevlisi: Sosyal çalışmacı,  psikolog,  sosyolog,  çocuk gelişimcisi,
psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmeni, özel eğitim öğretmenini,

ö) Sosyal İnceleme: Koruyucu aile hizmet sürecinin her aşamasında çocuk, kişi veya
ailelerin psikolojik, sosyal ve ekonomik durumlarını belirlemek amacıyla sosyal hizmet mü-
dahalelerine ilişkin önerileri içeren değerlendirme ve karar verme sürecini,

p) Özel Zorlukları veya İhtiyaçları Bulunan Çocuk: Suça sürüklenen veya suçun mağ-
duru olup davranış bozuklukları sergileyen ve özel ilgi, destek ve bakım gerektiren ve mahkeme
kararı ile koruma ve bakım altına alınan çocuğu,

r) Süreli Koruyucu Aile Modeli: Öz ailesi yanına kısa sürede döndürülme imkânı bu-
lunmayan ya da kalıcı olarak aile yanına yerleştirilemeyen çocuklara, tercihen temel ana-baba
eğitimleri ve Koruyucu Aile Birinci Kademe Eğitimini almış kişi ve ailelerin sağladığı bakımı,
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s) Temel Aile Eğitimi: Çocuğun desteklenmesi amacıyla çocuk gelişimi, ihtiyaçları ve
etkili ebeveynlik yapılması kapsamında temel ana, baba eğitimini de içeren genel ebeveynlik
becerilerinin kazanıldığı eğitimi,

ş) Uzmanlaşmış Koruyucu Aile Modeli: Özel zorlukları ve ihtiyaçları olan çocuklara
yardımcı olabilecek lisans eğitimine sahip olan veya eşlerden biri en az ilköğretim düzeyinde
olmak üzere temel ana, baba eğitimleri, Koruyucu Aile Birinci ve İkinci Kademe Eğitimlerini
almış kişi ve ailelerin sağladığı bakımı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Uygulama Esasları

Sorumlu birim ve uygulayıcı

MADDE 5 – (1) Koruyucu aile hizmeti, Bakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde
Genel Müdürlüğün koordinasyonunda il veya ilçe müdürlüklerinde oluşturulan komisyonlar
ile bu hizmet kapsamında görevlendirilen sosyal çalışma görevlisi tarafından yürütülür.

Koruyucu aile hizmetinden yararlanacak çocuğun tespiti

MADDE 6 – (1) Haklarında acil korunma veya bakım tedbiri alınması zorunlu görülen
çocuklar öncelikli olarak koruyucu aile yanına yerleştirilir.

(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki çocuklardan, her ay koruyucu aileye yerleştirilebile-
cek olanların fotoğrafları, ad ve soyadı, doğum yeri, doğum tarihi ve korunma veya bakım ted-
biri veya acil korunma kararı nedenlerini kapsayan liste ile birlikte sağlık durumu, psiko-sosyal
ve fiziksel gelişimlerini gösteren, çocuğun alışkanlıkları, davranış kalıpları ve özel gereksi-
nimlerini içeren durum değerlendirme raporu, kuruluşlar tarafından il veya ilçe müdürlüğüne
gönderilir.

(3) Sosyal çalışma görevlisi tarafından koruyucu aile adayının sosyal incelemesi ta-
mamlandıktan sonra,  hakkında durum değerlendirme raporları düzenlenmiş çocuklar arasından
eşleştirme yapmak üzere ilgili kuruluşa veya birime ziyaret yapılır, dosya bilgileri incelenir,
çocuğun tanınması amacıyla ilgili personel ve çocukla gerekli görüşmeler yapılır.  Aile ve ço-
cuğun özellikleri görülerek yapılan eşleştirme önerisi,  yazılı olarak Komisyona sunulur.

Eşleştirme

MADDE 7 – (1) Çocukların uygun koruyucu aileler ile eşleştirilmesi, koruyucu aile
hizmetinin amaçları ve esasları kapsamında il veya ilçe müdürlüğünde oluşturulan komisyonca
değerlendirilir.

(2) Çocuk, komisyonca uygun görülen koruyucu aile yanına, koruyucu aile sözleşmesi
imzalanarak, mahalli mülki amirin onayı ile yerleştirilir.

Koruyucu ailenin tespiti ve istenen belgeler

MADDE 8 – (1) Koruyucu ailenin,
a) Türk vatandaşı olması ve Türkiye’de sürekli ikamet etmesi,
b) 25-65 yaş aralığında bulunması,
c) En az ilkokul düzeyinde eğitim almış olması,
ç) Düzenli gelire sahip olması,
gerekir.
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(2) Uzmanlaşmış koruyucu aileler ile geçici koruyucu aileler için birinci fıkranın (a),
(b) ve (ç) bentlerine ek olarak; bu kapsamdaki çocuklara yardımcı olabilecek Bakanlıkça be-
lirlenen lisans eğitimi almış veya eşlerden biri en az ilköğretim düzeyinde olmak üzere temel
ana-baba eğitimleri, koruyucu aile birinci ve ikinci kademe eğitimlerini almış olmak gerekir.

(3) Başvuru sahipleri evli iseler eşleriyle birlikte, koruyucu aile olmak üzere yerleşim
yerlerindeki il veya ilçe müdürlüklerine başvurabilirler.

(4) Başvuru ve çocuğun aile yanına yerleştirildiği tarih itibarıyla birinci fıkranın (b)
bendindeki yaş aralığında olmak gerekir. Bunun tespitinde, eşler arasındaki yaş farkının on yaş
veya daha az olması halinde yaşı küçük olan eşin yaşı, bunun haricindeki durumlarda eşlerin
yaş ortalaması esas alınır.

(5) Akraba veya Yakın Çevre Koruyucu Aile Modeli hariç olmak üzere çocuk ile koru-
yucu aile olacak eşlerden yaşı küçük olan arasındaki yaş farkı on sekiz yaştan az olamaz.

(6) Öncelikle akrabalara ya da belli bir süredir devam eden ana-baba-çocuk ilişkisinin
kurulduğu yakın çevre ailelerden uygun olanlara koruyucu aile olmaları yönünde teklifte bu-
lunulur. Bu kişilerin koruyucu aile olmak istemesi durumunda, yapılacak sosyal inceleme so-
nucuna göre Komisyon tarafından uygun görülmesi halinde yaş ve eğitim şartı aranmaz.

(7) Koruyucu aile adaylarının yaşı değerlendirilirken, çocuğun yaş dönemine uygun
davranış gösterebilme becerisi ve çocukla aralarında birebir ebeveyn-çocuk ilişkisi sağlanması
esasları göz önünde bulundurulur.

(8) Çocuğun anne veya babası ya da vasisi, koruyucu ailesi olamazlar.
(9) Koruyucu aile olmak üzere il veya ilçe müdürlüklerine başvuran kişilere hizmetin

esasları ve işleyişi ile yerleştirilecek çocukların özellikleri hakkında bilgi verilerek ilk görüşme
yapılır, uygun görülen kişi veya eşlerle ilk görüşme formu doldurulur ve yazılı başvuru alınarak
aşağıdaki bilgi ve belgelerin en geç bir ay içinde tamamlanması istenir.

a) T.C. Kimlik Numarası beyanı.
b) Bir adet vesikalık fotoğraf.
c) Öğrenim durumunu gösterir belgenin onaylı örneği.
ç) İş, gelir ve sosyal güvenlik durumunu gösteren belgenin onaylı örneği.
d) Koruyucu aile olacak kişiler ve varsa birlikte yaşadığı kişilerden, çocuğun yüksek

yararından hareketle; 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü madde-
sinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla
süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile millete ve devlete karşı suçlar, topluma
karşı suçlar, kişilere karşı suçlar ile uluslararası suçlardan ve çocuklara yönelik işlenen istismar
suçlarından mahkûm olmadığına dair adli sicil belgesi.

e) Varsa koruyucu aile birinci kademe, koruyucu aile ikinci kademe veya temel aile
eğitimi belgesi veya belgelerinin onaylı örneği.

f) Sosyal inceleme sürecinde tespit edilen durumlara ilişkin koruyucu aileyi tanımaya
yönelik ihtiyaç duyulacak diğer belgeler.

g) Koruyucu aile olacak kişiler ve varsa birlikte yaşadığı kişilerin, çocuğun bakımını,
psiko-sosyal gelişimini ve eğitimini etkileyecek ya da çocuğa zarar verecek düzeyde fiziksel
engeli, ruhsal rahatsızlığı ve bulaşıcı hastalığının olmadığını gösteren, Devlet ya da üniversite
hastanelerinin ilgili bölümlerinden alınan doktor raporu, gerekli görülmesi halinde kişinin sağ-
lığına, devam eden hastalığına veya bağımlılığına ilişkin ayrıntılı rapor.
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(10) Kişilerin evli olması halinde her iki eş için de aynı belgeler aranır.
(11) Kişilere ait açıklamalı nüfus kayıt örneği, kimlik paylaşımı sisteminden alınarak

dosyaya eklenir.
(12) Hizmet sürecinin devam ettiği her iki yılda bir ve koruyucu aileye yeni katılan her

aile üyesi için dokuzuncu fıkranın (d) ve (g) bentlerinde istenen belgeler yenilenir. Tespit edilen
duruma uygun işlem tesis edilir.

(13) Koruyucu aile dosyası içinde yer alan belgeler, hiçbir şekilde başvurana iade edil-
mez.

(14) Koruyucu aile başvurusunun yoğun olduğu illerde sıralama oluşturulur. Aileler,
oluşturulan sıra esas alınarak koruyucu aile yanına yerleştirilebilecek uygun çocuğu bulunan
illere Genel Müdürlükçe yönlendirilir. Buna ilişkin usul ve esaslar genelge ile belirlenir.

(15) Koruyucu aile olma şartlarını taşımayanlara yazılı olarak bilgi verilir.
Araştırma ve inceleme
MADDE 9 – (1) Başvurusu kabul edilenler hakkında kişilik özellikleri, evlilik ve sosyal

ilişkileri,  tek başına yaşayıp yaşamadığı, yaşantısının genel kabul görmüş toplum kural ve de-
ğerlerine uygun olup olmadığı, çocuk yetiştirme konusundaki yeterliliği, yaşları, diğer aile üye-
lerinin bu konudaki düşünceleri, iş ve ekonomik koşulları gibi çocuk ile koruyucu aile ilişkileri
açısından önem taşıyan temel mesleki değerlendirme hususları dikkate alınarak sosyal inceleme
yapılır.

(2) Sosyal inceleme sonucunda koruyucu ailenin 4 üncü maddede tanımlanan hizmet
modellerinden hangisine uygun olduğu belirlenir, hazırlanan dosya komisyona sunulur.

Koruyucu aile eğitimleri
MADDE 10 – (1) Koruyucu aile olmak isteyen ve 8 inci maddede belirtilen şartları ta-

şıyan adaylara ve mevcut koruyucu ailelerin eğitimlerine ilişkin konuların içeriği ve eğitimin
uygulanmasına dair hususlar Genel Müdürlükçe belirlenir.

(2) Korunma altına alınmadan önceki yaşantıları ya da mevcut durumları açısından özel
zorlukları veya ihtiyaçları olan çocuklar, Koruyucu Aile İkinci Kademe Eğitimi uygulamasına
başlanıncaya kadar mesleki çalışma alanları veya meslek eğitimleri nedeniyle çocuğun özel
bakımını sağlayacak düzeyde bilgi ve deneyim sahibi olan koruyucu aileler yanına yerleştiri-
lebilir.

(3) Eğitim programına sürekli devam eden ve tamamlayan adaylara Koruyucu Aile Eği-
timi Katılım Belgesi verilir.

(4) Temel Aile Eğitimi ve Koruyucu Aile Birinci Kademe Eğitiminin yanı sıra çocuk
yetiştirmeye yardımcı olacak sertifikalı diğer eğitimleri almış olanlar, daha özel bakım gerek-
tiren çocuklara verilecek koruyucu aile hizmetlerinde tercih edilir.

(5) Süreli koruyucu aile yerleştirmelerinde Temel Aile Eğitimi ve Koruyucu Aile Birinci
Kademe Eğitimini tamamlayanlar öncelikle tercih edilir.

(6) Koruyucu aile adaylarının ve mevcut koruyucu ailelerin bulundukları il veya ilçede
aldıkları eğitim, diğer il veya ilçelerde de geçerlidir.

Komisyon kuruluş ve işleyiş esasları
MADDE 11 – (1) Komisyon, mahalli mülki amirin onayı ile illerde il müdürü veya gö-

revlendirilen il müdür yardımcısı başkanlığında, ilçelerde ise ilçe müdürü başkanlığında, biri
vakadan sorumlu olmak üzere en az dört sosyal çalışma görevlisinden,  sayının yetersiz olması
halinde iki sosyal çalışma görevlisinden oluşur.
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(2) Komisyona, koruyucu aile hizmetine ilişkin sosyal çalışma görevlisi veya çocukla
ilgili diğer uzmanlar tarafından kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili konularda hazırlanan  raporlar
sunulur. Komisyon ihtiyaç duyduğu kişileri dinleyebilir. Vaka süreci ve çocuğun üstün yararı
doğrultusunda karar verilir. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Gerekli görülmesi halinde tekrar in-
celeme yapılmasına karar verilebilir.

(3) İhtiyaç duyulması halinde birden çok komisyon oluşturulabilir.
(4) Koruyucu aile hizmetinin etkin ve verimli yürütülebilmesi için sekretarya işlemleri

il veya ilçe müdürlüklerindeki koruyucu aile birimlerince yürütülür, komisyon için uygun ko-
şullara sahip çalışma ortamları oluşturulur.

Komisyon ve koruyucu aile biriminin görevleri
MADDE 12 – (1) Komisyonca, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda, aşağıdaki

konularda karar alınır.
a) Koruyucu aile olmak üzere başvuran ailelerin uygunluğu,
b) Koruyucu Aile Belgesi düzenlenmesi,
c) Çocuğun yerleştirileceği aile,
ç) Koruyucu Aile Belgesinin geçerliliği,
d) Çocuğun koruyucu aile ile birlikte yurt dışına çıkması,
e) Çocuğun koruyucu aileden geri alınması,
f) Koruyucu aile statüsünün iptali,
g) Hizmet sürecinde tereddütte kalınan durumların değerlendirilmesi.
(2) Karar, oy çokluğu ile alınır. Kararlarda çekimser oy kullanılamaz. Olumsuz oy kul-

lanan üye tarafından gerekçe karar metnine eklenir.
(3) Komisyon, bulunduğu il veya ilçede belirlediği hedefler doğrultusunda tanıtım ça-

lışmaları, kampanya ve faaliyetleri planlar ve takip eder.
(4) Koruyucu aile biriminin görevleri şunlardır.
a) Başvuruların alınması,
b) Sosyal incelemenin yapılması,
c) Dosya oluşturulması,
ç) Çocuk ile ailenin uyumlaştırılması,
d) Çocuğun aileye yerleştirilmesi,
e) Çocuğun yerleştirilmesi ile aile yanında izlenmesi, bakımı, sağlık durumu ve eğiti-

mine yönelik tedbir kararlarının yerine getirilmesi ve diğer süreçlerin takibi,
f) Koruyucu aile eğitimlerinin planlanması,
g) Koruyucu aile ile ilişkilerin düzenli yürütülmesi,
ğ) Çocuğun öz ailesi ve yakınlarıyla görüştürülmesi ile ilgili planlama yapılması ve uy-

gulanması,
h) Verilecek diğer görevler.
İtiraz
MADDE 13 – (1) Koruyucu aile başvurusunun reddedilmesine, askıya alınmasına veya

işlemden kaldırılmasına ilişkin işlemler, il veya ilçe müdürlüğü tarafından başvuru sahiplerine
yazılı olarak tebliğ edilir.

(2) Bu işlemlere karşı tebliğ tarihinden itibaren ilgili kişi veya aile tarafından onbeş
gün içinde il veya ilçe müdürlüğüne itiraz edilebilir. İtiraz, ilk kararı veren kişiler dışında ma-
halli mülki amirin onayı ile il müdürlüğünce oluşturulacak bir başka komisyon tarafından gö-
rüşülerek en geç bir ay içinde karara bağlanır. Karar itiraz edene yazılı olarak tebliğ edilir.
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Koruyucu aile hizmetinden yararlanacak çocuğun yerleştirilmesi
MADDE 14 – (1) Komisyon tarafından eşleştirilmesi uygun bulunan koruyucu aile ile

çocuğun tanıştırılmasından önce çocuğun düşüncesi öğrenilerek gerekli mesleki çalışmalar ya-
pılır.

(2) Koruyucu aile sözleşmesi imzalanıncaya kadar çocuk ve ailenin birlikte zaman ge-
çirmeleri, birbirlerini tanımaları ve alışmalarına uygun ortam sağlanması planlanır. Bu süreçte
çocuk önce saatlik, daha sonra günlük, haftalık ve iki haftalık gibi sürelerle, çocuk ile koruyucu
ailenin uyumuna göre toplamda iki ayı geçmeyecek şekilde koruyucu aileye izinli verilebilir.
Süreçte olumlu kanaat oluşması, çocuğun ve ailenin de istemeleri halinde yerleştirme işlemi
başlatılır.

(3) Uyum süreci sonunda il veya ilçe müdürlükleri ile yanına çocuk yerleştirilen koru-
yucu aile arasında sözleşme imzalanır, mahalli mülki amir tarafından onaylanır.

(4) Kuruluşta bulunan çocuklar sağlık kartı ile birlikte koruyucu aileye verilir ve buna
ilişkin tutanak düzenlenir.

(5) Koruyucu aile yerleştirme formu, yerleştirme tarihinden itibaren en geç on gün için-
de Genel Müdürlüğe ulaştırılır.

(6) Bir koruyucu aile yanına, çocuklar ve koruyucu aile arasında birebir ilişki kurulması
ve çocukların sağlıklı bireysel gelişimlerinin sağlanacağı uygun şartların bulunması halinde
ve tercihen aynı anda olmamak üzere en fazla üç çocuk yerleştirilebilir. Çocukların kardeş ol-
ması durumunda yapılacak vaka değerlendirmesi sonucuna göre çocuk sayısı sınırlandırılma-
yabilir. Kardeşlerin aynı aile yanına yerleştirilememesi halinde birbirleriyle görüştürebilecek
aileler yanına yerleştirilmeleri esastır.

(7) Koruyucu ailenin kendi çocuğunun da olması halinde, her çocuğun haklarının ko-
runması, sağlıklı iletişim kurmalarının sağlanması ve hizmetten beklenen yararın gerçekleşti-
rilmesi açısından kapsamlı değerlendirme yapılarak, oluşan kanaate uygun özellikte ve sayıda
çocuk yerleştirilir.

(8) Geçici koruyucu aile yanına aynı anda 0-3 yaş grubu için en fazla iki çocuk, 4 yaş
ve üzeri çocuklar için aralarında en fazla üç yaş farkı olmak üzere en çok üç çocuk aynı anda
yerleştirilebilir. Kardeş çocuklar için bu kriterler göz önünde bulundurulmaz.

(9) Suça karışan çocukların yerleştirileceği geçici koruyucu aileler yanında aynı anda
en fazla iki çocuk bulunur.

(10) Suç mağduru çocuklar ile suça karışan çocukların aynı geçici koruyucu aile ya-
nında bulunmaması esastır.

(11) Özel zorlukları ve ihtiyaçları olan çocuklar ile diğer çocukların aynı geçici koru-
yucu aile yanında bulunmaması esastır.

(12) Geçici koruyucu aileler yanına yerleştirilecek çocukların birbirlerine zarar verme-
meleri açısından da korunma altına alınma nedenleri, yaş ve cinsiyetleri açısından özel bir de-
ğerlendirme yapılır.

(13) İl veya ilçe müdürlüğü tarafından geçici koruyucu aileler yanına yerleştirilmesine
karar verilen çocuklar doktor raporu alındıktan sonra günün her saatinde yerleştirilebilir. Ko-
misyon kararı yirmi dört saat içinde alınır. Mesai saatleri dışında yapılacak yerleştirmeler, il
veya ilçe müdürlüğünce görevlendirilen sosyal çalışma görevlisi tarafından yerine getirilir.
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(14) Uzmanlaşmış koruyucu aile modelinden yararlandırılacak çocukların tek olarak
yerleştirilmesi esastır. Ancak çocuğun yararına uygun şartların oluşması halinde en fazla iki
çocuk yerleştirilebilir.

(15) Yanına çocuk yerleştirilen aileye; standardı Genel Müdürlükçe belirlenen ve üze-
rinde çocuğun da ismi bulunan fotoğraflı Koruyucu Aile Kimlik Kartı verilir. Bu kartlar il veya
ilçe müdürlüklerince düzenlenir. Koruyucu Aile Hizmeti kapsamında işbirliği ya da protokol
yapılan yerlerde bu kartın gösterilmesi zorunludur.

Koruyucu ailenin görev ve yükümlülükleri
MADDE 15 – (1) Koruyucu ailelerin görev ve yükümlülükleri şunlardır;
a) Yanına yerleştirilen çocuğun her yönden sağlıklı gelişimi için gerekli koşulları sağ-

lamak ve uygulamak, Sağlık Bakanlığının belirlediği aralıklarda çocuk izlem protokollerine
göre izlemini yaptırmak, varsa tedavi planı ile ilgili yükümlülükleri yerine getirmek, uygulan-
masında koruyucu aile birimiyle işbirliği içerisinde olmak.

b) Çocuğun yetenekleri ve becerilerinin el verdiği ölçüde eğitim ve öğretimi veya mes-
lek sahibi edindirilmesi için gerekli çabayı göstermek, çocuğu koruma, eğitme ve yetiştirme
dışında hiçbir surette çalıştırmamak.

c) Görüştürülmesinde koruyucu aile birimince bir sakınca bulunmaması durumunda
çocuğun; anne, babası ve diğer yakınları ile koruyucu aile birimince uygun görülen şekil ve
zamanda görüşmesini sağlamak.

ç) Çocuğun kan bağı bulunan ya da eski çevresinden kişilerle il veya ilçe müdürlüğünün
bilgisi dışında iletişim kurmamak.

d) Çocuğun karşılanabilir nitelikteki ihtiyaç, istek ve beklentileri ile çocuğu ilgilendiren
kararlarda düşüncesini almak.

e) Çocuğun devam edeceği okul, katılacağı kurs, sünnet gibi hayatını etkileyen, değiş-
tiren konularda sorumlu sosyal çalışma görevlisi ile birlikte karar almak.

f) Hizmet sürecinde çocukla ilgili oluşan her türlü rutin dışı değişiklikleri ve bunlara
ilişkin duyumlarını zaman geçirmeksizin sorumlu sosyal çalışma görevlisine bildirmek.

g) Koruyucu aile hizmet sürecine ve yerleştirilen çocuklara ilişkin olarak mesleki ça-
lışmaları yürüten sosyal çalışma görevlilerine gerekli çalışma şartlarını hazırlamak, periyodik
izlemeleri ve mesleki yönlendirmeleri kabul etmek, koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarının
uygulanması için uygulama planı doğrultusunda işbirliği yapmak.

ğ) İl veya ilçe müdürlükleri tarafından koruyucu aile konusunda yapılacak eğitim ve
çalışmalara katılmak.

h) Çocuğun, il veya ilçe müdürlüğünün uygun görüşü alınmaksızın başka bir kişi veya
ailenin yanına bırakarak oturma yerini değiştirmemek.

ı) Telefon değişikliği bilgisini hemen,  adres bilgilerindeki değişikliklerini acil durumlar
dışında değişiklik gerçekleşmeden bulunduğu il veya ilçede en az yirmi gün önce, başka bir il
veya ilçeye taşınma durumunda en az bir ay önce il veya ilçe müdürlüğüne bildirmek ve taşınma
sonrasında da sürekli yerleşim yerini yirmi gün içinde bildirmek.

i) Çocuğun koşullarının değişmesi sonucu il veya ilçe müdürlüğü tarafından hizmet
modelinde bir değişikliğe gidilmesinin planlanması halinde, çocuğun yararının gerektirdiği iş-
lemlerin yapılabilmesi için her türlü destekte bulunmak ve çocuğun ayrılık sürecine hazırlan-
masında il veya ilçe müdürlüğü ile iş birliği yapmak.
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j) Çocuk yerleştirme önerisini geçerli bir mazereti olmaması halinde kabul etmek.
(2) Geçici koruyucu ailenin birinci fıkrada belirtilenler dışındaki diğer görev ve yü-

kümlülükleri şunlardır;
a) Acil koruma gerektiren ve kuruluş bakımına yerleştirilmemiş olup, il veya ilçe mü-

dürlüğü tarafından yerleştirilmek istenen çocukları, mazeretsiz olarak üç defadan fazla olma-
mak şartıyla günün her saatinde kabul etmek.

b) İl veya ilçe dışına çıkılması gereken durumlarda önceden il veya ilçe müdürlüğüne
bilgi vermek.

c) Ev koşullarını hizmete uygun olarak düzenlemek.
ç) Geçici statüden vazgeçmek istemeleri halinde bu durumu en az bir ay önceden il

veya ilçe müdürlüğüne bildirmek.
d) Geçici statüden vazgeçmek için dilekçe ile durumunu bildiren koruyucu aile, il veya

ilçe müdürlüğünün uygun bulması halinde yanındaki çocukların kendilerine uygun hizmet mo-
dellerine geçişleri sağlanana kadar hizmeti sürdürmek.

(3) Uzmanlaşmış koruyucu ailenin, birinci fıkra ile ikinci fıkranın (a) bendi hariç diğer
bentlerinde belirtilenler yanında, suça sürüklenmiş veya suç mağduru olan çocukla ilgili diğer
görev ve yükümlülükleri şunlardır;

a) Koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarının uygulanması için ilgili birimlerle işbir-
liği yapmayı kabul etmek.

b) Varsa verilen denetim tedbiri hakkında ilgili birimlerle işbirliği yapmak.
c) Hazırlanan uygulama planı, varsa tedavi planı, eğitim tedbiri ile ilgili olarak eğitim

planındaki yükümlülükleri yerine getirmek, uygulanmasında koruyucu aile birimiyle işbirliği
içerisinde çalışmak.

İzleme esasları
MADDE 16 – (1) Koruyucu aile ve yanına yerleştirilen çocuk, aşağıda belirtilen esaslar

doğrultusunda düzenli olarak izlenir.
a) İzlemelerde tespit edilen durumlar Genel Müdürlükçe belirlenen formlara işlenir.  İz-

leme sürecindeki formlar ve raporlar sosyal çalışma görevlileri tarafından düzenlenir, ortaya
çıkan sorunların çözümüne yönelik gerekli mesleki çalışmalar planlanır.

b) Esas olarak sosyal çalışma görevlileri aynı anda en fazla yirmi vaka ile görevlendi-
rilebilir.  Koruyucu aile hizmeti kapsamında görevlendirilen sosyal çalışma görevlilerinin başka
bir hizmet alanında görevlendirilmesi tercih edilmez.

c) Koruyucu aile birimine; koruyucu aile hizmetinin etkin ve verimli olarak çocuğun
yararına sürdürülebilmesi için hizmetin takibine yönelik süreçlerde ihtiyaç duyulan araç, gereç
ve diğer konularda gerekli imkânlar öncelikle sağlanır.

ç) İl veya ilçe müdürlüklerinde gerçekleştirilen izleme görüşmelerinde çocukların ko-
ruyucu veya öz ailelerini beklerken zaman geçirebilecekleri ya da kendileriyle de aynı anda
görüşme yapılabilecek, kırtasiye, oyuncak gibi malzemelerin bulunduğu görüşme odaları oluş-
turulur.

(2) Koruyucu aile ve çocuğun izlenmesi sürecinde;
a) Koruyucu aile ve yanına yerleştirilen çocuk, görevli sosyal çalışma görevlisi tara-

fından ilk yıl en az her ay bir defa olmak üzere düzenli olarak izlenir, daha uygun hizmet mo-
deline karar verilmesi amacıyla genel bir durum değerlendirmesi yapılır. Çocuğun koruyucu
aile yanında kalmasının uygun görülmesi durumunda ikinci yıldan itibaren izlemeler yılda en
az dört defadan az olmamak üzere düzenli olarak yapılır.
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b) Koruyucu aile hizmet sürecinin özelliğine göre, yerleştirmeyi takip eden ilk haftalar
ile geçici ve uzmanlaşmış koruyucu aile yanında bulunan çocuklar için izlemeler daha sık ya-
pılır.

c) İzlemelere gerektiğinde diğer sosyal çalışma görevlileri iştirak ederek kendi mesleki
raporlarını düzenler ve vakadan sorumlu sosyal çalışma görevlileri koordinesinde uygulama
planı takip edilir.

ç) Koruyucu aile yanındaki çocuğun öz ailesi yanına döndürülmesi için koruyucu aile
ve çocukla mesleki çalışmaların sürdürülmesi sağlanır.

d) Çocukla kurulan iletişim, çocuğun ev ortamındaki kurallar bağlamında rolü ile yeri,
çocuğa kazandırılan beceriler, davranışları, kendisine tanınan haklar ve aylık bakım ödemesinin
ne kadarının çocuk için kullanıldığını belirlemeye yönelik gözlem ve görüşmeler yapılır, hizmet
süreci bütün boyutları ile birlikte değerlendirilir.

e) İzleme çalışmalarında, gizlilik ilkesine uyularak koruyucu ailenin ve çocuğun sosyal
çevresinde ve çocuk için risk oluşturacak koşullar dikkate alınıp araştırma yapılır.

f) Çocuğun iletişim halinde olduğu diğer kurumlardaki durumu da takip edilir.
g) Koruyucu aile yanındaki çocuğun bakım tedbiri kararı gereği, uygulama planı ve

oluşan değişiklikler hakkında mahkemeye bilgi verilir.
(3) Çocuğun öz ailesinin izlenmesi sürecinde;
a) Ailenin yaşam koşulları ve ev ortamı, aile ilişkileri, aile üyelerinin sürekli bir işi ve

gelirinin bulunup bulunmadığı, başka bir hizmetten yararlanan çocuklarının olup olmadığı, ço-
cuklarını ziyaret etme ve izinli alma durumları, ziyaret ve izin sonrası çocukta gözlemlenen
davranışlar ve psikolojik durumu, koruyucu aile ile il veya ilçe müdürlüğünün bilgisi dışında
iletişim kurulmasıyla ilgili sorunlar, çocuğuna bakma istekliliği ve bunun ne kadar gerçekçi
olduğu gibi konularda gözlem ve görüşmeler koruyucu aile hizmet modeline göre belirlenen
aralıklarda yapılır, kapsamı Genel Müdürlükçe belirlenen ilgili forma işlenir.

b) Öz aileye, koruyucu aile hizmeti hakkında olumlu bakış ve uygun yaklaşım kazan-
dırmak üzere gerekli mesleki çalışmalar kuruluşla koordinasyon sağlanarak yapılır.

c) Öz aile ile çocuğun birlikte yaşamalarını sağlayacak kısa ve uzun dönemde mesleki
çalışmalar planlanır, şartların uygun bulunması durumunda çocuğun ailesi yanına dönüşü de-
ğerlendirilir.

(4) Çocuğun öz ailesi ve geçmiş yaşantısından diğer kişilerle görüşmelerinin izlenmesi
sürecinde;

a) Çocuğun kan bağı bulunan ya da önceki çevresinden tanıdığı kişilerle görüşmeleri,
vakadan sorumlu sosyal çalışma görevlisi koordinasyonunda planlanır.

b) Planlanan görüşmeler dışında il veya ilçe müdürlüğünün bilgisi olmaksızın görüşme
yapılmaması konusunda çocuk, koruyucu aile ve öz aile ile mesleki çalışma yapılır.

c) Görüşmelerde çocuğun olumsuz etkilenmemesi için vakadan sorumlu sosyal çalışma
görevlisinin, ihtiyaç halinde başka bir sosyal çalışma görevlisinin de hazır bulunması sağlanır.

ç) Çocuğun kuruluşta bulunan kardeşleri ile görüştürülmesine ilişkin kayıt ve gözlem
formları aynı gün doldurularak çocuğun koruyucu aile dosyasına konulmak üzere il veya ilçe
müdürlüğüne iki gün içinde gönderilir.
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İzin
MADDE 17 – (1) Koruyucu aile yanına yerleştirilen çocuk, dosya bilgileri ve yapılan

sosyal inceleme sonucuna göre uygun bulunması ve çocuğun istemesi halinde yaşantısını et-
kilemeyecek aralıklarla ve sürelerle, tatil günlerinde olmak üzere yıl içerisinde en fazla otuz
güne kadar öz ailesine izinli verilebilir. İzinli verilen çocuk, koruyucu aileden öz ailesine veya
yakınlarına verilmek üzere koruyucu aile birimince alınır ve izin bitiminde aynı yöntemle ko-
ruyucu aileye verilir.

(2) İzinli verilen çocuklar için izin tutanağı doldurulur ve bir sureti dosyasında saklanır,
diğer sureti izinli verilen kişiye teslim edilir.

(3) İzin sırasında veya dönüşünde çocuğun ihmal edildiği, istismara uğradığı ya da kötü
muamele gördüğünün belirlenmesi hallerinde durum hakkında tutanak düzenlenir, gerekli mes-
leki çalışmalar yapılır, planlanarak uygulanır, izinli verilen kişi hakkında yasal işlemlerin baş-
latılması için gerekli başvurular yapılır, çocuk bir daha bu kişiye izinli verilmez ve hakkındaki
hizmet planı yeniden değerlendirilir.

(4) İzin süresi biten çocuğun koruyucu aile birimine getirilmemesi halinde çocuk, kol-
lukla birlikte bulunduğu adresten hemen geri alınır.

Koruyucu ailenin yerleşim yeri değişikliği
MADDE 18 – (1) Koruyucu ailenin yerleştiği il veya ilçesini değiştirmesi halinde ilgili

dosyalar, il veya ilçe müdürlüğünce yeni yerleşim adresinin bulunduğu il veya ilçe müdürlü-
ğüne gönderilir. Yeni yerleşim yerinin bildirilmesi tarihinden itibaren en fazla bir hafta içinde
koruyucu aile ziyaret edilir ve koruyucu aile izleme raporu hazırlanır. Olumlu kanaat oluşması
halinde çocuğun nakline ilişkin işlemler ilgili il veya ilçe müdürlükleri arasında yapılır. Nakil
sırasında koruyucu aileye en son yapılan ödeme tarihi belirtilir.

Çocuk ve koruyucu ailenin birlikte seyahat etmesi
MADDE 19 – (1) Koruyucu ailenin tatil, gezi gibi nedenlerle il dışı seyahatlerinde ço-

cuğu beraberinde götürmek istemesi halinde; çocuk ve aileyi izlemekle görevli sosyal çalışma
görevlisinin uygun görüşü ve il veya ilçe müdürünün onayı ile izin verilir.

(2) Koruyucu ailenin görev veya tatil amacı ile çocuğu beraberinde yurt dışına götüre-
bilmesi talebi; veli, vasi veya kayyumun izni, çocuk ve aileyi izlemekle görevli sosyal çalışma
görevlisinin uygun görüşü ile komisyona sunulur. Komisyon tarafından çocuğun yurt dışına
çıkmasının uygun görülmesi halinde, il veya ilçe müdürünün teklifi ve mahalli mülki amirin
onayı ile gerekli izin verilir.

(3) Çocuğun koruyucu ailesiyle birlikte yurt dışına çıkmasının uygun bulunduğu du-
rumlarda hizmet kapsamında yapılması gereken izleme ve raporlamaya ilişkin ücretler, Ba-
kanlıkça gönderilen ödenekten, koruyucu aile ve çocuğun takip edildiği il müdürlüğünce ya-
pılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Hizmetin Sonlandırılması

Çocuğun geri alınması
MADDE 20 – (1) Koruyucu aile yanına yerleştirilen çocuk, aşağıdaki durumların tespiti

halinde yerleştirmede izlenen usulle geri alınır.
a) Koruyucu ailenin 15 inci maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesi.
b) Çocukla koruyucu aile arasındaki sağlıklı iletişimin yapılan mesleki çalışmalara rağ-

men kurulamaması veya devam ettirilememesi.
c) Koruyucu aile tarafından çocuğun istismar edildiğinin tespit edilmesi.
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ç) Koruyucu ailenin, çocuğun öz ailesi ile ilişkilerini zedeleyecek tutum ve davranış-
larda bulunduğunun ve bu doğrultuda ifadeler kullandığının belirlenmesi.

d) Çocuk için hizmetten beklenen yararın gerçekleşmediğinin yapılan izlemelerde tespit
edilmesi.

e) Çocuğun koruyucu aileye yerleştirilme nedeninin ortadan kalkması.
f) Çocuğun yararlanacağı hizmet modelinin değişmesi veya koruma kararının kaldırıl-

ması.
g) Koruyucu ailenin herhangi bir nedenle hizmet vermekten vazgeçmesi.
(2) Komisyonun çocuğu geri almaya karar vermesi halinde, çocuğun ayrılık sürecine

hazırlanmasına yönelik uygulama planı oluşturulur bu plan sorumlu sosyal çalışma görevlisi
tarafından uygulanır. Çocuk hazır olduğunda aileden geri alınır ve bu hususa ilişkin tutanak
düzenlenir.

(3) Çocuğun koruyucu aile yanından geri alındığı tarihten itibaren koruyucu aile söz-
leşmesi ve Koruyucu Aile Kimlik Kartının geçerliliği kendiliğinden sona erer.

(4) Koruyucu Aile Sonlandırma Formu, çocuğun koruyucu aile yanından geri alındığı
tarihten itibaren en geç on gün içinde Genel Müdürlüğe ulaştırılır.

(5) Koruyucu ailenin çocuğu vermek istememesi halinde aileye yazılı bildirimde bulu-
nularak çocuğu acil durumlar dışında en geç üç gün içinde koruyucu aile birimine getirmesi
istenir. Verilen süre içinde çocuğun getirilmemesi halinde gerekirse kolluk yardımıyla çocuk
koruyucu aileden geri alınır.

(6) Çocuğun zarar gördüğü ve acilen koruyucu aile yanından alınmasının zorunlu ol-
duğu kanaati oluşan durumlarda, gerekirse kolluktan destek alınarak çocuk aileden zaman ge-
çirilmeksizin geri alınır.

(7) Çocuğun, koruyucu aile yanından geri alınması aşamasında veya vakanın aciliyetine
göre geri alınma sonrasında tedbir kararlı çocuklar için tedbirin değiştirilmesine yönelik yetkili
mercilere başvuruda bulunulur.

(8) Geri alınan çocuğun yerleştirildiği yere uyum sağlamasına yönelik olarak takibi ve
uygulama planının oluşturulmasına ilişkin çalışma yapılır.

Geri alınan çocuğun yararlanacağı hizmet
MADDE 21 – (1) Koruyucu aileden geri alınan çocuk, öncelikle öz ailesi yanına dön-

dürülür.
(2) Öz ailesi yanına döndürülemeyen çocuk, öncelikle akraba veya yakın çevre koru-

yucu aile modeli kapsamında değerlendirilir.
(3) Akraba veya yakın çevre koruyucu aile modeli kapsamında değerlendirilemeyen

çocuk, durumuna uygun başka bir koruyucu aile yanına yerleştirilir.
(4) Durumuna uygun bir koruyucu aile bulunamaması halinde çocuk, uygun başka bir

hizmet modelinden yararlandırılır.
Koruyucu aile statüsünün iptali
MADDE 22 – (1) Aşağıdaki durumların tespiti halinde koruyucu aile statüsü iptal edilir.
a) Çocuğu ihmal ve istismar ettiğinin, kötü muameleye maruz bıraktığının belirlenmesi.
b) Sosyal ilişkileri açısından toplumun norm ve değerlerine aykırı düşen davranışlarının

gözlenmesi.
c) Fizik ve ruh sağlığının, çocuğun bakımını etkileyecek derecede bozulmuş olduğunun

Devlet ya da üniversite hastanelerince doktor raporu ile belirlenmesi.

14 Aralık 2012 – Sayı : 28497                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 13

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 13



ç) 8 inci maddenin dokuzuncu fıkrasının (d) bendine göre sahip olduğu şartı yitirmesi.
d) Mesleki danışmanlık hizmeti ve yönlendirmelere uygun davranmaması.
e) Geçici koruyucu ailenin çocuk yerleştirme önerilerini mazeretsiz olarak üç kereden

fazla kabul etmemesi.
(2) Birinci fıkrada belirtilen durumların tespiti halinde; sorumlu sosyal çalışma görev-

lisinin hazırlayacağı rapor, geciktirilmeksizin Komisyona iletilir. Koruyucu aile statüsünün iptaline
ilişkin talep hakkında komisyon tarafından en fazla onbeş gün içinde karar verilir.

(3) Komisyonca koruyucu aile statüsü iptal edilen koruyucu aile yanına bir daha çocuk
yerleştirilemez.

(4) Koruyucu aile statüsünün iptaline ilişkin karar, Genel Müdürlük ile il ve ilçe mü-
dürlüklerine en kısa sürede bildirilir.

Suç duyurusunda bulunma
MADDE 23 – (1) Koruyucu aile hizmet sürecinde konusu çocuğa yönelik suç teşkil

eden eylemlerin tespiti halinde Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulur.
(2) Çocuğun haklarının korunması amacıyla adli süreç takip edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ödeme Esasları

Koruyucu ailelere yapılacak ödemeler
MADDE 24 – (1) Koruyucu aile yanına yerleştirilen çocukların bakım, eğitim ve ye-

tiştirilmelerine ilişkin harcamalara karşılık olmak üzere talepte bulunan koruyucu ailelere her
çocuk için, ek gösterge dahil en yüksek Devlet memuru aylığının aşağıda belirtilen yaş aralık-
larına göre belirlenen oranları karşılığı tutarı, hiçbir kesinti yapılmaksızın aylık ve net olarak
ödenir.

YAŞ ORANLAR
0-3 yaş yüzde elli
4-5 yaş yüzde yetmişbeş
6-14 yaş yüzde seksen
15-18 yaş yüzde seksenbeş
19+yaş yüzde doksan
(2) Özel zorlukları veya ihtiyaçları bulunan ya da engelli çocuklar için aylık bakım üc-

reti özür ve yaş durumu dikkate alınarak birinci fıkrada belirtilen miktar yüzde elli artırılarak
uygulanır.

(3) Koruyucu aile yanında eğitime veya mesleki eğitim ya da kursa devam etmeyen
eğitim yaşındaki çocuklar için ikinci fıkrada belirtilenler hariç aylık bakım ücreti yaş grubuna
göre aldığı ücretin yüzde ellisi oranında ödenir.

(4) Aile yanına aynı süreçte kardeş çocuklar hariç ikinci çocuk yerleştirilmesi halinde,
ikinci çocuk için birinci fıkrada belirtilen ödemenin yüzde sekseni kadarı ödenir. Yerleştirilecek
üçüncü ve daha fazla çocuk için yapılacak aylık ödeme ise bu çocukların yaş grupları itibarıyla
kendileri için birinci fıkrada belirtilen ödemenin yüzde altmışını geçemez.

(5) Koruyucu aile yanına yerleştirilen her çocuk için giderlerinin karşılanması amacıyla
aylık bakım ödemesi her ayın yedisine kadar peşin olarak yapılır. Ayın ilk beşinci gününden
sonra yapılan yerleştirmelerde ve çocuğun koruyucu aile ilişkisinin sona erdiği ayda çocuğun
koruyucu aile yanında kaldığı gün sayısı ile orantılı olarak ödeme yapılır, varsa fazla ödeme
geri alınır.
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(6) Koruyucu ailelerden, eşine veya bir yakınına bağlı olmaksızın kendine ait sosyal
güvencesi olmayan eşlerden birinin bir asgari ücret tutarı üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu
kapsamında isteğe bağlı sigortasını yaptırması ve ödeme belgesinin ibrazı halinde primleri
aylık ödemelere ilave edilerek Bakanlıkça gönderilen ödenekten karşılanır.

(7) Talepte bulunan koruyucu ailelere, çocuk başına ödeme, Bakanlıkça gönderilen öde-
nekten, koruyucu aile ve çocuğun takip edildiği il müdürlüğünce yapılır.

Geçici koruyucu ailelere yapılacak ödemeler
MADDE 25 – (1) Geçici koruyucu aile ödemesi ay sonunda ve çocuğun aile yanında

kaldığı gün oranında yapılır. Yapılacak ödemeler aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir:
a) Ailenin yanına yerleştirilecek çocuklar için ödemeler, beşinci fıkrası hariç olmak

üzere 24 üncü madde hükümlerine göre yapılır.
b) Ay içinde beş çocuktan fazla yerleştirme yapılması halinde (a) bendinde belirtilen

ödemeye ilave olarak ek gösterge dahil en yüksek Devlet memuru aylığının yüzde otuzu ekle-
nerek ödeme yapılır.

c) İhtiyaç halinde çocukların mama, bez, giyim ve okul malzeme masraflarının karşı-
lanması amacıyla kuruluşta kalan çocuklar için ilgili mevzuatta belirlenen yıllık giyim kuşam
tablosunda yer alan istihkaklara uygun olarak her çocuk için peşin ödeme yapılır.

Eğitim, kurs, servis, harçlık ve diğer giderler
MADDE 26 – (1) Koruyucu aile hizmeti kapsamındaki, okula devam eden veya öğre-

nimini sürdürememiş çocuklara, kuruluş bakımındaki çocuklara verilen miktarlar üzerinden
harçlık ödenir. Koruyucu aile yanında bakılan çocukların kişisel gelişimleri için gerekli olan
harçlık, koruyucu aile tarafından çocuğa verilir. Çocuğa verilen harçlığın, kuruluş bakımındaki
çocuklara verilen harçlıkla aynı olması için koruyucu ailelere gerekli yönlendirme yapılır.

(2) Tam gün öğrenim görüp de yemeklerini evde yeme olanağı bulamayan çocuklara,
öğrenim süresince harçlıkları iki kat artırılarak ödenir.

(3) Koruyucu aile yanında bakılan çocukların gelişim ve eğitimlerinin desteklenmesi
için sorumlu sosyal çalışma görevlisi rehberliğinde yapılacak değerlendirme sonucunda koru-
yucu ailelere aşağıdaki ödemeler yapılır.

a) Servis ile okullarına gitmek zorunda olan çocukların okul servis ücretleri ile engelli
çocukların servis ücretleri ve 4-5 yaş grubu kreş çağı veya anaokulu çocuklarının servis ücret-
leri, servis bulunmaması halinde ulaşım giderleri karşılığı otobüs bilet ücreti ödenir.

b) Bir meslek edinmek üzere kamu ya da özel kuruluşlar tarafından açılan kurslara ka-
tılacakların ücretsiz kontenjanlardan yararlanma durumları değerlendirilir, bu imkândan yarar-
lanamayanların kurs süresince kurs bedelleri, eğitim ve öğretimlerine ilişkin etüt, kurs, yaz
okulu, harç, sınav ve kayıt ücretleri ile bunlara ilişkin her türlü araç gereç ve malzeme giderleri
karşılanır. Çocuğun gelişim ve eğitim ihtiyaçları sorumlu sosyal çalışma görevlisi tarafından
değerlendirilerek uygun bulunması halinde çocuk bir yıl içinde birden fazla kursa katılabilir.

c) Başka illere öğrenim amacı ile gitmesi gereken çocukların ulaşım giderleri, bir günlük
konaklama bedeli ile çocuğun okula kaydı ve kalacağı yere yerleştirilmesi ile ilgili olarak yar-
dımcı olmak üzere giden koruyucu anne ve babanın da ulaşım ve bir günlük konaklama gider-
leri 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8 inci maddesine göre memur veya
hizmetli olmayanlar için ödenecek tutarı geçmeyecek şekilde ödenir.

(4) Aylık bakım ücreti almayan koruyucu ailelere talepleri halinde birinci ve ikinci fık-
rada belirtilen harçlık ile üçüncü fıkrada belirtilen ödemeler yapılabilir.
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(5) Koruyucu aile yanında bakılıp okula giden çocuklara her yıl bir defaya mahsus ol-
mak üzere Eylül ayında okul masraflarının karşılanması amacıyla 24 üncü maddeye göre ya-
pılacak ödemeler üç kat olarak uygulanır. Ayrıca, koruyucu aile yanındaki bütün çocuklara
yıllık giyim masraflarının karşılanması için Şubat ve Ağustos ayları ödemeleri iki kat tutarında
yapılır.

(6) Aylık bakım ücreti almayan koruyucu ailelere de talepleri halinde yanlarındaki ço-
cukların giyim ve eğitim masrafları karşılığı olarak beşinci fıkra hükümlerine göre ödeme ya-
pılır.

(7) Yukarıdaki fıkralarda belirtilen tutarlar, Bakanlıkça gönderilen ödenekten, talepte
bulunan koruyucu ailelere, çocuğun takip edildiği il müdürlüğünce ödenir.

Sağlık giderleri
MADDE 27 – (1) Koruyucu ailede bakılan çocukların sağlık harcamaları için kuruluş

bakımındaki çocuklarda olduğu gibi 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Genel Müdürlüğe bilgi verilmesi gereken durumlar
MADDE 28 – (1) Koruyucu aile olmak üzere başvuran aile yanına çocuk yerleştiril-

mesi, geri alınması, koruyucu ailenin yerleşim yerinin bulunduğu ili değiştirmesi, çocuğun
naklinin yapılması, statü iptali ve çocuğun vefatı hallerinde il müdürlüklerince Genel Müdür-
lüğe bilgi verilir.

Düzenlenecek belgelerin şekli
MADDE 29 – (1) Koruyucu aile hizmetinin işleyişinde ihtiyaç duyulacak koruyucu

aile sözleşmesi, yerleştirme ve sonlandırma formları ile sürecin her aşamasında kullanılacak
benzeri belgelerin şekil, standart ve içerikleri ilgili mevzuata uygun olarak Genel Müdürlük
tarafından belirlenerek ilgili birimlere duyurulur.

(2) Hizmet sürecinde, Genel Müdürlük tarafından geliştirilen standart formlar kullanılır.
Hizmete ilişkin bilgiler ve değişiklikler zamanında bilişim sistemine yansıtılır. Formlar ve dü-
zenli istatistikî bilgiler, il müdürlüğü tarafından Genel Müdürlüğe belirtilen zamanlarda gön-
derilir.

Koruyucu aile eğitiminin düzenlenmesi
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde il

müdürlüklerince koruyucu ailelere verilecek eğitimlere başlanır. Bu eğitimler başlatılıncaya
kadar başvuruda bulunan ailelere eğitimlerini daha sonra tamamlamak şartıyla çocuk yerleşti-
rilebilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 30 – (1) 14/10/1993 tarihli ve 21728 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Ko-

ruyucu Aile Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNDEN ALINACAK MUAYENE VE

DAMGALAMA ÜCRET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/2/1989 tarihli ve 20074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü ve
Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde
yer alan “Muayene ve Damgalama Ücretleri” ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 4 – Takograf cihazları hariç olmak üzere, ilk, periyodik ve stok muayenesine

tabi tutulan ölçü ve ölçü aletleri ile su, elektrik ve gaz sayaçları tamir ve ayar istasyonu sahipleri
veya ilgililerinin, müracaattan önce muayene ve damgalama ücretlerini il ve ilçelerde bulunan
muhasebe birimlerine yatırmaları, müracaat dilekçesine muayene ücretinin yatırıldığına dair
makbuzu eklemeleri zorunludur.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
BİTKİ KARANTİNASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/12/2011 tarihli ve 28131 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Ka-
rantinası Yönetmeliğinin ekinde yer alan “EK-6 Giriş ve Çıkış Kapıları” tablosunun “A) Bitki
ve Bitkisel Ürün Giriş Kapıları” bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

3/12/2011 28131

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 17/12/2011 28145
2- 17/5/2012 28295
3- 9/8/2012 28379
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İçişleri Bakanlığından:
EMNİYET TEŞKİLATI SAĞLIK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/8/2003 tarihli ve 25189 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet
Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “hasta-
lanma durumlarında,” ibaresinden sonra gelmek üzere “malullük, vazife malullüğünde” ibaresi
eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “atama-
larda, memuriyette,” ibaresinden sonra gelmek üzere “malullük, vazife malullüğünde” ibaresi
eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 4 – Bu Yönetmelikte geçen;
Daire Başkanı: Sağlık İşleri Dairesi Başkanını,
Daire Başkanlığı: Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığını,
Eğitim-Öğretim Kurumları: Emniyet Teşkilatının amir ve memur ihtiyacını karşılamak

amacıyla kurulmuş olan polis eğitim-öğretim kurumları ile Polis Koleji Müdürlüklerini,
Genel Müdür: Emniyet Genel Müdürünü,
Genel Müdürlük: Emniyet Genel Müdürlüğünü,
Hizmet Sınıfları: Emniyet Teşkilatında görev yapan 657 sayılı Devlet Memurları Ka-

nununun 36 ncı maddesi ile sayılan hizmet sınıflarını ve 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Ka-
nunundaki Akademik personeli,

İdari Polis: Sosyal Güvenlik Kurumunca vazife malullüğüne karar verilen büro görev-
lerinde sivil olarak çalışan Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelini,

Komisyon: Komisyon üyeleri arasından rütbece en büyük olan emniyet personelinin
ya da hekimin başkanlığında toplanan, en az biri hekim olmak üzere en az 3 üyeden oluşan,
üyeleri hekim, diş hekimi, sağlık alanında 4 yıllık yüksek okul mezunu Emniyet Hizmetleri
Sınıfı personeli ve sağlık alanında 4 yıllık yüksek okul mezunu diğer hizmet sınıfı personel
olan sağlık komisyonunu,

Okul: Eğitim-Öğretim Kurumlarını,
Öğrenci: Öğrenci adaylarından sağlık kurulu raporları, Daire Başkanlığınca öğrenci

olur şeklinde onaylananlardan eğitim öğretim kurumlarınca kesin kaydı yapılanları,
Öğrenci Adayı: Eğitim-öğretim kurumunca yapılan sınavları kazanarak sağlık raporla-

rındaki öğrenci olur kararının Daire Başkanlığınca onaylanması işleminden öncekileri,
Sağlık Dosyası: Öğrenciler ve memurlar için okula veya mesleğe girişten itibaren tu-

tulan, öğrenciliğe ve memuriyete giriş raporları dahil olmak üzere, sağlık durumları ve tedavi-
leri ile ilgili düzenlenen belgelerin tamamını kapsayan, öğrencilikten itibaren takip edilen atan-
maları halinde de kadrolarınca takip edilen fiziksel veya dijital olarak tutulan dosyayı,

Sağlık Şartları: Hastalıkların ve yaralanmaların vücuttaki seyrinde geçirdiği safhalarına
ve bıraktığı sekellerin derecelerine göre EK-3’de belirlenen Hastalık Branşlarının Sınıflandı-
rılmasındaki A, B, C, D, E dilimlerindeki sağlık durumlarını,

Tam teşekküllü hastane: EK-1’deki branşların her birinde uzman hekimi bulunan ve
EK-2’deki tetkikleri yapacak kapasitede laboratuarları olan, tam teşekküllü devlet hastanelerini,
devlet eğitim ve araştırma hastanelerini ve katma bütçeli üniversitelere bağlı hastaneleri, (özel
hastaneler ile özel veya vakıf üniversitelerine bağlı hastaneler hariç)

Yönetmelik: Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğini,
ifade eder.”
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 8 – Erasmus veya diğer ikili anlaşmalar ile geçici süreliğine eğitim almak

üzere Güvenlik Bilimleri Fakültesine gelen öğrenciler hariç Güvenlik Bilimleri Fakültesi lisans
programına alınacak yabancı uyruklu öğrencilerde, ilgili ülkelerle yapılacak mutabakat uyarınca
EK-3’te belirtilen Hastalık Branşlarının Sınıflandırılmasındaki en az C dilimi sağlık şartları ile
EK-3’teki I - Dahili ve Harici Hastalıklar bölümündeki A’nın 2, 3 ve 4 üncü bentlerinde belirtilen
sağlık şartları aranır.

Erasmus veya diğer ikili anlaşmalar ile geçici süreliğine eğitim almak üzere Güvenlik
Bilimleri Fakültesine gelen öğrencilerin kayıtlarının yapılmasından önce bulaşıcı hastalık ta-
şımadıklarına dair yazılı beyanları alınır, gerekli görülen durumlarda sağlık raporu istenir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 9 – Polis Meslek Yüksek Okulu ve Polis Meslek Eğitim Merkezine alınacak

öğrencilerde aşağıda belirtilen sağlık şartları aranır:
Polis Meslek Yüksek Okuluna ve Polis Meslek Eğitim Merkezine alınacak öğrenci

adaylarında, EK-3’de belirtilen hastalık branşlarının sınıflandırılmasındaki A dilimi sağlık şart-
ları aranır. Polis Meslek Yüksek Okulu ve Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünce aday
öğrencilere sağlık kurulu raporları okulun/eğitim merkezinin denetim ve gözetiminde tam te-
şekküllü hastanelerden aldırılır ve 10 uncu madde hükümlerine göre işlem yapılır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 10 – Tam teşekküllü hastaneler raporlarını bu Yönetmeliğe uygun olarak

düzenler ve bu raporların düzenlenmesinde aşağıdaki hususlara uyulur.
a) Aday, mevcut sağlık durumu ile değerlendirilir.
b) Teşhis ve bulgular ile verilen karar arasında çelişki olmamalıdır.
c) Boş hane bulunmamalı, tarih ve sayı yazılmalıdır.
ç) A sağlık diliminde olmadığı anlaşılan adayın hangi sağlık diliminde olduğu belirtilir.
d) Karar hanesine “öğrenci olur” ya da “öğrenci olamaz” kararı yazılır.
Öğrenci adaylarına ait sağlık kurulu raporları, öncelikle eğitim öğretim kurumlarındaki

hekimlik veya il emniyet müdürlüğü hekimlerince incelenir. Bu birimlerde hekim bulunmadığı
takdirde il sağlık müdürlüğünden geçici görevli hekim talep edilir.

Bu incelemede; birinci fıkrada belirtilen hususlar ve maddi hata bakımından eksiklik
tespit edilmesi halinde bu eksiklerin giderilmesi için rapor aynı hastaneye iade edilir. Tam te-
şekküllü hastanelerden alınan sağlık kurulu raporları, adayların geçirmiş bulunduğu hastalık
veya ameliyatlarına dair raporlar, askerlikle ilgili hava değişim ve “askerliğe elverişli değildir”
kararlı raporları ile daha önce öğrenci adaylığına başvurarak işlemlerini yarıda bırakanlar ve
sağlıktan elenenlere ait tüm belgeler birleştirilir, eğitim öğretim kurumları ve il emniyet mü-
dürlüğünce ön incelemesi tamamlanan bu belge ve sağlık kurulu raporları Daire Başkanlığına
gönderilir.

Daire Başkanlığı Komisyonunca;
a) Tam teşekküllü hastanelerden alınan sağlık kurulu raporları, geçirilmiş hastalık veya

ameliyatlarına dair raporlar ve askerliğini yapmış olan öğrenci adaylarının varsa hava değişim
ve “askerliğe elverişli değildir” kararlı raporları değerlendirir. Eğitim-Öğretim kurumlarınca
gönderilen belge ve sağlık kurulu raporları yönetmelik hükümlerine göre incelenir.

b) Hastanelerce düzenlenmiş sağlık kurulu raporu birinci fıkra hükmü kapsamında in-
celenir, uygun olması halinde aday hakkında "Öğrenci Olur" şeklinde kesin karar verilir.

c) Hastanelerce verilen sağlık kurulu raporlarının incelenmesinde; hakkında öğrenci
olamaz şeklinde karar verilmiş adaylar ile teşhis ve bulgular yönünden verilen kararın yönet-
melik hükümlerine uygun olmadığının tespiti halinde, aday başka bir tam teşekküllü hastaneye
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teşhis veya bulgu ile ilgili sağlık kurulu raporu aldırmak üzere sevk edilir. Sevk edilen hasta-
neden alınan sağlık kurulu raporundaki bulgu ve teşhise göre öğrenci olup olamayacağına karar
verilir. Çelişki hallerinde 19 uncu maddede belirtilen danışman hastanelere teşhis veya bulgu
için sevk edilir. Gelen sağlık kurulu raporlarına göre karar verilir.

Komisyonun gerekli gördüğü durumlarda öğrenci adayı, Daire Başkanlığına çağrılarak
değerlendirilir. Adayın, Daire Başkanlığına gelmesi, tebliğ tarihinden itibaren üç iş günüdür.
Başkanlığa müracaatından sonra hastaneye sevki gerekenlerden, işlemlerini yarıda bırakarak
ayrılanlar eksik işlemleri için en geç üç iş günü içerisinde başkanlığa müracaat etmek zorun-
dadırlar. Hastanelere sevk edilenler de tebliğ tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde
sevk olunan hastaneye müracaat etmek zorundadırlar. Aksi halde öğrenci adaylarının adaylık
hakkı sona erdirilir.

Daire Başkanlığı Komisyonu tarafından yapılan inceleme sonucunda aday hakkındaki
kesin karar kişinin, inceleme tarihindeki mevcut sağlık durumuna göre verilir. A sağlık dili-
minde yer alarak sekelsiz iyileşmesi halinde öğrenciliğe engel olmayan operasyon ve tedavi-
lerin bu tarihten önce yapılarak tam şifa bulmuş şekilde neticelenmesi gerekmektedir. Bu tür
tedavi ve operasyonlar için inceleme tarihinden sonra hiçbir şekilde süre verilmez. Komisyon
kararları oy birliği ile alınır ve alınan kararlar kesindir. Komisyon kararlarına itiraz kabul edil-
mez.

Komisyon tarafından yapılan değerlendirme sonuçları, Daire Başkanlığı tarafından ilgili
birimlere bildirilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 11 – Öğrencilerin sağlık durumlarının takibi ve okullardaki koruyucu he-

kimlik hizmetleri okul başhekimliğince veya il emniyet müdürlüğü hekimlerince yapılır. Bu
birimlerde hekim bulunmadığı takdirde il sağlık müdürlüğünden geçici görevli hekim talep
edilir. Her öğrenci için okul başhekimliklerince sağlık dosyası tutulur. Bu dosyada kan gurubu,
dominant (baskın) kullanılan el, ilaç ve benzeri alerjiler, okullara girişte alınmış olan sağlık
kurulu raporları, sağlık raporları, geçirilmiş olan hastalık ve tedavilerine ait bilgiler bulunur.

Okullarda her eğitim-öğretim yılı başında o yıl kayıt olan öğrenciler hariç bütün öğ-
rencilerin sağlık durumlarının anamnez ve fizik muayene ile genel değerlendirmesi yapılır.

Öğrencilik sırasında rahatsızlık tespit edilenlerin tedavileri ve takipleri yapılır. Öğren-
cilerin hastalık, kaza, yaralanma ve diğer nedenlerden dolayı aldıkları raporlar okul başhekim-
liklerince incelenir. EK-3’de belirtilen Hastalık Branşlarının Sınıflandırılmasındaki A, B, C di-
limi sağlık şartlarını kaybettiği kanaati oluşan öğrencilere dilim belirtir sağlık kurulu raporu
aldırılır ve Daire Başkanlığına gönderilir. Başkanlıkça yapılan incelemede C dilimi dahil olanlar
öğrenciliğe devam eder. D diliminde olanlar öğrenciliğe devam edemez. Öğrencilerde C dilimi
psikiyatrik hastalıklar, D dilimi olarak kabul edilir.

Hastalıklarının tedavisi sağlık kurulu raporu ile uzun süreceği belirlenen öğrencilerin
gerekirse okulla ilgili kayıtları komisyonun belirlediği süre kadar dondurulur. Bu süre toplam
eğitim-öğretim yılının yarısını geçemez ve bu süre öğrencilikten sayılmaz. Tedavi ve iyileşme
süresi bitiminde aldırılacak son durumunu bildirir, dilim belirtir sağlık kurulu raporu komis-
yonca değerlendirilir.

Hastalık Branşlarının Sınıflandırılmasındaki D ve E dilimi sağlık şartlarını taşıdıklarına
komisyonca karar verilen; Polis Koleji öğrencilerinin istekleri halinde Fen Liseleri, Yabancı Dil
Ağırlıklı Liseler ve dengi okullara, Güvenlik Bilimleri Fakültesi ve Polis Meslek Yüksek Okulu
öğrencilerinin istekleri halinde denk bir lisans veya ön lisans programına geçişleri sağlanmak
üzere idarece girişimlerde bulunulur. Psikiyatrik rahatsızlıklar hariç, Hastalık Branşlarının Sı-
nıflandırılmasındaki D dilimi sağlık şartlarını taşıyanlardan isteyenler Emniyet Teşkilatına,
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Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında uygun bir hizmet sınıfına atanırlar. Hastalık Branşlarının Sı-
nıflandırılmasındaki E dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar ile psikiyatrik rahatsızlık nedeniyle
eğitim-öğretim kurumlarından ilişiği kesilenler Emniyet Teşkilatında Devlet memurluğuna ata-
namazlar. Güvenlik Bilimleri Fakültesi veya Polis Meslek Yüksek Okulu son sınıf öğrencisinin
sağlık şartlarının kaybedilmesinden kaynaklı denk okul bulunmaması halinde, sınıfta kalmamak
şartıyla mezun olması beklenir.

Polis Koleji Müdürlüğü öğrenci sağlık dosyalarını Polis Akademisi Başkanlığına gön-
derir. Eğitim öğretim kurumları tarafından öğrencinin sağlık dosyası, memur olarak atanmasına
esas olan dosya ile birlikte Personel Daire Başkanlığına gönderilir. Sağlık durumu takip edile-
cek personelin sağlık dosyası, atandığı birime gönderilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde öğrenciliğe girişte aldırılan sağlık kurulu rapor-

larının alındığı tarihten itibaren süresinin 6 ayı geçmemesi ve eğitim süresince ilgililerin sağlık
durumlarında öğrenciliğe devam ve memuriyete girişe engel bir değişiklik oluşmaması halinde
girişte aldırılan sağlık kurulu raporları memuriyete giriş raporu olarak onaylanmak üzere daire
başkanlığına gönderilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağı-
daki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “eğitim durumlarına uy-
gun” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“12 nci madde gereğince okullarda aldırılan sağlık kurulu raporları, okul başhekimlik-
lerince veya il emniyet müdürlüğü hekimlerince yoksa il sağlık müdürlüğünden geçici görevli
hekim talep edilerek usule uygunluğu yönünden incelenir, eksiklikler giderilerek ve tamam-
lattırılarak Daire Başkanlığına gönderilir.

Sağlık kurulu raporları Daire Başkanlığınca incelenip karara bağlanır ve atama işlem-
lerine esas olmak üzere okullara gönderilir. Ancak memuriyete girişte aldırılan sağlık kurulu
raporları Daire Başkanlığınca karara bağlanmış olsa dahi mezuniyete kadar ilgililerin sağlık
durumlarında değişiklik olması halinde bu değişiklikler de Daire Başkanlığına bildirilir, bu du-
rumda 11 inci maddeye göre işlem yapılır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 15 – İllerde, okullarda ve diğer birimlerde koruyucu hekimlik hizmetleri

hekimliklerce veya il emniyet müdürlüğü hekimliklerince bu birimlerde hekim yoksa il sağlık
müdürlüğünden geçici görevli hekim talep edilerek verilir. Personelin sağlık durumları hekim-
liklerce takip edilir.

Personelin hastalık, kaza, yaralanma gibi durumlarda öncelikle 657 sayılı Devlet Me-
murları Kanununun 105 inci maddesinde belirtilen azami sıhhi izin süreleri içinde tedavileri
yapılır tedavi bitiminde aldırılan sağlık raporu, "askerliğe elverişli değildir" kararlı raporları
ve diğer nedenlerden dolayı aldıkları raporları ile tüm sağlık evrakının incelemesi ilgili mevzuat
hükümleri dikkate alınarak hekimliklerce yapılır. Yapılan inceleme sonucunda; emniyet hiz-
metleri sınıfında, hastalık branşlarının sınıflandırılmasındaki C, D, E dilimi sağlık şartlarını,
diğer hizmet sınıflarında hastalık branşlarının sınıflandırılmasındaki D ve E dilimi sağlık şart-
larını, tüm hizmet sınıflarında psikiyatri hastalıklarında B, C, D, E dilimi sağlık şartlarını taşı-
dığı kanaati oluşan personele dilim belirtir sağlık kurulu raporu aldırılır. Ayrıca idarenin lüzum
görmesi veya personelin rahatsızlığı nedeniyle müracaatı halinde de idarece dilim belirtir sağlık
kurulu raporu aldırılır.

Personel idarece sevk edildiğinde; aynı ilde ise en geç bir iş günü içerisinde, il dışında
ise en geç üç iş günü içerisinde sevk edildiği hastaneye müracaat etmek zorundadır. Müracaat
etmeyenler hakkında 20 nci madde hükümleri uygulanır.
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Hekimlikçe ve idarece yukarıda belirtilen esaslarda aldırılan dilim belirtir sağlık kurulu
raporlarına yapılan incelemede:

a) Emniyet hizmetleri sınıfında A ve B dilimi sağlık şartlarını, diğer hizmet sınıfında
A,B,C dilimi sağlık şartlarını taşıdığı tespit edilenlerin raporları Daire Başkanlığına gönderil-
mez. Bu sağlık dilimlerinde olanlar görevlerine devam ederler. Bu personelin raporları çalış-
tıkları yerin personel birimlerindeki sağlık dosyalarında muhafaza edilir.

b) Emniyet hizmetleri sınıfında C, D, E dilimi sağlık şartlarını, diğer hizmet sınıflarında
D,E dilimi sağlık şartlarını taşıdığı tespit edilenlerin sağlık kurulu raporları ile yurtdışından
alınan sağlık raporları,

c) Tüm hizmet sınıflarında psikiyatrik hastalığı olanlarda B, C, D, E dilimi sağlık şart-
larını taşıdığı tespit edilenlerin sağlık kurulu raporları sağlık dosyasına dahil edilerek doğrudan
Daire Başkanlığına gönderilir. Personelin kadrolarıyla yazışmaları, Daire Başkanlığınca yürü-
tülür.

Daire Başkanlığı rapordaki teşhisin önemine göre veya gerekli gördüğü hallerde 19 uncu
madde hükümlerince dilim belirtir sağlık kurulu raporu aldırabilir. Sağlık kurulu raporuna göre
karar verilir.

Vazife malullüğü ve idari polislik haricinde emniyet hizmetleri sınıfında bulunan per-
sonel hakkında 16 ncı madde hükümleri uygulanır.

Emniyet Teşkilatında; bütün hizmet sınıflarında görev yapan personelin vazife malul-
lüğü ve Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelin idari polisliği hususunda yönetmeliğin 17 nci
madde hükümleri uygulanır.

Emniyet hizmetleri sınıfı dışında kalan diğer hizmet sınıfı personelden hastalık branş-
larının sınıflandırılmasındaki D dilimi sağlık şartlarını kaybedenlerin ya da D dilimi olup da
talep edenlerin sağlık kurulu raporları Daire Başkanlığının görüşü ile birlikte maluliyet yönün-
den gerekli işlemler yapılmak üzere Personel Daire Başkanlığına gönderilir.

Emniyet hizmetleri sınıfı dışında kalan diğer hizmet sınıfı personelden Psikiyatrik has-
talıkları nedeniyle hastalık branşlarının sınıflandırılmasındaki D sağlık diliminde olanlardan;
zaman içerisinde hastalığı nedeniyle görevlerini sürdüremeyen, hizmetlerinden yararlanılama-
yan, iş güvenliğini bozan veya etrafına tehlike arz edenlerin durumu sağlık komisyonunca de-
ğerlendirilerek haklarında bulunduğu görevde çalışamaz kararı verilenlerin evrakları gerekli
işlemler yapılmak üzere Personel Dairesi Başkanlığına gönderilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 16 – Daire Başkanlığı sağlık komisyonunda dilim belirtir sağlık kurulu ra-

porunda yapılan incelemede; Hastalık Branşlarının Sınıflandırılmasındaki C dilimi sağlık şart-
larını taşıyan Emniyet Hizmetleri Sınıfı personel, hastalığının ciddiyeti değerlendirilerek bi-
rimlerin faal hizmetleri dışında kalan diğer hizmetlerde çalıştırılabilir.

Emniyet Teşkilatında vazifelerini yaptıkları sırada veya vazifeleri dışında idarelerince
görevlendirildikleri herhangi bir kamu idaresine ait başka işleri yaparken bu işlerden veya ku-
rumlarının menfaatini korumak maksadıyla bir iş yaparken ya da idarelerince sağlanan bir ta-
şıtla işe gelişi ve işten dönüşü sırasında veya iş yerinde meydana gelen kazadan dolayı sağlık
durumunu kaybedenler hakkında bu Yönetmeliğin 17 nci maddesine göre işlem yapılır.

Emniyet Hizmetleri Sınıfında çalışan polis amirleri dışındaki personelden; sağlık kurulu
raporuna göre Hastalık Branşlarının Sınıflandırılmasındaki C dilimi sağlık şartlarını kaybet-
tikleri ve Hastalık Branşlarının Sınıflandırılmasındaki D dilimi sağlık şartlarını taşıdıklarına
karar verilenlerin sağlık kurulu raporları, Daire Başkanlığının görüşü ile birlikte öncelikle hiz-
met sınıfı değişikliği gerekirse maluliyet yönünde işlemler yapılmak üzere Personel Daire Baş-
kanlığına gönderilir. Hastalık Branşlarının Sınıflandırılmasındaki D dilimi sağlık şartlarını kay-
beden personelin sağlık kurulu raporları ise Daire Başkanlığının görüşü ile birlikte maluliyet
yönünde işlemler yapılmak üzere Personel Daire Başkanlığına gönderilir.
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Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelinden polis amiri olanlar hakkında;
a) Psikiyatrik hastalığı olanlar hariç, hastalık branşlarının sınıflandırılmasındaki D di-

limi sağlık şartlarını taşıdıklarına karar verilen polis amiri personelin Emniyet Hizmetleri Sı-
nıfında çalışıp-çalışamayacakları sağlık komisyonunca değerlendirilir. Çalışamayacağına, gö-
revlerini yapamayacağına karar verilenler Daire Başkanlığının görüşü ile birlikte maluliyet
veya hizmet sınıfı değişikliği yönünden işlemler yapılmak üzere Personel Daire Başkanlığına
gönderilir. Hastalık Branşlarının Sınıflandırılmasındaki D dilimi sağlık şartlarını da kaybettik-
lerine karar verilenlere hizmet sınıfı değişikliği uygulanamaz bunların sağlık kurulu raporları
Daire Başkanlığının görüşü ile birlikte maluliyet yönünden gerekli işlemler yapılmak üzere
Personel Daire Başkanlığına gönderilir.

b) Psikiyatrik hastalıklar yönünden Hastalık Branşlarının Sınıflandırılmasındaki D di-
limi sağlık şartlarını taşıdıklarına karar verilen polis amiri personelin sağlık kurulu raporları
Daire Başkanlığının görüşü ile birlikte hizmet sınıfı değişikliği veya maluliyet yönünden gerekli
işlemler yapılmak üzere Personel Daire Başkanlığına gönderilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 17 – Emniyet Teşkilatında; bütün hizmet sınıflarında görev yapan personel-

den görevleri sırasında veya görevlerinden dolayı uğradıkları kaza veya saldırı sebebiyle ya
da görevin sebep ve tesiriyle yaralanan veya sakat kalanlar ile bir meslek hastalığına yakala-
nanlar ve Emniyet Teşkilatında bütün hizmet sınıflarında görev yapmakta iken fiili askerlik
görevini ifa etmek üzere aylıksız izne ayrılanlardan askerlik hizmetini ifa ederken görevin
sebep ve tesiri ile yaralanan veya sakat kalan personelin tedavileri 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 105 inci maddesi hükümlerine göre sağlanır.

Tedavi bitiminde son durumunu bildirir dilimi belirten sağlık kurulu raporu aldırılır.
Daire Başkanlığınca sağlık kurulu raporları incelenerek tüm hizmet sınıfları için kişinin has-
talığının hangi sağlık dilimine girdiği kararlaştırılır.

Emniyet Hizmetleri Sınıfında bulunan amir ve memur personel için, psikiyatrik hasta-
lıklarda Hastalık Branşlarının Sınıflandırılmasındaki C, diğer hastalıklarda C veya D dilimi
sağlık şartlarına sahip olanların dosyaları vazife malullüğü işlemleri için Personel Dairesi Baş-
kanlığına gönderilir. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca vazife malullüğüne karar veri-
lenlerin idari polisliği yapabileceği, Psikiyatrik hastalıklarda D diğer hastalıklarda E dilimi
sağlık şartlarına sahip olanların ise idari polislik görevlerini yapamayacağına karar verilir.

Diğer Hizmet sınıflarında bulunan personel için, Hastalık Branşlarının Sınıflandırılma-
sındaki C veya D dilimi sağlık şartlarına sahip olanların görevlerine devam edebileceği, E
dilimi sağlık şartlarına sahip olanların ise görevlerini yapamayacağı, şeklinde görüş belirtilir
ve gerekli işlemler yapılmak üzere Personel Daire Başkanlığına gönderilir.

Sosyal Güvenlik Kurumunca hakkında vazife malullüğü kararı verilenlerden;
a) Emniyet Hizmetleri Sınıfında bulunan personelden;
1) Sosyal Güvenlik Kurumunca vazife malullüğü ile birlikte idari polislik yapabilece-

ğine de karar verilen personelin talepleri halinde Genel Müdür onayı ile idari polis görevine
aktarılırlar.(Psikiyatrik hastalıklarda Hastalık Branşlarının Sınıflandırılmasındaki D dilimi sağ-
lık şartlarını taşıyanlar idari polislik görevine aktarılmazlar.)

İdari polisliğe aktarılan personelin bağlı olduğu birimin ilgili Daire Başkanlığının uygun
görmesi halinde çalıştığı birimde, diğer hallerde Personel Daire Başkanlığınca genel hizmet
statüsünde çalıştırılırlar.

İdari polisler, büro görevlerinde ve sivil olarak çalıştırılır ve kendi istekleri olmadan
ikinci bölge (şark) hizmetlerine atanamazlar.

İdari polis olarak görev yapanların emeklilik talepleri halinde vazife malulü olarak
emeklilikle ilgili işlemleri yapılır.
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2) Vazife malullüğüne karar verilenlerden;
Hastalık Branşlarının Sınıflandırılmasındaki E dilimi sağlık şartlarına haiz olduğuna

karar verilenler,
Psikiyatrik hastalıklarda Hastalık Branşlarının Sınıflandırılmasındaki D dilimi sağlık

şartlarını taşıyanlar,
İdari polislik görevini talep etmeyenler hakkında vazife malulü olarak emeklilikle ilgili

işlemleri yapılır.
b) Diğer Hizmet Sınıflarında bulunan personelden;
1) Vazife malullüğü olarak bulunduğu hizmet sınıfında görev yapabileceğine karar ve-

rilenler hakkında; personelin talebi halinde vazife malulü olarak görevinde çalışmaya devam
ettirilir. Bu durumda bulunanların emeklilik talepleri halinde vazife malulü olarak emeklilikle
ilgili işlemleri yapılır.

2) Vazife malullüğüne karar verilenlerden;
Hastalık Branşlarının Sınıflandırılmasındaki E dilimi sağlık şartlarına haiz olduğuna

karar verilenler,
Vazife malulü olarak çalışmayı talep etmeyenler hakkında vazife malulü olarak emek-

lilikle ilgili işlemleri yapılır.”
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“10 uncu maddenin birinci fıkrası hükmü de dikkate alınmak suretiyle öğrenci adayları,

öğrenciler, atamaları yapılacak memur adayları ve personel, sağlık kurulu raporu için hastane-
lere resmi yazı ile müracaat ederler.”

“Öğrencilerin ve personelin hastalıkları nedeniyle hastanelerden alacakları sağlık kurulu
raporlarında da, ilgilinin muayene bulgu ve sonuçları, yapılan tetkiklerin değerleri ve sonuçları
açıkça belirtilir. Şayet bir hastalık varsa hastalık branşlarının sınıflandırılmasında hangi sağlık
diliminde olduğu belirtilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Polis
Hastaneleri” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasına “edilmelerine
rağmen” ibaresinden sonra gelmek üzere “tebliğ tarihinden itibaren üç iş günü içerisinde” iba-
resi, “gidenler hakkında” ibaresinden sonra gelmek üzere “amirin emrini yapmamaktan” ibaresi
eklenmiştir.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 21 – EK-3’te tam karşılığı bulunmayan hastalıklarda ve sınır vakalarda ih-

tisas hastanelerinden kişinin son sağlık durumunu bildirir sağlık kurulu raporu istenir. Hasta-
neler hastalık branşlarındaki uygun olan sağlık dilimi için karar verir. Gelen raporlara göre iş-
lem yapılır.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 23 – Akıl ve ruh sağlığı ile ilgili sağlık raporu idareye intikal ettiğinde ida-

rece 15 inci madde doğrultusunda işlemler yapılır. Birimlerindeki incelemede psikiyatrik has-
talıklarda dilim belirtir sağlık kurulu raporunda B,C,D,E dilimi sağlık şartlarını taşıdığı tespit
edilen personelin; zati demirbaş tabancası hastalığı düzelip göreve başlayabileceği Daire Baş-
kanlığınca incelenip uygun görülen zamana kadar birim amirince geçici olarak alınıp muhafaza
edilir. Bu durumda olan personel hakkında yapılacak işlemler sonuçlanıncaya kadar faal ol-
mayan hizmetlerde sivil olarak çalıştırılır. Ayrıca, varsa diğer ruhsatlı silahlarının da muhafazası
için ilgili birimlere konu bildirilir.
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Yukarıda belirtilen dilimlere girdiğine dair tespit bulunmasa dahi, intihar girişimi, ken-
disine veya çevresine zarar verebileceği yönünde tehdit ve eylemlerde bulunma gibi acil ve/ve-
ya adli durumlarda ilgilinin zati demirbaş tabancası birim amirince veya olaya müdahale eden
emniyet birimlerince de geçici olarak alınıp muhafaza edilir. İlgilinin tam teşekküllü hastaneye
sevki yapılır, akıl ve ruh sağlığı yönünden dilim belirtir sağlık kurulu raporu aldırılarak ivedi
şekilde Daire Başkanlığına bildirilir. Bu personelle ilgili diğer işlemler bakımından birinci fıkra
hükmü uygulanır.

4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda yer alan elkoymaya iliş-
kin hususlar saklıdır.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sı-
navlarda, doktor” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve psikolog veya psikolojik danışman” iba-
resi eklenmiştir.

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.

“Hekim temin edilemediği durumlarda yapılacak işlemler
MADDE 25/A – Öğrenci adaylarına, öğrencilere ve personele ait sağlık raporları, ön-

celikle eğitim öğretim kurumlarındaki hekimlik veya il emniyet müdürlüğü hekimlerince in-
celenir. Bu birimlerde hekim bulunmadığı takdirde il sağlık müdürlüğünden geçici görevli he-
kim talep edilir. İl sağlık müdürlüğünden de geçici görevli hekim temin edilemediği durum-
larda; sağlık raporlarının inceleme işlemleri, sağlık alanında en az dört yıllık yüksek okul me-
zunu emniyet hizmetleri sınıfı personeli veya sağlık alanında en az dört yıllık yüksek okul me-
zunu diğer hizmet sınıfı personelle yürütülür.

İhtiyaç halinde Daire Başkanlığının uygun görüşü ile bu niteliklere sahip personelin
seçimi yapılır. Seçilen personele rapor inceleme işlemlerinin hangi usul ve esaslarla yapılaca-
ğına dair eğitimler verilir. Personel Dairesi Başkanlığı ile koordinasyon sağlanarak ihtiyaç du-
yulan birimlerde bu nitelikleri taşıyan personelin görevlendirilmeleri için gereken işlemler ya-
pılır.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Daha önce idari polisliğe geçenlerin durumu
GEÇİCİ MADDE 3 – EK-3 (B)’nin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten öncesinde

belirtilen sağlık şartlarına ya da ekler kısmında Yönetmelikten çıkarılan hastalık ve sakatlıklara
sahip olup da idari polisliğine karar verilmiş personelin kendi talebi olmadıkça idari polislik
durumunda değişiklik yapılmaz.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin EK-3 I-A’nın 1 inci maddesinin (h) bendinden sonra
gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“ı) İleri tetkiklerle kanıtlanmış organ ve sistemlerde anatomik ve fonksiyonel kayıp
yapmamış laparoskopik ve laporatomik girişimler,

i) Fonksiyon bozukluğu yapmamış serolojisi negatif olan grade 1-2 hepatosteatozlar,
j) Tümör harici nedenlerle yapılmış tam şifa bulmuş kolesistektomiler,
k) Başarılı girişim ile düzeltilmiş anatomik ve fonksiyonel olarak tam ve sağlam olacak

şekilde kapatılmış ASD ve VSD’ler,
l) Kontrollerde hepatobilier sistemde fonksiyon bozukluğu yapmadığı görülen ve total

bilirubin düzeyi %3mg’ın altında olan gilbert sendromlu olgular,
m) Otonom sinir sistemi bozukluklarının ve diğer ritim bozukluklarının eşlik etmediği,

kişinin fiziksel aktivitesini kısıtlamayan sinüzal bradikardi ve sinüzal taşikardiler.”
MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin EK-3 I-A’nın 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.
“4) PPD Pozitif olanlarda Aktif TBC hastalığı olanlar öğrenciliğe kabul edilmez. Bu

belgenin göğüs hastalıkları uzman doktoru tarafından düzenlenmesi gerekir.”
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MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin EK-3 I-A’nın 5 inci ve 7 nci maddeleri aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

“5) Polis Kolejine alınacak öğrencilerde bedensel ve hormonal gelişim devam etmekte
olduğundan; aşağıda verilen yaş-boy tablosuna göre değerlendirme yapılır.

                      Yaş                       Erkeklerde Boy (cm) Kızlarda Boy (cm)
13 yaşından gün almamış olan 142 147
14 yaşından gün almamış olan 145 154
15 yaşından gün almamış olan 151 157
16 yaşından gün almamış olan 156 160”
“7) Liselerden Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Fakülte ve Yüksek Okul lisans progra-

mına, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ve Polis Meslek Yüksek Okulu Ön Lisans programına
alınacak öğrencilerin boyları en az erkeklerde 167 cm, bayanlarda 162 cm olacaktır.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin EK-3 I-B’nin 15 inci maddesinde geçen “yapmamış
kısmi” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve total” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin EK-3 I-B’nin 17 nci maddesinde geçen “sinüzal ta-
şikardi, sinüzal bradikardi” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin EK-3 I-B’nin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“26) Çalışma ve beden hareketlerine engel teşkil etmeyen, yüzeysel olmayan, organ
içindeki hemanjiom, telenjiektazi gibi iyi huylu damar tümörleri, hiçbir klinik belirti vermeyen
ve sadece renk değişikliği ile kendini belli eden A-V fistüller.”

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğe ekli EK-3 I-B’nin 36 ncı maddesinde geçen “tıbbi te-
davi ile iyileşmiş” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin EK-3 I-B’nin 37 nci maddesinde geçen “her türlü”
ve “primer sütür ameliyatı ve benzeri” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin EK-3 I-B’nin 45 inci maddesi aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“45) İntra veya ekstra hepatik safra yolu taşları ve yapısal bozuklukları, safra kesesi
taşları ve yapısal bozuklukları, tümör nedeniyle yapılan kolesistektomiler ve safra yolları ile
safra kesesinin başarısız cerrahi girişimleri.”

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin EK-3 I-B’nin 50 nci maddesi yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin EK-3 I-C’nin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“24) Ameliyat olsun ya da olmasın ventrikül veya aort anevrizması veya aort koarktas-
yonu.”

MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğin EK-3 I-C’nin 58 inci maddesinde geçen “ve komp-
likasyon yapmamış iyi huylu” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 33 – Aynı Yönetmeliğin EK-3 I-C’nin 73 üncü maddesi yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

MADDE 34 – Aynı Yönetmeliğin EK-3 II-A’ya aşağıdaki madde eklenmiştir.
“3) İleri tetkik ve görüntüleme yöntemleriyle anatomik ve fonksiyonel olarak organ ve

sistem bütünlüğünün bozulmadığı kanıtlanan tüp toraktomiler, organ içine yapılan endoskopik
girişimler, lokalize plevra kalınlaşmaları.”

MADDE 35 – Aynı Yönetmeliğin EK-3 II-B’nin 6 ncı maddesinde geçen “lokalize
plevra kalınlaşmaları” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
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MADDE 36 – Aynı Yönetmeliğin EK-3 II-C’nin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“3) Solunum fonksiyon bozukluğu yapmış bronşektaziler ve obstrüktif tip akciğer has-
talıkları ve solunum fonksiyon bozukluğu yapmış veya yapmamış obstruktif sleep apne sendromu.
(kronik bronşit, amfizem, bronşial astma)”

MADDE 37 – Aynı Yönetmeliğin EK-3 II-D’nin ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“Fonksiyon bozukluğuna ileri derecede engel olmak şartıyla göğüs duvarında belirgin
şekil bozukluğu yapan, solunum ve dolaşıma engel olan geniş ölçüde plevra kalınlaşması, ya-
pışıklıkları ya da ameliyat sekelleri, solunum fonksiyonlarını ve kişinin gün içindeki çalışma
verimini kısıtlayan obstruktif sleep apne sendromu.”

MADDE 38 – Aynı Yönetmeliğin EK-3 III-A’nın sonuna “Her iki kulakta ayrı ayrı
25 dB’e kadar olan (25 dB dahil) işitme kayıpları normal kabul edilir.” cümlesi eklenmiştir.

MADDE 39 – Aynı Yönetmeliğin EK-3 III-B’nin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“1) Bir kulakta 0-25 dB arası işitme kaybı varken diğer kulakta 26-60 dB arası (60 dB
dahil) işitme kaybı.”

MADDE 40 – Aynı Yönetmeliğin EK-3 III-B’nin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“2) Her iki kulakta ayrı ayrı 26-40 dB arasındaki (40 dB dahil) işitme kaybı.”
MADDE 41 – Aynı Yönetmeliğin EK-3 III-C’nin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.
“1) Bir kulakta 26-40 dB arası işitme kaybı varken diğer kulakta 60 dB üstü işitme kaybı.”
MADDE 42 – Aynı Yönetmeliğin EK-3 III-C’nin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.
“2) Her iki kulakta ayrı ayrı 40-60 dB arasındaki işitme kaybı.”
MADDE 43 – Aynı Yönetmeliğin EK-3 III-D’nin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.
“1) Her iki kulakta ayrı ayrı tedavi ve işitme cihazı ile giderilebilen 60 dB ve daha fazla

işitme kaybı.”
MADDE 44 – Aynı Yönetmeliğin EK-3 III-D’nin 2 nci maddesi yürürlükten kaldırıl-

mıştır.
MADDE 45 – Aynı Yönetmeliğin EK-3 III-E’ye “Her iki kulakta ayrı ayrı tedavi ve

işitme cihazı ile giderilemeyen tam işitme kaybı” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 46 – Aynı Yönetmeliğin EK-3 IV-A’nın 3 üncü maddesinde geçen “Göze ait

hiçbir operasyon ve lazer müdahalesi geçirmemiş olacaktır.” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 47 – Aynı Yönetmeliğin EK-3 IV-A’nın 6 ncı maddesinde geçen “önce ve/veya”

ibaresi ile “Refraktif cerrahi ile yapılan her türlü düzeltme girişe engel teşkil eder” ibaresi yü-
rürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 48 – Aynı Yönetmeliğin EK-3 IV-A’nın 7 nci maddesinde geçen “önce ve/veya”
ibaresi ile “Refraktif cerrahi ile yapılan her türlü düzeltme girişe engel teşkil eder” ibaresi yü-
rürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 49 – Aynı Yönetmeliğin EK-3 IV-B’nin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“3) Bir veya iki gözde santral görmeyi bozmayan pitozisler ve ameliyatları.”
MADDE 50 – Aynı Yönetmeliğin EK-3 IV-B’nin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.
“7) Görme derecesi B-1 kadar olan şaşılıklar ve şaşılık ameliyatları.”
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MADDE 51 – Aynı Yönetmeliğin EK-3 IV-B’nin 20 nci maddesinde geçen “ve orbi-
tanın” ibaresinden sonra gelmek üzere “iyi huylu” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 52 – Aynı Yönetmeliğin EK-3 IV-D’nin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“13) Bir gözün protez tatbiki olacak şekilde çıkarılması (Enükleasyon) veya tam atrofisi
veya harabiyeti neticesi tam körlüğü.”

MADDE 53 – Aynı Yönetmeliğin EK-3 V-A’nın 5 inci maddesi yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

MADDE 54 – Aynı Yönetmeliğin EK-3 V-B’nin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“2) Genel beden ve böbrek fonksiyonlarını bozmayan komplikasyon yapmamış üriner
sistem (böbrek, pelvis renalis, üreter, mesane, üretra) taşları ve ameliyatları.”

MADDE 55 – Aynı Yönetmeliğin EK-3 V-B’nin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“10) Organ kaybına yol açmış olsa dahi tedavi edilmiş ürogenital sistemin iyi huylu tü-
mörleri.”

MADDE 56 – Aynı Yönetmeliğin EK-3 V-C’nin 7 nci maddesinde geçen “iyi ve” iba-
resi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 57 – Aynı Yönetmeliğin EK-3 V-C’nin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“12) Organ kaybına yol açmış olsa dahi tedavi edilmiş ürogenital sistemin kötü huylu
tümörleri.”

MADDE 58 – Aynı Yönetmeliğin EK-3 VI-A’ya aşağıdaki 4 üncü ve 5 inci maddeler
eklenmiştir.

“4) El ve ayaktaki başarılı şekilde yapılan cerrahi ile düzeltilmiş, eşkal belirleyici ol-
mayan anatomik ve fonksiyonel olarak bütünlüğü bozulmamış polidaktili ve sindaktili durum-
ları öğrenciliğe kabul edilir.

5) Çıkarılmaları durumunda eşkal belirleyici olmayan, eklem hareket ve fonksiyonlarını
bozmayan kırık tespiti için konulmuş eklem dışı plaklar ve yabancı cisimler öğrenciliğe kabul
edilir.”

MADDE 59 – Aynı Yönetmeliğin EK-3 VI-B’ye aşağıdaki madde eklenmiştir.
“25) Eklem içi kırıklar, eklem içi ameliyatlar, eklem içine yapılan artroskopik girişimler,

eklem içi veya dışı plak mevcudiyeti ve cilt altı yabancı cisim mevcudiyeti.”
MADDE 60 – Aynı Yönetmeliğin EK-3 VII-B’ye aşağıdaki madde eklenmiştir.
“11) Tedaviden sonra tamamen iyileşmiş, hiçbir sekel bırakmamış tüberküloz menenjit.”
MADDE 61 – Aynı Yönetmeliğin EK-3 VII-C’ye aşağıdaki madde ve paragraf eklen-

miştir.
“10) Sekel bırakmış menenjit veya meningo ensefalit. (bakteriyel, mikotik, viral ve tü-

berküloz menenjitleri)
Açıklama: Sekel bıraktığı sistem (örneğin nöroloji ve benzeri) esas alınarak hakkında

karar verilir.”
MADDE 62 – Aynı Yönetmeliğin EK-3 IX-A’da geçen “eşgal belirleyici” ibaresinden

sonra gelmek üzere “(5 metreden bakmakla)” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 63 – Aynı Yönetmeliğin EK-3 IX-B’nin 1 inci maddesinde geçen “deri tü-

mörleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “eşgal belirleyici olan” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 64 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 65 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
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İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü)’ndan:
POLİS KOLEJİNE GİRİŞ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Polis Ko-

lejine alınacak aday öğrencilerle ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Polis Kolejine alınacak aday öğrencileri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu ile 1739 sayılı

Milli Eğitim Temel Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: İçişleri Bakanını,
b) Genel Müdür: Emniyet Genel Müdürünü,
c) Genel Müdürlük: Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez, taşra ve yurt dışı teşkilâtını,
ç) Müdür: Polis Koleji Müdürünü,
d) Polis Koleji: Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Polis Kolejini,
e) Sağlık Yönetmeliği: Emniyet Teşkilâtı Sağlık Şartları Yönetmeliğini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Giriş ile İlgili Esaslar

Öğrenci kaynağı
MADDE 5 – (1) Polis Kolejinin öğrenci kaynağı Milli Eğitim Bakanlığınca ilköğretim

mezunu kabul edilen öğrencilerdir.
Alınacak öğrenci sayısı
MADDE 6 – (1) Emniyet Teşkilatının ihtiyacı ile Polis Kolejinin kapasitesi dikkate

alınarak Polis Kolejine kız yahut erkek öğrenci alınacağı ve alınacak öğrenci sayısı Müdürün
teklifi ve Genel Müdürün onayı ile belirlenir.

Adayların nitelikleri
MADDE 7 – (1) Polis Kolejine alınacak öğrencilerde aranılacak şartlar aşağıda belir-

tilmiştir:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) Genel Müdürlükçe tespit edilecek başarı puanını almış olmak.
c) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak.
ç) İlkokul dördüncü sınıftan sonra yaş tashihi yapmış olanların, tashihten önceki yaşları

geçerli olmak üzere, Polis Kolejine giriş sınavının yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla 16
yaşından gün almamış olmak.

d) İlköğretimi bitirdikten sonra öğrenime ara vermemiş veya lise ve dengi okullara de-
vam etmemiş olmak.

e) Herhangi bir okuldan disiplinsizlik sebebiyle çıkarılmamış olmak.
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f) Alkol ve kumar alışkanlığı bulunmamak, uyuşturucu veya psikotrop maddeler hiç
kullanmamış olmak.

g) Genelev, birleşme evi, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yer-
lerde aracılık ve bekleyicilik türünden bir iş ile iştigal etmemiş olmak, genel ahlaka aykırı
oyun, temsil, film, video band, teyp kaseti, vcd, şarkı sözü ve teknolojinin gelişimi ile ortaya
çıkan zararlı yayın, yayım ve benzeri işlerde çalışmamış olmak, veya bu işler nedeniyle hüküm
giymemiş olmak, bu sayılan suçlardan herhangi birinin uzlaşma yoluyla sonuçlandırılmamış
veya yine bu suçlardan herhangi biriyle ilgili olarak mahkemece hükmün açıklanmasının geri
bırakılmasına karar verilmemiş olmak ya da başka bir tedbire çevrilmemiş olmak.

ğ) Anarşi ve terör eylemleri ile, bu tür toplantı, yürüyüş ve mitinglere karışmamış, des-
teklememiş, katılmamış olmak.

h) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen
süreler geçmiş olsa bile; bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası öngörülen kasten işlenmiş
suçlar ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin bi-
rinci fıkrasının (A) bendinin (5) numaralı alt bendinde sayılan suçlardan dolayı;

1) Affa uğramış veya yasaklanmış haklar geri verilmiş olsa dahi mahkûmiyeti bulun-
mamak,

2) Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak,
3) Kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.
ı) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başvuru ile İlgili Esaslar

Başvuru şekli, yeri ve zamanı
MADDE 8 – (1) Polis Koleji Sınavı başvuru şekli, yeri ve zamanı Polis Koleji Müdür-

lüğünce tespit edilir.
Polis Koleji Sınavına katılacak adayların tespiti
MADDE 9 – (1) Polis Koleji Sınavına katılmak isteyen adaylar, Polis Koleji Müdür-

lüğünce tespit edilen esaslara göre başvururlar.
(2) Polis Koleji Sınavı için müracaat eden adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

ortaöğretim kurumlarına yerleştirmede esas alınan puana göre en yüksek puandan en düşük
puana doğru sıralanarak o yıl Polis Kolejine alınacak öğrenci sayısının on katı kadar aday Polis
Koleji Sınavına katılmaya hak kazanır. Ancak bu sayı Müdürün teklifi ve Genel Müdürün onayı
ile otuz katına kadar arttırılabilir.

Adaylara sınav tebliği
MADDE 10 – (1) Polis Koleji sınavına girmeye hak kazanan adaylar Polis Koleji Mü-

dürlüğünce ilan edilir ve adayların kimlik bilgileri ilgili İl Emniyet Müdürlüklerine bildirilir.
(2) İl Emniyet Müdürlüklerince, sınava katılmak isteği ile kendilerine müracaat eden

adaylara, sınavın tarihi, yeri ve saati tebliğ edilir ve tebligat sonuçları Polis Koleji Müdürlüğüne
bildirilir.

Arşiv kayıtlarından sorgulama
MADDE 11 – (1) Polis Koleji Sınavına katılmaya hak kazanan adayların arşiv araştır-

maları Polis Koleji Müdürlüğü tarafından merkezde Genel Müdürlüğe yaptırılır ve 7 nci mad-
dede belirtilen şartları taşımadığı anlaşılan adaylar sınava alınmazlar.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınav ile İlgili Esaslar

Sınavın şekli ve yeri
MADDE 12 – (1) Polis Koleji Sınavı, Polis Koleji Müdürlüğünün tespit edeceği ve

Genel Müdürün onaylayacağı yer ve zamanda; mülakat, fiziki yeterlilik, yazılı sınav ile intibak
eğitimi ve değerlendirilmesi olarak dört aşamalı şekilde yapılır.

Mülakat ve Fiziki Yeterlilik Sınav Komisyonu
MADDE 13 – (1) Mülakat ve fiziki yeterlilik sınavları Müdürün teklifi ve Genel Mü-

dürün onayı ile oluşturulacak Mülakat ve Fiziki Yeterlilik Sınav Komisyonu tarafından yapılır.
Adayların sayısı dikkate alınarak sınav komisyonu sayısı birden fazla olabilir.

(2) Mülakat ve Fiziki Yeterlilik Sınav Komisyonu, komisyon başkanı, iki rütbeli per-
sonel, bir hekim ve bir rehberlik ve psikolojik danışmandan oluşur.

(3) Mülakat ve Fiziki Yeterlilik Sınav Komisyonunda görevlendirilen Emniyet Hizmet-
leri Sınıfı personelin etkili mülakat yapma teknikleri konusunda eğitim almış olma şartı, ko-
misyon başkanlarının ise, daha önceden mülakat komisyonlarında en az iki kez görev almış
olması şartı aranır.

Mülakat sınavı
MADDE 14 – (1) Mülâkatta adayın Polis Koleji öğrencisi olmasında; ifade kabiliyeti,

konuşma düzgünlüğü, fizikî görünüşü, kendine güven derecesi, kavrama kabiliyeti ile sağlık
yönünden engel bir halin olup olmadığı değerlendirilir.

(2) Mülakatta;
a) İfade kabiliyeti değerlendirilirken; Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanıp kullan-

mamasına, duygu ve düşüncelerini ifade edip edememesine ve girdiği ortama uyum sağlayıp
sağlayamamasına,

b) Konuşma düzgünlüğü değerlendirilirken; adayın harfleri düzgün çıkarıp çıkarama-
dığına, kekemelik bulunup bulunmadığına, sesin seviyesi veya titremesi veya hızlı konuşma
gibi nedenlerle konuşulanların yeterince anlaşılıp anlaşılmadığına,

c) Fiziki görünüş değerlendirilirken; adayın yazlık kıyafet giydiği zaman görünebilecek
yerlerinde eşkâlini belirlemede kolaylık sağlayacak bir farklılığın ve vücut yapısının normal
olup olmadığına,

ç) Kendine güven derecesi değerlendirilirken; adayın aşırı heyecanlanıp heyecanlan-
mamasına,

d) Kavrama kabiliyeti değerlendirilirken; adayın kendisine yöneltilen soruları ve ko-
nuşulanları anlayıp anlamamasına, dikkatini toplayıp toplayamamasına,

e) Polis Koleji öğrencisi olmasına sağlık yönünden engel bir halin olup olmadığı de-
ğerlendirilirken; komisyondaki hekim tarafından Sağlık Yönetmeliğine göre yapılan ön sağlık
kontrolüne göre adayın Polis Koleji öğrencisi olmasına engel bir halin olup olmadığına,

bakılır.
(3) Birinci fıkrada belirtilen hususların tamamından yeterli görülen aday, Fiziki Yeter-

lilik Sınavına girmeye hak kazanır.
(4) Mülakat Sınavı sonuçları aynı gün herkes tarafından görülebilecek şekilde ilan edilir.
(5) Mülakat sınav sonuçlarına itiraz edilemez.
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Fiziki yeterlilik sınavı

MADDE 15 – (1) Fiziki Yeterlilik Sınavı, Müdürün teklifi Genel Müdürün onayı ile
adayın bedeni kabiliyeti ile fiziki yapısını değerlendirecek şekilde önceden tespit edilen par-
kurda, uygulamalı olarak yapılır.

(2) Fiziki Yeterlilik Sınavı sonuçları aynı gün herkes tarafından görülebilecek şekilde
ilan edilir.

(3) Fiziki Yeterlilik Sınavında başarılı olan adaylar kendilerine duyurulacak yer ve za-
manda yazılı sınava alınırlar.

(4) Fiziki yeterlilik sınavı sonuçlarına itiraz edilemez.
Yazılı Sınav Soru Hazırlama Komisyonu

MADDE 16 – (1) Yazılı sınav soruları Müdürün teklifi ve Genel Müdürün onayı ile
oluşturulan komisyon tarafından ilköğretim okullarının öğrenim programları dikkate alınarak
hazırlanır.

(2) Yazılı sınav sorularının ağırlıkları Polis Koleji Müdürlüğünce tespit edilip Genel
Müdürce onaylanan Türkçe, matematik, fen, sosyal ve yabancı dil konularında test usulü ile
yapılır.

(3) Yazılı sınava ait sorulara “GİZLİ” gizlilik dereceli evraka yapılacak işlemler uygu-
lanır.

Yazılı Sınav ve Yazılı Sınav Komisyonu

MADDE 17 – (1) Yazılı sınav sorularının teslim alınmasından cevap kâğıtlarının yazılı
sınav değerlendirme komisyonuna teslimine kadar yapılacak işlemler, Müdürün teklifi ve Genel
Müdürün onayı ile oluşturulacak komisyon tarafından yürütülür.

(2) Sınavlar, tüm sınav salonlarında aynı gün ve saatte yapılır.
(3) Sınav soru kitapçığının numunesi ve cevap kâğıtları Polis Koleji tarafından 1 yıl

süreyle saklanır.
Yazılı Sınav Değerlendirme Komisyonu, sonuçların ilanı ve itiraz

MADDE 18 – (1) Yazılı sınav cevap kâğıtları Müdürün teklifi ve Genel Müdürün onayı
ile görevlendirilen Yazılı Sınav Değerlendirme Komisyonunun sorumluluğunda değerlendirilir.

(2) Polis Koleji yazılı sınav sonuçları herkes tarafından görülebilecek şekilde ilan edilir.
(3) Kesin aday listelerinin ilanını takip eden 2 gün içerisinde bu listelere ilişkin itirazlar

adayın kendisi veya velisi tarafından şahsen Polis Koleji Müdürlüğüne yazılı olarak yapılır.
İtirazlar Yazılı Sınav Değerlendirme Komisyonu tarafından itiraz süresinin bitiminden sonra
en geç 24 saat içerisinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Başarı listesinin tanzimi

MADDE 19 – (1) Polis Kolejinde yapılan yazılı sınavda en yüksek puandan başlanarak
başarılı olanların listesi, asıl ve yedek olarak düzenlenir ve duyurulur.

(2) Puanların eşitliği hâlinde, sırası ile fiziki yeterlilik sınavı, Türkçe, matematik, fen,
sosyal ve yabancı dil grupları puanları öncelik için dikkate alınır. Yine de eşitlik olması halinde
kura ile belirlenir.

(3) Başarı listesi, o yıl Polis Kolejine alınacak öğrenci sayısı kadar asıl ve aynı sayıda
yedek adaydan meydana gelir.
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Adayların yerleştirilmesi
MADDE 20 – (1) Polis Koleji sayısının birden fazla olması durumunda sınavı kazanan

adayların kolejlere yerleştirilme işlemleri sağlık raporları sonuçlandıktan sonra başarı sıralaması
ve tercihleri dikkate alınarak yapılır. Asıl adaylar yerleştirildikten sonra sırası gelen yedek
adaylar tercihlerine bakılmaksızın kontenjanı boş kalan koleje yerleştirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Sağlık Raporu ve Kayıt Esasları

Sağlık kurulu raporu
MADDE 21 – (1) Sınavı asıl olarak kazanan adaylara ve Polis Koleji Müdürlüğünce

uygun görülecek sayıda yedek adaya sağlık kurulu raporu aldırılır.
(2) Sağlık kurulu raporu için çağrıldığı tarihten itibaren 24 saat içerisinde gelmeyen

veya geç kalacağını geçerli bir mazeret ile bildirmeyen ve bunu belgelendiremeyen adaylar
haklarından vazgeçmiş sayılırlar.

(3) Rapor işlemleri süresince Polis Kolejinde kalmak isteyen adayların barınma ve bes-
lenme giderleri Polis Koleji Müdürlüğünce karşılanır.

(4) Sağlık kurulu raporuyla Polis Koleji öğrencisi olması uygun görülenler intibak eği-
timine katılmaya hak kazanırlar.

Geçici kayıt
MADDE 22 – (1) İntibak eğitimi ve değerlendirilmesi için Polis Kolejine gelen aday-

ların geçici kayıtları Müdürün onayı ile yapılır.
İntibak Eğitimi Değerlendirme Komisyonu
MADDE 23 – (1) İntibak eğitimine çağrılan adayların Polis Kolejine alınmasına veya

alınmamasına karar vermek üzere Müdürün teklifi ve Genel Müdürün onayı ile İntibak Eğitimi
Değerlendirme Komisyonu oluşturulur.

(2) İntibak Eğitimi Değerlendirme Komisyonu, bir başkan, en az üç rütbeli personel ve
en az bir rehberlik ve psikolojik danışmandan oluşur.

İntibak eğitimi ve değerlendirilmesi
MADDE 24 – (1) Adaylar eğitim öğretim başlamadan önce Polis Koleji Müdürlüğünce

tespit edilip Genel Müdür tarafından onaylanan sürede intibak eğitimine tabi tutulurlar. Bu süre
üç günden az olamaz.

(2) İntibak eğitimi için Polis Kolejinde hazır bulunacağı tarihten itibaren 24 saat içinde
gelmeyen veya geç kalacağını geçerli bir mazeret ile bildirmeyen ve bunu belgelendiremeyen
adaylar haklarından vazgeçmiş sayılırlar ve yerlerine sıradaki yedek adaylar çağrılır. Tebliğ ta-
rihinden itibaren 24 saat içinde gelmeyen veya geç kalacağını geçerli bir mazeret ile bildirme-
yen ve bunu belgelendiremeyen yedek adaylar da haklarından vazgeçmiş sayılır ve yerine sı-
radaki adaylar çağrılır.

(3) İntibak eğitimi sırasında adaylar; birinci sınıflar amiri, sorumlu komiseri ve psiko-
lojik danışmanı tarafından Polis Kolejine uyum sağlayıp, sağlayamadığı konusunda gözlem-
lenir. İntibak eğitimi sonunda hazırlanan intibak değerlendirme formuna göre, İntibak Eğitimi
Değerlendirme Komisyonu tarafından adayların Polis Kolejine alınmasına ya da alınmamasına
karar verilir.
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(4) En az üç gün intibak eğitimine katılan ancak belirlenen intibak eğitimi süresini ta-
mamlamadan hakkında olumsuz intibak değerlendirme formu düzenlenen adayların durumu,
İntibak Eğitimi ve Değerlendirme Komisyonu tarafından hemen karara bağlanır. Komisyonun,
aday hakkında “Polis Koleji öğrencisi olamaz” kararı vermesi halinde adayın ilişiği Müdürün
onayı ile kesilir.

(5) İntibak eğitimi süresince adayların beslenme ve barınma giderleri Polis Koleji Mü-
dürlüğünce karşılanır.

(6) İntibak eğitimi değerlendirme sonuçlarına itiraz edilemez.
Adaylar hakkında yapılacak güvenlik soruşturması
MADDE 25 – (1) Polis Koleji sınavında başarılı olan adaylar hakkında güvenlik so-

ruşturması yaptırılır ve 7 nci maddede belirtilen şartları taşımadığı anlaşılan adayların ilişiği
kesilir.

Kesin kayıt
MADDE 26 – (1) Yüklenme ve kefalet senetleri ile diplomalarının asıllarını getiren ve

yapılan tahkikat neticesi olumlu olan adayların kesin kayıtları Müdürün teklifi ve Genel Mü-
dürün onayı ile yapılır.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Komisyonlar
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen komisyonların görevleri dışında kalan,

Polis Koleji sınavına yönelik olarak yapılacak diğer iş ve işlemler, Müdürün onayı ile kurulacak
komisyonlar marifetiyle yürütülebilir.

(2) Bu Yönetmeliğe göre kurulacak komisyonlar üye tam sayısı ile toplanır ve salt ço-
ğunluk ile karar verir.

Şehit ve vazife malulü çocukları
MADDE 28 – (1) Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin çocukları

ile Türk Silahlı Kuvvetleri personeli şehit, muharip ve malul gazi çocuklarına Polis Koleji
Yazılı Sınavında aldıkları puanın %5’i oranında puan eklenerek oluşan puan sıralamasına göre
asıl ve yedek aday listeleri düzenlenir.

Sınav görev ve sorumluluğu
MADDE 29 – (1) Polis Koleji sayısının birden fazla olması durumunda; sınav için ön

hazırlık çalışmalarının yapılması, alınacak öğrenci sayısının belirlenmesi, Polis Koleji Sınavı
için adayların çağrılması, sınavın gerçekleştirilmesi, değerlendirmenin yapılması, aday öğren-
cilerin sağlık raporlarının aldırılması, adayların kolejlere yerleştirilmesi ve gerektiğinde yedek
adayların çağrılması Ankara Polis Koleji Müdürlüğü’nün görev ve sorumluluğu altında ger-
çekleştirilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 30 – (1) 6/4/1998 tarihli ve 23309 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Polis

Kolejine Giriş Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
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Sağlık Bakanlığından:

SAĞLIK MESLEKLERİ KURULU YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sağlık Meslekleri Kurulunun görevleri ile

çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Sağlık Meslekleri Kurulu ile Türkiye’de meslek icra

yetkisine sahip tüm sağlık meslek mensuplarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve

Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 23 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
b) Birim: Sağlık meslek mensubunun bu Yönetmelik kapsamında eğitime tabi tutulduğu

birimi,
c) Genel Müdürlük: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,
ç) Kurul: Sağlık Meslekleri Kurulunu,
d) Kurum: Kurula üye veren kurumları,
e) Sağlık meslek birlikleri: 23/1/1953 tarihli ve 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Ka-

nunu, 7/6/1985 tarihli ve 3224 sayılı Türk Diş Hekimleri Birliği Kanunu ve 25/1/1956 tarihli
ve 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu ile kurulan meslek birliklerini,

f) Sağlık meslek mensupları: Hekim, diş hekimi, eczacı, hemşire, ebe, optisyen ve
11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun
ek 13 üncü maddesinde tanımlanan diğer meslek mensuplarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Sağlık Meslekleri Kurulu

Kurulun oluşumu
MADDE 5 – (1) Kurul, Bakanlık Müsteşarı veya görevlendireceği müsteşar yardımcısı

başkanlığında aşağıda belirtilen üyelerden oluşur.
a) Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü veya görevlendireceği bir yetkili temsilci.
b) Bakanlık I. Hukuk Müşaviri veya görevlendireceği hukuk müşaviri.
c) Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı veya görevlendireceği yardımcısı.
ç) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanı veya görevlendireceği yardımcısı.
d) Bakanın seçeceği en az doktora seviyesinde eğitim almış beş ayrı sağlık meslek men-

subu üye.
e) En az genel müdür yardımcısı seviyesinde Millî Eğitim Bakanlığı temsilcisi bir üye.
f) Yükseköğretim Kurulunun seçeceği iki üye.
g) Meslekî Yeterlilik Kurumu temsilcisi bir üye.
ğ) Kanunla kurulan sağlık meslek birliklerinden birer üye.
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Kurulun görevleri
MADDE 6 – (1) Kurulun görevleri şunlardır:
a) Yeni bir sağlık mesleğinin veya dalının ihdasında görüş bildirmek.
b) Sağlık mesleklerinin eğitim müfredatı hakkında görüş bildirmek.
c) Sağlık mesleklerinin etik ilkelerini belirlemek ile uyumu denetlemek.
ç) Mesleki uygulamalarda yetersizliği tespit edilen sağlık meslek mensuplarının mesleki

yeterlilik, hasta hakları ile etik ilkeler eğitimine tâbi tutulmasına ve bu eğitimlerin süresi ile
müfredatına karar vermek.

d) Sağlık engeli sebebiyle mesleğin icrasının yasaklanmasına karar vermek.
e) Meslek icrasından geçici veya sürekli men etmeye karar vermek.
f) İstihdam planlamalarında görüş vermek.
g) Uzman hekim ve uzman diş hekimi dışındaki sağlık meslek mensuplarının sertifikalı

eğitim alanları ve sertifikalı eğitim alanlarının müfredatları hakkında görüş bildirmek.
ğ) Görev alanlarıyla ilgili konularda çalışmalar yapmak ve görüş hazırlamak üzere üye-

lerini ve görev süresini belirlediği geçici komisyonlar kurmak.
Kurul üyelerinin görev süresi ve yenilenmesi
MADDE 7 – (1) Seçilmiş üyelerin görev süresi iki yıldır. Bakanlık, Kurul üyelerinin

görev süresinin bitiminden en az üç ay öncesinde kurumlardan, üyelerini tespit etmelerini ister.
Kurumlar, seçecekleri üyelerin kimlik ve iletişim bilgilerini üyelerin görev süresi bitiminden
itibaren en geç bir ay içerisinde bildirir.

(2) İlgili kurumlar bir ay içinde üyelerini seçerek Bakanlığa bildirmedikleri takdirde o
dönem için ilgili kuruma ait üyelik düşer ve üye sayısında dikkate alınmaz.

(3) Herhangi bir sebeple ayrılan veya üyeliği sona eren üyenin yerine, geri kalan süreyi
tamamlamak üzere ilgili kurum en geç bir ay içinde yeni bir üyeyi Bakanlığa bildirir.

(4) Görev süresi biten üyeler tekrar seçilebilir.
Kurulun çalışma usul ve esasları
MADDE 8 – (1) Kurul, Bakanlık Müsteşarı veya görevlendirdiği müsteşar yardımcı-

sının başkanlığında üye tam sayısının çoğunluğu ile Başkanın daveti üzerine yılda en az altı
kez toplanır. Kurul, üyelerden en az beşinin teklifi ile olağanüstü toplanabilir.

(2) Sağlık meslek birliklerinin temsilcileri yalnızca kendi meslek mensupları ile ilgili
konuların görüşüleceği toplantılara katılabilir ve kendi meslek alanları ile ilgili konularda oy
kullanır.

(3) Kurul toplantılarına üst üste iki kez mazeretsiz olarak katılmayan üyenin üyeliği
sona erer.

(4) Toplantı gündemi Başkan tarafından belirlenir, toplantı tarihinden en az bir hafta
önce Kurul üyelerine bildirilir. Kuruldaki görüşmeler gündemdeki sıraya göre yapılır. Gün-
demdeki maddelerin sırasının değiştirilmesi ve gündem dışı görüşme talebi Kurul kararı ile
belirlenir.

(5) Tıbbi hata, mesleği uygulamada bilgi ve beceri yetersizliği ya da hasta hakları ve
etik ilkelere aykırı davranış sonucu ortaya çıkan mesleki yetersizliğe ilişkin ihbar ve şikâyetler
Kurulca doğrudan değerlendirmeye alınmaz. Bu ihbar ve şikâyetler öncelikle denetim görev-
lileri veya il ve ilçe sağlık müdürlüklerince incelemeye tâbi tutulur. Yapılan inceleme netice-
sinde fiilin mesleki yeterlilik değerlendirmesi yapılması veya mesleki müeyyide uygulanması
gerektirdiğinin tespit edilmesi hâlinde kanaat raporunu içeren inceleme dosyası Kurula gön-
derilir. Ayrıca fiil hakkında idarî inceleme veya adlî kovuşturma yapılmış ise, verilen kararlar
ile elde edilen bilgi ve belgeler de Kurula intikal ettirilir. Bütün bu incelemelerin yanı sıra
Kurul gerekli gördüğü takdirde yeniden inceleme yapılmasını isteyebilir. Kurul, gerekli gör-
düğü hallerde alanında temayüz etmiş ilgili uzmanlardan bilirkişi görüşü alabilir veya Kurul
çalışmalarına görüş almak üzere davet edebilir.

(6) Kurul kendisine intikal ettirilen bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sonucunda
fiilin niteliğine göre mesleki yeterlilik eğitimi, hasta hakları ve etik ilke eğitimi ya da meslekten
men müeyyidelerinin birinin veya birkaçının uygulanması kararı verebilir.
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(7) Kurul, eğitime karar verdiği meslek mensubunu eğitim sırasında görevine devam
edip etmeyeceğini karara bağlar ve karar metnine ekler.

(8) Kurul kararları oy çokluğu ile alınır. Oylamalarda çekimser oy kullanılamaz. Oyların
eşitliği hâlinde Başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır.

(9) Toplantı nisabının bulunmaması veya gündem maddelerinin bitirilememesi halinde,
Başkan tarafından yeni toplantı tarihi belirlenir.

(10) Kararlar ve varsa karşı oylar gerekçeleri ile birlikte yazılarak imzalanır ve sekre-
taryaya bildirilir.

(11) Bu Yönetmelik kapsamında başlatılan incelemeler varsa ilgili meslek birliğine bil-
dirilir.

(12) Kurulun sekretarya hizmetleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Müeyyideler

Mesleki yeterlilik eğitimi
MADDE 9 – (1) Kurulca; mesleki uygulamalarda yetersizliği tespit edilenler ile dik-

katsiz ve özensiz davranışla ölüme veya vücut fonksiyon kaybına sebep olanların yetersiz gö-
rüldükleri alanda, süresi ve müfredatı Kurulca belirlenen mesleki yeterlilik eğitimine tâbi tu-
tulmalarına karar verilir.

(2) Eğitim ve uygulama, Kurul tarafından belirlenen müfredata ve süreye göre eğitimi
verecek birimler tarafından hazırlanan çalışma programlarına uygun şekilde yapılır.

(3) Bu eğitim, yetersizliğin tespit edildiği alanda teorik ve/veya pratik eğitim ve/veya
başka bir sağlık meslek mensubunun nezaret ve sorumluluğunda meslek icrası şeklinde yaptı-
rılabilir.

(4) Yeterlilik eğitimine tâbi tutulanlar eğitim sonunda Kurulun belirleyeceği teorik
ve/veya uygulamalı sınava tâbi tutulur. Sınavlar birim sorumlusunun belirleyeceği üç kişilik
sınav komisyonu tarafından yapılır. Her sınav komisyonu üyesi mesleki bilgi ve uygulama sı-
navında ayrı ayrı yüz üzerinden puan verir. Verilen notların ortalaması alınarak yüz puan üze-
rinden 60 alanlar başarılı kabul edilir. Sorulan sorular ve alınan cevaplar kaydedilerek sınav
komisyonu üyeleri tarafından imzalanır ve sınav tutanağına eklenir.

(5) Yeterlilik eğitimine tâbi tutulanlar; sonuç açıklandığı tarihten itibaren en geç 7 iş
günü içinde eğitime tabi oldukları birim sorumlusuna yazılı başvuru yaparak sınav sonuçlarına
itirazda bulunabilir. Birim sorumlusu sınav sonucu itiraz dilekçesine en geç 10 iş günü içinde
cevap verir ve gerekli görüldüğünde yeniden sınav düzenlenir. Eğitim ve sınav sürecinde çö-
zümlenemeyen itirazlar Kurula sunulur.

(6) Sınav sonucu, ilgili birim sorumlusu tarafından Bakanlığa iletilir. Bu sınavda başarılı
olanlar mesleğini icraya devam eder. Başarısız olanlar meslek icrasından men edilir. Meslekten
men edilenler, durumlarına göre Kurulca belirlenen eğitime devam ettirilir veya eğitime tabi
tutulmadan müteakip sınavlara alınır. Müteakip sınavlar üçüncü fıkrada belirtilen şekilde aynı
veya farklı bir sınav komisyonu tarafından gerçekleştirilir. Sınavlarda başarı gösteren sağlık
meslek mensubu, meslek icra etme hakkını yeniden kazanır.

(7) Mesleki uygulamalardaki yetersizliğinden dolayı bir uzmanlık dalında mesleğini
icra edemeyeceğine karar verilen sağlık meslek mensuplarının yetersizliğinin niteliğine göre
uzmanlık öncesi sahip olduğu sağlık mesleğini icra edebilmelerine karar verilebilir.

Meslekten men
MADDE 10 – (1) Meslek icrası esnasında neticesini öngörerek veya görevinin gerek-

lerine aykırı hareket ederek veyahut görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme gös-
tererek bir kişinin ağır derecede olmayan özürlülüğüne sebebiyet veren sağlık meslek mensu-
bunun Kurul kararıyla üç aydan bir yıla kadar meslekten geçici menine karar verilir. Bu fiillerin
beş yıl içinde tekrarı halinde verilecek cezalarda alt ve üst sınırlar iki katı olarak uygulanır.
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(2) Meslek icrası esnasında neticesini öngörerek veya görevinin gereklerine aykırı ha-
reket ederek veyahut görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek bir kişinin
ağır özürlülüğüne veya ölümüne sebebiyet verdiği tespit edilenler çalıştıkları sağlık kuruluşu
ve/veya il/ilçe sağlık müdürlüğü tarafından Kurula haber verilir. Kurul kararıyla sağlık meslek
mensubunun bir yıldan üç yıla kadar meslekten geçici menine karar verilir. Bu fiillerin beş yıl
içinde tekrarı halinde meslekten sürekli men kararı verilir.

Hasta hakları ve etik ilke ihlalleri
MADDE 11 – (1) Kurul tarafından belirlenen sağlık mesleği etik ilkeleri Bakanlıkça

yayımlanır. Tüm sağlık meslek mensupları görevlerini yürütürken ilgili mevzuatla belirlenen
hasta haklarına ve Kurulun belirlediği etik ilkelere uyar.

(2) Kurul, kendisine intikal ettirilen bilgi ve belgelerde, sağlık meslek mensubunun, il-
gili mevzuatla belirlenen hasta hakları uygulamalarına ve/veya Kurulun belirlediği etik ilkelere
aykırı davranışı sebebiyle ikiden fazla yazılı ikaz edildiğini veya disiplin cezası uygulandığını
tespit ederse, Kurulun belirleyeceği birimde ve ihlalin niteliğini dikkate alarak tayin edeceği
sürede, hasta hakları veya etik ilkeler eğitim programına tabi tutulmasına karar verir.

(3) Hasta hakları ve/veya etik ilkeler hususunda eğitime tabi tutulmasına karar verildiği
halde bu eğitime gitmeyenler veya bu eğitimi tamamlamayanlar, eğitime tabi tutulmasına karşın
hasta hakları veya etik ilkelere aykırı davranışları devam eden sağlık meslek mensuplarına
ilgili mevzuata göre işlem yapılır.

Sağlık engeli nedeniyle meslek icrasından yasaklanma
MADDE 12 – (1) Mesleğini icra etmesine mani ve iyileşmesi mümkün olmayan aklî,

ruhî ve bedeni hastalığı Bakanlık eğitim ve araştırma hastaneleri veya üniversite uygulama ve
araştırma merkezinden alınmış sağlık kurulu raporuyla ortaya konulan sağlık meslek mensup-
larının raporları, incelenmek üzere Kurulun belirleyebileceği öncekinden farklı başka bir sağlık
kuruluşuna gönderilir. Bu sağlık kuruluşundan alınan raporda belirtilen hastalık halini teyit et-
mesi durumunda Kurulun kararı ile mesleğini icra etmesi yasaklanır.

Meslekten men ve yasaklamaya dair müşterek hükümler
MADDE 13 – (1) Aynı olaydan dolayı ilgili hakkında ceza takibatına veya disiplin so-

ruşturmasına başlanmış olması bu Yönetmeliğe göre işlem yapılmasını geciktirmez ve engel-
lemez; ilgilinin mahkûm olması veya olmaması ile disiplin cezası verilmiş veya verilmemiş
olması hâlleri, ayrıca mesleki müeyyide uygulanmasını etkilemez.

(2) Mesleğini geçici olarak sürdüremeyeceklerin durumları kayıtlara işlenir. Meslekten
sürekli men edilmesine karar verilenlerin veya mesleğini icra etmekten yasaklananların, uz-
manlık veya meslek belgeleri ve tescilleri Bakanlıkça iptal edilir ve kayıtları silinir.

(3) Meslekten geçici men edilmesine karar verilen Devlet memurları, men müddetince
aylıksız izinli sayılır veya talepleri hâlinde aynı süreyle mesleği ile ilişkisi bulunmayan du-
rumlarına uygun başka bir kadroya atanır. Sözleşmeli olanların sözleşmeleri men müddetince
ücretsiz olarak askıya alınır. Meslekten sürekli men edilmesine karar verilen Devlet memurları
istekleri hâlinde, mesleği ile ilişkisi bulunmayan durumlarına uygun başka bir kadroya atanır,
aksi halde görevleri sona erer. Meslekten sürekli men edilmesine karar verilen sözleşmeli per-
sonelin sözleşmeleri sona erer.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

MEVDUAT VE KATILIM FONUNUN KABULÜNE, ÇEKİLMESİNE VE

ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN MEVDUAT, KATILIM FONU, EMANET

VE ALACAKLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/11/2012 tarihli ve 28454 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mevduat

ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fo-

nu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılma-

sına Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin 1 inci maddesi yayımlandığı tarihten altı ay sonra,

diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 1/11/2012’den itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Başkanı yürütür.

—— • ——
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:

TÜTÜN MAMULLERİNİN ZARARLARINDAN KORUMAYA YÖNELİK ÜRETİM

ŞEKLİNE, ETİKETLENMESİNE VE DENETLENMESİNE İLİŞKİN USUL

VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/1/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Ma-

mullerinin Zararlarından Korumaya Yönelik Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenme-

sine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesine onsekizinci fıkradan sonra

gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Nargilelik tütün mamulü tüketiminde kullanılan tabanı hariç nargile şişelerinin üze-

rinde; yüzeyin yüzde altmışbeşinden az olmamak üzere ikinci fıkrada belirtilen iki genel uya-

rıdan biri ve birleşik uyarılardan biri bu maddede belirtilen usullere göre uygulanır. Genel uyarı

ve birleşik uyarıların nargile şişeleri üzerindeki uygulama usul ve esasları Kurumca çıkarılacak

tebliğ ile düzenlenir.” 

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kurum Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1/11/2012 28454
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Maltepe Üniversitesinden:
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/9/2009 tarihli ve 27341 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maltepe
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci
fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES) herhangi bir
puan türünden 55 standart puandan az olmamak üzere Senato tarafından belirlenen ALES stan-
dart puanına sahip olmak. Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanı
aranmaz.”

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

—— • ——
TEBLİĞLER

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
SU, ELEKTRİK VE DOĞALGAZ SAYAÇLARININ TAMİR VE

AYAR ÜCRET TARİFESİ HAKKINDA TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: MSGM-2012/40)

MADDE 1 – (1) 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 11 inci
maddesi uyarınca su, elektrik ve doğalgaz sayaçlarının tamir ve ayarları için ayar istasyonları
tarafından, sayaç sahibi şahıs veya müesseselerden alınacak ücretler ek-l’de yer alan Su, Elektrik
ve Doğalgaz Sayaçlarının Tamir ve Ayar Ücretleri Tarifesinde belirtildiği şekilde yeniden dü-
zenlenmiştir.

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, kullanılmış veya şikâyetli olarak ayar istasyonlarına sevk
edilen sayaçların tamir ve ayar ücretlerini kapsar.

MADDE 3 – (1) Muayenesi sonucunda reddedilen sayaçlar için hiçbir ücret talep edil-
mez.

MADDE 4 – (1) Ek-l’de yer alan tarifede belirtilen ücretlerin üstünde ücret talep eden
veya alanlar hakkında 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 15 inci maddesinin birinci fık-
rasının (g) bendi hükmü uyarınca işlem yapılır.

MADDE 5 – (1) Ek-l’de yer alan tarifenin, tamir ve ayar istasyonlarında kolayca gö-
rülebilecek bir yere asılması zorunludur.

MADDE 6 – (1) Aşağıda yer alan tebliğler yürürlükten kaldırılmıştır:
a) 7/2/1990 tarihli ve 20426 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su, Elektrik, Havagazı

ve Doğalgaz Sayaçlarının Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:90/34-35),

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

6/9/2009 27341

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 16/12/2010 27787
2- 21/4/2011 27912
3- 22/8/2012 28389
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b) 12/2/1991 tarihli ve 20784 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su, Elektrik, Havagazı
ve Doğalgaz Sayaçlarının Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:91/38-39),

c) 27/3/1992 tarihli ve 21184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su, Elektrik, Havagazı
ve Doğalgaz Sayaçlarının Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:92/57-58),

ç) 6/2/1993 tarihli ve 21488 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su, Elektrik, Havagazı
ve Doğalgaz Sayaçlarının Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:93/13-14),

d) 26/1/1994 tarihli ve 21830 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su, Elektrik, Havagazı
ve Doğalgaz Sayaçlarının Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:94/1-2),

e) 31/12/1994 tarihli ve 22158 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su, Elektrik, Hava-
gazı ve Doğalgaz Sayaçlarının Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:94/79-80),

f) 30/12/1995 tarihli ve 22509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su, Elektrik, Hava-
gazı ve Doğalgaz Sayaçlarının Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (95/135-136),

g) 24/1/1997 tarihli ve 22887 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su, Elektrik, Havagazı
ve Doğalgaz Sayaçlarının Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (96/130-131),

ğ) 12/1/1998 tarihli ve 23228 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su, Elektrik, Havagazı
ve Doğalgaz Sayaçlarının Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (97/25-96),

h) 30/1/1999 tarihli ve 23596 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su, Elektrik, Havagazı
ve Doğalgaz Sayaçlarının Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (98/124-125),

ı) 22/1/2000 tarihli ve 23941 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su, Elektrik, Havagazı
ve Doğalgaz Sayaçlarının Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (2000/2-3),

i) 30/1/2001 tarihli ve 24303 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su, Elektrik, Havagazı
ve Doğalgaz Sayaçlarının Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2001/1-2),

j) 3/1/2002 tarihli ve 24629 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su, Elektrik, Havagazı
ve Doğalgaz Sayaçlarının Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2002/1),

k) 2/1/2003 tarihli ve 24981 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su, Elektrik, Havagazı
ve Doğalgaz Sayaçlarının Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (2003/1-2),

l) 22/12/2003 tarihli ve 25324 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su, Elektrik, Hava-
gazı ve Doğalgaz Sayaçlarının Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (2004/1-2),

m) 18/1/2005 tarihli ve 25704 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su, Elektrik, Hava-
gazı ve Doğalgaz Sayaçlarının Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (2005/1-2),

n) 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su, Elektrik, Hava-
gazı ve Doğalgaz Sayaçlarının Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (2006/1-2),

o) 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su, Elektrik, Hava-
gazı ve Doğalgaz Sayaçlarının Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (2007/1-2),

ö) 31/12/2007 tarihli ve 26743 (3. mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su,
Elektrik ve Doğalgaz Sayaçlarının Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (2008/1-2),

p) 31/12/2008 tarihli ve 27097 (4. mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su,
Elektrik ve Doğalgaz Sayaçlarının Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (2009/1-2),

r) 30/12/2009 tarihli ve 27448 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su, Elektrik ve Do-
ğalgaz Sayaçlarının Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (2010/1-2),

s) 24/12/2010 tarihli ve 27795 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su, Elektrik ve Do-
ğalgaz Sayaçlarının Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:ÖSGM-2011/1),

ş) 28/12/2011 tarihli ve 28156 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su, Elektrik ve Do-
ğalgaz Sayaçlarının Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:MSGM-
2011/20).

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2012/25)

Başvuru ve mevcut durum
MADDE 1 – (1) 27/4/2000 tarihli ve 24032 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İtha-

latta  Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2000/3 sayılı Tebliğ ile 7307.19 Gümrük Tarife
Pozisyonu (GTP) altında yer alan “boru bağlantı parçaları”nın Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC)
ve Brezilya menşeli olanlarının ithalatında dampinge karşı önlemler yürürlüğe konulmuştur.
7/9/2006 tarihli ve 26282 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan  2006/23 sayılı ve 22/5/2012 ta-
rihli ve 28300 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2012/10 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin
Önlenmesine İlişkin Tebliğler ile tamamlanan nihai gözden geçirme soruşturmaları kapsamında
anılan önlemlerin devamına karar verilmiştir. Ayrıca, 7/9/2006 tarihli ve 26282 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan 2006/24 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
ile bahse konu eşyanın Bulgaristan, Endonezya, Hindistan ve Tayland menşeli olanlarının it-
halatı için de değişen miktarlarda dampinge karşı önlemler yürürlüğe konmuş olup, mezkur
2012/10 sayılı Tebliğ çerçevesinde bu önlemlerin de devamına karar verilmiştir.

(2) Trakya Döküm San. ve Tic. A.Ş., anılan eşyanın ÇHC menşeli ithalatında uygulanan
dampinge karşı önlemin, ÇHC menşeli boru bağlantı parçalarının Çin Tayvanı (Tayvan) üze-
rinden ülkemize ihraç edilmesi suretiyle etkisiz kılındığı iddiası ile Bakanlığımıza başvuruda
bulunmuştur.

(3) Mezkur önlemlerin etkisiz kılındığına ilişkin iddia ve bulgular 4412 sayılı Kanun
ile değişik 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 ta-
rihli ve 99/13482 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve İt-
halatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçeve-
sinde değerlendirilmiştir.

Soruşturma konusu madde
MADDE 2 – (1) Soruşturma konusu madde, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine

İlişkin 2000/3, 2006/23 ve 2012/10 sayılı Tebliğler ile ithalatında dampinge karşı önleme tabi
olan ve 7307.19 GTP’sinde “Diğerleri” altında sınıflandırılan boru bağlantı parçalarıdır.

(2) Bu aşamada belirtilen GTP bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı nitelikte değildir.
Önlemlerin etkisiz kılınmasına ilişkin bulgular
MADDE 3 – (1) Soruşturma konusu ürünün genel ithalatı son dönem itibariyle dalgalı

bir seyir izlemiş olup, Tayvan menşeli ithalatında ise artış gözlemlenmiştir. Ancak bu husus,
uluslararası veri kaynaklarından elde edilen Tayvan’ın ülkemize ihracat verileriyle ciddi fark-
lılıklar göstermektedir.

(2) Tayvan’da mukim bazı ihracatçıların ÇHC’de fabrikalarının bulunduğu belirlen-
miştir.

(3) Yapılan incelemeler sonucunda, yürürlükteki dampinge karşı önlemlerin, Tayvan
üzerinden etkisiz kılındığına dair ciddi bilgi ve bulgular tespit edilmiştir.

Karar ve işlemler
MADDE 4 – (1) Anılan başvuru sonrası yapılan incelemeler sonucunda Tayvan men-

şeli/çıkışlı söz konusu ürün için İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nca, Yönet-
meliğin 38 inci maddesi çerçevesinde önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılma-
sına karar verilmiştir.

(2) Soruşturma, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tara-
fından yürütülecektir.
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Soru formları ve bilgilerin toplanması
MADDE 5 – (1)  Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, söz konusu mad-

denin bilinen ithalatçılarına ve soruşturma kapsamına giren bilinen yabancı üretici/ihracatçı-
larına soruşturmanın açılışına ilişkin bildirim gönderilecektir. Bildirimi almayan tarafların soru
formunu Ekonomi Bakanlığı internet sayfasındaki ilgili bölümden indirmeleri mümkün bulun-
maktadır.

(2) Öte yandan, ilgili üretici ve ihracatçılara iletilmesini kolaylaştırmak ve çabuklaştır-
mak amacıyla, soruşturmaya konu Tayvan’ın Türkiye’deki temsilciliğine de soru formu gön-
derilecektir.

Süreler
MADDE 6 – (1) Soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturma açılmasına dair bil-

dirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dahil 37 gündür. Tebliğ’in 5 inci maddesinde
belirtilen, bildirimin gönderilmediği ilgili taraflar ise, bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren
işleyecek 37 günlük süre ile bağlıdırlar.

(2) Soru formunda istenilen bilgilerin haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen
diğer bilgi, belge ve görüşlerin dikkate alınabilmesi için, söz konusu bilgi, belge ve görüşlerin,
bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren en geç 37 gün içinde Genel Müdürlüğe yazılı olarak
ulaştırılması gerekmektedir.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden diğer ilgili tarafların da
(yerli üreticiler, ithalatçılar, ilgili meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi
veya işveren sendikaları, vb.) görüşleri ile konuya ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi bu Tebliğin
yayımı tarihinden itibaren 37 gün içinde yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirmeleri gerek-
mektedir.

İşbirliğine gelinmemesi
MADDE 7 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde belirtildiği üzere, taraflardan birinin

belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlayamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi
vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde soruşturmaya ilişkin
karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere göre alınacaktır.

Geçici önlem alınması, vergilerin geriye dönük uygulanması
MADDE 8 – (1)  Karar’ın ilgili maddeleri uyarınca, soruşturma süresince geçici önlem

uygulanması kararlaştırılabilir ve kesin önlem geriye dönük olarak uygulanabilir.
(2) Önlemlerin uygulanmasında başlamış işlem kavramı ve istisnası bulunmamaktadır.
Yetkili merci ve adresi
MADDE 9 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen

yetkili mercie iletilmesi gerekmektedir:
Ekonomi Bakanlığı
İthalat Genel Müdürlüğü
İthalat Politikalarını İzleme ve Değerlendirme Dairesi
İnönü Bulvarı, 06510 Emek/ANKARA
Tel:  +90 (312) 204 75 34; 204 77 88
Faks: +90 (312) 212 87 65
e-posta: oek180@ekonomi.gov.tr
Soruşturmanın başlangıç tarihi
MADDE 10 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.
Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2012/26)

Mevcut durum

MADDE 1 – (1) 3701.30.00.00.29 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) altında
yer alan “alüminyumdan mamul hassaslaştırılmış ofset baskı kalıpları” nın Çin Halk Cumhu-
riyeti (ÇHC) menşeli olanlarının ithalinde, 15/11/2008 tarihli ve 27055 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2008/32 sayılı Tebliğ ile 2,65 ABD
Doları/kg tutarında dampinge karşı önlem yürürlükte bulunmaktadır.

(2) Mevcut damping önleminin etkinliği 31/12/2010 tarihli ve 27802 sayılı (3. Mükerrer)
Resmî Gazete’de yayımlanan 2011/20 sayılı Bazı Ticaret Politikası Önlemleri Mevzuatına Konu
Eşyanın İthalatının İzlenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında takip edilmektedir.

(3) Mezkur önlemin etkisiz kılındığına ilişkin bulgular 4412 sayılı Kanun ile değişik
3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve
99/13482 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve İthalatta
Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde de-
ğerlendirilmiştir.

Soruşturma konusu madde

MADDE 2 – (1) Soruşturma konusu madde, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine
İlişkin 2008/32 sayılı Tebliğ ile ithalatında dampinge karşı önlem alınan ve 3701.30.00.00.29
GTİP’i “diğerleri” altında yer alan alüminyumdan mamul hassaslaştırılmış ofset baskı kalıp-
larıdır.

(2) Bu aşamada belirtilen GTİP bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı nitelikte değildir.
Önlemlerin etkisiz kılınmasına ilişkin bulgular

MADDE 3 – (1) Soruşturma konusu ürünün dampinge karşı önleme tabi ÇHC ve Türkiye
ile Malezya ve Türkiye arasındaki ticaretinin gerçekleştirilme seyrinde önlemin yürürlüğe
girmesini müteakiben önemli değişiklikler gözlemlenmiştir. ÇHC menşeli ithalatta keskin dü-
şüşler gerçekleşirken Malezya menşeli ofset baskı kalıbı ithalatında ani ve önemli artışlar be-
lirlenmiştir.

(2) Malezya’da mukim bazı ihracatçıların dampinge karşı önlem alınan ÇHC’de mukim
bazı firmalarla ilişki içerisinde olduğu, bazılarının ise ofset baskı kalıbı üretimiyle iştigal et-
medikleri tespit edilmiştir.

(3) Yapılan incelemeler sonucunda, söz konusu dampinge karşı önlemin, Malezya üze-
rinden etkisiz kılındığına dair ciddi bilgi ve bulgular tespit edilmiştir.

Karar ve işlemler

MADDE 4 – (1) Yapılan inceleme sonucunda Malezya menşeli/çıkışlı söz konusu ürün
için İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nca, Yönetmeliğin 38 inci maddesi çer-
çevesinde önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

(2) Soruşturma, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tara-
fından yürütülecektir.
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Soru formları ve bilgilerin toplanması
MADDE 5 – (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, söz konusu mad-

denin bilinen ithalatçılarına ve soruşturma kapsamına giren bilinen yabancı üretici/ihracatçı-
larına soruşturmanın açılışına ilişkin bildirim gönderilecektir. Bildirimi almayan tarafların soru
formunu Ekonomi Bakanlığı internet sayfasındaki ilgili bölümden indirmeleri mümkün bulun-
maktadır.

(2) Öte yandan, ilgili ülkedeki üretici ve ihracatçılara iletilmesini kolaylaştırmak ve ça-
buklaştırmak amacıyla, soruşturmaya konu ülkenin Türkiye’deki resmi temsilciliğine de soru
formu gönderilecektir.

Süreler
MADDE 6 – (1) Soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturma açılmasına dair bil-

dirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dahil 37 gündür. Tebliğ’in 5 inci maddesinde
belirtilen, bildirimin gönderilmediği ilgili taraflar ise, bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren
işleyecek 37 günlük süre ile bağlıdırlar.

(2) Soru formunda istenilen bilgilerin haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen
diğer bilgi, belge ve görüşlerin dikkate alınabilmesi için, söz konusu bilgi, belge ve görüşlerin,
bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren en geç 37 gün içinde Genel Müdürlüğe yazılı olarak
ulaştırılması gerekmektedir.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden diğer ilgili tarafların da
(yerli üreticiler, ithalatçılar, ilgili meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi
veya işveren sendikaları, vb.) görüşleri ile konuya ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi bu Tebliğin
yayımı tarihinden itibaren 37 gün içinde yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirmeleri gerek-
mektedir.

İşbirliğine gelinmemesi
MADDE 7 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde belirtildiği üzere, taraflardan birinin

belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlayamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi
vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde soruşturmaya ilişkin
karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere göre alınacaktır.

Geçici önlem alınması, vergilerin geriye dönük uygulanması
MADDE 8 – (1) Karar’ın ilgili maddeleri uyarınca, soruşturma süresince geçici önlem

uygulanması kararlaştırılabilir ve kesin önlem geriye dönük olarak uygulanabilir.
(2) Önlemlerin uygulanmasında başlamış işlem kavramı ve istisnası bulunmamaktadır.
Yetkili merci ve adresi
MADDE 9 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen

yetkili mercie iletilmesi gerekmektedir:
Ekonomi Bakanlığı
İthalat Genel Müdürlüğü, İthalat Politikalarını İzleme ve Değerlendirme Dairesi
İnönü Bulvarı, 06510 Emek/ANKARA
Tel:  +90 (312) 204 77 88
Faks:+90 (312) 212 87 65
e-posta: oek199@ekonomi.gov.tr
Soruşturmanın başlangıç tarihi
MADDE 10 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.
Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2012/27)

Başvuru ve mevcut durum
MADDE 1 – (1) Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli 7315.11.90.00.11, 7315.11.90.00.19,

7315.12.00.00.11, 7315.12.00.00.19 ve 7315.19.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları
(GTİP) altında yer alan “Zincirler-Muhtelif Mafsal Halkalı Zincirler ve Aksamı” (transmisyon
zincirleri) madde tanımlı eşya için 23/5/2010 tarihli ve 27589 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
2010/13 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile 1.200 ABD Doları/Ton
tutarında dampinge karşı vergi şeklinde kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

(2) Yerli Üretici Zimaş Zincir ve Makine Sanayi Ticaret A.Ş. söz konusu ticaret politi-
kası önleminin çeşitli ülkeler üzerinden etkisiz kılındığı iddiası ile Bakanlığımıza başvuruda
bulunmuştur.

(3) Mezkur önlemin etkisiz kılındığına ilişkin iddia ve bulgular 4412 sayılı Kanun ile
değişik 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli
ve 99/13482 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve İthalatta
Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde de-
ğerlendirilmiştir.

Soruşturma konusu madde
MADDE 2 – (1) Soruşturma konusu madde, 7315.11.90.00.11, 7315.11.90.00.19,

7315.12.00.00.11, 7315.12.00.00.19 ve 7315.19.00.00.00 GTİP’leri altında yer alan
“Zincirler-Muhtelif Mafsal Halkalı Zincirler ve Aksamı” (transmisyon zincirleri) madde tanımlı
eşyadır.

(2) Bu aşamada belirtilen GTİP’ler bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı nitelikte de-
ğildir.

Önlemlerin etkisiz kılınmasına ilişkin bulgular
MADDE 3 – (1) Soruşturma konusu ürünün ticaretinin Malezya ile Türkiye arasındaki

seyri ÇHC’ye yönelik önlemin yürürlüğe girmesinden sonra önemli değişiklikler göstermiştir.
Önlem öncesinde Malezya’dan ithalat yapılmamakta iken önlem sonrasında bu ülkeden yüksek
miktarda ithalatın gerçekleştiği belirlenmiştir.

(2) Soruşturma konusu ürünün ticaretinin Çin Tayvanı (Tayvan) ile Türkiye arasındaki
seyri ÇHC’ye yönelik önlemin yürürlüğe girmesinden sonra önemli değişiklikler göstermiştir.
Önlemden önceki dönemde Tayvan’ın toplam ithalat içerisinde önemli bir payı olmamasına
rağmen önlemden sonra bu ülkeden yapılan ithalatın ciddi şekilde arttığı gözlenmiştir.

(3) Soruşturma konusu ürünün ticaretinin Güney Kore ile Türkiye arasındaki seyri
ÇHC’ye yönelik önlemin yürürlüğe girmesinden sonra önemli değişiklikler göstermiştir. Ön-
lemden sonra Güney Kore’den yapılan ithalatın artış gösterdiği belirlenmiştir. Ayrıca, Güney
Kore’de mukim ihracatçı firmalardan bazılarının ÇHC ile bağlantısının olduğu anlaşılmıştır.

(4) Yapılan incelemeler sonucunda, söz konusu dampinge karşı önlemin Malezya, Tay-
van ve Güney Kore üzerinden etkisiz kılındığına dair ciddi bilgi ve bulgular tespit edilmiştir.

Karar ve işlemler
MADDE 4 – (1) Yapılan inceleme sonucunda önleme tabi ürünün Malezya, Güney Ko-

re ve Tayvan menşeli/çıkışlı olanları hakkında İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Ku-
rulu’nca, Yönetmeliğin 38 inci maddesi çerçevesinde önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı so-
ruşturma açılmasına karar verilmiştir.
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(2) Soruşturma, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tara-
fından yürütülecektir.

Soru formları ve bilgilerin toplanması
MADDE 5 – (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, söz konusu mad-

denin bilinen ithalatçılarına ve soruşturma kapsamına giren bilinen yabancı üretici/ihracatçı-
larına soruşturmanın açılışına ilişkin bildirim gönderilecektir. Bildirimi almayan tarafların soru
formunu Ekonomi Bakanlığı internet sayfasındaki ilgili bölümden indirmeleri mümkün bulun-
maktadır.

(2) Öte yandan, ilgili ülkedeki üretici ve ihracatçılara iletilmesini kolaylaştırmak ve ça-
buklaştırmak amacıyla, soruşturmaya konu ülkelerin Türkiye’deki resmi temsilciliğine de soru
formu gönderilecektir.

Süreler
MADDE 6 – (1) Soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturma açılmasına dair bil-

dirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dahil 37 gündür. Tebliğ’in 5 inci maddesinde
belirtilen, bildirimin gönderilmediği ilgili taraflar ise, bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren
işleyecek 37 günlük süre ile bağlıdırlar.

(2) Soru formunda istenilen bilgilerin haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen
diğer bilgi, belge ve görüşlerin dikkate alınabilmesi için, söz konusu bilgi, belge ve görüşlerin,
bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren en geç 37 gün içinde Genel Müdürlüğe yazılı olarak
ulaştırılması gerekmektedir.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden diğer ilgili tarafların da
(yerli üreticiler, ithalatçılar, ilgili meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi
veya işveren sendikaları, vb.) görüşleri ile konuya ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi bu Tebliğin
yayımı tarihinden itibaren 37 gün içinde yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirmeleri gerek-
mektedir.

İşbirliğine gelinmemesi
MADDE 7 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde belirtildiği üzere, taraflardan birinin

belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlayamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi
vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde soruşturmaya ilişkin
karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere göre alınacaktır.

Geçici önlem alınması, vergilerin geriye dönük uygulanması
MADDE 8 – (1) Karar’ın ilgili maddeleri uyarınca, soruşturma süresince geçici önlem

uygulanması kararlaştırılabilir ve kesin önlem geriye dönük olarak uygulanabilir.
(2) Önlemlerin uygulanmasında başlamış işlem kavramı ve istisnası bulunmamaktadır.
Yetkili merci ve adresi
MADDE 9 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen

yetkili mercie iletilmesi gerekmektedir:
Ekonomi Bakanlığı
İthalat Genel Müdürlüğü, İthalat Politikalarını İzleme ve Değerlendirme Dairesi
İnönü Bulvarı, 06510 Emek/ANKARA Tel: +90 (312) 204 77 76
Faks: +90 (312) 212 87 65
Email: oek208@ekonomi.gov.tr
Soruşturmanın başlangıç tarihi
MADDE 10 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.
Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Maliye Bakanlığından:
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 421)

1. Giriş
1.1. Elektronik fatura kullanımına ilişkin usul ve esasları belirleyen ve 5/3/2010 tarihli

ve 27512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 397)
ile anonim ve limited şirketlerin elektronik fatura oluşturmalarına, alıcısına iletmelerine, mu-
hafaza ve istenildiğinde ibraz etmelerine izin verilmiştir. 28/6/2012 tarihli ve 28337 sayılı Res-
mî Gazete’de yayımlanan 397 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Genel Tebliği (Sıra No: 416) ile de 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul
Kanununun 232 nci maddesi kapsamında fatura düzenlemek zorunda olan mükelleflere elektronik
fatura uygulamasından yararlanma hakkı tanınmıştır.

1.2. Diğer taraftan, 13/12/2011 tarihli ve 28141 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No:1) ile Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulması zo-
runlu olan defterlerden www.edefter.gov.tr internet adresinde format ve standardı yayımlanan
defterlerin elektronik ortamda oluşturulmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenerek elektronik
defter kullanımına izin verilmiştir.

1.3. Mükelleflerin vergi kanunlarına uyumlarının artırılması ile kayıt dışılığın izlenerek
önlenmesi amacıyla, elektronik fatura kullanma ve elektronik defter tutma zorunluluğu geti-
rilmesi bu Tebliğin konusunu teşkil etmektedir.

2. Yetki
2.1. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının

1 inci bendinde, Maliye Bakanlığının mükellef ve meslek grupları itibarıyla muhasebe usul ve
esaslarını tespit etmeye, aynı Kanuna göre tutulmakta olan defter ve belgeler ile bunlara ilaveten
tutulmasını veya düzenlenmesini uygun gördüğü defter ve belgelerin mahiyet, şekil ve ihtiva
etmesi zorunlu bilgileri belirlemeye, bunlarda değişiklik yapmaya; bedeli karşılığında basıp
dağıtmaya veya üçüncü kişilere bastırıp dağıtmaya veya dağıttırmaya, bunların kayıtlarını tut-
turmaya, bu defter ve belgelere tasdik, muhafaza ve ibraz zorunluluğu getirmeye veya kaldır-
maya, yine aynı Kanuna göre tutulacak defter ve düzenlenecek belgelerin tutulması ve düzen-
lenmesi zorunluluğunu kaldırmaya yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

2.2. Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının 3 üncü ben-
dinde Maliye Bakanlığının, tutulması ve düzenlenmesi zorunlu defter, kayıt ve belgelerin mikro
film, mikro fiş veya elektronik bilgi ve kayıt araçlarıyla yapılması veya bu kayıt ortamlarında
saklanması hususunda izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, bu şekilde tutulacak defter ve
kayıtların kopyalarının Maliye Bakanlığında veya muhafaza etmekle görevlendireceği kurum-
larda saklanması zorunluluğu getirmeye, bu konuda uygulama usul ve esaslarını belirlemeye
yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

2.3. Öte yandan aynı Kanunun mükerrer 242 nci maddesinin ikinci fıkrası ile Maliye
Bakanlığı; elektronik defter, kayıt ve belgelerin oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, mu-
hafazası ve ibrazı ile defter ve belgelerin elektronik ortamda tutulması ve düzenlenmesi uygu-
lamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye, elektronik ortamda tutulmasına ve düzenlenme-
sine izin verilen defter ve belgelerde yer alması gereken bilgileri internet de dâhil olmak üzere
her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında Maliye Bakanlığına veya Maliye Bakanlı-
ğının gözetim ve denetimine tâbi olup, kuruluşu, faaliyetleri, çalışma ve denetim esasları Ba-
kanlar Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenecek olan özel hukuk tüzel kişiliğini haiz

Sayfa : 56                               RESMÎ GAZETE                                14 Aralık 2012 – Sayı : 28497

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 56



bir şirkete aktarma zorunluluğu getirmeye, bilgi aktarımında uyulacak format ve standartlar
ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, aynı Kanun kapsamına giren işlemlerde
elektronik imza kullanım usul ve esaslarını düzenlemeye ve denetlemeye yetkili kılınmıştır.
Söz konusu fıkrada ayrıca, Vergi Usul Kanunu ve diğer vergi kanunlarında defter, kayıt ve bel-
gelere ilişkin olarak yer alan hükümlerin elektronik defter, kayıt ve belgeler için de geçerli ol-
duğu; Maliye Bakanlığının, elektronik defter, belge ve kayıtlar için diğer defter, belge ve ka-
yıtlara ilişkin usul ve esaslardan farklı usul ve esaslar belirlemeye yetkili olduğu hükme bağ-
lanmıştır.

3. Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Zorunluluğu
3.1. Kapsama Giren Mükellefler
3.1.1. Yukarıda yer verilen yetkilere istinaden Bakanlığımızca aşağıda sayılan mükellef

gruplarına elektronik defter tutma ve elektronik fatura uygulamasına dâhil olma zorunluluğu
getirilmiştir.

a) 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ li-
sansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011
tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar.

b) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı liste-
deki malları imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükel-
leflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar.

3.1.2. Bu Tebliğ kapsamında zorunluluk getirilen mükelleflerden mal alan 10/12/2003
tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli cetvellerde yer alan idare,
kurum ve kuruluşlar ile iktisadi kamu kuruluşlarının elektronik fatura uygulamasından yarar-
lanma ve elektronik defter tutma zorunluluğu bulunmamaktadır.

3.1.3. Bu Tebliğ veya 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında
elektronik fatura uygulamasından yararlanan mükelleflerin birbirlerine yapmış oldukları mal
teslimi veya hizmet ifaları için elektronik fatura düzenlemeleri zorunludur.

3.1.4. Elektronik Fatura Uygulamasından yararlanan kayıtlı kullanıcıların güncel listesi
www.efatura.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

3.1.5. Elektronik Fatura Uygulamasından yararlanan mükellefler fatura düzenlemeden
önce muhatabın www.efatura.gov.tr internet adresinde yer alan kayıtlı kullanıcı listesine kayıtlı
olup olmadığını kontrol edecekler, kayıtlı kullanıcı ise elektronik fatura, kayıtlı kullanıcı değilse
kâğıt fatura düzenleyeceklerdir.

3.1.6. Bu Tebliğ kapsamındaki mükelleflerden mal veya hizmet alan ve belirlenen had-
lerin altında kalan mükelleflerin de istemeleri halinde elektronik defter ve elektronik fatura
uygulamalarından yararlanabilecekleri tabiidir.

3.2. Elektronik Fatura ve Elektronik Deftere Geçiş Süresi
3.2.1. 3.1. bölümde yer alan zorunluluk kapsamına giren mükelleflerin;
a) Elektronik fatura uygulamasına 2013 takvim yılı (1/9/2013 tarihi itibariyle Gelir İda-

resi Başkanlığı’na başvurulması gerekmektedir.)
b) Elektronik defter uygulamasına ise 2014 takvim yılı (Elektronik defter yazılımlarını

kendi geliştiren mükelleflerin 1/9/2014 tarihi itibariyle elektronik defter test süreçlerini başarı
ile tamamlamış olmaları gerekmektedir.)

içerisinde geçmeleri zorunludur.
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4. 397 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Yapılan Değişiklikler
4.1. 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin üçüncü bölümünün son pa-

ragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Elektronik Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerin birbirlerinden aldıkları mal-

lar ve sağladıkları hizmetler için 1/9/2013 tarihinden itibaren elektronik fatura göndermeleri
ve almaları zorunludur. Elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan mükellefler elektronik fa-
tura uygulamasına kayıtlı olmayan mükelleflere yaptıkları mal teslimi ve hizmet ifası için genel
hükümler çerçevesinde kağıt fatura düzenlemeye devam edeceklerdir.”

4.2. 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 5.1.1. bölümünün ilk para-
grafından sonra gelmek üzere aşağıdaki iki paragraf eklenmiştir.

“Bununla birlikte mükellefler, elektronik fatura gönderme ve alma işlemlerini teknik
yeterliliğe sahip, Başkanlıktan özel entegrasyon izni almış mükelleflerin bilgi işlem sistemi
vasıtasıyla da gerçekleştirebilirler. Özel entegrasyon izni almak isteyen mükellefler e-Fatura
Uygulamasına başvuru için gerekli belgelerin yanında özel entegrasyon talebini içeren bir di-
lekçe ve ekinde Özel Entegrasyon Bilgi İşlem Sistem Raporu (BİS) ile Başkanlığa başvuru ya-
pacaklardır.  Özel entegrasyon yapmak isteyen mükelleflerin www.efatura.gov.tr internet ad-
resinde yayımlanan kılavuzlara uygun bilgi işlem altyapısını kurmaları zorunludur. Başkanlık
özel entegrasyon yapan mükellefler için ilave yükümlülük belirlemeye ve istediğinde ulusal
ve uluslararası standartlara uyma zorunluluğu getirmeye yetkilidir. Mükellefin, elektronik fatura
gönderip alma işlemini özel entegrasyon izni alan mükelleflere ait bilgi işlem sistemi vasıtasıyla
gerçekleştirmesi, muhafaza ve ibraz ödevlerini ortadan kaldırmaz. Elektronik fatura gönderip
alma işleminde kullanılan bilgi işlem sistemi yazılım ve donanım alt yapısının Türkiye Cum-
huriyeti sınırları içerisinde ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının geçerli olduğu yerlerde bu-
lunması zorunludur. Özel entegrasyon izni alan mükelleflerin listesi www.efatura.gov.tr internet
adresinden yayımlanacaktır.

Bilgi işlem sistemi yurt dışından yönetilen mükelleflerin elektronik fatura uygulama-
sından entegrasyon yöntemiyle yararlanma konusundaki durumları yapacakları başvuru üzerine
Başkanlıkça değerlendirilerek elektronik fatura gönderip almalarına izin verilebilecektir.”

4.3. 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 6. bölümünün üçüncü pa-
ragrafının sonuna gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bu yükümlülük, elektronik faturaların üçüncü kişiler nezdinde muhafaza edilmesi du-
rumunda muhafaza eden için de yasal süreler içinde geçerlidir.”

4.4. 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 6. bölümünün dördüncü
paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci ve altıncı paragraflar eklenmiştir.

“Mükelleflere ait elektronik faturaların yine mükelleflere ait bilgi işlem sistemlerinde
saklanması esas olup üçüncü kişiler nezdinde de elektronik saklama yapılabilecektir. Başka
mükelleflerden elektronik saklama hizmetinin alınması mükelleflerin elektronik faturalarının
muhafaza ve ibraz sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Elektronik faturaların muhafazasının
Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının geçerli olduğu
yerlerde yapılması zorunludur. Bu zorunluluk yurt dışında ikincil bir arşivleme yapılmasına
engel teşkil etmez.

Başka mükelleflere ait elektronik faturaları saklama hizmeti verenler elektronik fatura
uygulamasını bilgi işlem sistemlerinin entegrasyonu yöntemiyle kullanmak zorundadır. Elektronik
Fatura Saklama Hizmeti verecek mükelleflerin Başkanlığa “Elektronik Fatura Saklama Hizmeti
Başvuru Formu ve Taahhütnamesi” ile başvuru yaparak saklama izni almaları zorunludur. Bu
amaçla başvuru yapacak mükelleflerin başvuru dilekçesi ekinde Bilgi İşlem Sistem Raporunu
(BİS) göndermesi gerekmektedir. Başkanlıktan elektronik fatura saklama hizmeti izni almadan
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saklama yapılması Başkanlık nezdinde hüküm ifade etmez. Saklama izni alan mükelleflerin
listesi www.efatura.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Saklama koşulları ve saklama
hizmeti verecek mükellefin uyması gereken diğer kurallar www.efatura.gov.tr internet adresinde
yayımlanacaktır.

Gerekli görülen durumlarda, elektronik fatura saklama hizmeti verenlerden elektronik
fatura bilgilerine ilişkin olarak belirlenecek standartlara uygun üretilecek raporların ibrazı,
elektronik fatura saklama hizmeti verenlere ait bilgi işlem sistem veya sistemlerine sürekli eri-
şimin sağlanması sureti ile istenebilir. Bu kapsamda, ifade edilen erişimin sağlanması için kul-
lanılacak yöntem ve teknolojiler ile ibraz yükümlülüğünün yerine getirilmesi ile ilgili süreçler
www.efatura.gov.tr adresinde açıklanır. Elektronik fatura saklama hizmeti verenlerin bilgi işlem
sistemine erişim ile ilgili yetki, sektör, mükellef veya faaliyet hacimleri itibarıyla kullanılabilir.
Başkanlık elektronik fatura saklama hizmeti veren mükellefler için ilave yükümlülük belirle-
meye ve istediğinde ulusal ve uluslararası standartlara uyma zorunluluğu getirmeye yetkilidir.
Maliye Bakanlığı gerek görmesi halinde, bu Tebliğde belirlenen esaslar ile sınırlı olmak üzere,
başka mükelleflere ait elektronik faturaları saklama hizmeti verenlerin bilgi işlem sistemlerini
denetleme yetkisine sahiptir.”

5. Sorumluluk ve Cezai Yaptırımlar
5.1. 397 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında bilgi işlem sis-

temlerinin entegrasyonu yöntemiyle elektronik fatura uygulamasından yararlanan mükellefler,
sistemlerini kesintisiz 7 gün 24 saat fatura ve ilgili mesajları alabilir ve gönderebilir halde açık
tutmak zorundadırlar. Mücbir sebepler dışında bu zorunluluğa uymayan mükelleflerin enteg-
rasyon izinleri iptal edilecek olup, elektronik fatura uygulamasını sadece portal yöntemiyle
kullanabileceklerdir.

5.2. Bilgi işlem sistemlerinin entegrasyonu yöntemiyle elektronik fatura uygulamasın-
dan yararlanan mükellefler, sistemleri üzerinde yapacakları bakım, onarım, gözden geçirme
vb. işlemler nedeniyle sistemlerine erişim kesintiye uğrayacak ise bu kesintiden önceki üç iş-
günü içerisinde hangi tarihte ve ne kadar süreyle sistemlerinin kesintiye uğrayacağını Gelir
İdaresi Başkanlığı’na bildirmekle yükümlüdürler. Kesinti süresi hiçbir surette iki günü aşa-
maz.

5.3. Elektronik fatura ve elektronik deftere ilişkin olarak bu Tebliğ ile getirilen zorun-
luluklara uymayanlar hakkında, Vergi Usul Kanununun ceza hükümleri tatbik olunur.

5.4. Elektronik fatura uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirilen mükellefler elektronik
fatura uygulamasına kayıtlı olan diğer mükelleflere kâğıt ortamında fatura düzenleyemezler;
düzenlemeleri halinde kâğıt ortamında düzenlenen bu faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.

5.5. Elektronik fatura uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirilen mükelleflerin
elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan diğer mükellefler tarafından gönderilen elektronik
faturaları almaları zorunludur. Bu zorunluluğa uymayan mükellefler hakkında Vergi Usul Ka-
nununun ilgili hükümlerinde belirtilen fatura almayan mükelleflere tatbik olunan cezai hüküm-
lerin uygulanacağı tabiidir.

5.6. Bu Tebliğ ile elektronik defter tutma zorunluluğu getirilen mükellefler kâğıt orta-
mında defter tutamazlar. Bu mükellefler kâğıt ortamında defter tutmaları halinde hiç defter tut-
mamış sayılırlar.

6. Yürürlük
6.1. Bu Tebliğ, yayımı tarihi itibarıyla yürürlüğe girer.
Tebliğ olunur.
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Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan:

TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ

YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY®’NİN DESTEKLENMESİ

HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/4)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2012/6)

MADDE 1 – Bu Tebliğ, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 7/12/2012 tarihli ve

2012/9 sayılı Kararına istinaden hazırlanmıştır.

MADDE 2 – 24/5/2006 tarihli ve 26177 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Ürün-

lerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin

Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/4)’in 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kuruluşların iştigal sahasına giren ürünlerinin yurtdışı pazarlarda markalaşması

amacıyla gerçekleştirecekleri tanıtım, reklam ve pazarlama projelerine ilişkin [görsel ve yazılı

tanıtım, gösteri (show), defile, ülke imaj kampanyası, pazar araştırması, sponsorluk, marka-

promosyon ajansı, fuar katılımı, internet sitesi tasarımı, basın-halkla ilişkiler, stratejik danış-

manlık giderleri ve benzeri] harcamaları,

a) Birlikler için %80 oranında ve proje başına yıllık en fazla 250.000 ABD Doları tu-

tarında,

b) Üretici Dernekleri ve Üretici Birlikleri için %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000

ABD Doları tutarında,

desteklenir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Şirketlerin, Bakanlık tarafından Marka Destek Programı kapsamına

alındığı tarihten sonra;

a) Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile destek

kapsamına alınan markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, %50 ora-

nında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları,

b) Stratejik İş Planlarında hedef pazarlar olarak belirtecekleri ülkelerde, destek kapsa-

mına alınan markaları ile ilgili olarak gerçekleştirecekleri tanıtım, reklam ve pazarlama faali-

yetlerine [görsel ve yazılı tanıtım, gösteri (show), defile, ülke imaj kampanyası, pazar araştır-

ması, sponsorluk, marka-promosyon ajansı, zincir marketlerin raflarına girebilmek için bir de-

faya mahsus ödenen listeleme bedeli, periyodik mağaza dergilerinde yer alma, internet sitesi

tasarımı, fuar katılımı, basın-halkla ilişkiler, doğrudan pazarlama (direct mailing), çağrı merkezi

hizmeti satın alınması, vb.] ilişkin harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD

Doları,
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c) Stratejik İş Planlarında hedef pazarlar olarak belirtecekleri ülkelerde destek kapsa-

mına alınan markaları ile ilgili olarak açtıkları mağaza/lokanta/kafe, ofis, depo ve satış sonrası

servis hizmeti veren birimlere ilişkin;

1) Brüt kira (depo için ardiye gideri, vergi/resim/harç dahil), belediye giderleri, anılan

birimlerin kiralanmasına yönelik uygun mahal araştırması ve komisyon harcamaları ile hukuki

danışmanlık giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 600.000 ABD Doları,

2) Kiralanan birimin konsept mimari çalışma ve kurulum/dekorasyon giderleri, %50

oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Doları,

ç) Stratejik İş Planlarında hedef pazarlar olarak belirtecekleri ülkelerde faaliyet gösteren

ve farklı markaların satıldığı teşhir mekanı (showroom)/büyük mağazalar (department

store)/marketlerde destek kapsamına alınan markalarıyla ilgili olarak kiraladıkları reyon, raf,

dekorasyonlu köşe (shop in shop), kiosk, stand (floor display) vb. tahsis edilmiş satış alanlarına

ilişkin brüt kira (vergi/resim/harç dahil), belediye giderleri, komisyon, hizmet, konsept mimari

çalışmaları harcamaları ile anılan birimlerin kiralanmasına yönelik uygun mahal araştırması

ile hukuki danışmanlık giderleri ve bu birimlere ilişkin kurulum/dekorasyon giderleri, %50

oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları,

d) Stratejik İş Planlarında hedef pazarlar olarak belirtecekleri ülkelerde destek kapsa-

mına alınan markalı ürünlerinin satışı amacıyla açtıkları teşhir mekanlarına (showroom) ilişkin

brüt kira (vergi/resim/harç dahil), belediye giderleri, komisyon, hizmet, konsept mimari çalış-

maları harcamaları ile anılan birimlerin kiralanmasına yönelik uygun mahal araştırması ile hu-

kuki danışmanlık giderleri ve bu birimlere ilişkin kurulum/dekorasyon giderleri, %50 oranında

ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları,

e) Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesi ve

mağaza/lokanta/kafe açılışı ve işletilmesini teminen gerçekleştirilen; kalite, hijyen, çevre bel-

geleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin danışmanlık dahil her

türlü giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları,

f) Destek kapsamına alınan markaları ile ilgili olarak franchise vermeleri halinde, franchising

sistemi ile yurtdışında açılacak ve faaliyete geçirilecek yıllık en fazla 10 mağazaya ilişkin;

1) Kurulum/dekorasyon harcamaları, %50 oranında ve mağaza başına en fazla 50.000

ABD Doları,

2) Kira giderleri %50 oranında, mağaza başına en fazla iki yıl süresince ve yıllık mağaza

başına azami 50.000 ABD Doları,

g) Kurumsal kimlik oluşturulması, stratejik şirket yapılandırılması, kalite kontrol sis-

temi oluşturulması, moda ve trendler, gastronomi, ürün ve ambalaj tasarımı, stratejik pazarlama,

perakende operasyonlar, şirket kuruluşu, mağaza açılması ve işletilmesi, uluslararası ihracat

ve hukuk, risk yönetimi, uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırıcı diğer her türlü iş yö-

netimi kapsamında satın alacakları danışmanlık giderleri ile Bilgisayarlı Tasarım (CAD), Ku-

rumsal Kaynak Planlaması (ERP), Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM), Müşteri İlişkileri Yönetimi
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(CRM), Kurumsal Performans Yönetimi (EPM), Perakende Yönetimi vb. bilgi yönetimi kap-

samında satın alacakları veya kiralayacakları yazılım ürünlerinin lisansları ve bunların yıllık

bakım-güncelleme bedelleri ile yazılımların devreye alınması, iyileştirilmesi ve idamesi için

yapacakları danışmanlık, eğitim ve dış kaynak kullanımı harcamaları, %50 oranında ve yıllık

en fazla 500.000 ABD Doları,

ğ) Destek kapsamına alınan markalı ürünleriyle ilgili, destek kapsamındaki şirket veya

harcama yetkisi verilen şirket tarafından istihdam edilen moda/endüstriyel ürün tasarımcısı,

aşçı/şef giderleri, aynı anda azami 3 kişi için, %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD

Doları,

h) Şirketlerin bu maddenin birinci fıkrasının (c), (ç) ve (d) bentleri çerçevesinde açtıkları

birimlerinin kirasının ciroya (depo için kullanılan palet miktarına) bağlı olması durumunda;

Bakanlık tarafından uygun görülen temel kira tutarı [temel kira uygulamasının bulunmadığı

birimlerde, yalnızca cironun yüzdesinden oluşan (depo için kullanılan palet miktarına göre he-

saplanan) ve Bakanlık tarafından incelenen ilk kira tutarı, temel kira kabul edilir] ile söz konusu

temel kira tutarının %50’sine kadar olan ciro kirası, ilgili bentlerde belirtilen limitler dâhilinde,

desteklenir.

(2) Şirketlerin bu maddenin birinci fıkrasında düzenlenen desteklerden yararlanabilmesi

için; kapsamdaki markalarına ve ilgili destek dönemine ilişkin olarak, Bakanlık tarafından yet-

kilendirilen danışmanlık şirketlerince gerçekleştirilecek Gelişim Yol Haritası çalışmasını yap-

tırmaları zorunludur. Şirketlerin bu fıkra uyarınca yaptığı harcamalar, ilgili destek dönemi için

en fazla 200.000 ABD Doları ve %75 oranında desteklenir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin

usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – (1) TURQUALITY® Komitesi tarafından TURQUALITY® destek

programı kapsamına alınan şirketlerin;

a) Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile TURQUALITY®

Sertifikasını haiz markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri,

b) Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesi ve

mağaza/lokanta/kafe açılışı ve işletilmesini teminen gerçekleştirilen; kalite, hijyen, çevre bel-

geleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin danışmanlık dahil

her türlü giderleri,

c) TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili, destek kapsamındaki

şirket veya harcama yetkisi verilen şirket tarafından istihdam edilen moda/endüstriyel ürün ta-

sarımcısı, aşçı/şef giderleri, aynı anda azami 5 kişi için,

ç) TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili olarak Stratejik İş Plan-

larında hedef pazarlar olarak belirtecekleri ülkelerde gerçekleştirilen tanıtım, reklam ve pazar-

lama faaliyetlerine [görsel ve yazılı tanıtım, gösteri (show), defile, fuar katılımı, ülke imaj kam-

panyası, pazar araştırması, sponsorluk, marka-promosyon ajansı, zincir marketlerin raflarına
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girebilmek için bir defaya mahsus ödenen listeleme bedeli, periyodik mağaza dergilerinde yer

alma, internet sitesi tasarımı, basın-halkla ilişkiler, doğrudan pazarlama (direct mailing), çağrı

merkezi hizmeti satın alınması, vb.] ilişkin harcamaları,

d) TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili olarak Stratejik İş Plan-

larında hedef pazarlar olarak belirtilen ülkelerde;

1) Açtıkları, aynı anda azami 50 adet mağaza/lokanta/kafeye ilişkin;

i) Brüt kira (depo için ardiye gideri, vergi/resim/harç dahil), belediye giderleri, anılan

birimlerin kiralanmasına yönelik uygun mahal araştırması ve komisyon harcamaları ile hukuki

danışmanlık giderleri,

ii) Kiralanan birimin konsept mimari çalışma ve kurulum/dekorasyon giderleri, mağa-

za/lokanta/kafe başına azami 200.000 ABD Doları,

2) Açtıkları ofis, depo, showroom, satış sonrası servis hizmeti veren birimler ile farklı

markaların satıldığı teşhir mekanı (showroom)/büyük mağazalar (department store)/market-

lerde kiraladıkları reyon, raf, dekorasyonlu köşe (shop in shop), kiosk, stand (floor display)

vb. tahsis edilmiş satış alanlarına ilişkin;

i) Brüt kira (depo için ardiye gideri, vergi/resim/harç dahil), belediye giderleri, anılan

birimlerin kiralanmasına yönelik uygun mahal araştırması ve komisyon harcamaları ile hukuki

danışmanlık giderleri,

ii) Kiralanan birimin konsept mimari çalışma ve kurulum/dekorasyon giderleri birim

başına azami 200.000 ABD Doları,

3) Franchise vermeleri halinde, franchising sistemi ile yurtdışında faaliyete geçirilecek,

5 yıllık destek süresi boyunca toplam azami 100 mağaza için,

i) Kira giderleri, aynı mağaza için en fazla iki yıl süresince ve yıllık mağaza başına aza-

mi 200.000 ABD Doları,

ii) Kurulum/Dekorasyon harcamaları mağaza başına azami 100.000 ABD Doları,

4) Şirketlerin bu maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin 1 ve 2 numaralı alt bentleri

çerçevesinde açtıkları birimlerin kirasının ciroya (depo için kullanılan palet miktarına) bağlı

olması durumunda; Bakanlık tarafından uygun görülen temel kira tutarı [temel kira uygulama-

sının bulunmadığı birimlerde, yalnızca cironun yüzdesinden oluşan (depo için kullanılan palet

miktarına göre hesaplanan) ve Bakanlık tarafından incelenen ilk kira tutarı, temel kira kabul

edilir] ile söz konusu temel kira tutarının %50’sine kadar olan ciro kirası,

e) Kurumsal kimlik oluşturulması, stratejik şirket yapılandırılması, kalite kontrol sistemi

oluşturulması, moda ve trendler, gastronomi, ürün ve ambalaj tasarımı, stratejik pazarlama, pe-

rakende operasyonlar, şirket kuruluşu, mağaza açılması ve işletilmesi, uluslararası ihracat ve

hukuk, risk yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM), bilgi-işlem gibi uluslararası pazarlarda

rekabet avantajını artırıcı diğer her türlü iş yönetimi kapsamında satın alacakları danışmanlık
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giderleri, Bilgisayarlı Tasarım (CAD), Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), Tedarik Zinciri

Yönetimi (SCM), Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), Kurumsal Performans Yönetimi (EPM),

Perakende Yönetimi vb. bilgi yönetimi kapsamında satın alacakları veya kiralayacakları yazılım

ürünlerinin lisansları ve bunların yıllık bakım-güncelleme bedelleri ile yazılımların devreye

alınması, iyileştirilmesi ve idamesi için yapacakları danışmanlık, eğitim ve dış kaynak kulla-

nımı harcamaları,

%50 oranında desteklenir.

(2) Şirketlerin bu maddenin birinci fıkrasında düzenlenen desteklerden yararlanabilmesi

için; kapsamdaki markalarına ve ilgili destek dönemine ilişkin olarak, Bakanlık tarafından yet-

kilendirilen danışmanlık şirketlerince gerçekleştirilecek Gelişim Yol Haritası çalışmasını yap-

tırmaları zorunludur. Şirketlerin bu fıkra uyarınca yaptığı harcamalar, ilgili destek dönemi için

en fazla 200.000 ABD Doları ve %75 oranında desteklenir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin

usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12 – (1) Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Birliklerin TURQUALITY®

Programının yürütülmesi konusunda;

a) Marka/TURQUALITY® destek programı kapsamına alınacak/alınan şirketlerin iş

yönetimi kalitesi, operasyonel mükemmellik düzeyi ve markalaşma potansiyellerinin belirlen-

mesi, performanslarının izlenmesi, program ve program kapsamındaki faaliyet ve işlemleri ile

harcama belgelerinin içeriği, doğruluğu, rayicine uygunluğu vb. hususlar ile TURQUALITY®

Programı kapsamında yapılan faaliyetlerle ilgili gerçekleştireceği her türlü denetim ve danış-

manlık giderleri,

b) Marka/TURQUALITY® destek programı kapsamına alınan şirketlere yönelik olarak

ürün ve üretim süreçlerinin iyileştirilmesi, operasyonel mükemmellik, stratejik konumlandır-

ma-planlama, pazar haberdarlığı, pazarlama, markalaşma, perakendecilik, halkla ilişkiler, ile-

tişim, reklam, vb. konularda gerçekleştireceği eğitim, seminer, rehberlik, danışmanlık vb. faa-

liyetlerine ilişkin giderleri,

c) TURQUALITY® Programının pazara giriş ve iletişim stratejisi kapsamında olumlu

Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi için yurtiçi ve yurtdışında gerçekleştireceği

her türlü halkla ilişkiler faaliyetleri (PR), Türk markalarının pazara giriş ve tutunmalarına yö-

nelik gerçekleştireceği her türlü organizasyonlara ilişkin giderler ile pazar istihbaratı, pazar

haberdarlığı, ulusal ve uluslararası iş ilişkileri ağı (networking), sponsorluk vb. giderleri,

ç) TURQUALITY® Programının kurumsallaştırılması ve TURQUALITY® Sekretarya-

sına yönelik giderleri ile eleman istihdamı ve eğitimine ilişkin harcamaları,

d) TURQUALITY® Programının stratejisinin güncellenmesi, yenilenmesi, geliştiril-

mesi, uygulanması ve program kapsamında yapılacak stratejik çalışmalara ilişkin harcamaları

ile bu konularda gerçek ya da tüzel kişilerden satın alacağı danışmanlık giderleri,

yıllık en fazla 35 milyon ABD Doları ve %100 oranında desteklenir.”

Sayfa : 64                               RESMÎ GAZETE                                14 Aralık 2012 – Sayı : 28497

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 64



MADDE 6 – Aynı Tebliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14 – (1) Bu Tebliğin 10 uncu maddesinde düzenlenen destek unsurlarından

yararlanmak için, şirketlerin başvuru formu ve ekindeki belgelerle doğrudan Bakanlığa müra-

caat etmesi, ön inceleme yapılması ve markanın Bakanlık tarafından Marka Destek Programı

kapsamına alınması gerekmektedir.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15 – (1) Bu Tebliğin 11 inci maddesinde belirtilen destek unsurlarından ya-

rarlanmak için, şirketlerin başvuru formu ve ekindeki belgelerle doğrudan Bakanlığa müracaat

etmesi, ön inceleme yapılması ve markanın Bakanlık/TURQUALITY® Komitesi tarafından

TURQUALITY® Destek Programı kapsamına alınması gerekmektedir.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18 – (1) Bu Tebliğin 9, 10 ve 11 inci maddelerinde belirtilen desteğin baş-

langıç tarihi, kuruluş ve şirketlerin bu Tebliğin 13, 14 ve 15 inci maddeleri çerçevesinde Ba-

kanlık/TURQUALITY® Komitesi tarafından destek kapsamına alındığı tarih olup, bu tarihten

itibaren gerçekleştirilen harcama ve faaliyetler desteklenebilir. Ancak şirketlerin destek ödemesi

her halükarda Stratejik İş Planları Bakanlık tarafından onaylandıktan sonra gerçekleştirilir.”

MADDE 9 – Aynı Tebliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti-

rilmiştir.

“(1) Yurtiçi tescili aynı şirket üzerine olan en fazla iki marka Tebliğin 10 ve/veya 11 inci

maddeleri kapsamına alınabilir. Yurtdışı tescilin ise, yurtiçi tesciline sahip şirket ya da bu şirketin

organik bağının bulunduğu şirkete ait olması gerekir.”

MADDE 10 – Aynı Tebliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 29 – (1) Bu Tebliğin 9, 10, 11 ve 12 nci maddelerinde belirtilen destek un-

surlarından yararlandırılacak olan kuruluş ve şirketlerin, Uygulama Usul ve Esaslarında dü-

zenlenen belgeleri ibraz etmesi zorunludur. Bakanlık, şirket ve kuruluşların harcama ve faali-

yetlerine ilişkin denetim/danışmanlık firmalarına rapor hazırlattırabilir.

(2) Şirket ve kuruluşların, Uygulama Usul ve Esaslarında düzenlenen belge ve faali-

yetleri, ilgili Ticaret Müşavirliği/Ataşeliğinin onayına tabidir. Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği’nin

bulunmadığı ülkelerde, belgelerin ilgili Türk Konsolosluğu’na onaylatılması gerekmektedir.

(3) Gerekli incelemenin yapılmasını teminen Uygulama Usul ve Esaslarında belirtilen

belgelerin, ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç 6 ay (fuar katılımı başvuruları için 12 ay)

içinde; otomasyon sisteminden yapılan başvuruyu müteakip şirketler tarafından üyesi oldukları

İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine, Kuruluşlar tarafından doğrudan Bakanlığa, ibraz edil-

mesi gerekmektedir.

(4) Usulüne uygun başvuru süresi olarak belirlenen 6 aylık (fuar katılımı başvuruları

için 12 ay) süre; ödeme belgesinin şirketler için Birlik, kuruluşlar için Bakanlık evrak kayıtla-

rına giriş yapılan tarih esas alınarak belirlenir.
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(5) Bakanlık/İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri tarafından yapılan inceleme ne-

ticesinde harcamalara ilişkin olarak tespit edilen eksik bilgi/belgelerin; şirkete/kuruluşa bildi-

rildiği tarihten itibaren 6 (altı) ay içerisinde Bakanlık/İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine

ibraz edilmemesi halinde, söz konusu harcamalar destek kapsamında değerlendirilmez. 6 aylık

süre; Birlik ve/veya Bakanlık tarafından otomasyon sistemi üzerinden yapılan inceleme neti-

cesinde, eksik bilgi/belge tamamlama görevinin firmanın görev listesinde bulunduğu süre top-

lamı üzerinden hesaplanır.”

MADDE 11 – Aynı Tebliğin 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 37 – (1) Bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde destek kapsamına alınan şirketler,

destek süresi içinde ve/veya bitiminde, Bakanlık tarafından uygulanan ve bu Tebliğde yer alan

destek unsurlarını içeren diğer “İhracata Yönelik Devlet Yardımları”ndan yararlandırılmazlar.

(2) Bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde harcama yetkisi verilen şirketler, destek kapsa-

mındaki markaya ilişkin harcamaları için, destek süresi içinde ve/veya bitiminde, Bakanlık ta-

rafından uygulanan ve bu Tebliğde yer alan destek unsurlarını içeren diğer “İhracata Yönelik

Devlet Yardımları”ndan yararlandırılmazlar.

(3) Bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde destek kapsamına alınan Kuruluşlar, destek kap-

samına alınan projelerine ilişkin harcamaları için, destek süresi içinde ve/veya bitiminde, Ba-

kanlık tarafından uygulanan ve bu Tebliğde yer alan destek unsurlarını içeren diğer “İhracata

Yönelik Devlet Yardımları”ndan yararlandırılmazlar.”

MADDE 12 – Aynı Tebliğin 24 üncü, 38 inci ve 39 uncu maddeleri yürürlükten kaldı-

rılmıştır.

MADDE 13 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

24/5/2006 26177

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 28/7/2007 26596

2- 31/12/2008 27097

3- 21/11/2009 27413

4- 22/11/2009 27414

5- 26/2/2010 27505

6- 16/5/2011 27936

7- 22/3/2012 28241

Sayfa : 66                               RESMÎ GAZETE                                14 Aralık 2012 – Sayı : 28497

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 66



14-12-2012 CUMA 

ORTASAYFA 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

14 Aralık 2012 

CUMA 
Sayı : 28497 

İLÂN BÖLÜMÜ 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

ID FAN YEDEK MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR 

EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

İKN: 2012/186484 

Flaktwoods marka PFS 200-100-22-TG model ID fanlarının 30 kalem yedek 

malzemelerinin alımı ve teslimi işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin 

a) Adresi : P.K. 9  17400-ÇAN/ÇANAKKALE 

b) Telefon ve faks numarası : 0 286 4353370 – 286 4353375 

c) Elektronik posta adresi : euascan1@ttmail.com  

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Teknik şartname esasları dahilinde; Flaktwoods marka 

PFS 200-100-22-TG model ID fanlarının 30 kalem 

yedek malzemelerinin alımı ve teslimi işi.  

b) Teslim yeri : EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

ÇAN/ÇANAKKALE  

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 190 takvim 

gününde teslim edilecektir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Komisyon Toplantı Salonu. 

b) Tarihi ve saati : 03/01/2013 - 14.00 

4 - İhale dokümanı EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü ile 

www.euas.gov.tr ve www.euas.gov.tr/can web adreslerinde görülebilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını KDV dahil 50,00 TL (Elli TL) karşılığı müdürlüğümüzden satın 

almaları zorunludur.  

5 - Teklifler 03/01/2013 Perşembe günü, saat 14.00’e kadar EÜAŞ 18 Mart Çan Termik 

Santralı İşletme Müdürlüğü Çan-ÇANAKKALE adresine elden teslim edilebileceği gibi, iadeli 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.  

6 - Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, Şirketimiz Satın Alma ve İhale 

Yönetmeliği Usul ve Esasları doğrultusunda yapılacaktır. 9841/1-1 
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EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALATYA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE AİT 

KAMU TAŞINIR MALLARI MÜBADELESİNE AİT İLAN 

Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden: 

4645 sayılı Kanun ve bu kanuna istinaden yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait 

Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, Hek ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet 

Satışına Dair Yönetmeliğin 38. maddesi uyarınca Malatya İl Emniyet Müdürlüğüne Ait 18 adet 

HEK durumda Taşıtın Teknik özellikleri Mübadele Tip Şartnamesinde belirtilen 7 Adet Taşıt ile 

mübadelesi yapılacaktır. 

1 - İdarenin; 

a) Adı : Malatya İl Emniyet Müdürlüğü 

a) Adresi : İnönü Mah. İstasyon Cad. No: 16 MALATYA 

b) Telefon ve faks numarası : 422 212 55 00 – 422 212 55 16 

c) Elektronik posta adresi  : malatyalojistik@egm.gov.tr 

2 - Mübadele Konusu İdare 

Tarafından Verilecek Malın : HEK durumda Taşıt 

Adı, niteliği, türü ve miktarı : 18 adet HEK durumda taşıtlar 

Durumu ve özellikleri  

(satışı/mübadelesi yapılacak  

taşıtların modeli, markası, motor  

hacmi ve gücü, kilometresi,  

faal olup olmadığı ve hasar  

durumu ile malın cinsi,  

markası, modeli, miktarı ve  

faal olup olmadığı) : Satışı/Mübadelesi yapılacak taşıtların durum ve 

özelliği ile ilgili bilgiler Mübadele Şartnamesinde 

veya idarede görülebilir. 

3 - Mübadele Konusu İdare  

Tarafından Alınacak Malın : Tip Şartnamenin 3. Maddesinde teknik özellikleri 

belirlenen 7 adet taşıt 

Adı, niteliği, türü ve miktarı : Ford CONNECT K210S 1.8 TDCİ 90PS Standart, 

Durumu ve özellikleri 

4 - İdare Tarafından Alınacak  

Malın/Malların Teslim Etme yeri : Mübadelede teklif edilen 7 Adet Taşıt Ankara 

Asfaltı 6. Km Vakıflar Bölge Müdürlüğü arkası 

MALATYA adresindeki Emniyet Müdürlüğü 

depoları adresine teslim edilecektir. 

5 - İdare Tarafından Verilecek  

Malın/Malların Teslim Alma yeri : Mübadele karşılığı verilecek 18 adet taşıt Ankara 

Asfaltı 6. Km. Vakıflar Bölge Müdürlüğü arkası 

MALATYA adresindeki Emniyet Müdürlüğü 

depoları Adresinden teslim alınacaktır. 
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6 - Mübadelenin; 

a) Yapılacağı yer : Emniyet Müdürlüğü Polisevi Şube Müdürlüğü 

Toplantı Salonu  (İnönü Mah. İnönü Cad. No: 172 

MALATYA 

b) Tarihi ve saati : 25/12/2012 Salı Günü saat: 14:00 

7 - Değer Tespit Komisyonu  

Tarafından Belirlenen  

Tahmini Bedel : 202.633,33 TL 

8 - İdare Tarafından Alınacak  

Malın/Malların  

Tahmini Bedeli : 204.824,69 TL 

9 - Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler: 

Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin; 

a) Mübadele Şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

b) Mübadele Şartnamesinde belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun idare 

tarafından alınacak mala ait tahmini bedelin %3 ünden (en az 6.144,75,-TL) az olmamak üzere 

kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki 

teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

c) Mübadele Şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun Tebligat adresini gösterir 

belgeyi, 

ç) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletname 

örneğini ve tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri örneğini, 

sunmaları zorunludur. 

10 - Mübadele, şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

11 - Mübadele şartnamesi hazırlanmış olup, mübadele dokümanı İnönü Mah. İstasyon 

Cad. No: 16 Malatya Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Satın Alma Büro Amirliği 

adresinde görülebilir ve 50,00,-TL (Elli Türk Lirası) karşılığında aynı adresten temin edilebilir. 

Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur. 

12 - Teklifler, 25/12/2012 Salı günü saat: 14:00’a kadar İnönü Mah. İstasyon Cad. No:16 

Malatya Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Satınalma Büro Amirliği adresine 

verilecektir. 

13 - Mübadele işlemi; yazılı tekliflerin alınmasının ardından, isteklilerin pey tekliflerini 

açık artırma usulü ile mübadele komisyonu önünde sözlü olarak belirtmeleri suretiyle 

gerçekleştirilir. 

14 - Sözleşme yapılacaktır. Ancak, sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin 

eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve kesin teminat 

yatırılması zorunlu değildir. 

15 - Bu işin tamamına teklif verilecek olup, kısmi teklif verilmeyecektir. 

16 - İlan tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 09:30 ile 

16:30 saatleri arasında; mübadelesi yapılacak olan 18 adet taşıt, Ankara Asfaltı 6. Km. Vakıflar 

Bölge Müdürlüğü arkası Emniyet Müdürlüğü depoları MALATYA adresinde görülebilir. 

17 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim 

günüdür. 

18 - İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 10030/1-1 



Sayfa : 70 RESMÎ GAZETE 14 Aralık 2012 – Sayı : 28497 

 

MALATYA BELEDİYESİNE AİT OTOBÜSLERİN VE HATLARININ 

KİRALANMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Malatya Belediyesinden: 

Malatya Belediyesine ait otobüslerin ve hatlarının Kiralanması İşi 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanununun 36. Maddesi gereğince Kapalı teklif Usulü ile ihale edilecektir. 

1. İdarenin 

1.1. Adresi : Malatya Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü – İnönü 

Mahallesi İnönü Caddesi No: 218  44080 Merkez/MALATYA 

1.2. Telefon Numarası : 0 422 377 13 91 

1.3. Faks Numarası : 0 422 377 13 92 

2. İhale konusu işin 

2.1. Niteliği : Malatya Belediyesine ait otobüs ve hatlarının Kiralanması İşi 

2.2. Bulunduğu Yer : Malatya Merkez 

3.Muhammen Bedeli : İhale konusu işin aylık muhammen bedeli 1.545.600,00 TL 

(Birmilyonbeşyüzkırkbeşbinaltıyüz TL) (Yıllık) dir. 

3. İhalenin 

3.1. Yapılacağı Yer : Malatya Belediyesi Encümen Toplantı Salonu 

3.2. Tarihi ve saati : 25.12.2012 SALI günü, Saat 14.30 da 

3.3. Geçici Teminatı : Yıllık Muhammen bedelinin %3’ü olan 46.368,00,-TL 

(Kırkaltıbinüçyüzaltmışsekiz) TL’dir. 

3.4. İşin Süresi 21 Ay dır. 

3.5. İhaleye iştirak edecekler 500,00,-TL dosya bedelini idare hesabına yatırıp şartname 

satın olmak zorundadır. 

4. İhaleye Katılabilmek için İsteklilerin sunması gereken belgeler ; 

a) Kanuni ikametgah sahibi olmak, 

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

elektronik posta adresi, 

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek odasına kayıtlı 

olduğunu gösterir belge. 

1-) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve 

Sanatkar Siciline kayıtlı olduğunu gösterir, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge. 

2-) Tüzelkişi olması halinde, tüzel kişiliğinin idare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri 

makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğinin sicil belgesi. Türkiye’de şubesi 

bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk 

konsolosluğu veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir. 

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerini 

vermesi 

1-) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli İmza Sirküleri 

2-) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de 

şubesi bulunmayan tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk 

Konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.) 

e)  Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim Borcu ve Kesinleşmiş Vergi Borcu olmadığına dair 

Taahhütname, 

f) Madde 3.3 te belirtilen tutar kadar nakit teminat veya teminat mektubu, 

g) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adıma teklifte bulunacak kimselerin 

vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de 
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şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk 

Konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığınca onaylanmış olması gereklidir.) 

h) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğine uygun olarak 

ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi (ihale üzerinde 

kaldığı takdirde, noter tasdikli ortaklık sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler 

vasıtasıyla imzalarlar.) 

i) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

j) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname, 

k) Teklif mektubu (İç zarf İçerisinde), 

l) İsteklinin ortak girişim olması halinde (c), (d), (e), (g) bentlerinde yer alan belgelerin 

her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

5. İhaleye girebilmek için; 4. Maddede belirtilen belgelerle birlikte hazırlayarak 

25.12.2012 SALI günü, Saat 14.30’a kadar Malatya Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü’ne 

sıra numaralı alındı belgesi karşılığı teslim edeceklerdir. 

6. Başvuru Dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi olsa 

dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde 

isteklilerce yapılacak müracaatlar ve/veya birden fazla yapılacak başvurular değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

7. Bu işin ihalesine katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten 

sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. 

8. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler 

kabul edilmeyecektir. 

9. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir. 

 9946/1-1 

—— • —— 

HEMZEMİN GEÇİT MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2012/184637 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 346 2217000-4108      0 346 2237677 

c) Elektronik Posta Adresi : 4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 

İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı adı : Hemzemin geçitlerin kontrollü hale 

getirilmesi için 3 kalem malzeme satın alınması işi. 

2 – İhalenin: 

a)Yapılacağı Yer : TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü 

b) Tarih ve Saati : 24/12/2012  Saat : 14:00 

3 - Yukarıda belirtilen hizmet alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 

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

dokümanında belirtilmiştir. 

4 - İhale dokümanı TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale 

Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunlu olup TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 50,00 TL. 

bedelle temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 9921/1-1 
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II. ÜNİTESİNE AİT 220 V DC SİSTEME BAĞLANMAK ÜZERE 2 V. 1200 AH SABİT TESİS 

AKÜ BATARYA GRUBU VE 110 V. DC SİSTEME BAĞLANMAK ÜZERE 2 V. 500 AH 

SABİT TESİS AKÜ BATARYA GRUBUNUN İMALİ, NAKLİYESİ VE MONTAJ  

İMALİ VE EÜAŞ’A TESLİMİ İHALESİ YAPILACAKTIR 

EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

Aşağıda özellikleri belirtilen malzeme açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2012/180348 

1 - Teşekkülün; 

a) Adresi : EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

P.K: Seyitömer/KÜTAHYA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0–274–248 56 60 (Pbx)  Fax: 0–274–248 56 65 

c) Elektronik Posta Adresleri : www.euas.gov.tr & www.somtes.gov.tr 

2 - İhale Konusu İşin: a) 

 

Sıra No Malzemenin Adı Miktar (Adet) 

1 2 V. 1200 Ah Akü Bataryası 110 

2 2 V.   500 Ah Akü Bataryası 55 

TOPLAM  

 

b) Teslim Yeri : EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Seyitömer/KÜTAHYA 

c) Teslim Süresi : Sözleşmenin İmzalanmasına Müteakip 75 Takvim günü 

d) Dosya No : Ticaret 2012/108 

e) İhale Usulü : Açık İhale 

3 - İhalenin; 

a) Yapılacağı Yer : EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

İhale Komisyonu Toplantı Odası Seyitömer/KÜTAHYA 

b) İhale Tarihi ve Saati : 03.01.2013 günü Saat: 14.00 

4 - İhaleye Katılma ve İstenilen Belgeler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

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

Belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 

alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu 

gösterir belge, 

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

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, 

tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat, 

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) İhale dokümanının satın alındığını gösterir belge, 

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

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

r) Aküler TSE standartlarına göre uygun imal edilecektir. Firmalar TSE standart belgesini 

teklif dosyasında sunacaklardır. 

İsteklinin teklifi ile birlikte yanıltıcı belge verdiği veya yanıltıcı beyanda bulunduğu, 

belgelerde tahrifat yapıldığı tespit edilirse, teklifi değerlendirmeye alınmaz ve geçici teminatı irad 

kaydedilir. Sözleşmenin imzalanmasından sonra böyle bir durum tespit edilirse, kesin teminatı 

EÜAŞ lehine irad kaydedilir ve sözleşme feshedilerek Kamu İhale Kanununu 58. madde 

hükümleri uygulanır. 

Her iki halde de İstekli/Yüklenici EÜAŞ’a hiç bir itirazda bulunamaz. 

5 - İhale Dökümanı: 

a) EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 

istenildiği takdirde KDV Dahil 50,-TL (Y.Elli Türk Lirası) Bedeli mukabili bu adresten temin 

edebilirler. İhaleye teklif verecek isteklilerin İhale dokümanı satın almaları zorunludur. 

b) Firmalar ihale doküman bedelini Müdürlüğümüz veznesine veya Kütahya Vakıflar 

Bankası Şubesi neznindeki TR89 0001 5001 5800 7281 1575 49 IBAN no’lu hesaba yatırıp 

doküman bede-linin yatırıldığını gösterir makbuz karşılığı elden veya tebligat adresi, telefon, faks 

numarası, vergi dairesi ve vergi numarasını gösterir kaşeli ve imzalı yazı ile istenebilir. 

6 - Teklifler ihale günü 03.01.2013 günü saat 14.00’e kadar EÜAŞ Seyitömer Termik 

Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikme nedeni ile geç gelen teklifler değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) Takvim 

günü olacaktır. 

8 - Bu İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı firmalar ile ortaklık yapan yerli 

firmalar bu ihaleye katılamazlar. 

9 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

10 - Konsorsiyumlar bu ihale konusu iş için teklif veremez. 

11 - Teklif zarfları ihale günü saat 14.00’de EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğünde katılımcılar huzurunda alenen açılacaktır. 

12 - İş bu ihale 4734 sayılı kanunun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında 04.12.2008 tarih 

27074 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “EÜAŞ Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunun 3.maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı Mal ve Hizmet alımı kapsamındaki 

yönetmelik” usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 9675/1-1 
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CNC ÇOK MİLLİ OTOMATİK TORNA SATIN ALINACAKTIR 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2012/188664 

1 - İdarenin; 

a) Adresi : MKE Genel Müdürlüğü, Yatırım Planlama Dairesi 

Başkanlığı, 06330 Tandoğan/ANKARA 

b) Telefon – faks numarası : 0312 296 12 23 – 0312 223 20 06 

c) Web sayfası : www.mkek.gov.tr 

2 - İhale konusu işin : 

a) Niteliği, türü : Mal Alımı 

b) Miktarı : 1 (bir) adet 

c) Malların teslim edileceği yer : 

c.1) Yabancı istekliler için : Mallar INCOTERMS 2010’a göre (yayın no 715) CIP-

ANKARA olarak teslim edilecektir. 

c.2) Yerli istekliler için : Mallar MKE Maksam Makina ve Maske Fabrikası 

Müdürlüğü, ANKARA adresinde teslim edilecektir. 

d) Teslim süresi : Sözleşme’nin yürürlük tarihinden itibaren CNC Çok 

Milli Otomatik Torna’nın teslimatının gerçekleştirileceği 

ana kadar geçen süredir. 

3 - İhalenin; 

a) Yapılacağı yer : MKE Genel Müdürlüğü, Yatırım Planlama Dairesi 

Başkanlığı, 716 no.lu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 12/03/2013, 10.30 

4 - İhale dokümanının bedeli, satın alınacağı ve görüleceği adres; 

a) İhale dokümanının satış bedeli (Katma Değer Vergisi dahil) : 500,-TL (beşyüz Türk 

Lirası) 

b) İhale dokümanı, dokümanın bedeli, MKE Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi 

Başkanlığı B Blok 2 nci kat Merkez Muhasebe Müdürlüğüne yatırılıp buradan alınan makbuzun 

ibrazı ile MKE Genel Müdürlüğü Yatırım Planlama Dairesi Başkanlığı 7 nci kat 719 No.lu 

odadan alınacaktır. 

c) İhale dokümanı, “MKE Genel Müdürlüğü Yatırım Planlama Dairesi Başkanlığı, 7. kat 

oda no: 719” adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak İdare’ye teklif vermek isteyenlerin alım 

organınca onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. 

5 - Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati; 

a)  Tekliflerin sunulacağı yer: MKE Genel Müdürlüğü, Yatırım Planlama Dairesi 

Başkanlığı, Haberleşme Servisi, 7. Kat, 718 No.lu Oda. 

b) Tarih ve saati: 12/03/2013, 10.30 

6 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri; 

İstekli; 

6.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik 

posta adresini, 

6.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

Belgesini, 

6.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerini, 

6.4. İdari Şartname’nin 10.1 ve 10.2 nci maddelerinde belirtilen durumlarda olmadığına 

dair belge ve İdari Şartname’nin 10.3, 10.4, 10.5 ve 10.7 maddelerinde belirtilen durumlarda 

olmadığına dair yazılı beyanını, 

6.5. Teklif mektubunu (şekli ve içeriği İdari Şartname’nin 21 inci maddesinde belirtilen 

proforma fatura), 

6.6. Şahıs şirketi ise şirket ortaklarını, sermaye şirketi ise sermayesinin yarısından 

fazlasına sahip olan ortakları, başka bir şahıs şirketinde ortak olması durumunda bu şirketi, 
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sermaye şirketinde ortak olması durumunda ise sermaye şirketinin yarısından fazlasına sahip olma 

durumunu gösteren beyanını, 

6.7. İmalatçı olması halinde, CNC Çok Milli Otomatik Torna’nın imalatçısı olduğunu 

belgeleyen ve İstekli’nin yerleşik olduğu ülkenin Ticaret ve/veya Sanayi Odasınca veya yerleşik 

olduğu ülkenin mevzuatına uygun yetkili kurumunca tasdik edilmiş İmalatçılık Belgesi’ni, 

6.8. Yetkili Satıcı olması halinde Yetkili Satıcılık Belgesi’ni, 

6.9. Türkiye’deki Serbest bölgelerde faaliyet gösteren İmalatçı veya Yetkili Satıcı olması 

durumunda, İmalatçı Belgesi veya Yetkili Satıcılık Belgesi’nin yanı sıra İstekli’nin hangi serbest 

bölgede ve hangi konuda faaliyette bulunduğunu gösteren Serbest Bölge Faaliyet Belgesi’ni, 

6.10. Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, AQAP-2000 serisi veya TÜRKAK tarafından 

Akredite edilmiş kuruluşlardan alınan ISO 9001:2008 veya Uluslararası Akreditasyon Forumu 

(International Accreditation Forum-IAF) Karşılıklı Tanıma Anlaşmasında yer alan Ulusal 

Akreditasyon kuruluşlarınca akredite edilmiş kuruluş tarafından verilen ISO 9001:2008 Kalite 

Yönetim Sistemi Belgesinden herhangi birini, 

6.11. Yetkili Satıcı olması halinde, Üretici Firma’nın Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’ne 

sahip olduğuna dair taahhütnameyi, 

6.12. T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca verilen “Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik 

Belgesi” veya “TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi”ne sahip olduğuna dair teyidini, 

6.13. Teklifini temsilcilik/mümessillikleri aracılığı ile gönderiyorsa temsilcinin/mümessilin 

kendisini temsile yetkili olduğunu gösteren Temsilcilik Belgesi’ni, 

6.14. Teklif edilen CNC Çok Milli Otomatik Torna ile ilgili referans listesini teklifi ile 

birlikte sunacaktır. 

7 - Bu ihaleye İdari ve Teknik Şartnamedeki katılma koşullarını sağlayan tüm Yerli ve 

Yabancı İstekliler katılabilecektir. 

8 - İdare gerekli gördüğü takdirde ihale tarih ve saatinden önce ihaleyi iptal etmekte 

serbesttir. 

9 - Ortak girişimler ve konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

10 - İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt-yüklenicilere yaptırılamaz. 

11 - İstekliler tekliflerini detaylandırılmış sabit toplam fiyat üzerinden vereceklerdir. 

12 - Teklifi uygun bulunan İstekliler ile yapılan fiyat görüşmesi neticesinde ortaya çıkan 

toplam bedel üzerinden birim fiyatlı sözleşme yapılacaktır. 

13 - Yabancı İstekli’nin teklif dili İngilizce, yerli İstekli’nin teklif dili Türkçe olacaktır. 

14 - Teklif fiyatı tek ve konvertible bir para biriminde olacaktır. 

15 - Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. Alternatif teklif verilmeyecektir. 

16 - Teklif fiyatı sabit olacak ve sözleşmenin yürütüldüğü süre boyunca (Kesin Kabul 

Sertifikası’nın imzalanmasına kadar) eskalasyon uygulanmayacaktır. 

17 - Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 150 (yüz elli) takvim günüdür. 

18 - Tekliflerin değerlendirilmesinde Yerli İstekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 

19 - Sözleşme bedelinin %25’i Avans olarak verilecektir. 

20 - Bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3üncü maddesinin (g) bendi 

kapsamında MKE Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliği’nin 24 üncü 

maddesine istinaden açık ihale usulü uygulanacaktır. 

21 - Bu ihale, Ceza ve Yasaklara ilişkin hükümler haricinde 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri kanununa tabi değildir. 

22 - İdare yetersiz ya da eksik teklifleri reddetme, ihaleyi iptal etme ya da ihaleyi kısmen 

ya da tümüyle herhangi bir istekliye vermekte serbesttir. 

23 - İhaleyi alamayan İstekli hiçbir hak ya da tazminat talep edemez. 

24 - Teklifler, İstekliler tarafından Teknik ve İdari Şartname ile Eklerinde belirtilen 

hükümlere uygun olarak verilecektir. 

İlan olunur. 9969/1-1 
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TCDD 3. BÖLGE YOL MÜDÜRLÜĞÜ AYDIN YOL BAKIM ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ 

MINTIKASINDAKİ KORUMALI HEMZEMİN GEÇİTLERİN KORUNMASI, BAKIMI 

VE 83 ADET HEMZEMİN GEÇİT İŞLETME GÖREVLİSİNİN 26 ADET KORUMALI 

HEMZEMİN GEÇİTTE 12 AY SÜRE İLE HİZMET ALIMI YAPTIRILMASI İŞİ 

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2012/183677 

1. İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi 

No: 121/A  35220 Alsancak/İzmir 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 232 464 31 31 /4108 ---- 0 232 464 77 98 

c) Elektronik Posta Adresi  : 3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 

Şartnamenin Görülebileceği  

İnternet Adresi : www.tcdd.gov.tr. 

www.malzeme.tcdd.gov.tr 

2. İhale konusu malın adı ve miktarı : TCDD 3. Bölge Yol Müdürlüğü AYDIN Yol 

Bakım Onarım Müdürlüğü Mıntıkasındaki Korumalı Hemzemin Geçitlerin Korunması, Bakımı ve 

83 Adet Hemzemin Geçit İşletme Görevlisinin 26 Adet Korumalı Hemzemin Geçitte 12 Ay Süre 

İle Hizmet Alımı Yaptırılması İşi. 

3. Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık 

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

dokümanında belirtilmiştir. 

4. Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına 26/12/2012 Çarşamba Günü Saat 15.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5. İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV Dahil)  500,00.- TL bedelle 

temin edilebilir. 

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

7. Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 9810/1-1 

————— 
TCDD 3. BÖLGE YOL MÜDÜRLÜĞÜ UŞAK YOL BAKIM ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ 

MINTIKASINDAKİ KORUMALI HEMZEMİN GEÇİTLERİN KORUNMASI, BAKIMI 

VE 28 ADET HEMZEMİN GEÇİT İŞLETME GÖREVLİSİNİN 9 ADET KORUMALI 

HEMZEMİN GEÇİTTE 12 AY SÜRE İLE HİZMET ALIMI YAPTIRILMASI İŞİ 

İhale Kayıt No : 2012/184135 

1. İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi 

No: 121/A  35220 Alsancak/İzmir 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 232 464 31 31 /4108  ---- 0 232 464 77 98 

c) Elektronik Posta Adresi  : 3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 

Şartnamenin Görülebileceği  

İnternet Adresi  : www.tcdd.gov.tr. 

www.malzeme.tcdd.gov.tr 

2. İhale konusu malın adı ve miktarı : TCDD 3. Bölge Yol Müdürlüğü UŞAK Yol Bakım 

Onarım Müdürlüğü Mıntıkasındaki Korumalı Hemzemin Geçitlerin Korunması, Bakımı ve        
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28 Adet Hemzemin Geçit İşletme Görevlisinin 9 Adet Korumalı Hemzemin Geçitte 12 Ay Süre 

İle Hizmet Alımı Yaptırılması İşi. 

3. Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık 

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

dokümanında belirtilmiştir. 

4. Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına 27.12.2012 Perşembe Günü Saat 10.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5. İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV Dahil) 300,00.-TL bedelle 

temin edilebilir. 

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

7. Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 9818/1-1 

————— 
TCDD 3. BÖLGE YOL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR YOL BAKIM ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ 

MINTIKASINDAKİ KORUMALI HEMZEMİN GEÇİTLERİN KORUNMASI, BAKIMI 

VE 68 ADET HEMZEMİN GEÇİT İŞLETME GÖREVLİSİNİN 20 ADET KORUMALI 

HEMZEMİN GEÇİTTE 12 AY SÜRE İLE HİZMET ALIMI YAPTIRILMASI İŞİ 

İhale Kayıt No : 2012/183600 

1. İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi 

No: 121/A  35220 Alsancak/İzmir 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 232 464 31 31 /4108  ---- 0 232 464 77 98 

c) Elektronik Posta Adresi : 3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 

Şartnamenin Görülebileceği  

İnternet Adresi : www.tcdd.gov.tr. 

www.malzeme.tcdd.gov.tr 

2. İhale konusu malın adı ve miktarı  : TCDD 3. Bölge Yol Müdürlüğü İZMİR Yol Bakım 

Onarım Müdürlüğü Mıntıkasındaki Korumalı Hemzemin Geçitlerin Korunması, Bakımı ve 68 Adet 

Hemzemin Geçit İşletme Görevlisinin 20 Adet Korumalı Hemzemin Geçitte 12 Ay Süre İle 

Hizmet Alımı Yaptırılması İşi. 

3. Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık 

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

dokümanında belirtilmiştir. 

4. Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına 26.12.2012 Tarihi Çarşamba Günü Saat 10.00’da kadar verilmiş veya gelmiş olması 

şarttır. 

5. İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV Dahil)  500,00.-TL bedelle 

temin edilebilir. 

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

7. Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 9819/1-1 
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TCDD 3. BÖLGE YOL MÜDÜRLÜĞÜ BALIKESİR YOL BAKIM ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ 

MINTIKASINDAKİ KORUMALI HEMZEMİN GEÇİTLERİN KORUNMASI, BAKIMI VE 

76 ADET HEMZEMİN GEÇİT İŞLETME GÖREVLİSİNİN 19 ADET KORUMALI 

HEMZEMİN GEÇİTTE 12 AY SÜRE İLE HİZMET ALIMI YAPTIRILMASI İŞİ 

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2012/184374 

1. İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi 

No: 121/A  35220 Alsancak/İzmir 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 232 464 31 31 /4108  ---- 0 232 464 77 98 

c) Elektronik Posta Adresi  : 3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 

Şartnamenin Görülebileceği  

İnternet Adresi  : www.tcdd.gov.tr. 

www.malzeme.tcdd.gov.tr 

2. İhale konusu malın adı ve miktarı : TCDD 3. Bölge Yol Müdürlüğü BALIKESİR Yol 

Bakım Onarım Müdürlüğü Mıntıkasındaki Korumalı Hemzemin Geçitlerin Korunması, Bakımı ve 

76 Adet Hemzemin Geçit İşletme Görevlisinin 19 Adet Korumalı Hemzemin Geçitte 12 Ay Süre 

İle Hizmet Alımı Yaptırılması İşi. 

3. Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık 

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

dokümanında belirtilmiştir. 

4. Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına 27.12.2012 Perşembe Günü Saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5. İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV Dahil)  500,00.-TL bedelle 

temin edilebilir. 

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

7. Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 9820/1-1 

—— • —— 

TAŞINMAZ ÜZERİNE 30 YIL SÜREYLE, “ÖZEL OKUL YAPILMAK ÜZERE” 

YAPIM KARŞILIĞI KİRA İHALESİNE ÇIKARTILMIŞTIR 

İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğünden: 

Bölge Müdürlüğümüzce aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz üzerine 2886 Sayılı Devlet 

İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü, Vakıflar Meclisinin 07.06.2012 tarih 

ve 358/283 sayılı kararı ve 31.10.2012 tarihli Başbakanlık oluru gereği 30 yıl süreyle, “özel okul 

yapılmak üzere” yapım karşılığı kira ihalesine çıkartılmıştır. 

İLİ : İZMİR 

İLÇESİ : TİRE 

MAHALLE VEYA KÖYÜ : TURAN 

CİNSİ : ARSA 

YÜZÖLÇÜMÜ (m2) : 3013.83 m2  -   8242.86 m2 

ADA NO : 1604 

PARSEL NO : 2 – 3 

VAKIFLAR MECLİSİNİN 

KARAR TARİH ve : 07.06.2012 
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NO’SU : 358/283 

MUHAMMEN BEDEL : 7.140.588,75,-TL 

(yedimilyonyüzkırkbinbeşyüzseksensekiztürklirasıyetmiş-

beşkuruş) 

GEÇİCİ TEMİNAT : 214.217,67,-TL 

(ikiyüzondörtbinikiyüzonyeditürklirasıaltmışyedikuruş) 

İHALE TARİHİ VE SAATİ : 27.12.2012 Perşembe günü saat 14:00 

İŞİN ADI : “İzmir İli Tire İlçesi, Turan Mahallesinde bulunan, 

tapuda 1604 ada, 2 ve 3 parsellerde kayıtlı taşınmazların “özel okul yapılmak üzere” yapım 

karşılığı kiraya verilmesi işi” 

Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaza ilişkin alınmış Vakıflar Meclisinin 07.06.2012 

tarih ve 358/283 nolu kararına istinaden; 

1 - Sözleşme tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde, her türlü finansmanın yüklenicisi 

tarafından karşılanmak üzere özel eğitim tesisi alanı yapımına yönelik projelerin hazırlatılması, 

ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması ve inşaatın bitirilerek yapının 

işletmeye açılması, aksi halde sözleşmenin tek taraflı fesih edilerek İdareye yatırılan kesin teminat 

ve aylık kiraların gelir kaydedilmesi, yapılan hiçbir masrafın İdareden talep edilememesi, 

2 - Kira bedellerinin; 

a) İlk 3 (üç) yıl (yer tesliminden itibaren) aylık 1.000,00 (bin) TL kira alınması 

b) 4.(dördüncü) yıl aylık 19.000,00 (ondokuzbin) TL kira alınması, 4.yıldan itibaren 

sözleşme süresinin sonuna kadar her yıl bir önceki yılın kira bedeline ÜFE (On iki aylık 

ortalamalara göre değişim % oranı) yıllık yasal artışları eklenerek bulunacak yıllık kira bedeli 

kadar kira alınması, 

3 - Sözleşme süresi sonunda yüklenici tarafından tesisin bakımlı bir şekilde ve bila bedel 

İdarenin tasarrufuna terk edilmesi 

4 - Kiracı tarafından vakıf taşınmazlar üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler 

konulmaması, kiracının talep etmesi halinde kira sözleşmesinin şahsi bir hak olarak tapu siciline 

Bölge Müdürlüğünce şerh edilebileceği 

5 - Mimari avan proje bedelinin, Mimarlar Odasınca belirlenen tarife bedelinden fazla 

olmamak üzere proje müellifine sözleşmeden önce yüklenici tarafından def’aten ödenmesi 

6 - İlgili mevzuata aykırı herhangi bir nedenle; mahkeme kararına istinaden taşınmazın 

sözleşme süresi sonunda her halükarda Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne terk ve teberru edileceğine 

dair noterden taahhütname alınması, 

7 - İnşaat bitirilip işletmeye açılıncaya kadar taşınmazın ve tesisin başka bir amaçla 

kullanılmaması, 

8 - İmarda iyileştirme olması durumunda (kat adedi artışı, alan artışı) yapılan iyileştirme 

doğrultusunda kira oranlarının arttırılması, imardan ya da parselin kadastral durumundan 

kaynaklanabilecek her türlü değişikliğin yüklenici tarafından yapılması ve her türlü masrafın 

karşılanması, 

9 - 3194 sayılı kanuna göre İdaremize ait parselden kamuya terk edilmesi gereken kısım 

var ise bedelsiz terk edilmesi 

Şartlarıyla söz konusu vakıf taşınmazları, proje ve inşaat süresi dahil toplam 30 yıl süre 

ile yapım karşılığı kira ihalesine çıkartılmıştır. 

İhaleye iştirak edecek istekliler; 

1 - İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Fevzipaşa Bulvarı No:4 Konak/İZMİR 

adresinde bulunan İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında, Bölge Müdürlüğü’nce 

oluşturulacak İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 
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2 - Sözleşme, şartname ve tüm ekleri; mesai saatleri içerisinde Fevzipaşa Bulvarı No: 4 

Konak/İZMİR adresinde bulunan İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında görülüp, 

50,00 TL karşılığında temin edilebilir. 

3 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, ihale şartnamesinin 6. maddesine göre 

hazırlayacakları tekliflerini aynı şartnamenin 7. maddesi doğrultusunda 27.12.2012 tarih ve saat 

14.00’e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale 

Komisyonu Başkanlığına imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir. 

4 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında 

dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir. 

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir. 

a) İç zarf, (Şartnamenin 6. maddesine göre hazırlanacaktır) 

b) Kanuni ikametgâh belgesini vermesi, (2012 yılında alınmış) (Bu belge Muhtarlıktan 

alınacaktır. Şirketlerde bu belge aranmayacaktır) 

c)  Türkiye'de tebligat için adres gösteren imzalı bildirim vermesi. (İrtibat için telefon ve 

faks numarası ile varsa elektronik posta adresi de bu bildirimde bulunacaktır.) 

d) İhalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkârlar 

Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi. 

d1) Gerçek kişi olması halinde, ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve 

Sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi. 

d2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir 

makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin 

aslını veya noter tasdikli suretini vermesi. 

e)  İmza sirküleri vermesi; 

İsteklinin, ihalenin yapıldığı tarihte geçerliliği devam eden noter onaylı imza sirküleri 

vermesi : 

e1) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi, 

e2) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

f) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyorsa, istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin, geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin 

geçerliliği devam eden noter tasdikli imza beyannamesi vermesi, 

g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak 

hazırlanmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesi vermesi, (Örneğe göre) 

h) Mali Durum Bildirimi ve Banka referans mektubu (muhammen bedelin en az % 10'si 

kadar kullanılmamış nakit kredisi ve teminat kredisi) (Genel Müdürlük teyit yazılı.) (Örneğe göre) 

ı) İlk ihale ilan tarihinden sonra İlgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına 

dair belge vermesi. 

i) İlk ihale ilan tarihinden sonra İlgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış prim borcu 

olmadığına dair belge vermesi. 

j) Şirketlerin öz kaynaklarını gösterir bir önceki yıla ait bilânçosunun ilgili Vergi 

Dairesinden veya yeminli mali müşavir tarafından tasdik edilmiş aslı veya noter tasdikli suretini 

vermesi.(Gerçek kişilerde bu belge aranmaz.) 

k) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğünü belirtir İzmir Vakıflar Bölge 

Müdürlüğü’nden temin edilecek yer gördü belgesi. 

l) 2886 Sayılı Yasaya uygun alınmış (limit içi – süresiz)  geçici teminat mektubu (Örneğe 

göre) veya İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün Vakıflar Bankası İzmir Finansmarket Şubesindeki 

TR 770001500158007292418107 nolu hesabına yatırılmış (işin adının açıkça belirtilmiş olduğu) 
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214.217,67-TL  (ikiyüzondörtbinikiyüzonyeditürklirasıaltmışyedikuruş) tutarındaki geçici teminat 

banka dekontu. 

m) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (b, c, d, e, f, g, ı, i, j) bentlerinde 

belirtilen belgeleri vermek zorundadır. 

n) Şartnamedeki örneğe uygun olarak; teknik personel taahhütnamesi; 

o) İhale dokümanının alındığına dair belge; 

Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliklerin (d2), (e2) ve (f) bentlerinde 

istenen belgeleri, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye 

Dışişleri Bakanlığı’nca onaylatmış olması gerekir. 

Dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarfı kapatıp, üzerine isteklinin adı ve soyadı, 

Ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en geç 27.12.2012 tarih ve 

saat 14.00’a kadar ihale komisyonu başkanlığına vermek zorundadırlar. 

5 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler 

kabul edilmeyecektir. 

6 - Bu iş için yapılmış olan tüm ilan bedelleri, avan proje bedeli dâhil tüm giderler (ihale 

karar pulu, damga vergisi vs.) sözleşme esnasında defaten istekli tarafından ödenecektir. 

İdare, gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli 

tespitte serbesttir. 

İlan olunur. 9401/1-1 

—— • —— 

HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muammer Tuksavul Turhal Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamıza bağlı Makine Fabrikasında yapılacak Meydan Tahmil-Tahliye, Pik kırma, 

temizlik, muhtelif boya ve oksi-asetilen dairesinde yapılacak hizmet ihalesi kapalı zarfta teklif 

alma esasına göre açık ihale usulü ile Fabrikamızda yapılacaktır. Fiyatların uygun bulunmaması 

halinde ihaleye açık eksiltme ve/veya pazarlık usulü ile devam edilecektir. 

İhale kayıt numarası* : 2012/188109 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Cumhuriyet Caddesi Turhal/TOKAT 

b) Telefon ve faks numarası : 0356 275 35 30 Pbx.-0 356 275 35 36/39 

c) Elektronik posta adresi : turhalseker@turkseker.gov.tr. 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamıza bağlı Makine Fabrikasında Yaklaşık 1 yıl 

süreli 10 kişi ile yapılacak meydan tahmil-tahliye, pik 

kırma, muhtelif boya ve oksi-asetilen dairesi hizmetleri. 

b) Yapılacağı yer : Turhal Makine Fabrikası 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşme yapıldığı tarihten sonra Fabrikaca verilecek 

programa göre 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası 

b) Tarihi ve saati : 25/12/2012 Salı günü, Saat 14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1 - Tebligata esas adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numaraları 

ile elektronik posta adresi. 
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4.1.2 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek odası 

belgesi, 

4.1.2.1 - Gerçek kişi olması halinde; ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde 

alınmış Ticaret ve veya Sanayi odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge 

4.1.2.2 - Tüzel kişi olması halinde; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı 

bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde 

alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 

4.1.3 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri 

4.1.3.1 - Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi 

4.1.3.2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.5 - Şekil ve içeriği İdari şartnamede belirtilen teklif mektubu. 

4.1.6 - Şekil ve içeriği İdari şartnamede belirtilen geçici teminat. 

4.1.7 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.1.8 - İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

4.3 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler 

4.3.1. İş deneyim belgeleri 

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve 

teklif edilen bedelin %30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin 

iş deneyimini gösteren belgeler, 

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak; Kamu ve Özel sektörde gerçekleştirilen personel 

çalıştırmaya dayalı hizmet işleri kabul edilecektir. 

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

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

6.1. İhale dokümanı, Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası Ticaret Servisinde 

görülebilir ve 118,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 

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

7 - Teklifler, 25.12.2012 Salı günü, saat 14.00’e kadar Muammer TUKSAVUL-Turhal 

Şeker Fabrikası haberleşme servisine teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - İstekliler tekliflerini, İdarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kalemi için teklif 

birim fiyat üzerinden verecek olup; İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için 

teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 

fiyat sözleşmesi imzalanacaktır. 

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) 

takvim günü olmalıdır. 

11 - İhale konusu hizmet alımı (Ceza ve Yasaklama hükümleri hariç) 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 9971/1-1 
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VAGON KAYNAKLI-TALAŞLI İMALAT MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2012/186558 

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 : 17 kalem vagon muhtelif kaynaklı-talaşlı imalat 

malzemeleri, teknik şartname ve resimlere göre imal 

ettirilmek suretiyle satın alınacaktır. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati  : 04/01/2013 - Saat 14:00 

4 -Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 

04/01/2013 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire 

Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 

olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

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

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 9845/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

DÜZELTME İLANI 

12/12/2012 tarihli ve 28495 sayılı Resmi Gazete’nin “Çeşitli İlanlar” bölümünde 

yayımlanan; “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 

aşağıdaki tüzel kişilerin lisansı sona erdirilmiştir.” Başlıklı 7.  tablonun 2. maddesi aşağıdaki 

şekilde düzeltilmiştir. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 

aşağıdaki tüzel kişilerin lisansı sona erdirilmiştir. 
 

Sıra 

No Ticaret Unvanı 

Lisans Tarihi ve 

Sicil Numarası 

Lisans 

Türü 

Sona Erdirme Tarihi ve Kurul 

Kararı No 

2 

Mogaz Petrol 

Gazları Anonim 

Şirketi 

23/03/2006  

LPG-DAĞ/700-

3/01201 

LPG 

Dağıtıcı 

Lisansı 

22/11/2012 tarihli ve 4132-3 

sayılı Kurul Kararı ile, Mogaz 

Petrol Gazları Anonim Şirketi’nin 

23/03/2006 tarih ve LPG-

DAĞ/700-3/01201 numaralı LPG 

Dağıtıcı Lisansının, Aygaz A.Ş. 

ile Mogaz Petrol Gazları Anonim 

Şirketi arasındaki devralma 

suretiyle birleşmenin tescil 

edildiği tarih itibariyle sona 

erdirilmiştir. 

 10033/1-1 
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Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğünden: 

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİNE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR 

İLAN TARİHİ : 14 Aralık 2012 

SON BAŞVURU TARİHİ : 28 Aralık 2012 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri 

uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır. 

Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve 

Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği’nin Madde 3 

, (3. fıkrada) de belirtilen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda 

ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir. 

DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER 

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe 

2 - Yayın listesi 

3 - 2 adet vesikalık fotoğraf 

4 - Nüfus cüzdanı örneği 

5 - Doçentlik belgesi 

6 - Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar bile) çalıştığı 

kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi/dökümü 

7 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ve 4 adet CD 

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER 

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe 

2 - Özgeçmiş 

3 - Yayın listesi 

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf 

5 - Nüfus cüzdanı örneği 

6 - Onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi ) 

7 - Doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca 

denkliğinin onaylanmış olması) 

8 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise( varsa)  

atama yazısı) 

9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ve 4 adet CD 

NOTLAR 

1 - Yardımcı Doçent kadrosuna; Profesör ve Doçentler, Doçent kadrosuna; Profesörler 

müracaat edemezler. 

2 - Adayların Üniversitemiz Personel Müdürlüğüne şahsen başvuruda bulunmaları 

gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların 

başvuruları dikkate alınmayacaktır. 

3 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza www.thk.edu.tr. 

adresinden ulaşılabilir. 
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BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM 

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğü 

Personel Müdürlüğü 

Bahçekapı Mah. Okul Sok. No: 11  06790 Etimesgut/ANKARA 

Tel: (312) 342 84 58  Faks: (312) 342 84 60 

 

Birim Unvan Adet Açıklama 

Mühendislik Fakültesi 

Makine Mühendisliği 

Bölümü  

Doç. Dr.  1 

Doktorasını Uygulamalı Mekanik alanında yapmış 

olmak ve Yapısal Reçineler, Reçine Matrisli 

Kompozit Malzemeler, Nümerik Analiz ve 

Yapıların Titreşimi alanlarında uzman olmak. 

Havacılık ve Uzay 

Bilimleri Fakültesi Uçak 

Mühendisliği Bölümü 

Doç. Dr. 1 

Doktorasını Fizik alanında yapmış olmak ve 

Malzeme Mühendisliği, Nano Teknoloji ve Optik 

konularında uzman olmak,  

Mühendislik Fakültesi 

Bilgisayar Mühendisliği 

Bölümü 

Yrd.Doç.Dr. 1 

Mühendislik Fakültesi Elektrik – Elektronik 

Mühendisliği Bölümünden mezun olmak, Güç 

Elektroniği Sistemlerinin Analizi ve Tasarımı, 

Dönüştürücüler, Güç Kontrol Sistemleri konularında 

uzman olmak. 

 10009/1-1 

—— • —— 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Herkese Her Yerde Kitap Vakfının (HERKESE KİTAP VAKFI). 

VAKFEDENLER: Ahmet Hüsnü GÜRELİ, Asuman GÜRELİ, Ayşegül Yaren KÖSE, 

Bülent ŞENVER, Coşkun URAL, Hasan Yekta GERALİ, Koray TULGAR, Mehmet Şerif 

KAYNAR, Mesude Burcu HANİF, Metin KAŞO, Öner CİRAVOĞLU, Şerife EREN, Yusuf 

KÖSE. 

VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL. 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesinin 10/10/2012 tarih, E.2012/402, K.2012/436 

sayılı kararı. 

VAKFIN KURULUŞ SENEDİNİN TARİH VE YEVMİYE NO’SU: Beyoğlu 28. 

Noterliğinin 16/07/2012 tarih, 16146 yevmiye nolu kuruluş senedi ile aynı noterlikçe düzenlenen 

03/10/2012 tarih ve 20474 yevmiye nolu tadil senedi. 

VAKFIN AMACI: Türkiye’de kitap okuma alışkanlığını oluşturmak, sevdirmek, 

geliştirmek ve yaygınlaştırmak, yayınlanmış her kitabın, Türkiye’nin her yerinde tüm okuyucular 

tarafından eşit imkânlarla, kolay, hızlı, güvenilir ve ekonomik şekilde temin edilmesini sağlamak 

ve kitapların kaybolmadan gelecek nesillerin de faydalanmasına imkân yaratmak maksadıyla 

çalışmalar yapmak ve faaliyetlerde bulunmaktır. 

VAKFIN MALVARLIĞl : 152.350 TL Nakit. 

VAKFIN ORGANLARI : Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 9966/1-1 

—— • —— 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının XIV No.lu Adana petrol bölgesinde sahip 

bulunduğu AR/TPO/4347 ve 4348 hak sıra no.lu 2 adet petrol arama ruhsatını terk için 

27.11.2012 tarihinde müracaat ettiği Petrol Tüzüğü’nün 27 nci maddesinin (C) fıkrası gereğince 

ilan olunur. 9717/1-1 
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Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Gelibolu Vakfı 

VAKFEDENLER: Atıl Yavuzerler, Barış Engin, Emrah Gökbayrak, Mesut Bozkurt, 

Özcan Öztürk, Taner Bardakçı, Yusuf Acar, Barbaros Tan, Bülent Çetin, Mahmut Çetin, Mustafa 

İsmail Yüzüak, Selçuk Gelmez, Taner Aydın, İskender Kaya 

VAKFIN İKAMETGÂHI: Çanakkale 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI KARAR TARİHİ VE 

NOSU: Gelibolu Asliye Hukuk Mahkemesinin 15/11/2012 tarih, E:2012/232, K:2012/270 sayılı 

kararı. 

VAKFIN KURULUŞ SENEDİNİN TARİH VE YEVMİYE NOSU: Gelibolu 

Noterliğince düzenlenen 28/12/2011 tarih, 10642 yevmiye nolu kuruluş senedi ve yine aynı 

Noterlikçe düzenlenen 10/10/2012 tarih, 07381 yevmiye nolu ve 13/03/2012 tarih, 01657 

yevmiye nolu değişiklik senetleri. 

VAKFIN AMACI: Vakıf kültürünü yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak, Gelibolu’da 

mevcut vakıf eserlerini korumak ve halkın istifadesine sunmak için gerekli tedbirleri almak, 

Gelibolu ve çevresinin sosyal, kültürel, ekonomik gelişmesini hızlandırmak için gerekli olan 

tanıtım ve teşvik çalışmaları yapmak bu konuda çalışma yapan diğer kurum ve kuruluşlara destek 

olmak, Gelibolu ve çevresinde yaşayan vatandaşlar arasında dayanışmayı ve paylaşmayı artıracak 

her türlü tedbiri almak ve bu yöndeki girişimleri desteklemek, yeterli eğitim, sağlık, barınma ve 

beslenme imkânlarına sahip olmayan kişilere yardımlarda bulunmak, Gelibolu ve çevresinin 

gerek ulusal gerekse uluslararası alanda hak ettiği tanınırlık noktasına gelmesi için gerekli 

çalışmaları yapmaktır. 

VAKFIN MALVARLIĞI: 36.500-TL Nakit. 

- Çanakkale İli, Gelibolu İlçesi, Ilgardere Köyü, Çanakkale H16-B Pafta, 122 Parsel 7.700 

m2 tarla vasıflı arazi. 

VAKFIN ORGANLARI: Mütevelli Heyet, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 10011/1-1 

————— 
VAKFIN ADI: İlim, Sanat, Tarih ve Edebiyat Vakfı (İSTEV) 

VAKFEDENLER: Aynur RONA, Sabira Birsen Denizer ALTUNTAŞ, Ufuk UŞAKLI, 

Makbule DUR, Filiz KARA, Ülki KOCA, Songül KOÇ, Feyza AKTÜRE, Gül ZÜLFİKAR, Ayşe 

KARLITEKİN, Münire YUMAKLI, 

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: 

İstanbul 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin 04.10.2012 tarih ve E:2012/24, K:2012/284 sayılı 

kararı. 

VAKFIN KURULUŞ SENEDİNİN TARİH VE YEVMİYE NO’SU: 

İstanbul 29.Noterliğince düzenlenen 02.02.2011 tarih ve 02069 yevmiye nolu vakıf senedi 

ile aynı noterlikçe düzenlenen 11.06 2012 tarih ve 08000 sayılı tadil senedi. 

VAKFIN AMACI: Tarih, Edebiyat ve Sanat alanında yaşanmış, üretilmiş ya da var olan 

evrensel değerlerin, ilmin ışığında gelecek nesillere aktarılmasına, sahiplenilmesine, 

korunmasına, güncellenmesine ve yaşatılmasına yönelik bilincin ve duyarlılığın toplumun her 

kesimine ulaşılmasında güçlü bir köprü ve rehber olmak, bu doğrultuda edebiyat ve tarih şuuruna 

sahip, içinde bulunduğu durumu doğru idrak edebilecek, sosyal yönleri kuvvetli bireyler 

yetiştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI : 30.000.-TL.(Otuzbin Türk Lirası) ve Kocaeli, İzmit, 

Ş.Çayırköy köyü G23B20C3D pafta 158 ada, 8 parselde kayıtlı 1.366.80 m2 miktarlı Tahir 

Aktüre adına kayıtlı arsa vasıflı gayrimenkulün 488/1367 hissesine tekabül eden kısmı tahsis 

edilmiştir. 

VAKFIN ORGANLARI : Mütevelli Heyet, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 10012/1-1 
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARINA İLİŞKİN DÜZELTME İLANI 

30.11.2012 tarih ve 28483 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yasaklama ilanına ilişkin 

düzeltme ilanıdır. 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/74872 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Türkiye Petrolleri Anonim 

Ortaklığı (TPAO) Batman Bölge 

Müdürlüğü 

İl/İlçe Batman/Merkez 

Adresi 
TPAO Batman Bölge Müdürlüğü 

72100 Merkez Batman 
Tel-Faks 4882132710-4882134153 

Posta Kodu 72100 E-Mail 
tpaocc@tpao.gov.tr; 

sbutun@tpao.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Zengin Kardeşler İnş. Pet. Ürün Nak. 

Gıda ve Tem. Mad. Tarım San. ve Tic. 

Ltd. Şti. 

Mehmet Sıraç Çiftçi 

Adresi 
Meydan Mah. Cumhuriyet Cad. Hamidiler 

İşhanı Kat:4 No:405 Batman 

Pazaryeri Mah. Kıbrıs Şehitleri 

Cad. No: 315 Sarıköşk Apt. Kat: 5 

No: 315 Batman 

T.C. Kimlik No.  45595973940 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
9970633244  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Batman Batman 

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
Batman Ticaret ve Sanayi Odası/4850 Batman Esnaf/Ticaret Odası/4811 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden ( ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Not: 30.11.2012 tarih ve 28483 sayılı Resmi Gazete’de Mehmet Siraç ÇİFTÇİ olarak 

geçen ismin Mehmet Sıraç ÇİFTÇİ olarak düzeltilmesinden ibarettir. 10032/1-1 
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Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/115609 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. İl/İlçe Diyarbakır 

Adresi 
Şanlıurfa Yolu Üzeri 3. Km. 

Diyarbakır 
Tel-Faks 412 251 21 35 / 412 251 21 34 

Posta Kodu 21100 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Girişim Elektrik Taahhüt Tic. ve 

San. A.Ş. 
 

Adresi 
Sanayi Caddesi No: 19/2-3 

Ulus/Ankara 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Kızılbey V.D./ 396 017 4361  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 148449  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9785/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)  40 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Dışişleri Bakanlığına, Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’ın Vekâlet

Etmesine Dair Tezkerede Değişiklik Yapılmasına Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
— Koruyucu Aile Yönetmeliği
— Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Bitki Karantinası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
— Polis Kolejine Giriş Yönetmeliği
— Sağlık Meslekleri Kurulu Yönetmeliği
— Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına

Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik
Yapılması Hakkında Yönetmelik

— Tütün Mamullerinin Zararlarından Korumaya Yönelik Üretim Şekline,
Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
— Su, Elektrik ve Doğalgaz Sayaçlarının Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında

Tebliğ (No: MSGM-2012/40)
— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2012/25)
— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2012/26)
— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2012/27)
— Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 421)
— Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve

TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/4)’de
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2012/6)

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

Senetlerinin Günlük Değerleri




