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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                            29 Nisan 2015
       69471265-305-4835

CUMHURBAŞKANLIĞI  YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 3 Mayıs 2015 tarihinde Almanya Federal
Cumhuriyeti’ne gideceğimden, dönüşüme kadar Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Yalçın
AKDOĞAN’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                         Ahmet DAVUTOĞLU
                                                                                                                   Başbakan

                                        —————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                  29 Nisan 2015
       68244839-140.02-7-332

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 29/4/2015 tarihli ve 69471265-305-4835 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 3 Mayıs 2015 tarihinde Almanya Federal
Cumhuriyeti’ne gidecek olan Başbakan Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar
Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Yalçın AKDOĞAN’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

3 Mayıs 2015
PAZAR

Sayı : 29344



BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                           29 Nisan 2015
       69471265-305-4833

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Yemin Töreni’ne katılmak üzere; 30 Nisan 2015 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’ne gidecek olan Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’ın dönüşüne kadar Başbakan
Yardımcılığına, Başbakan Yardımcısı Numan KURTULMUŞ’un vekâlet etmesini yüksek
tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                         Ahmet DAVUTOĞLU
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 29 Nisan 2015
     68244839-140.03-161-330

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 29/4/2015 tarihli ve 69471265-305-4833 sayılı yazınız.
Yemin Töreni’ne katılmak üzere, 30 Nisan 2015 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk

Cumhuriyeti’ne gidecek olan Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’ın dönüşüne kadar Başbakan
Yardımcılığına, Başbakan Yardımcısı Numan KURTULMUŞ’un vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                           24 Nisan 2015
       69471265-305-4630

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 1 Mayıs 2015 tarihinde Fransa’ya gidecek olan Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK’ın dönüşüne kadar Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI’nın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla
arz ederim.

                                                                                                         Ahmet DAVUTOĞLU
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 24 Nisan 2015
     68244839-140.03-159-326

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 24/4/2015 tarihli ve 69471265-305-4630 sayılı yazınız.
Görüşmelerde bulunmak üzere, 1 Mayıs 2015 tarihinde Fransa’ya gidecek olan Bilim,

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK’ın dönüşüne kadar Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI’nın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                           29 Nisan 2015
       69471265-305-4846

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 3 Mayıs 2015 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti’ne
gidecek olan Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri
Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun vekâlet etmesini yüksek tasvip-
lerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                         Ahmet DAVUTOĞLU
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 29 Nisan 2015
     68244839-140.03-163-334

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 29/4/2015 tarihli ve 69471265-305-4846 sayılı yazınız.
Görüşmelerde bulunmak üzere, 3 Mayıs 2015 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti’ne

gidecek olan Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri
Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                           29 Nisan 2015
       69471265-305-4832

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 29 Nisan 2015 tarihinde Bosna-Hersek Cumhuriyeti’ne
gidecek olan Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri
Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine
saygıyla arz ederim.

                                                                                                         Ahmet DAVUTOĞLU
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 29 Nisan 2015
     68244839-140.03-160-329

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 29/4/2015 tarihli ve 69471265-305-4832 sayılı yazınız.
Görüşmelerde bulunmak üzere, 29 Nisan 2015 tarihinde Bosna-Hersek Cumhuriyeti’ne

gidecek olan Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri
Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                           29 Nisan 2015
       69471265-305-4834

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
Görüşmelerde bulunmak üzere; 30 Nisan 2015 tarihinde Türkmenistan’a gidecek olan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın dönüşüne kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla
arz ederim.

                                                                                                         Ahmet DAVUTOĞLU
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 29 Nisan 2015
     68244839-140.03-162-331

BAŞBAKANLIĞA
İLGİ : 29/4/2015 tarihli ve 69471265-305-4834 sayılı yazınız.
Görüşmelerde bulunmak üzere, 30 Nisan 2015 tarihinde Türkmenistan’a gidecek olan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın dönüşüne kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                           29 Nisan 2015
       69471265-305-4837

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
İLGİ: a) 24/4/2015 tarihli ve 69471265-305-4627 sayılı yazımız.

b) 24/4/2015 tarihli ve 68244839-140.03-156-323 sayılı yazınız.
Görüşmelerde bulunmak üzere; 27 Nisan 2015 tarihinde Kuveyt’e gidecek olan Kültür

ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in dönüşüne kadar Kültür ve Turizm Bakanlığına, Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İSLAM’ın vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

Ancak, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK, program değişikliği nedeniyle Kuveyt’e
gidemediğinden, ilgi (b) yazının işlemden kaldırılmasını yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                         Ahmet DAVUTOĞLU
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 29 Nisan 2015
       68244839-140.04-3-333

BAŞBAKANLIĞA
İLGİ: a) 24/4/2015 tarihli ve 69471265-305-4627 sayılı yazınız.

b) 24/4/2015 tarihli ve 68244839-140.03-156-323 sayılı yazımız.
c) 29/4/2015 tarihli ve 69471265-305-4837 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 27 Nisan 2015 tarihinde Kuveyt’e gidecek olan Kültür
ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in dönüşüne kadar Kültür ve Turizm Bakanlığına, Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İSLAM’ın vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

Ancak, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in program değişikliği nedeniyle Kuveyt’e
gidemediği ilgi (c) yazıdan anlaşıldığı için, ilgi (b) yazının işlemden kaldırılması uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                           24 Nisan 2015
       69471265-305-4615

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
İLGİ: a) 20/4/2015 tarihli ve 69471265-305-4454 sayılı yazımız.

b) 20/4/2015 tarihli ve 68244839-140.03-151-313 sayılı yazınız.
İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından düzenlenecek olan sıtma salgınıyla ilgili toplantıya

katılmak üzere; 22 Nisan 2015 tarihinde Pakistan’a gidecek olan Sağlık Bakanı Mehmet
MÜEZZİNOĞLU’nun dönüşüne kadar Sağlık Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Ayşenur İSLAM’ın vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

Ancak, söz konusu seyahatin Pakistan yerine Suudi Arabistan olarak değiştirilmesini
yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                         Ahmet DAVUTOĞLU
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 24 Nisan 2015
     68244839-140.03-153-319

BAŞBAKANLIĞA
İLGİ: a) 20/4/2015 tarihli ve 69471265-305-4454 sayılı yazınız.

b) 20/4/2015 tarihli ve 68244839-140.03-151-313 sayılı yazımız.
c) 24/4/2015 tarihli ve 69471265-305-4615 sayılı yazınız.

İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından düzenlenecek olan sıtma salgınıyla ilgili toplantıya
katılmak üzere, 22 Nisan 2015 tarihinde Pakistan’a gidecek olan Sağlık Bakanı Mehmet
MÜEZZİNOĞLU’nun dönüşüne kadar Sağlık Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Ayşenur İSLAM’ın vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

Ancak, söz konusu seyahatin Pakistan yerine Suudi Arabistan olarak değiştirilmesi uy-
gundur.

Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
ATAMA KARARI

İçişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/273
1 – Batman Emniyet Müdürü Hasan Ali OKAN’ın,
Giresun Emniyet Müdürü Hikmet BULAK’ın,
Malatya Emniyet Müdürü Mustafa AYGÜN’ün,
Sakarya Emniyet Müdürü Mustafa AKTAŞ’ın,
Tokat Emniyet Müdürü Osman BALCI’nın
başka bir göreve atanmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alınmaları,
2 – Batman Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Necati DENİZCİ’nin,
Giresun Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Uğur ÖZTÜRK’ün,
Malatya Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Dr. Ömer URHAL’ın,
Sakarya Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Osman BABADAĞI’nın,
Tokat Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Fikri YALMAN’ın
atanmaları, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi, 3201 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi

ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
3 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

2/5/2015
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
      Ahmet DAVUTOĞLU                          Sebahattin ÖZTÜRK
                Başbakan                                         İçişleri Bakanı
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YÖNETMELİKLER

Millî Savunma Bakanlığından:
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İÇ HİZMET YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/9/1961 tarihli ve 10899 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı
Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinin 382 nci maddesinin ikinci fıkrasının (ı) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ı. Tecrübe ve mesleki deneyim gerektiren vardiya görevlerinin devamlılığını sağlamak
maksadıyla kolordu (Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında eşiti) ve daha üst karargâh-
lar ile Jandarma Genel Komutanlığında Harekât Merkezi işleten komutanlıklar için bu mad-
denin ikinci fıkrasının (a), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen muafiyetler uygulanmayabilir.”

“i. 5378 sayılı Kanun kapsamında engelli olan memurlara isteği dışında gece nöbeti ve
gece vardiyası verilemez.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 394 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “va-
zifeleri” ibaresi “sınıf görevleri” olarak, ikinci fıkrasında yer alan “Bir garnizon içinde konuş-
landırılmış; kıt'a, karargâh ve kurumların (askerî hastaneler hariç) tamamında baştabip dışındaki
tabip, diş tabibi ve veteriner hekim mevcudu;” ibaresi “Bir garnizon içinde konuşlandırılmış;
Milli Savunma Bakanlığı ve teşkilleri dâhil kıta, karargâh ve kurumlarda (askerî hastaneler ha-
riç) görevli askerî ve sivil tabip, diş tabibi ve veteriner hekim mevcudu;” olarak ve ikinci fık-
rasının (2) numaralı bendinde yer alan “vazifeleri” ibaresi “sınıfları” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 423 üncü maddesinin birinci fıkrasının (15) numaralı
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“15-Sancak nöbetçisi”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 425 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 425 – Saygı nöbetçileri, gemide bulunan sancağa ihdas olunur.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 538 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“Sancak nöbetçilerinin görevleri
Madde 538 – Sancak nöbetçileri nöbet aldıkları yerin maddî ve manevi şahsiyetine te-

cavüzü önlerler.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 617 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 617 – Saygı nöbetçisi: Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı,

Millî Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı (Bakanlık binası ile sadece Jandarma Genel Komutan-
lığına bağlı kışla, karargah ve kurumlarda bulunduğunda), Kuvvet Komutanları, Jandarma Ge-
nel Komutanı, Orgeneral/Oramiraller ve Korgeneral/Koramiral (bulunulan garnizonda görevli
Orgeneral/Oramiral mevcut değilse) seviyesindeki komutan ve amirlerin kışla, karargah ve ku-
rumlarda bulunduklarında, karargah binalarının ana giriş kapısına çıkarılan iki kişilik nöbetçidir.
Yüzer birliklerde sancak nöbetçisi aynı zamanda saygı nöbetçisidir, bunun haricinde saygı nö-
betçisi çıkarılmaz. Saygı nöbetçisi, ihtiram olunan makam sahibinin bulunduğu yerden bir gün-
den fazla bir zaman için ayrılması halinde kaldırılır. Avdet ederse tekrar konur. Her kışlanın
nizam kapısındaki nöbetçi emniyet nöbetçisidir.

Nöbetçilerin muayyen ve devamlı nöbet yerlerinden, hava tesirinden korunmaları için
numunesine uygun birer nöbetçi kulübesi olmalıdır.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı

birlikte yürütür.
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Türk Standardları Enstitüsünden:

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/7/2002 tarihli ve 24815 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Stan-

dardları Enstitüsü Personel Yönetmeliğinin 86 ncı maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde

yer alan “(Çalıştığı süre ile sınırlı olmak ve toplamda sosyal güvenlik kurumlarında 30 yılı

geçmemek üzere)” ibaresi ile dördüncü fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçici Madde 7 – 7/1/2015 tarihinden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar

emekli olmuş ve hizmet süresi 30 yıldan fazla olan personele de bu sınırı aşan süre esas alınarak

ayrıca hizmet tazminatı ödemesi yapılır.

21/8/2009 tarihinden önce TSE’de işe başlayan personelin kendi isteği ile TSE’den

ayrılması sonucunda, bunlara ödenecek hizmet tazminatı hakkında bu Yönetmeliğin 86 ncı

maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan 15 yıl hizmeti bulunma şartı aranmaz.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini TSE Yönetim Kurulu yürütür.

—— • ——
Beykent Üniversitesinden:

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/11/2012 tarihli ve 28455 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beykent

Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin yedinci

fıkrasındaki “tarihten itibaren iki hafta” ibaresi “tarihi takip eden en fazla üç takvim günü”

şeklinde;  aynı maddenin dokuzuncu fıkrasının (a) bendinde geçen “tarihinden itibaren bir haf-

ta” ibaresi “tarihini takip eden en fazla üç takvim günü” şeklinde; aynı fıkranın (d) bendinde

geçen “tarihten itibaren bir hafta” ibaresi “tarihi takip eden en fazla üç takvim günü” şeklinde;

aynı maddenin onuncu fıkrası ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(10) Bir dersin, dönem sonu sınavı ve bütünleme sınavı sonucu oluşan harf başarı not-

ları; bu sınavların rakamsal notlarının Öğrenci Otomasyon Sisteminden ilan edildiği gün içinde

dersin koordinatörü ve/veya öğretim elemanı tarafından Öğrenci Otomasyon Sisteminden alı-

nan iki nüsha bilgisayar çıktısının ıslak imza ile imzalanmış olarak Fakülte Dekanlığına ve Öğ-

renci İşleri Daire Başkanlığına teslim edilmesi ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından

QR kodun okutulması suretiyle öğrencinin transkriptine aktarılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 19 – (1) Sınav notlarına itiraz, öğrenci tarafından ara sınav, dönem sonu sı-

navı ve bütünleme sınavı notlarının ilanını takip eden en fazla iki gün (48 saat)  içinde Öğrenci

Otomasyon Sisteminden E-Dilekçe ile ilgili dekanlığa/müdürlüğe yapılır. Bu itiraz, dekanlı-

ğın/müdürlüğün oluşturacağı ilgili öğretim elemanı dâhil üç kişilik bir komisyon tarafından, o
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derse ilişkin değerlendirme ölçütleri çerçevesinde değerlendirilerek, maddi bir hata olup ol-

madığı tespit edilir ve gerekçeli bir rapor halinde en geç iki gün içinde yönetim kurullarınca

kesin karara bağlanır. Karar, Öğrenci Otomasyon Sisteminden çıktı olarak alınan Komisyon

Raporu Ek’li olarak ilgili dekanlık/müdürlük aracılığı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına

iletilir ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından Komisyon Raporunun QR kodu okutulmak

suretiyle öğrencinin otomasyon sayfasına aktarılır.”
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Beykent Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Erciyes Üniversitesinden:

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ AŞI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME 
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1)  Bu Yönetmeliğin amacı; Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Ge-

liştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaç, kuruluş, yönetim ve işleyiş yapısı ile çalışma
şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin çalışma şekline, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve yöne-
tim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Çalışma Birimi: Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araş-

tırma Merkezinin çalışma birimlerini,
b) Çalışma Birimi Sorumlusu: Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin çalışma birimi sorumlusunu,
c) Merkez (ERAGEM): Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama

ve Araştırma Merkezini,
ç) Merkez Sekreteri: Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve

Araştırma Merkezinin Sekreterini,

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

2/11/2012 28455

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 6/2/2013 28551
2- 20/8/2014 29094
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d) Müdür: Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma
Merkezi Müdürünü,

e) Potansiyel Aşı Adayı: Aşı geliştirilmesi muhtemel ajanı,
f) Rektör: Erciyes Üniversitesi Rektörünü,
g) Üniversite: Erciyes Üniversitesini,
ğ) Yönetim Kurulu: Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,
ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır: 
a) Bilinen veya yeni ortaya çıkan enfeksiyon etkenlerini tanımlamak.
b) Tanımlanan ajanların immünolojik özelliklerini belirlemek ve potansiyel aşı adayla-

rını tespit etmek.
c) Potansiyel aşı adayları ile ilgili gerekli laboratuvar, faz öncesi ve faz çalışmalarını

yürütmek.
ç) Aynı alanda çalışma yürüten başka kişi, kurum ve kuruluşların taleplerine katkıda

bulunmak.
d) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili uluslararası gelişmeleri takip etmek.
e) Merkezin çalışma alanı kapsamında eğitim faaliyetleri ve yayınlar yapmak.
f) Lisansüstü eğitim ile ilgili önerilerde bulunmak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Bilinen veya yeni ortaya çıkan enfeksiyon etkenleriyle ilgili araştırma projeleri ge-

liştirmek.
b) Türkiye’de bilinen veya yeni ortaya çıkan enfeksiyonların varlığından haberdar ol-

mak ve bilgilerine ulaşmak amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ile
sağlıklı iletişim ağı kurmak ve iletişim ağının sürekliliğini sağlayacak mekanizmalar geliştir-
mek.

c) Bilinen veya yeni ortaya çıkan ve halk sağlığı sorununa dönüşen hastalık etkenlerinin
tanımlanmasında, ilgili kurum, kuruluş ve klinik araştırmacılar ile koordineli çalışmalar yü-
rütmek ve bu süreçlere yardımcı olmak.

ç) Potansiyel aşı adayı ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler geliştirmek.
d) Yurt içinde ve yurt dışında benzer kuruluşlarla işbirliği yapmak.
e) Merkezin araştırma ve uygulama çalışmaları sonucunda elde edilen ve gizlilik kap-

samına girmeyen bulguları bilimsel yayın olarak sunmak.
f) Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili eğitim ve sertifika programları düzenlemek ve

yürütmek.
g) Aşı teknolojileri konusunda bilimsel çalışmaları izlemek, araştırma-geliştirme mer-

kezleri ile ilişkiler kurmak ve ortak çalışma imkânları sağlamak.
ğ) Üniversite ve diğer kurumların desteği ile aşı geliştirme faaliyetlerine eğitim ve tek-

nik destek sağlamak.
h) Bilimsel çalışma ve uygulamaları yakından izleyerek Merkezin araştırma alt yapısını

geliştirme ve güncelleme konularında çalışmalar yapmak.
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ı) Üniversite ve diğer üniversiteler bünyesinde lisans ve lisansüstü eğitim görmekte
olan öğrencilere Merkezde yürütülmekte olan çalışmalara araştırmacı olarak katılabilme ve
uygulama alanı sağlamak, eğitim ve danışmanlık hizmeti sunmak.

i) Ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, sempozyum, konferans ve diğer bilimsel faa-
liyetleri düzenlemek.

j) Merkez çalışanlarının ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliklere katılmasını teşvik
etmek.

k) Merkezin çalışma alanında geliştirilen yöntem ve teknolojileri endüstriye aktarılma-
sına rehberlik etmek.

l) Merkezde yürütülen faaliyetlerin periyodik değerlendirmesini yapmak.
m) Biyogüvenlik ve biyoetik kurallara uyulmasını sağlamak ve gerekli tedbirleri almak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Merkez Sekreteri.
Müdür ve görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür,  Merkezin çalışma alanında deneyimli öğretim üyeleri arasın-

dan Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür aynı usulle ye-
niden görevlendirilebilir veya görev süresinin bitiminden önce görevden alınabilir. Müdür görevi
başında olmadığı zaman yardımcılarından birisi vekâlet eder.

(2) Müdür, faaliyet alanlarının Merkezin amacı doğrultusunda düzenlenmesi, yürütül-
mesi ve denetlenmesinden ve tüm Merkez personelinden Rektöre karşı sorumludur. 

(3) Müdürün önerisi üzerine, Merkezde görevlendirilen akademik personel arasından
üç yıl süre ile en fazla üç müdür yardımcısı, Rektör tarafından görevlendirilir. Müdürün görevi
sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer. Görev süresi biten
müdür yardımcıları aynı usulle yeniden görevlendirilebilir veya görev süresinin bitiminden ön-
ce görevden alınabilir. 

(4) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezde görevlendirilen öğretim elemanları ve diğer personelin görev, yetki ve so-

rumluluklarını belirlemek.
c) Merkez çalışmalarının eşgüdüm içinde yürütülmesi, geliştirilmesi ve denetimini sağ-

lamak.
ç) Merkezde yapılan araştırmaların, güncel ihtiyaçlar ve kamu beklentileri doğrultu-

sunda planlamasını gerçekleştirmek.
d) Merkezde yürütülmekte olan çalışmalarla ilgili ulusal ve uluslararası kişi, kurum ve

kuruluşlarla işbirliği yapmak ve ortak projeler yürütmek için gerekli koordinasyonu sağlamak.
e) Merkezin araştırma ve çalışma standartlarını geliştirmeye yönelik stratejiler geliş-

tirmek, uygulamak ve sonuçların değerlendirilmesini sağlamak.
f) Yönetim Kurulu ve çalışma birimi sorumlularını toplantıya çağırmak ve toplantılara

başkanlık etmek. 
g) Merkezin idari ve mali işlerini koordine etmek.  
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ğ) Merkezin yılsonu faaliyet raporlarının hazırlanmasını sağlamak ve Rektöre sunmak.
h) Merkezin amaç ve faaliyetleri ile ilgili ulusal ve uluslararası toplantı ve etkinliklere

katılmak.
ı) Merkezde ihtiyaç duyulan personele ilişkin önerileri Rektöre sunmak.
i) Merkezdeki araştırma ve eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine yönelik planla-

maları ve uygulamaları denetlemek.
(5) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır: 
a) Merkezin yönetimi ve işleyişi ile ilgili tüm konularda Müdüre yardım etmek. 
b) Müdür tarafından belirlenen sorumluluk alanlarındaki görevleri yürütmek.
c) Merkezin yönetimi ve işleyişi ile ilgili konularda Müdüre öneriler sunmak.
Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün önerisiyle, Üniversite öğretim üyeleri ara-

sından Rektör tarafından görevlendirilen toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin
görev süreleri üç yıldır. Süresi dolan üye tekrar görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevin-
den ayrılan üyenin yerine, aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu Müdürün başkanlığında yılda en az dört kez toplanır. Müdürün ge-
rekli gördüğü durumlarda olağanüstü toplantı yapılabilir. 

(3) Yönetim Kurulu, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılan-
ların salt çoğunluğu ile karar alır.  Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde ço-
ğunluk sağlanmış sayılır.  

(4) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin kuruluş amacı ve faaliyet alanlarıyla ilgili konularda kararlar almak.
b) Merkezin çalışma birimlerinin kuruluş ve çalışma ilkelerini belirlemek. 
c) Merkez tarafından yürütülen araştırma ve uygulamalarla ilgili fikri ve sınai patent

haklarına ait esasları ve kullanış şekillerini ilgili mevzuata göre tespit etmek.
ç) Merkezin bütçe, personel ihtiyacı, yıllık faaliyet raporu ve faaliyet planlarının ha-

zırlanmasını sağlamak.
d) Gelişen teknolojiye paralel olarak Merkezin ihtiyaç duyacağı konularda yeni çalışma

birimlerini oluşturmak.
e) Merkezin düzenleyeceği eğitim programları ile ilgili ilkeleri belirlemek.
f) Ulusal ve uluslararası kişi, kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların

temel ilkelerini belirlemek.
g) Üniversitede, Merkez ile diğer birimler arasında işbirliğini gerektiren çalışmaların

yürütülmesini sağlamak amacıyla oluşturulacak protokollerin temel ilkelerini belirlemek.
ğ) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesi ile ilgili gerekli diğer kararları almaktır.
Merkez sekreteri ve görevleri
MADDE 10 – (1) Merkez Sekreteri; Üniversitenin lisans mezunu idari personeli ara-

sından Müdürün önerisi ile Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi sona
eren Merkez Sekreteri yeniden görevlendirilebilir.   

(2) Merkez Sekreterinin görevleri şunlardır:
a) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmekte Müdüre yardımcı olmak.
b) Merkezin çalışma alanı ile ilgili faaliyetlerin hazırlıklarını yaparak Müdüre sunmak.
c) Yönetim Kurulu toplantılarına katılmak ve toplantı raporlarını hazırlamak.
ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Müdüre sunmak.
d) Müdür tarafından verilen diğer görevleri yürütmek.
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Çalışma birimleri ve görevleri
MADDE 11– (1) Çalışma birimi; viroloji, immünoloji, aşı biyoteknoloji ve benzeri

alanları kapsayan birimlerdir. Birimler Yönetim Kurulu kararı ile oluşturulur; ihtiyaç halinde
yeni birimler kurulabilir veya mevcut birimlerin faaliyet alanları yeniden tanımlanabilir. 

(2) Çalışma birimi sorumlusu, birim çalışanları arasından Müdür tarafından görevlen-
dirilir ve görevine son verilebilir.

(3) Çalışma birimi sorumlusunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları doğrultusunda araştırma, eğitim ve uygulama faaliyetlerinin

koordinasyonunu sağlamak.
b) Çalışma birimlerinin ihtiyaçlarını belirlemek ve temin etmek.
c) Birim faaliyetleri ile ilgili olarak ihtiyaç duyulan konularda Müdüre bilgi sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, uzman ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi gereğince Rektör tarafından karşılanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun

ile ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Erciyes Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Gaziantep Üniversitesinden:
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SURİYE ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/4/2015 tarihli ve 29319 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaziantep
Üniversitesi Suriye Araştırmaları Merkezi Yönetmeliğinin adı “Gaziantep Üniversitesi Suriye
Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında ve 2 nci madde-
sinin birinci fıkrasında yer alan “Gaziantep Üniversitesi Suriye Araştırmaları Merkezinin” ifa-
deleri “Gaziantep Üniversitesi Suriye Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin” ola-
rak; aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Gaziantep
Üniversitesi Suriye Araştırmaları Merkezini” ifadesi “Gaziantep Üniversitesi Suriye Araştır-
maları Uygulama ve Araştırma Merkezini” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

7/4/2015 29319
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Sabancı Üniversitesinden:

SABANCI ÜNİVERSİTESİ TEMEL GELİŞTİRME YILI EĞİTİM VE ÖĞRETİM
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/9/2013 tarihli ve 28757 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sabancı
Üniversitesi Temel Geliştirme Yılı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 16 – (1) Öğrenciler, ELAE sonuçlarının ilanından itibaren en geç üç iş günü
içinde; ara sınav, dönem sonu sınavı, bütünleme sınavı ve değerlendirmeye tabi tutulan tüm
çalışmaların sonuçlarının ilanından itibaren en geç yedi iş günü içinde Diller Okulu direktör-
lüğüne yazılı olarak başvurmak suretiyle, sınav kağıdının tekrar incelenmesini isteyebilirler.
Diller Okulu direktörlüğü, dilekçenin alınmasından itibaren en geç on iş günü içerisinde sınav
kağıdını inceleyerek, maddi hata tespit ettiği takdirde sonucu, Diller Okulu Kurul Kararı ile
öğrenciye ve Öğrenci Kaynakları Birimine bildirir. Notlarda yapılacak düzeltme, bu Yönetme-
liğin 19 uncu maddesi hükümlerine göre gerçekleştirilir.”

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

—— • ——
Selahaddin Eyyubi Üniversitesinden:

SELAHADDİN EYYUBİ ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/5/2014 tarihli ve 29007 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Selahaddin
Eyyubi Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliğine 2 nci maddeden sonra gelmek üzere
aşağıdaki 2/A maddesi eklenmiştir.

“Dayanak
MADDE 2/A – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim

Kanununa ve 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun
Ek 149 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Rektörü

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

6/9/2013 28757

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

3/11/2014 29164

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

22/5/2014 29007
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Yeni Yüzyıl Üniversitesinden:
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI EĞİTİM, 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yeni Yüzyıl Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı

Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve
çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Yeni Yüzyıl Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim,

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve çalışma
şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Başhekim: Yeni Yüzyıl Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim, Uygulama ve Araş-

tırma Merkezi Başhekimini, 
b) Dekan: Yeni Yüzyıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını, 
c) Fakülte: Yeni Yüzyıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini, 
ç) Merkez: Yeni Yüzyıl Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim, Uygulama ve Araştır-

ma Merkezini, 
d) Mütevelli Heyeti: Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mütevelli Heyetini, 
e) Rektör: Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörünü, 
f) Üniversite: Yeni Yüzyıl Üniversitesini, 
g) Yürütme Kurulu: Yeni Yüzyıl Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim, Uygulama

ve Araştırma Merkezi Yürütme Kurulunu, 
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır: 
a) Merkeze başvuran acil ve diğer hastalara ayakta veya yatırarak ağız, diş ve çene sağ-

lığı hizmeti vermek, 
b) Diş hekimi, uzman diş hekimi yetiştirmek ve diş hekimlerine mezuniyet sonrası eği-

tim vermek, 
c) Yardımcı sağlık personeli eğitimine destek vermek, 
ç) Bilimsel eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama olanağı sağlamak amacıyla Diş He-

kimliği Fakültesi ve Üniversite bünyesindeki sağlık hizmetleri ile ilgili alanlarda faaliyet gös-
teren fakülte, enstitü, yüksekokul, uygulama ve araştırma merkezleri başta olmak üzere diğer
kurumlarla işbirliği yapmak, 

d) Eğitim ve sağlık hizmetlerinin verimliliği ile niteliğini arttırmak, 
e) Tıbbi araştırma ve uygulamaların en üst düzeyde gerçekleşmesi için bilimsel araş-

tırma koşullarını hazırlamak, 

Sayfa : 14                               RESMÎ GAZETE                                  3 Mayıs 2015 – Sayı : 29344



f) Çağdaş hastane işletme yönetimi ilkeleri doğrultusunda faaliyette bulunmak, 
g) Ulaşılabilir kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını sağlamak. 
Faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Koruyucu diş hekimliği uygulamaları kapsamında sahada hizmet sunabilen ve bu

hizmetin sunumunda Fakültenin akademik ve idarî personelini, sağlık ve yardımcı sağlık per-
soneli ile öğrencilerini ilgili birim amirlerinin izni ile çalıştırabilen, saha çalışmalarında ken-
dilerine destek verecek tüm kamu ve özel sektör kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile Rek-
törlük bilgisi dâhilinde işbirliği yapabilen toplum ağız ve diş sağlığı birimini oluşturmak, 

b) Ağız, diş ve çene sağlığı alanında hizmet verilmesini sağlamak ve bu konu ile ilgili
araştırma ve uygulamalarda bulunmak, 

c) Ağız, diş ve çene cerrahisi uzmanlık disiplininin tedavi protokolleri kapsamında gi-
rişimsel cerrahi teknikleri uygulayarak, lokal ve genel ameliyat ve ameliyathaneler ile hastaların
ayakta veya yatarak müşahede, muayene, teşhis, tedavi ve rehabilite edilmelerini sağlamak ve
konuyla ilgili birimleri oluşturmak, 

ç) Uzmanlık alanları ve klinik dalları ile diğer disiplinler arasında toplum sağlığına yö-
nelik araştırmalar konusunda işbirliğini sağlamak, 

d) Merkezin amaçlarıyla ilgili olan kurum ve kuruluşlar ile ortak projelerin geliştiril-
mesine imkan sağlamak, 

e) Toplumun ağız ve diş sağlığı konusundaki bilgi, davranış ve eksikliklerini tespit ede-
rek bunların iyileştirilmesine yönelik projeler geliştirmek, 

f) Üniversite öğrencilerinin ağız ve diş sağlığı konusunda yaşam bilinci kazanmalarını
ve Merkez projelerinde etkin görev almalarını sağlamak, bu amaçla özendirici eğitsel faaliyet-
lerde bulunmak ve bu alanda çalışmak isteyenleri desteklemek, 

g) Toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi için ilgili kamu ve özel sektör kuru-
luşlarıyla işbirliği yapmak, bu kuruluşlara bilimsel destek sağlamak, 

ğ) Ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kuruluşlarına Merkezin amaçları doğrul-
tusunda projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel mütalaada bulunmak ve
benzeri hizmetleri vermek, 

h) Toplumun ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla,
kitap, dergi, broşür ve benzeri basımları yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar
düzenlemek, 

ı) Fakülte ile işbirliği halinde diş hekimliği ve ağız, diş ve çene sağlığı alanında ulusal
ve uluslararası kurumlar ile anlaşmalar yaparak sertifika ve eğitim programları düzenlemek,
diş hekimlerine mezuniyet sonrası eğitim vermek, paneller, seminerler, kurslar ve benzeri faa-
liyetler organize etmek, bilimsel görüşler sunmak, 

i) Ağız, diş ve çene sağlığı hizmetleri alanında yapılan araştırma, eğitim ve uygulama-
lara destek olmak üzere, Merkez bünyesinde uygulama birimleri veya üniteleri kurmak ve iş-
letmek veya işlettirmek,

j) Merkeze bağlı olarak çalışan, kapsamlı sağlık hizmeti vermek üzere yataklı tedavi
hizmetlerinin yanı sıra, ağız, diş ve çene sağlığı anabilim dallarında, uzmanlık alanlarında ve
ağız, diş ve çene sağlığı ile ilgili diğer alanlarda ulusal ve uluslararası ortamlarda eğitim ve
hizmet faaliyetleri vermek için Merkez ünite ve poliklinik birimleri kurmak ve işletmek, bu
tesisleri satın alma, bağış veya sair suretlerde devir almak ve işletmek, ağız ve diş sağlığı ile
ilgili çeşitli sağlık ve sosyal hizmet birimlerinin ve benzeri işletmelerin kurulmasını ve işletil-
mesini desteklemek, gerekirse bunları işletmek ya da bu konuda hizmet satın almak, 

k) Mütevelli Heyeti, Rektör ve Merkez organlarının kararlaştıracağı diğer faaliyetleri
yerine getirmek.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları 
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: 
a) Dekan 
b) Başhekim 
c) Yürütme Kurulu 
ç) Hastane Müdürü 
d) Başhemşire 
e) Klinik Sorumlusu
Dekan
MADDE 8 – (1) Dekan, ilgili mevzuatta ve bu Yönetmelikte yer alan görevleri yapar,

kontrol eder ve gerekli değerlendirmeleri Rektörlük makamına bildirir. 
Başhekim
MADDE 9 – (1) Başhekim Fakültede devamlı statüde çalışan öğretim üyeleri arasından

Dekanın ve Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyetinin onayı ile üç yıllığına görevlendirilir.
Süresi biten Başhekim aynı usulle yeniden görevlendirilebilir veya süresinden önce aynı usulle
görevden alınabilir.

Başhekimin görevleri
MADDE 10 – (1) Başhekimin görevleri şunlardır: 
a) Merkezin gelişmesi için gerekli stratejik planları hazırlayarak Dekanlığa sunmak, 
b) Merkez hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde sürdürülebilmesi için gerekli tedbirleri

almak ve bunların uygulanmasını denetlemek, 
c) Anabilim ve bilim dalı hizmetlerinin gelir-gider dengesine göre performanslarını tes-

pit etmek ve Dekanlığa sunmak, 
ç) Bütçe-idari kadro ihtiyaçları ile ilgili önerilerini gerekçesi ile birlikte hazırlayarak

Dekanlığa sunmak, 
d) Hizmet satın alma yolu ile yapılan sözleşmelerin uygulanmasını ve denetimini sağ-

lamak, 
e) Merkez için gerekli her türlü bilgisayar otomasyon programlarını geliştirmek, uygu-

lamak ve denetlemek, 
f) Enfeksiyon kontrol komisyonunun aldığı kararların uygulanmasını sağlamak, 
g) Görevini, kalite yönetim sistem politikası, hedefleri ve işlemlerine uygun olarak yü-

rütmek,  
ğ) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkında

dekana rapor vermek. 
Yürütme Kurulu
MADDE 11 – (1) Merkezin Yürütme Kurulu Dekan, Başhekim,  Dekan tarafından öne-

rilen ve Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen Fakülte Yönetim Kurulunun bir üyesi
ile Fakülte öğretim üyeleri tarafından üç yıllığına seçilen iki öğretim üyesi olmak üzere toplam
beş kişiden oluşur. 

(2) Yürütme Kurulu, Dekanın başkanlığında her eğitim-öğretim yarıyılı başında olmak
üzere yılda en az iki kere toplanır, Merkezin her türlü faaliyeti ile ilgili kararları alır, ilgili mev-
zuatta ve bu Yönetmelikte belirtilen görevleri yapar.

Hastane Müdürü ve görevleri
MADDE 12 – (1) Hastane Müdürü; sağlık ve hastane yönetimi konusunda deneyimi

olan adaylar arasından ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Dekanın ve Rektörün önerisi
üzerine Mütevelli Heyetinin onayı ile görevlendirilir.

(2) Hastane Müdürünün görev ve sorumluluk alanı, Başhekimin görev ve sorumluluk
alanı ile sınırlı olup, Merkezin diğer yönetim organlarının belirlediği usul ve esaslara göre ça-
lışmak ve Merkezin diğer yönetim organları tarafından kendisine verilen görevleri yapmakla
yükümlüdür.
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Başhemşire ve görevleri
MADDE 13 – (1) Başhemşire; lisans düzeyinde eğitim veren okulların hemşirelik bö-

lümünden mezun ve en az on yıl hemşirelik hizmeti vermiş olan adaylar arasından ilgili mev-
zuat hükümlerine göre Dekanın önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilir. 

(2) Merkezde görevli hemşireler ve sağlık hizmetlerinde çalışan diğer personel, baş-
hemşirenin sorumluluğundadır. Başhemşire; hemşirelik hizmetlerinin yönetim ve organizas-
yonu konusunda Merkez yönetim organlarının belirlediği usul ve esaslara göre çalışmak ve
verilen benzer görevleri yapmakla yükümlüdür.

(3) Başhemşire, hizmet gereksinimleri doğrultusunda Başhemşire yardımcısı görevlen-
dirilmesini Dekandan talep eder. Başhemşire yardımcısı, Başhemşireye karşı sorumludur.

Klinik sorumlusu ve görevleri
MADDE 14 – (1) Anabilim/bilim dalı klinik sorumlusu, o anabilim/bilim dalının kad-

rolu öğretim üyeleri arasından, yoksa diğer anabilim dallarından ilgili anabilim dalı akademik
kurul kararı ile bir yıl süre için belirlenerek Dekanlığa her yılın en geç son iş gününe kadar
bildirilmesi üzerine Dekan tarafından görevlendirilir.

(2) Klinik sorumlusu; ilgili kliniğin bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri
çerçevesinde çalıştırılmasından, gerekli kayıtların tutulmasından ve korunmasından, alt yapı
ile ilgili donanımın usulüne uygun kullandırılmasından ve klinikte sunulan tıbbi uygulamalar-
dan Dekana karşı sorumludur.

(3) Klinikte hizmet sunan ve/veya eğitim alan stajyer öğrenciler, doktora/uzmanlık öğ-
rencileri ve mezuniyet sonrası eğitim alan ve/veya hizmet veren diş hekimlerinin bu Yönetmelik
hükümlerine göre çalışmalarından klinik sorumlusu sorumludur. Bu kadrolar dışındaki perso-
nelin hizmet ilkelerine uygun çalışmalarının denetim sorumluluğu da klinik sorumlusuna aittir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez ünite ve birimleri
MADDE 15 – (1) Merkezde ve bağlı birimlerde bulunan ameliyathane, yataklı servis,

poliklinik veya laboratuvar hizmetleri ile Merkezin idarî işlerinde görevli olanlar, Dekan ve
Başhekime karşı sorumludurlar. 

(2) Merkezde, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, ihtiyaç duyulan alanlarda hiz-
met ve eğitim kalitesini ve verimliliği artırmak amacıyla çalışma grupları, komisyon, komite,
ünite ve bağlı birimler kurulabilir. Bunların çalışma usul ve esasları Fakülte Yönetim Kurulunca
belirlenir.

Ücret ve raporlar
MADDE 16 – (1) Hastalara uygulanacak muayene ve tedavi ücretleri Türk Diş Tabip-

leri Birliği Asgari Ücret tarifesi baz alınarak yetkili kurullarca belirlenir.
(2) Merkezde tedavi görenlere ihtiyaç halinde verilecek istirahat raporları tedaviyi uy-

gulayan hekim tarafından düzenlenir ve Başhekim tarafından onaylanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Üniversite Senatosu, Üniversite Yönetim Kurulu ve ilgili
yönetim kurullarının kararları uygulanır. 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 18 – (1) 29/12/2014 tarihli ve 29220 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeni

Yüzyıl Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürür-
lükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI

KAPSAMINDA BİREYSEL SULAMA MAKİNE VE EKİPMAN

ALIMLARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2015/13)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı

bireysel sulama makine ve ekipmanının üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılarak;

daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, iş gücünü azaltmak ve

üretim maliyetlerini düşürerek üreticilerin gelir düzeyinin yükseltilmesi için bireysel sulama

makine ve ekipman satın alımlarının desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeye katkı sağlamak

için belirlenmiş bireysel sulama makine ve ekipman alımları ile yerinde montajının desteklen-

mesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanunu, 18/1/2011

tarihli ve 2011/1409 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kırsal Kalkınma Des-

tekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımlar ile Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklen-

mesine İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Ayni Katkı: Başvurusu yapılan yatırımın tamamının gerçekleştirilmesi için hibeye

esas mal alım tutarı dışında tamamı yatırımcı tarafından karşılanan/karşılanacak miktarı,

b) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

c) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

ç) Başvuru: Bu Tebliğ kapsamında bireysel sulama makine ve ekipman alımları için

yapılan başvuruyu,

d) Başvuru sahibi: Başvuru yapan gerçek ve tüzel kişileri,

e) Elektronik ödeme tablosu: İl müdürlüğü tarafından ödeme talep belgelerine göre veri

tabanına girişleri yapılarak, doğruluğu onaylanan ödeme icmal veya listelerini,

f) Genel Müdürlük: Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü,
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g) Hibe sözleşmesi: Başvuru sahibi ile il müdürlüğü arasında imzalanan ve hibeden ya-

rarlanma esasları ile tarafların yetki ve sorumluluklarını düzenleyen sözleşmeyi,

ğ) Hibeye Esas Mal Alım Tutarı: Bu Tebliğde belirtilen kriterleri sağlayan ve hibe söz-

leşmesinde üst sınırı belirlenen hibe desteği verilecek giderler toplamını,

h) İl müdürlüğü: Bakanlık il Müdürlüklerini,

ı) İl proje yürütme birimi: İl müdürlüğünde başvuru aşamasında başvuru sahiplerine

Program hakkında bilgi veren, başvuruları inceleyen, değerlendiren ve hibe sözleşmesinin ak-

dinden sonra başvuru kapsamındaki satın alımları ve tüm uygulamaları bu Tebliğ hükümleri

doğrultusunda takip ve kontrol eden, ödeme icmal veya listelerini hazırlayan ve onaylayan il

müdürlüğü tarafından oluşturulan birimi,

i) Mal alımları: Bireysel sulama makine ve ekipman alımlarını,

j) Program: Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Kapsamında Bireysel Su-

lama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programını,

k) Referans fiyat: Referans Fiyat Komisyonu tarafından bireysel sulama makine ve

ekipmanı için belirlenen ve Bakanlık internet sitesinde liste halinde yayınlanan fiyatı veya bu

listede yer almayan bireysel sulama makine ve ekipmanı için il müdürlükleri tarafından belir-

lenen fiyatı,

l) Referans Fiyat Farkı: Başvuruda yer alan hibeye esas mal alım tutarını oluşturan her

bir kalemin, o kalem için tespit edilen referans fiyatlardan yüksek olan kısımlarının toplamını,

m) Referans Fiyat Komisyonu: Referans fiyatları belirlemek için Genel Müdürlükçe

oluşturulacak komisyonu,

n) Tedarikçi: Program kapsamında yatırımcı tarafından yapılacak satın alımlara mal

sağlayan, yatırımcı ile uygulama sözleşmesi imzalayan bağımsız kişi ve kuruluşları,

o) Toplam Mal Alım Tutarı: Program kapsamında, hibeye esas mal alım tutarı ile ta-

mamı yatırımcı tarafından karşılanan ayni katkı ve referans fiyat farkı tutarlarının toplamını,

ö) Uygulama Rehberi: Bu Tebliğ kapsamındaki faaliyetlerin yürütülmesinde; uygulama

esas ve usullerine ilişkin detayları belirlemek amacıyla, başvuru sahibi, yatırımcı, tedarikçi ve

programın yürütülmesinden sorumlu Bakanlık merkez ve taşra personelinin kullanımı için Ge-

nel Müdürlük tarafından hazırlanan rehberi,

p) Uygulama sözleşmesi: Program kapsamında yapılan mal alımlarında yatırımcı ile

tedarikçi arasında yapılacak akdi,

r) Veri tabanı: Genel Müdürlüğün hazırlattığı ve bu Tebliğ kapsamında yürütülen iş ve

işlemlerin izlenmesinde yardımcı olan, il müdürlükleri tarafından yetkilendirilen personelin

veri girişlerini yapılabildiği internet ortamında çalışan yazılım sistemini,

s) Yatırımcı: Bu Tebliğ kapsamında, program için başvuruda bulunan ve hibe sözleşmesi

imzalayan başvuru sahiplerini,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Uygulama Birimleri Görev ve Sorumlulukları

Genel Müdürlük

MADDE 5 – (1) Genel Müdürlük:

a) Program ile ilgili olarak Tebliğ ve Uygulama Rehberini hazırlar.

b) Program kapsamında yıllık yatırım programı ve bütçe teklifi hazırlıkları ile bu tek-

liflerin Bakanlığın ilgili birimlerine iletilmesi ve kabulü için gerekli çalışmaları yapar.

c) İl müdürlüğü tarafından onaylanan ödemeleri tahakkuk işlemlerini takiben ödenmek

üzere Banka’ya gönderir.

ç) Program kapsamında yapılacak çalışmaların, idari, mali, mühendislik, çevresel ve

teknik uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütülmesine destek verir.

d) Programın etkin bir şekilde yürütülebilmesi için, izleme, istatistiki çalışma ve ge-

rektiğinde kontrol işlemlerini yapar.

e) Programın yürütülmesinde görevli personele yönelik değerlendirme toplantıları veya

eğitim programlarını hazırlar ve düzenler.

İl müdürlüğü

MADDE 6 – (1) İl müdürlüğü:

a) Program kapsamında yapılacak çalışmaların, idari, mali, mühendislik, çevresel ve

teknik uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütülmesini ve il bazında sekretarya ve koordinas-

yonunu sağlar.

b) Başvuru sahipleri tarafından gerçekleştirilecek başvuruların amaçlarına uygun olarak

yapılmasından, uygulamaların bu Tebliğde, güncel Uygulama Rehberinde ve hibe sözleşme-

sinde, belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilmesinin izlenmesinden, uygulamaya yönelik

olarak düzenlenecek tüm belgelerin onaylanmasından ve birer suretinin muhafazasından il mü-

dürlükleri sorumludur. İhtiyaç duyulduğunda Genel Müdürlük bu belgeleri ister.

c) Veri tabanına girilen her türlü bilgiden il müdürlükleri sorumludur. İstatistiki açıdan

yapılacak çalışmalara esas teşkil etmek üzere il müdürlükleri istenilen bilgileri ivedilikle ve

zamanında veri tabanına girerler.

İl proje yürütme birimi

MADDE 7 – (1) İl proje yürütme birimi:

a) Başvuru hazırlama döneminde, başvuru sahiplerinin başvurularını hazırlaması ko-

nusunda ihtiyaç duyulduğunda gerekli bilgilendirmeyi yapar.

b) Bu Tebliğ ve güncel Uygulama Rehberinde yer alan esaslara göre başvuruları ince-

leyerek değerlendirir, hibe sözleşmelerini düzenler, uygulamaları takip eder, izler, ödeme ta-

leplerini inceleyerek uygun olanları il müdürlüğünün onayından sonra Genel Müdürlüğe gön-

derir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yatırım Konuları, Uygulama İlleri, Yatırımın Tamamlanma Süresi ve

Başvuru Sahiplerinde Aranan Özellikler

Programın yatırım konuları ve uygulama illeri

MADDE 8 – (1) Program aşağıdaki 7 adet yatırım konusunu kapsar;

a) Tarla içi damla sulama sistemi kurulması,

b) Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması,

c) Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması,

ç) Lineer sistem yağmurlama sulama makinesi alınması,

d) Center pivot sistem yağmurlama sulama makinesi alınması,

e) Tamburlu sistem yağmurlama sulama makinesi alınması,

f) Güneş enerjili sulama sistemleri kurulması.

(2) Birinci fıkrada belirtilen yatırım konuları kapsamında Program tüm illerde uygulanır.

Yatırımların tamamlanma süresi

MADDE 9 – (1) Program kapsamında kabul edilen başvurulara ilişkin olarak başvuru

sahibi ile il müdürlüğü arasında hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra, mal alımları ve

bu Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (f) bentlerinde belirtilen yatırım

konularına ilişkin alımı yapılan malzemelerin tarlada montajı en fazla 60 gün içerisinde ta-

mamlanır. Süresi içerisinde yatırımcılar tarafından başvuru dosyasında yer alan projeye uygun

olarak alımı ve tarlada montajı gerçekleştirilen bireysel sulama makine ve ekipmanının tespit

işlemleri, yatırımcının ödeme talebi tarihi itibarıyla en geç 30 gün içerisinde il proje yürütme

birimince tutanağa bağlanır.

Başvuru sahiplerinde aranan özellikler ve sorumlulukları

MADDE 10 – (1) Bakanlık tarafından oluşturulan güncel çiftçi kayıt sistemine (ÇKS)

kayıtlı olmak şartıyla başvuru sahibi bu Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen

yatırım konularından yararlanmak üzere sadece birisi ve tek bir parsel için başvuru yapabilir.

(2) 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda tanımlanan kollektif şirket,

limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler, ana sözleşmelerinde belirtilen

çalışma konularına uygun olması şartı ile tüzel kişilik olarak başvurabilir. Gerçek kişiler ve

yukarıda belirtilen şirketler kendilerine ait arazilerde veya en az 3 yıl ve üzeri süreyle kiralama

yaparak başvuru yapabilirler. Sulama kooperatifleri ve tarımsal kalkınma kooperatifleri de ana

sözleşmelerinde tarımsal üretim yapabileceklerinin yer alması şartıyla, kendilerine ait arazilerde

veya kamu arazilerinden en az 10 yıl ve üzeri kiralama yaparak tüzel kişilik olarak başvuru

yapabilirler.
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(3) Program kapsamında daha önce hibe desteğinden yararlananlar, bu Tebliğ kapsa-

mında aynı yatırım konusunda başvuru yapamazlar. Ancak, farklı parsel için farklı yatırım ko-

nusunda başvuru yapabilirler. 2013 yılı dahil son üç yılda arazi toplulaştırma projesi uygulanmış

ve Kadastro Müdürlüklerince yeni mülkiyete esas parselasyonu tescil edilmiş alanlardaki par-

sellere ilişkin başvurular ilk defa yapılacak başvuru gibi değerlendirilir. 2013 yılından daha

önceki yıllarda başlamış, geçici yer teslimi yapılmış ancak tescil çalışmaları devam eden alan-

lardaki parsellere ilişkin başvurular da ilk defa yapılacak başvuru olarak değerlendirilir.

(4) Başvuru sahipleri, başvuruları kabul edilmesi halinde; hibeye esas mal alım tutarının

% 50’si oranındaki katkı payını, ayni katkıyı, referans fiyat farkını ve toplam mal alım tutarına

ait KDV’nin tamamını kendi öz kaynaklarından temin etmekle yükümlü ve sorumludurlar.

(5) Mal alımlarının, başvuru dosyasında yer alan projeye uygun olarak yapılması, uy-

gulamaların bu Tebliğ, güncel Uygulama Rehberi ve hibe sözleşmesinde belirtilen usul ve esas-

lara göre gerçekleştirilip, belgelendirilmesi ve belgelerin muhafazasından yatırımcılar sorum-

ludur.

(6) 2015 yılı dahil son beş yıllık dönemde yürürlüğe giren T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve

Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi

Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliğleri kapsamında modern basınçlı sulama

kredilendirme konularından yararlananlar kredilendirmeye konu olan aynı parsel için hibe baş-

vurusu yapamazlar.

(7) Yatırımcılar, hibe sözleşmesi akdinden sonra, teklif ve kabul edilen mal alımını hibe

sözleşmesi hükümlerine uygun olarak yapar.

(8) Tüzel kişilikler, kuruluş ana sözleşmelerinde belirtilen çalışma konuları ile ilgili ya-

tırım konularına başvurabilir. Bu kuruluşlar, başvuruları ile birlikte, onaylanmış ve Ticaret Sicil

Gazetesinde yayımlanmış en son ana sözleşmelerini vermek zorundadır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Program Kapsamında Uygulanacak Hibe Desteği Tutarı, Oranı ve

Hibe Desteği Verilecek Mal Alımı Gider Esasları

Hibe desteği tutarı ve oranı

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ kapsamında kabul edilen başvurularda, hibe sözleşmesinde

belirlenen hibeye esas mal alım tutarının KDV hariç %50’sine hibe yoluyla destek verilir. Hibe

başvuru formunda belirtilen hibeye esas mal alım tutarının, başvuru değerlendirme aşamasında

tespit edilen referans fiyatlar içinde kalan kısmı, hibe sözleşmesinde hibeye esas mal alım tutarı

olarak belirlenir. Referans fiyatları aşan kısmı ise referans fiyat farkı olarak belirlenir ve tamamı

yatırımcı tarafından karşılanır.
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(2) Hibeye esas mal alım tutarı gerçek kişiler için 100.000 TL, tüzel kişiler için 200.000 TL’yi

geçemez. Mal alım bedellerinin, bu miktarları aşması durumunda aşan kısım yatırımcı tarafın-

dan ayni katkı olarak karşılanır.

(3) Hibe sözleşmesinde belirlenen hibeye esas mal alım tutarı üst limit niteliğindedir.

Hibenin nihai tutarı fiili gerçekleşmeler sonucunda ortaya çıkar.

(4) Başvuru bütçeleri KDV hariç hazırlanır.

Program kaynaklarından karşılanacak uygun mal alımı giderlerine ilişkin şartlar

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen yatırım

konularına ilişkin bireysel sulama makine ve ekipman alımı giderleri, aşağıda belirtilen hususlar

çerçevesinde hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

(2) Yatırımcılar tarafından, bu Tebliğ kapsamında satın alınacak tüm mal alımları, te-

darikçilerle yapılacak uygulama sözleşmesi kapsamında sağlanır ve hibeye esas mal alım be-

delleri hibe sözleşmesinde belirtilen tutarı aşamaz.

(3) Yerinde teslim ve montaj giderleri, mal alım bedeli içinde olacak şekilde mal alım

faturası düzenlenmesi durumunda, toplam tutar hibe desteği kapsamında değerlendirilir. Mal

alım giderleri ile yerinde teslim ve montaj giderlerinin faturada ayrı kalemler olarak faturalan-

dırılması durumunda sadece mal alım bedeli hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

(4) Yatırımcılara, aşağıda yer alan sulama makine ve ekipman grupları için belirtilen

deneme ve kontrollerin yapılması şartıyla, hibe desteği ödemesi yapılır.

a) Tarla içi yağmurlama, mikro yağmurlama ve damla sulama sistemi kurulması ile gü-

neş enerjili sulama sistemleri kurulması başvuruları kapsamında; güneş paneli, pompa, filtre,

kontrol ünitesi, ana ve yan dallara ait borular, bağlantı ekipmanı, vanalar, damlatıcı ve yağ-

murlama ekipmanı gibi sadece tarla içinde kullanılan malzemelerin başvuruya ait parselde ek-

siksiz montaj kontrollerinin yapılması ve tespit tutanaklarının düzenlenmesi,

b) Center pivot, lineer sistem, tamburlu sistem yağmurlama sulama makinelerinin; ye-

rinde çalıştırılıp, kontrollerinin yapılması, tespit tutanaklarının düzenlenmesi.

(5) Yatırımcılar ve ortakları tarafından sürekli çalıştırılan veya düzenli ya da dönüşümlü

olarak işe alınmış kişiler ile kamu çalışanları ve kamu kurumları tedarikçi olamaz.

(6) Başvurularda belirtilecek mal alım tutarları piyasa fiyat araştırmalarına dayandırıl-

malı ve ayrıntılı olarak belirtilmelidir. Hibe sözleşmesine bağlanan mal alım tutarları ve mal-

zeme miktarları hibe sözleşmesi süresince artırılmaz.

(7) Başvuru kapsamında satın alınması planlanan mal ile ilgili teknik bilgiler, şartname

şeklinde düzenlenerek başvuru ekinde sunulur.

(8) Mal alım tutarının hibe desteği kısmı, kamu kaynakları kullanılarak karşılandığı

için yatırımcılar tarafından sağlanması gereken katkı payının finansmanında hiçbir şekilde ka-

mu kaynakları kullanılamaz.
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Program kaynaklarından karşılanmayacak mal alım giderleri

MADDE 13 – (1) Hibe desteği verilmeyecek olan giderler şunlardır:

a) Her türlü borç ödemeleri,

b) Faizler,

c) Başka bir kaynaktan finanse edilen harcama ve giderler,

ç) Kur farkı giderleri,

d) Makine ve ekipman kira bedelleri,

e) Nakliye giderleri,

f) Bankacılık giderleri,

g) Denetim giderleri,

ğ) KDV ve ÖTV’de dâhil iade alınan veya alınacak tüm vergiler,

h) İkinci el/kullanılmış mal alım giderleri,

ı) Eğitim giderleri,

i) Üretim tarihi 2014 yılından önceki bireysel sulama makine ve ekipmanının alım gi-

derleri,

j) Faturası olmayan ve başvuru tarihinden önce veya sözleşmede belirtilen mal alımının

tamamlanma tarihinden sonra faturalanmış giderler,

k) Güncel Uygulama Rehberinde belirtilen ve Yatırımcıların Tedarikçilerden Temin

Edeceği Teknik Belgeler içinde yer alan belgelerden eksiği bulunan satın alma giderleri,

l) Tarlaya montajı yapılmayan ve eksik teslim edilen bireysel sulama makine ve ekip-

man giderleri.

(2) Basınçlı sulama sistemlerine yönelik mal alımları kapsamında, bent gibi su alma

yapısı inşası, su kaynağından sulama alanına kadar sadece iletim hattı yapılması, yeni kuyu

açılması, enerji nakil hattı, depolama tesisi gibi yapım işleri hibe desteği kapsamı dışındadır.

Hibe başvurularında su kaynağından sulama alanına kadar olan su iletim hattı maliyeti toplam

maliyetin %20’sini aşamaz, aşması durumunda artan kısım yatırımcı tarafından ayni katkı ola-

rak karşılanır.

(3) Başvuru için su kaynağı çeşidine göre alınması gerekli izin belgeleri;

a) Yerüstü su kaynakları için ilgili kurumdan alınacak “Su Kaynağı Kullanım İzni/Tah-

sis Belgesi”,

b) Yeraltı su kaynakları için ilgili kurumdan alınacak “Kuyu ruhsatı/Yer altı suyu kul-

lanım izni”,

c) Kişilere ait kuyular için sadece bir başvuru yapılabilir. Kuyu kiralanmasıyla yapılan

başvurulara hibe desteği verilmez. Ancak kiralanan arazi içinde arazi sahibi adına ruhsatlı kuyu

mevcut ise kabul edilir. Satın alınan arazilerde bulunan ve arazinin eski sahiplerinin adına ruh-

satlandırılmış kuyular için yapılan başvurular kabul edilmez,
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ç) Sulama birlikleri veya sulama kooperatifleri tarafından işletilen toplu basınçlı sulama

sistemlerinde yer alan hidrantların birden fazla çiftçiye tahsis edilmesi durumunda, sulama bir-

liği veya sulama kooperatifinden su kullanım izin belgesi alınması şartıyla aynı hidrant için

birden fazla başvuru yapılabilir. Ancak, tahsis edilen debilerin toplamı, her bir hidrant için

toplu basınçlı sulama sisteminin projesinde belirtilen debinin üzerinde olması durumunda bu

belgeler uygun görülmez,

d) Su kaynağı çeşidine göre alınması gerekli izin belgelerinin güncel Uygulama Reh-

berinde belirtilen şartlarda temin edilmesi gerekmektedir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Başvurular, Değerlendirme ve Değerlendirme Nihai Kararı

Başvuru şekli, yeri ve zamanı

MADDE 14 – (1) Başvurular, bu Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen

bireysel sulama makine ve ekipman alımlarını gerçekleştirmek amacıyla, güncel Uygulama

Rehberinde yer alan başvuru formu ve eklerine uygun olarak hazırlanır.

(2) Başvurular, bu Tebliğin yayımı tarihinden başlayarak 60 gün içerisinde son başvuru

tarihi mesai bitimine kadar il müdürlüğüne başvuru sahipleri tarafından dosya halinde tek nüsha

olarak elden teslim edilerek yapılır. Ayrıca, güncel Uygulama Rehberinde formatı ve içeriği

belirlenen dosya teslim alma/dosya iade belgesi iki nüsha olarak düzenlenir ve başvuru sahibi

tarafından imzalanmış olarak dosya ile birlikte verilir. Başvuruların geçerli olabilmesi için,

başvuruya ait bilgiler veri tabanına girilir ve veri tabanından başvuru numarası alınır. Başvuru

son gününün tatil gününe denk gelmesi halinde, takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar

başvuru yapılabilir. Başvuruya ilişkin işlemler güncel Uygulama Rehberinde belirtildiği şekilde

yapılır.

Başvuracak yatırımcılara sağlanacak bilgi

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ kapsamında başvuru yapacaklar, başvuru konusunda il

proje yürütme birimlerine müracaat ederek ihtiyaç duyulan bilgileri alabilirler.

(2) İl proje yürütme birimlerince verilecek bilgiler, başvuru hazırlanmasında karşılaşı-

lacak sorulara cevap vermekle sınırlı olacaktır. Bu bilgi, başvurunun kabul edilmesi konusunda

bir taahhüt niteliği taşımaz.

(3) İl proje yürütme birimlerinin, başvuru sahiplerine başvuru dosyası hazırlama so-

rumluluğu yoktur.

(4) Başvuru sahipleri, güncel Uygulama Rehberi ve içinde yer alan başvuru formları

ile bilgilendirici dokümanları il müdürlüğü veya Genel Müdürlük internet sayfasından temin

edebilirler.

(5) İl müdürlükleri tarafından düzenlenecek olan çalıştay, bilgilendirme toplantıları ve

internet sayfası vasıtasıyla ilgililere bilgi aktarılabilir.
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Başvuruların idari yönden incelenmesi

MADDE 16 – (1) Başvurunun idari yönden incelenmesi il proje yürütme birimi tara-

fından yapılır. Gerektiğinde bu birime konu ile ilgili ilave personel il müdürlüğünce görevlen-

dirilebilir.

(2) İl müdürlükleri öncelikli olarak başvuru evraklarını, başvuru sahibinin bu Tebliğin

10 uncu maddesinde belirtilen niteliklere sahip olup olmadığı yönünden inceler. Teslim alma

belgesinde yer alan belgelerin “var” olması, bu belgelerin içeriklerinin uygun olduğu anlamına

gelmez. Başvuru evraklarının içeriklerinin uygunluk kontrollerinde, uygunluk kriterlerini sağ-

lamayan hususlar bir tutanağa bağlanarak başvuru reddedilir.

Başvuruların teknik inceleme ve değerlendirilmesi

MADDE 17 – (1) İl proje yürütme birimi tarafından, başvuru ekinde yer alan ve formatı

güncel uygulama rehberinde bulunan sulama projesinin teknik açıdan değerlendirilmesi ve in-

celemesinde; başvuru sahibi tarafından alımı talep edilen bireysel sulama makine ve ekipma-

nının su kaynağı, arazi koşulları ve üretim desenine uygunluğu ve teknik özellikleri araştırılır.

Gerektiğinde bu birime konu ile ilgili teknik personel il müdürlüğü bünyesinden veya diğer

kamu kurumlarından görevlendirilebilir. Bu çalışmalar ve yayınlanan referans fiyat listeleri

yardımıyla, il proje yürütme birimi başvuru sahibinin alacağı bireysel sulama makine ve ekip-

manının hibe sözleşmesine esas olacak değerini tespit eder. Bu fiyat referans fiyatın üzerinde

olamaz. Referans fiyat listeleri başvuru süresinin bitiminden sonra Bakanlık ve/veya Genel

Müdürlük resmi internet sitesinde yayınlanır.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasına göre değerlendirilerek uygun görülen her yatırım ko-

nusu başvurusu için güncel Uygulama Rehberinde formatı ve içeriği verilen Başvuru Değer-

lendirme Kriterleri Tablosu düzenlenerek puanlama yapılır ve yatırımcı listeleri hazırlanır.

(3) Başvuru evraklarının teknik açıdan değerlendirilmesi ve incelenmesinde uygunluk

kriterlerini sağlamayan hususlar ve eksik başvurular bir tutanağa bağlanarak başvuru reddedilir.

Değerlendirme nihai kararı

MADDE 18 – (1) Program kapsamında başvuruların yapıldığı her il için Genel Mü-

dürlük tarafından tahsis edilen ödenek miktarı kadar başvuruya hibe desteği sağlanır, değer-

lendirme nihai kararı söz konusu ödenek esas alınarak verilir. İllere tahsis edilecek ödenek tu-

tarı, iller bazında toplam başvuru sayısı ve talep edilen hibe miktarına göre bütçe imkânları

çerçevesinde belirlenir.

(2) Uygun görülen başvurulara ait hibe tutarının, illere tahsis edilmiş ödenek tutarından

fazla olması durumunda; hibe desteği verilecek başvuru sayısı, güncel Uygulama Rehberinde

formatı ve içeriği verilen Başvuru Değerlendirme Kriterleri Tablosu puanlama sonuçlarına göre

il müdürlüğünce belirlenir ve bu değerlendirme il müdürlüğünün onayı ile kesinleşir.

(3) İl müdürlüğünün bir başvuruyu reddetme ya da hibe vermeme kararı kesindir.
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Değerlendirme sonuçlarının açıklanması

MADDE 19 – (1) Son başvuru tarihi mesai bitimine kadar teslim edilen başvurular en

fazla 20 günde il proje yürütme birimi tarafından incelenerek değerlendirilir. Değerlendirme

kriterlerine ve ödenek durumuna göre; asil, reddedilen ve yeterli ödenek tahsis edilememesi

durumunda yedek başvuru sahipleri listeleri hazırlanarak onaya sunulur, onay süresi 5 günü

geçemez. İl müdürlüğünün onayından sonra reddedilen başvurular, başvuru sahiplerine 10 gün

içerisinde yazılı tebliğ edilir. Onaylanan asil ve varsa yedek başvuru sahibi listeleri 10 gün sü-

resince il müdürlüğü internet sitesinde ve duyuru panolarında yayınlanır, bu başvuru sahiplerine

ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

(2) Asil listedeki başvuru sahiplerinden değerlendirme sonuçlarının yayınlanmasının

son gününden itibaren 10 günlük süre içerisinde hibe sözleşmesi imzalamayan başvuru sahip-

lerinin yerine, varsa yedek listeden puan sıralamasına göre gerekli sayıda başvuru sahibi belir-

lenerek, il müdürlüğü internet sitesinde ve duyuru panolarında 5 gün süresince yayınlanır, bu

başvuru sahiplerine ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

ALTINCI BÖLÜM

Hibe Sözleşmesi, Uygulama ve Hibe Desteği Ödemesi

Hibe sözleşmesi

MADDE 20 – (1) Başvuruları kabul edilen başvuru sahipleri değerlendirme sonuçla-

rının il müdürlüğü internet sitesinde ve duyuru panolarında yayınlanmasının son gününden iti-

baren 10 gün içerisinde, il müdürlüğü ile hibe sözleşmesi imzalamak zorundadır. Hibe sözleş-

mesinin imzalanacağı son günün tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü mesai

bitimine kadar hibe sözleşmesi imzalanabilir. Hibe sözleşmesi, il müdürlüğü ile başvuru sa-

hipleri arasında akdedilir. Hibe sözleşmesi içerik ve formatı, Genel Müdürlük tarafından bu

Tebliğ çerçevesinde hazırlanan güncel Uygulama Rehberinde yer alır.

(2) Yedek listeden belirlenen başvuru sahipleri, yedek liste değerlendirme sonuçlarının

yayınlanmasından itibaren 10 gün içerisinde il müdürlüğü ile hibe sözleşmesi imzalamak zo-

rundadır. Hibe sözleşmesinin imzalanacağı son günün tatil gününe denk gelmesi halinde takip

eden ilk iş günü mesai bitimine kadar hibe sözleşmesi imzalanabilir.

(3) Referans fiyat listeleri yardımıyla başvuru sahibinin başvuruda belirlediği hibeye

esas mal alım tutarının, referans fiyat farkı tutarı ve sözleşmede yer alacak hibeye esas mal

alım tutarı miktarı belirlenir. Sözleşmede yer alacak hibeye esas mal alım tutarı üst limitleri

ifade eder. Referans fiyat listesinde olmayan veya metraj gerektiren bireysel sulama makine

ve ekipmanının hibe sözleşme değerini belirlemekte il proje yürütme birimi yetkilidir.
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(4) Hibe sözleşmesi, il müdürlüğü ile yatırımcı arasında iki adet olarak akdedilir. Ta-

raflarca imzalanmış hibe sözleşmesinin bir adedi il müdürlüğünde, bir adedi de yatırımcı tara-

fından muhafaza edilir.

(5) Süresi içerisinde hibe sözleşmesi imzalamayan başvuru sahipleri hibe desteğinden

yararlandırılmazlar.

(6) Gerçek kişilerin başvurularında başvuru sahibinin, hibe sözleşmesini imzalamadan

önce veya sözleşme imzalandıktan sonra vefat etmesi halinde, yasal mirasçılarının talep etmesi

durumunda hibe başvurusu veya hibe sözleşmesi tadil edilerek uygulamalara devam edilir.

Bireysel sulama makine ve ekipman alımlarında yükümlülüklerin yerine geti-

rilmemesi

MADDE 21 – (1) Yatırımcı, bu Tebliğ, güncel Uygulama Rehberi ve hibe sözleşmesi

koşullarına uygun olarak hareket etmediği takdirde, il müdürlüğü hibe sözleşmesini fesih eder.

(2) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 ta-

rihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde

belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile birlikte, anılan

Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge

veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken

sorumlu tutulurlar.

(3) Bu Tebliğle belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen

belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen yatırımcılar il müdür-

lüklerinin internet sitelerinde ilan edilerek, beş yıl süreyle 5488 sayılı Tarım Kanununun 23 üncü

maddesi gereğince hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

Mal alım usul ve esasları

MADDE 22 – (1) Yatırımcılar, yatırımın uygulamasında yapacakları her türlü mal alı-

mını başvuruda belirlediği ve ekinde verdiği teknik şartnameye uygun olarak yapar.

(2) İl proje yürütme birimi onayı olmaksızın hibeye esas bireysel sulama makine ve

ekipmanı ile başvuruya ait proje unsurları değiştirilemez. Ancak, başvuruya ait proje unsurla-

rında teknik bir gerekçe ile değişiklik yapılması gerektiği takdirde mal alım süresi içinde yatı-

rımcı durumu gösterir belgeler ve dilekçe ile il müdürlüğüne başvurur. İl proje yürütme birimi

10 gün içerisinde değişiklik talebini inceler, değişikliğin uygun görülmesi halinde, hibe söz-

leşmesinde belirtilen hibeye esas mal alım tutarını ve sözleşme ekindeki projeye esas malzeme

miktarını aşmaması ve puanlamayı etkilememesi kaydıyla yatırımcı ile il müdürlüğü arasında

hibe sözleşmesi ek metni düzenlenerek değişiklik yapılabilir.
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(3) Referans fiyat listesinde bulunmayan veya metraj gerektiren bireysel sulama makine

ve ekipman için, fiyat tespitlerini il proje yürütme birimi bir rapora bağlayarak hazırlar. Fatura

kalemlerinin veya bedelinin referans fiyattan fazla olması durumunda, sadece referans fiyatın

%50’si üzerinden hibe desteği ödenir. Ancak, bireysel sulama makine ve ekipmanının hibeye

esas yatırım tutarı referans fiyatın altında olduğunda malın satın alımında gerçekleşen fiyat

üzerinden kesilen fatura kalemlerinin veya bedelinin KDV hariç %50’sine hibe desteği sağlanır.

(4) Yatırımcı, satın aldığı bireysel sulama makine ve ekipmanının başvuru yaptığı par-

selde montajının tamamlanmasından sonra alıma ait faturayı kestirir ve güncel Uygulama Reh-

berinde örneği yer alan mal teslim tutanağını düzenletir.

Hibe desteği ödeme talebi

MADDE 23 – (1) Yatırımcılar, mal alımlarına ait fiili gerçekleşmelerden sonra ödeme

taleplerini, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümle-

rine uygun olarak düzenlenmiş fatura ve güncel Uygulama Rehberinde yer alan Ödeme Talep

Formu ekinde istenilen belgeler ile birlikte mal alım süresini takiben 10 gün içerisinde, son

gününün tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar, il mü-

dürlüğüne teslim eder.

(2) Mal alım faturasının tarihi, hibe sözleşmesinin taraflarca imzalanmasını takip eden

60 gün içerisinde olmak zorundadır. Fatura tarihinin bu süreyi aşması durumunda il müdürlü-

ğünce hibe sözleşmesi feshedilir. Hibe sözleşmesinde belirtilen durum ve mücbir sebepler ha-

ricinde hibe sözleşmesine ilişkin süre uzatımı ve askıya alınma söz konusu değildir.

(3) İl proje yürütme birimi; yatırımcının ödeme talebi tarihinden itibaren 30 gün içeri-

sinde bireysel sulama makine ve ekipmanının başvuruya ait parselde montaj kontrollerini ya-

parak tespit tutanaklarını düzenler.

(4) Mal alımına ilişkin satın alma ve tespit işlemleri tamamlanan ödeme icmallerinin,

ayda bir defa en geç o ayın 25’ine kadar il müdürlüklerindeki yetkili kişilerce, Genel Müdürlük

tarafından oluşturulan elektronik ödeme tablosuna girişleri yapılır. İl müdürlüğü tarafından im-

zalı ve mühürlü olmak üzere; ödemeye esas yatırımcı listesi iki nüsha, ilçe detayında icmal

tablosu ise bir nüsha şeklinde düzenlenir. Düzenlenen ödemeye esas yatırımcı listesinin bir

nüshası Genel Müdürlüğe gönderilir, bir nüshası da il müdürlüğünde muhafaza edilir. Onay

sorumluluğu il müdürlüklerine ait olan ödemeye esas yatırımcı listesi, Genel Müdürlüğün ilgili

birimlerince banka ödeme formatına dönüştürülür.

(5) İl müdürlükleri, ödeme işleminden sonra yatırımcıların banka bilgilerinde ve öde-

necek rakamda hata tespit ederse, yetkili kişilerce “hata düzeltme” adı altındaki doğru bilgileri

ödemelerin son ayı olan 2015 yılı Aralık ayının ilk yedi günü içinde Genel Müdürlüğe tablo

halinde gönderir. Genel Müdürlük bu hata düzeltmelerini tek liste halinde ödeme yapan Ban-

ka’ya yazı ile bildirir.
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Hibe desteği ödemeleri

MADDE 24 – (1) Ödemeler bütçe serbestliği çerçevesinde yapılır.

(2) Hibe ödemesi; yatırımcı gerçek kişi ise T.C. kimlik numarasına, tüzel kişi ise vergi

numarasına göre yatırımcı adına T.C. Ziraat Bankasındaki hesaba gönderilir.

(3) Hibe ödemeleri, Türk Lirası olarak yapılır.

(4) Ödemeyle birlikte yatırımcılardan vergi dairelerinden alınacak veya il müdürlüğü

tarafından internet ortamından çıkartılacak vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair belge

ile sadece tüzel yatırımcıların Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş prim borcu olmadı-

ğına dair belgenin ibraz edilmesi gereklidir.

Programdan sağlanan malların mülkiyeti

MADDE 25 – (1) Yatırımcı, hibe sözleşmesi kapsamında sağlanmış bireysel sulama

makine ve ekipmanının mülkiyetini, yerini ve amacını yatırımın bitiminden iki yıl sonrasına

kadar değiştiremez. Bu amaçla, il müdürlükleri yılda en az bir kere olmak üzere sulama sezo-

nunda yatırımları yerinde kontrol eder ve tutanağa bağlar.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Denetim

MADDE 26 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan tüm işlemler Bakanlık Rehberlik ve

Teftiş Başkanlığı tarafından denetlenir. Bu denetimler sırasında yapılan işlemlere ait talep edilen

tüm bilgi ve belgeler il proje yürütme birimi elemanlarınca sunulur.

(2) Program kapsamındaki kaynakların usulsüz kullanılması, israfı veya heba edilmesi

durumunda ilgililer hakkında gerekli inceleme ve soruşturma Bakanlıkça yapılır.

Programın uygulanmasına ilişkin yayınlar

MADDE 27 – (1) Bu Tebliğin genel uygulama usul ve esaslarına açıklık getirmek, des-

tek sağlamak amacı ile Genel Müdürlük tarafından Uygulama Rehberi ve genelgeler yayınlanır.

Uygulama Rehberi yıl içinde oluşan ihtiyaçlar çerçevesinde güncellenebilir. Bu yayınlar uy-

gulamada dikkate alınır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 28 – (1) 14/5/2014 tarihli ve 29000 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırsal

Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Bireysel Sulama Makine ve

Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2014/13) yürürlükten kal-

dırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 29 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 30 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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3/5/2015 

ORTA SAYFA 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

3 Mayıs 2015 

PAZAR 
Sayı : 29344 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
Isparta 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Dosya No : 2012/424 
Karar No :2014/72 
Güveni Kötüye Kullanma, Dolandırıcılık, Dolandırıcılık, Güveni Kötüye Kullanma 

suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 02/04/2014 tarihli ilamı ile 
155/1, 157/1, 157/1, 155/1 maddesi gereğince 1 YIL HAPİS, 100 TL ADLİ PARA, 1 YIL 
CEZANIN ERTELENMESİ NEDENİYLE DENETİM (TCK 51/3) cezası ile cezalandırılan Ali 
ve Hacer oğlu, 13/09/1958 doğumlu, Ağrı, Merkez, Kovancık Mah./köy nüfusuna kayıtlı TAHİR 
ÖZMEN tüm aramalara rağmen bulunamamış, yakalama emri tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 
GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar 
verilmiş olup, İlan olunur. 3167 

—— • —— 
İstanbul 74. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No: 2011/24 
İstanbul (kapatılan) 24.Sulh Ceza Mahkemesinin 17/05/2012 tarih, 2011/103 esas ve 

2012/1105 sayılı kararı ile sanık Erol Kaygusuz hakkında basit yaralama suçundan TCK.86/2, 
86/3 - a, 62/1, 52/2. maddeleri gereğince 1500.-TL. adli para cezası ile cezalandırılmasına, 
CMK’nun 231/5. maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair verilen karar 
Necmi ve Zehra'dan olma, 1977 doğumlu sanık Ero Kaygusuz'un dosyada mevcut adresine tebliğ 
edilememiştir. 

7201 sayılı kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince kararın Resmi Gazete’de 
ilanen tebliğine, 

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 
İlana ait gazetenin mahkememize gönderilmesine, 
İlan ücretinin ve mahkeme masrafının karar kesinleştikten sonra sanıktan tahsiline, 
Keyfiyet ilan olunur. 2996 

—— •• —— 
Elbistan 3. Asliye Hukuk Mahkemesinden: 
Esas No : 2014/788 
Davacı Ekinözü İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından hasımsız olarak 

mahkememizde açılan vakıf senedinin tescili davasının yapılan yargılaması sonucunda; 
HÜKÜM 
1 - Talebin kabulü ile, 
a) Elbistan 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 11.10.1991 tarih ve 1991/362 Esas 1991/331 

sayılı kararı ile tescil edilen ve Ekinözü’nde kurulan, talep eden “Ekinözü İlçe Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı”nın vakıf senedinde yapılan değişikliğin TMK.nun 104/3. 
maddesi uyarınca Vakıflar Genel Müdürlüğünce Merkezi Sicilde kaydedilmesine ve Resmi 
Gazete’de ilan edilmesine, ilan giderlerinin talep eden tarafça karşılanmasına, 

Karar verildiği ilan olunur. 2773 
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Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2014/777 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Sait ve Merve oğlu 1996 D.lu Halep/SURİYE 

nüf. kayıtlı olan ABDURRAHMAN HACSAİT hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan 

kamu davasında mahkememizin 03/03/2015 tarih ve 2014/777 esas, 2015/253 karar sayılı ilamı 

ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80.00 TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta 

yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar 

verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı CMUK' un 

310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş 

olunacağı tebliğ olunur. 3369 

————— 

Esas No : 2014/773 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; İmet ve Uset oğlu 1990 D.lu Halep/SURİYE 

nüf. kayıtlı olan MUHAMMED ADİL ŞUNİ hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan kamu 

davasında mahkememizin 03/03/2015 tarih ve 2014/773 esas, 2015/250 karar sayılı ilamı ile 

sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80.00 TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta yakalanan 

kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı CMUK' un 

310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş 

olunacağı tebliğ olunur. 3370 

————— 

Esas No : 2014/747 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Hüseyin ve Emine oğlu 1992 D.lu 

Halep/SURİYE nüf. kayıtlı olan MAHMUT DERVİŞ hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı 

açılan kamu davasında mahkememizin 03/03/2015 tarih ve 2014/747 esas, 2015/247 karar sayılı 

ilamı ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80.00 TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta 

yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar 

verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı CMUK' un 

310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş 

olunacağı tebliğ olunur. 3371 

————— 

Esas No : 2014/627 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Muhamed ve Fatdum oğlu 1968 D.lu 

Halep/SURİYE nüf. kayıtlı olan ABDULKADİR KASSABLAHAP hakkında Kaçakçılık 

suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 10/02/2015 tarih ve 2014/627 esas, 

2015/148 karar sayılı ilamı ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80,00 TL adli para cezası ile 

cezalandırılmasına ve sanıkta yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi 

gereğince Müsaderesine karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı CMUK' un 

310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş 

olunacağı tebliğ olunur. 3372 
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Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2006/304  

Karar No : 2014/31 

Transit rejimi kurallarına aykırılık (mülga) suçundan sanık Bulgaristan uyruklu Rasım ve 

Dudu kızı, 21.09.1978 Bulgaristan -Yambol D.lu. Kapıtan Petko Sk. No: 9-Yambol - Bulgaristan 

adresinde oturur EMİNE RASIMOVA AHMEDOVA hakkında yapılan yargılama sonunda; 

sanığın 4926 sayılı Yasanın 3/a-2, 4/a-2, 5/son, 4/3 maddeleri gereğince 976.00.-TL. Tazmini 

nitelikte Adli para cezası ile cezalandırılmasına, sanık hakkında hüküm olunan hapis cezasının iki 

yılın altında olup, sanığın adli sicil kayıtları itibarıyla daha önceden kasıtlı bir suçtan mahkum 

edilmemiş olması, kişilik özellikleri itibariyle yeniden suç işlemeyeceği kanaatine varıldığından 

5728 sayılı Yasa ile değişik 5271 sayılı CMK.'nın 231/5 maddesi gereğince HÜKMÜN 

AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, hakkında hükmün açıklanmasının geri 

bırakılmasına karar verilen sanığın 5560 sayılı Yasa ile değişik 5271 sayılı CMK.'nun 231/8 

maddesi gereğince Beş (5) yıl süreyle denetime tabi tutulmasına, sanığın bu süre içinde takdiren 

herhangi bir yükümlülük altına alınmasına yer olmadığına, sanığın denetim süresi içinde kasten 

yeni bir suç işlemediği takdirde açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılmasına ve 

sanık hakkındaki davanın DÜŞÜRÜLMESİNE, sanığın denetim süresi içinde kasten yeni bir suç 

işlemesi halinde hükmün açıklanacağının sanığa ihtarına dair verilen hükmün tebligat ve 

yazışmalara rağmen tebliği mümkün olmadığından sanık EMİNE RASIMOVA AHMEDOVA'ya 

tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 

GAZETE'DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 

3 - İlan masrafının sanıktan alınmasına, ilanın bir suretinin mahkeme ilan tahtasında 1 Ay 

süre ile ilan edilmesine karar verilmiş olup, ilan olunur. 2995 

—— • —— 
Gazipaşa Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2013/162 

Karar No : 2012/398 

Mahkememizin 15/10/2014 tarih, 2013/162 esas 2014/427 karar sayılı kararı ile Van - 

Özalp - Seydibey N.K. Bemal ve Azize oğlu 14/09/1983 Mersin doğumlu TANER SİVRİDAĞ 

hakkında 16/09/2005-17/09/2005 tarihinde işlediği iddia edilen Bina içinde muhafaza altına 

alınmış olan eşya hakkında hırsızlığa teşebbüs, iftira suçları nedeniyle eylemine uyan 5237 sayılı 

TCK 37/1 delaletiyle 142/1.b.2,35/1,2, 268/1 yollamasıyla 267/1,53/1,58. maddeleri uyarınca 

cezalandırılması talep edilmiş ve mahkemece yapılan yargılama sonucunda sanık hakkında iftira 

suçundan CMK.nun 223/7 Mad. Gereğince davanın reddine, Bina içinde muhafaza altına alınmış 

olan eşya hakkında hırsızlığa teşebbüs suçundan ise Sanığın suç tarihinde üzerine atılı bina içinde 

muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçu tüm dosya kapsamı ile sabit görülüp sanığın 

eylemine uyan TCK 142/l.b Md. gereğince suçun işleniş biçimi, işlendiği zaman ve yer, suç 

konusunun önem ve değeri dikkate alınarak asgari hadden ceza tayini ile sanığın takdiren 2 YIL 

HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Suçun teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle 

TCK 35 maddesi gereğince 1/4 oranında indirim uygulanarak 1 YIL 6 AY HAPİS CEZASI İLE 

CEZALANDIRILMASINA, Sanığın geçmişi, suçlu kişiliği ve sabıkası dikkate alınarak sanık 

lehine TCK nun 62 Md.nin takdiren uygulanmasına yer olmadığına, Sanığın suç işlediği tarihten 

önce kasıtlı bir suçtan dolayı 3 aydan fazla hapis cezasının bulunması ve tekrar suç işlemeyeceği 

konusunda mahkememizce olumlu bir kanaatin oluşmaması nedenleriyle TCK.nun 51. maddesi 

gereğince verilen cezanın ertelenmesine yer olmadığına, Sanığın kasıtlı bir suçtan daha önceden 

mahkumiyetinin bulunması, sanığın kişilik özellikleri ve yeniden suç işlemeyeceği hususunda 

mahkememizce olumlu kanaate varılmaması dikkate alınarak CMK.nun 231/5 md.nin kanunen ve 

takdiren uygulanmalarına yer olmadığına, Sanığın işlemiş olduğu suçtan dolayı netice ceza 

miktarı dikkate alınarak 5237 sayılı TCK.nun 53/1 Md. belirtilen sürekli, süreli veya geçici bir 

kamu görevinin üstlenmesinden, seçme ve seçilme ehliyetinden ve diğer siyasi haklan 

kullanmaktan vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasi parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi 

veya denetçisi olmaktan, bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek 
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kuruluşunun iznine tabi bir meslek veya sanaatı kendi sorumluluğu altında serbest meslek erbabı 

veya taciri olarak icra etmekten hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar yoksun 

bırakılmasına, Kendi alt soyu yönünden velayet hakkından vesayet veya kayyıma ait bir hizmette 

bulunmaktan koşullu salıverme tarihine kadar diğer kişiler yönünden cezanın infazı 

tamamlanıncaya kadar yoksun bırakılmasına, Erdemli Asliye Ceza Mahkemesinin 2003/33 Esas 

2003/394 Karar sayılı ilamı nedeniyle TCK.nun 58. maddesi gereğince cezasının mükerrirlere 

özgü infaz rejimlerine göre çektirilmesine, Sanık hakkında cezanın infazından sonra denetimli 

serbestlik tedbirinin uygulanmasına, Sanığın yargılanması sırasında sarfına neden olduğu 4 adet 

tebligat gideri 32 TL, posta gideri 5,65 TL olmak üzere toplam 37,65 TL.nin sanıktan alınarak 

hazineye gelir olarak kaydına" karar verilmiştir. 

Adı geçen sanığın cezaevinden firar ettiği, tebligat yapılamadığı ve mernis adresi de 

bulunmadığından ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup, 

İş bu ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra süre başlamak üzere 7 günlük süre içinde 

mahkememize veya bir başka Asliye Ceza Mahkemesine verilecek dilekçeyle ya da yapılacak 

sözlü başvurunun tutanağa geçirilmesiyle, Yargıtay temyiz yoluna başvurulabileceği, aksi halde 

hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 3082 

—— •• —— 
Kara Kuvvetleri Komutanlığı 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı Askeri Mahkemesinden: 

 GAZİANTEP 

Esas - Karar No: 2013/701 Esas, 2014/440 Karar, K.Tarihi: 15.09.2014 Sanık Gökhan 

DURAN, Cemil ve Emine Oğ. 15.07.1982 D.lu ORDU/ULUBEY İlç. Eymür Ky. nüfusuna 

kayıtlı olup TC KİMLİK NO: 63079182466 Halen: Hamidiye Mah. Mücahit Sok. Dış Kapı 

NO:4C-l İç Kapı No: 10 MERKEZ/ÇANAKKALE adresinde ikamet eder. Suç: İzin tecavüzü Suç 

Tarihi: 13.05.2007- 21.05.2007 Kanun Maddeleri ASCK 66/1-b, TCK 62, Verilen Ceza: ON AY 

SÜREYLE HAPİS CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA, sanığın 21.05.2007-23.05.2007 

tarihleri arasında yolda ve nezarette, 25.05.2007-09.07.2007 tarihleri arasında tutuklulukta 

geçirdiği sürelerin TCK'nın 63'üncü maddesi uyarınca cezasından mahsubuna karar verilmiştir. 

Yukarıda kimliği ve dosya numarası yazılı sanık tüm aramalara rağmen 

bulunamadığından tebligat yapılamamıştır. 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve müteakip 

maddeleri gereğince hükmün Resmi Gazete'de ilanı ve ilanın yapıldığı tarihten 15 gün sonra 

hükümlüye tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde 5'inci Zırhlı Tugay 

Komutanlığı Askeri Mahkemesine, birliğine yada 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı Askeri 

Mahkemesine gönderilmek üzere en yakın Askeri Mahkemeye veya Asliye Ceza Mahkemesine 

dilekçe verilmek suretiyle, yine 353 sayılı Kanunun 197/3'üncü maddesi uyarınca kanun yoluna 

başvurmanın Askeri Mahkeme veya Askeri Savcılık tutanak katibince bu hususta bir tutanak 

düzenlenmesi için yapılacak bir beyanla da Askeri Yargıtay'da temyiz olunabileceği, aksi halde 

hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 2898 

—— •• —— 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

Esas No : 2015/10215 

Suç : Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan 

Suç Tarihi : 20/01/2006 

Sanık : Mustafa KAYA: İsmail ve Hürü oğlu, 15/08/1971 doğumlu, Kayseri 

Pınarbaşı Çakılkaya nüfusunda kayıtlı. TC: 30871982716, Mevlana Mah. 

10. Cad. Deniz Apt. No:26/5 Kocasinan/KAYSERİ adresinde oturur. 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Antalya 7. Asliye Ceza Mahkemesinden 

verilen 18/06/2013 gün ve 2013/200 E. 2013/634 K. sayılı hükmün sanık tarafından temyiz 

edilmesi üzerine 4778 Sayılı Yaşanın 2. Maddesi ile CMUK.nun 316. maddesine eklenen son 

fıkrası hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tebliğnamesinin sanığa tebliği 

gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri 

gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 

Onama isteyen 16/02/2015 gün ve 11/2013-298972 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiş 

sayılacağı ilan olunur. 3873/1-1 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNI 

HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamız 2015/2016 Kampanya Döneminde ±% 20 Toleranslı 100.000 ton Kristal 

Şekerin üretimden gelen şekerlerin Şeker Ambarlarına istiflenmesi ve istiflenen şekerin satışı, 

stok da bulunan eski ve yeni şekerlerin satışı, stok da bulunan eski ve yeni şekerin tahmil-tahliye 

ve yükleme işi Temini Hizmet Alımı İhalesi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı 

Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.  

İhale Kayıt No : 2015/51622 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Sivas Karayolu 5. Km Sorgun/YOZGAT  

b) Telefon No : 0 354 441 10 10 

c) Faks No : 0 354 441 10 18 

2 - İhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Fabrikamızda 2015-2016 kampanya döneminde üretilecek 

Kristal Şekerin istife alınması, satışa amacıyla kamyonlar 

yüklenmesi, diğer fabrika ile depolara giden veya gelen 

şekerlerin yüklenmesi ve boşaltılması. Kampanya sonrası 

şekerin satışa verilmesi, kamyonlara yüklenmesi, Avarya 

şekerlerin toplanması, rafineriye verilmesi ambarların 

temizliği ile Fabrikamız malzeme ambarına gelecek ve 

ambarımızdan başka bir yere gönderilecek malzemelerin 

tahmil ve tahliyesi 

b) Yapılacağı Yer : Yozgat Şeker Fabrikası  

c) İşin Süresi  : İşe Başlanmasını Müteakip 365 takvim günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Yozgat Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 20.05.2015 Saat 14.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4-1. İhaleye katılma şartları ve istenen belgeler. 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi odası ile ilgili meslek odası 

belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 
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tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

4.1.4. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat, 

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

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından 

ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz 

olarak bu şartın korunduğunu gösteren standart forma uygun belge, 

4.2 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler  

4.2.1. İş Deneyim Belgeleri; 

İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme 

kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %30 (yüzdeotuz) oranından az 

olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 

4.2.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler; 

İşin yerine getirilmesi için yüklenici, sorumlu bir personel bulunduracaktır. 

4.3. Benzer iş Olarak kabul edilecek işler; Kamu veya Özel Sektörde Bedel İçeren Tek Bir 

sözleşme Kapsamında Kabul İşlemleri Tamamlanan Her Türlü Tahmil Tahliye Hizmet Alımı İşi 

ve personel çalıştırılmasına dayalı işler Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması; 

7.1. İhale dokümanı Yozgat Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir 100,00.-TL 

(Yüz Türk Lirası). karşılığı aynı adresten satın alınabilir.  

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

8 - Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Yozgat Şeker Fabrikası Haberleşme servisi 

adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir.  

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

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.  

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir.  

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim 

günü olmalıdır.  

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

13 - Mezkur hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale 

Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklama hükümleri hariç) tabi olmayıp, Türkiye Şeker 

Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. İdaremiz ihaleyi 

yapıp yapmamakta serbesttir. 3884/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂN 

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Akademik Personel Alınacaktır 

(Profesör, Doçent) 

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanunda değişiklik 

yapan 5772 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili 

maddelerinde belirtilen koşullara göre öğretim üyesi alınacaktır. 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesindeki genel ve ilanda belirtilen 

diğer koşulları taşıyan profesör ve doçent kadrolarına başvuracak adayların Üniversitemiz 

Personel Dairesi Başkanlığına, şahsen başvurmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan 

ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate 

alınmayacaktır. 

PROFESÖR 

Profesör kadrosuna başvuracak adayların başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten 

başvuru dilekçelerine (Profesör adayları başvuru dilekçelerinde yayınlarından birini başlıca 

araştırma eseri olarak gösterecektir.) özgeçmiş, (2) iki adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, lisans, 

yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın 

listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (Altı) adet dosyayı ekleyerek, Üniversitemiz 

Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Profesör kadrosuna 

müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.) 

DOÇENT 

- Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların, başvurmak istedikleri birim 

ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, Doçentlik belgesinin onaylı örneğini, 2 adet 

fotoğrafını, nüfus cüzdanının onaylı fotokopisini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, eğitim- öğretim 

faaliyetlerini ve yönetimlerinde biten ve devam eden yüksek lisans ve doktora çalışmalarının 

listelerini içeren dört (4) takım dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına 

başvurmaları gerekmektedir. 

- Yabancı ülkelerden alınan doktora diploması ile unvanların Üniversitelerarası Kurul'ca 

eşdeğerliliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. 

- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) 

çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyeceklerdir. 

- Müracaatlar 03/05/2015 - 17/05/2015 tarihleri arası mesai saati bitimine kadar 

alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz 

olmaları gerekmektedir. 

 

Birimi Anabilim Dalı Unvanı Ad. Drc. Başvuru Koşulu 

Edebiyat 

Fakültesi 
Tarih Profesör 1 1 

Cumhuriyet dönemi Doğu Anadolu ve 

Doğu Karadeniz şehirlerinin siyasi, 

sosyal ve ekonomik tarihi hakkında 

bilimsel çalışmalar yapmış olmak. 

Fen 

Fakültesi 
Matematik Doçent 1 1 

Doçentlik ünvanını Topoloji Anabilim 

Dalında almış olmak 

 3973/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Yalçın AKDOĞAN’ın Vekâlet Etmesine Dair

Tezkere

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’a, Başbakan Yardımcısı Numan

KURTULMUŞ’un Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
–– Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI’nın Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere
–– Dışişleri Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere
–– Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair

Tezkere
–– Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere
–– Kültür ve Turizm Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İSLAM’ın

Vekâlet Etmesine Dair Tezkerenin İptaline Dair Tezkere
–– Sağlık Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İSLAM’ın Vekâlet

Etmesine Dair Tezkerede Değişiklik Yapılmasına Dair Tezkere

ATAMA KARARI
— İçişleri Bakanlığına Ait Atama Kararı

YÖNETMELİKLER
— Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
— Türk Standardları Enstitüsü Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin

Yönetmelik
— Beykent Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
— Gaziantep Üniversitesi Suriye Araştırmaları Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Sabancı Üniversitesi Temel Geliştirme Yılı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Yeni Yüzyıl Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim, Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ
— Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Bireysel

Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2015/13)

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânı
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlân
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük

Değerleri


