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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Karar Sayısı : 2015/7711
20 Haziran 2014 tarihinde İstanbul’da imzalanan ve 1/4/2015 tarihli ve 6643 sayılı Ka-

nunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler
Kalkınma Programı (BMKP) Arasında Üçüncü Taraf Maliyet Paylaşımı Anlaşması”nın
onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 24/4/2015 tarihli ve 7773444 sayılı yazısı üzerine,
31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca
13/5/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
       Ahmet DAVUTOĞLU
                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                            Y. AKDOĞAN                                    B. ARINÇ
           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı V.

                     K. İPEK                                     İ. YILMAZ                                  V. BOZKIR                                         F. IŞIK
                Adalet Bakanı             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı V.      Avrupa Birliği Bakanı             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                             M. ÇAVUŞOĞLU                                N. ZEYBEKCİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı      Çevre ve Şehircilik Bakanı                     Dışişleri Bakanı                                 Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                   N. CANİKLİ
  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı       Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

                     K. İPEK                                    C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK
              İçişleri Bakanı V.                         Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU
                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                           İ. GÜLLÜCE                                                     F. BİLGİN
                                                        Sağlık Bakanı V.                       Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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BAKANLAR KURULU KARARLARI

Karar Sayısı : 2015/7710

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011)

sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan

malvarlığının dondurulması hakkındaki 30/9/2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu

Kararının eki (1) sayılı listede değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması;

Maliye Bakanlığının 20/5/2015 tarihli ve 7747 sayılı yazısı üzerine, 6415 sayılı Terörizmin

Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca

20/5/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                            Y. AKDOĞAN                              N. KURTULMUŞ

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                     K. İPEK                                      A. İSLAM                                   V. BOZKIR                                         F. IŞIK

                Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                             M. ÇAVUŞOĞLU                                N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı      Çevre ve Şehircilik Bakanı                     Dışişleri Bakanı                                 Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                   N. CANİKLİ

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı       Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

                 S. ÖZTÜRK                                 C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              F. BİLGİN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2015/7712

20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının

15/5/2015 tarihli ve 59330 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci,

14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci,

27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli

ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 18/5/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                            Y. AKDOĞAN                              N. KURTULMUŞ

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                     K. İPEK                                      A. İSLAM                                  C. YILMAZ                                         F. IŞIK

                Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı      Avrupa Birliği Bakanı V.           Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                                   A. Ç. KILIÇ                                     N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı      Çevre ve Şehircilik Bakanı                   Dışişleri Bakanı V.                               Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                   N. CANİKLİ

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı       Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

                 S. ÖZTÜRK                                 C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              F. BİLGİN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2015/7713

20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının

15/5/2015 tarihli ve 58889 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci,

14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci,

27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli

ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 18/5/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                            Y. AKDOĞAN                              N. KURTULMUŞ

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                     K. İPEK                                      A. İSLAM                                  C. YILMAZ                                         F. IŞIK

                Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı      Avrupa Birliği Bakanı V.           Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                                   A. Ç. KILIÇ                                     N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı      Çevre ve Şehircilik Bakanı                   Dışişleri Bakanı V.                               Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                   N. CANİKLİ

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı       Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

                 S. ÖZTÜRK                                 C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              F. BİLGİN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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ATAMA KARARLARI

Gençlik ve Spor Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/293

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine

Müzeyyen Nesrin BEYNAM KURTULUŞ’un atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 60 ıncı

maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.

6/6/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

      Ahmet DAVUTOĞLU                           Akif Çağatay KILIÇ

                Başbakan                                 Gençlik ve Spor Bakanı

—— • ——
Gençlik ve Spor Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/361

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Yüksek Öğrenim Kredi

ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Hasan DAVULCU’nun

atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi

gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.

6/6/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

      Ahmet DAVUTOĞLU                           Akif Çağatay KILIÇ

                Başbakan                                 Gençlik ve Spor Bakanı

—— • ——
Kalkınma Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/317

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Yönetim Hizmetleri

Genel Müdürlüğüne Bakanlık Müşaviri Abdullah Rıdvan AĞAOĞLU’nun atanması, 657 sayılı

Kanunun 68/B ve 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun

görülmüştür.

2 – Bu Kararı Kalkınma Bakanı yürütür.

6/6/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

      Ahmet DAVUTOĞLU                              Cevdet YILMAZ

                Başbakan                                      Kalkınma Bakanı
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YÖNETMELİKLER

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI

YÖNETİCİLERİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/4/2014 tarihli ve 28973 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda, Ta-

rım ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönet-

meliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştiril-

miştir.

“a) Asgari çalışma süresi: İl müdür yardımcısı, şube müdürü, ilçe müdürü unvanlarında

5 ve 6 ncı hizmet bölgeleri için aynı yönetici unvanında iki yıl, diğer hizmet bölgelerinde aynı

yönetici unvanında üç yıl, müdür ve müdür yardımcısı unvanlarında ise aynı hizmet bölgesinde

aynı yönetici unvanında üç yıl asaleten çalışma süresini,”

“e) Hizmet bölgesi: Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan (1) sayılı cetvelde gösterilen

illerin grupları ile bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (1) sayılı cetveldeki kuruluşların bölgele-

rini,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) Yeni kurulan birim/kuruluşlara ilk defa yönetici olarak yapılacak atamalarda, sınava

tabi olma ve nüfus kriteri hariç bu Yönetmelikteki sınırlamalara tabi olma şartı aranmaz.

(3) Bir unvana ilk defa ya da yer değişikliği sebebiyle ataması yapılan yönetici, azami

çalışma süresini tamamlamadan ayrıldığında azami çalışma süresini tamamlamak üzere aynı

unvanla aynı bölgeye atanabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin başlığı ile birinci fıkrası aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“Kuruluşların müdür ve müdür yardımcısı kadrolarına atama”

“(1) Araştırma enstitüsü ve istasyonların müdür ve müdür yardımcısı kadrolarına atama,

en az yüksek lisans yapmış olanlar arasından atama yapılacak kuruluşun bağlı olduğu Bakanlık

merkez teşkilatı hizmet biriminin görüşü alınarak yapılır. Ataması yapılacak yöneticinin lisans

ya da yüksek lisansını atama yapılacak kuruluşun çalışma konu ve disiplinlerinde yapmış ol-

ması şartı aranır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) İl müdür yardımcısı, şube müdürü, ilçe müdürü unvanlarında aynı

unvanda 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinde asgari çalışma süresi iki yıl, diğer hizmet bölgelerin-

deyse aynı unvanda üç yıldır. Bulundukları hizmet bölgesinde aynı unvanda azami çalışma sü-

resi beş yıldır. Kuruluş müdür ve müdür yardımcıları için en az üç yıl en çok yedi yıldır. Bu
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Yönetmelik kapsamındaki personelin dengeli dağılımının sağlanması ve diğer hizmet bölgeleri

ve görev yapan personelin yer değiştirmelerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi bakımından

hizmet bölgeleri için azami süreleri tamamlayanların aile birliği, can güvenliği ve sağlık ma-

zeret durumları dikkate alınmaz.

(2) 31 Aralık itibariyle görev yaptıkları hizmet bölgesindeki asgari çalışma süresini ta-

mamlayarak 30 Hazirana kadar yer değiştirme talebinde bulunanların atamaları, hizmet ihti-

yaçları dikkate alınarak, temmuz-eylül döneminde yapılabilir.

(3) 31 Aralık itibariyle bulundukları hizmet bölgesinde aynı unvanda azami çalışma

süresini tamamlayan yöneticiler, takip eden haziran-eylül döneminde re’sen yer değişikliğine

tabi tutulurlar.

(4) Birinci, ikinci ve üçüncü fıkra hükümlerine göre yapılacak yer değiştirmelerde il

müdür yardımcısı, şube müdürü, ilçe müdürü kadrolarında bulunanlar, daha önce aynı yönetici

unvanıyla görev yapmadıkları ya da asgari çalışma süresini tamamlamadıkları 6, 5, 4, 3, 2 ve

1 inci hizmet bölgesi illerine sırasıyla atanırlar. Kuruluş müdür ve müdür yardımcıları ise halen

çalıştıkları kuruluşlara bağlı olarak düzenlenen bu Yönetmelik ekindeki cetvellerde yer alan

hizmet bölgelerine 3, 2 ve 1 sırasına göre atanırlar.

(5) Bu maddede belirtilen şartlar kapsamında atanmaları gereken hizmet bölgesinde

münhal kadro bulunmayanlar sırasıyla üst hizmet bölgelerine atanabilirler. Ancak, bu şekilde

atananlar, atandıkları üst hizmet bölgesindeki azami çalışma sürelerini tamamlamaları ya da

söz konusu hizmet bölgesinin asgari çalışma süresi kadar çalıştıktan sonra yer değiştirme mü-

racaatında bulunmaları halinde, daha evvel kadro doluluğu nedeniyle atanamadıkları hizmet

bölgesine öncelikli olarak atanırlar.

(6) Yöneticilerin atandıkları ilde veya kuruluşta aynı unvanda en az bir yıl çalışmaları

kaydıyla hizmet bölgelerindeki asgari veya azami çalışma sürelerini aynı hizmet bölgesindeki

aynı veya farklı illerde veya kuruluşlarda dönem şartı aranmaksızın yer değiştirerek tamamla-

maları mümkündür.

(7) Bulundukları yerde bir yıl çalışmış olmaları kaydıyla; 1, 2 ve 3 üncü hizmet bölgesi

illerinde çalışan il müdür yardımcısı, şube müdürü ve ilçe müdürlerinin talepleri halinde, 4, 5

ve 6 ncı hizmet bölgelerinin daha önce görev yapmadıkları illerinden birine, 5 ve 6 ncı hizmet

bölgelerindeki azami çalışma sürelerini tamamladıkları halde kendi istekleriyle yine 5 ve 6 ncı

hizmet bölgesi illerinden birinde görev yapmak isteyenler, görev yaptıkları il dışındaki diğer

5 ve 6 ncı hizmet bölgesi illerinden birine, kuruluşlardaki müdür ve müdür yardımcıları ise ta-

lepleri halinde ve bağlı olduğu Bakanlık merkez teşkilatı hizmet biriminin uygun görüşü ile 1 inci

bölgeden 2 ve 3 üncü bölgeye, 2 nci bölgeden 3 üncü bölgedeki daha önce görev yapmadıkları

kuruluşlardan birine, atamaya yetkili amirin de uygun görmesi halinde döneme bağlı kalmak-

sızın aynı unvanla atanabilirler. Bu suretle atananlar atandıkları illerde de asgari ve azami ça-

lışma sürelerine tabidirler.
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(8) Asgari veya azami çalışma sürelerini tamamlayan şube müdürlerinin yer değişik-

likleri, atanacakları ilde görev yaptıkları aynı şube müdürlüklerine yapılır. Ancak, ilgililerin

talebi veya hizmetin gereği olarak yapılan yer değişikliklerinde atanma şartlarını taşıdıkları di-

ğer şube müdürlüklerine de atama yapılabilir.

(9) Azami çalışma sürelerini tamamladıkları halde başka hizmet bölgelerinde zorunlu

yer değiştirmeye tabi olarak atanabilecekleri bir kuruluş bulunmaması nedeniyle yer değişikliği

yapılamayan kuruluş müdür ve müdür yardımcıları bu Yönetmelik kapsamı dışında öğrenimle

ihraz ettikleri diğer kadrolara atanırlar.

(10) Bu madde hükümlerine göre re’sen yer değiştirme işlemleri gerçekleştirilen yöne-

ticilerden atandıkları yerde göreve başlamayanlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Ka-

nununun 62 ve 63 üncü madde hükümleri uygulanır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci, 12 nci ve 13 üncü maddeleri yürürlükten kal-

dırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki

madde eklenmiş ve diğer maddeler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“Naklen atama

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki unvanlarda veya dengi unvanlarda bu-

lunan diğer kurumların personelinin atanmaya ilişkin özel şartları taşımaları kaydıyla bu Yö-

netmelik kapsamındaki unvanlara ilk defa atanma prosedürüne tabi olarak naklen atanmaları

mümkündür. Bu şekilde atananlar 10 uncu madde hükümlerine tabidir. Unvan denkliğine ilişkin

tereddütleri gidermeye Devlet Personel Başkanlığı yetkilidir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğe ekteki (1) sayılı cetvel eklenmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 2 nci madde eklenmiştir.

“Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Halen kuruluşlarda görev yapmakta olan müdür ve müdür

yardımcıları bulundukları hizmet bölgesinde aynı yönetici unvanında azami çalışma süresini

tamamlayanlar, daha önce aynı yönetici unvanıyla görev yapmadıkları ya da asgari çalışma sü-

relerini tamamlamadıkları bu Yönetmelik ekinde yer alan (1) sayılı cetveldeki kuruluşların hiz-

met bölgelerine 3, 2 ve 1 sırası gözetilerek bu maddenin yayımını takip eden bir yıl içinde ata-

nırlar.”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

15/4/2014 28973
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İçişleri Bakanlığından:

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI PERSONELİ GÖREVDE

YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hiz-

met gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı

personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlı-

ğında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak 5 inci maddede

belirtilen kadrolu istihdam edilen personelden görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle

atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 657 sayılı Kanun ve 15/3/1999 tarihli ve 99/12647

sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde

Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak

hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler

çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da

grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

c) Bakan: İçişleri Bakanını,

ç) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

d) Birim: 17/2/2010 tarihli ve 5952 sayılı Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanundaki hizmet birimlerini,

e) Görevde yükselme: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görevlere aynı veya

başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,

f) Görevde yükselme sınavı: Şube müdürü kadrosuna görevde yükselme suretiyle ata-

nacakların tabi tutulacakları yazılı ve sözlü sınavı; diğer kadrolara görevde yükselme suretiyle

atanacakların tabi tutulacakları yazılı sınavı,

g) Hizmet grupları: Benzer ve/veya eşit düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

ğ) Hizmet süresi: Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde sa-

yılan süreleri,
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h) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,

ı) Kurum: Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığını,

i) Müsteşarlık: Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığını,

j) Müsteşar: Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarını,

k) Personel: Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığında asli ve sürekli hizmetlerde is-

tihdam edilen, 657 sayılı Kanuna tabi personeli,

l) Unvan değişikliği: En az ortaöğrenim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu

elde edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

m) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim

sonucu elde edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı sınavı,

n) Üst görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler

çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi hizmet grupları ve kadrolar

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine

ilişkin hizmet grupları ve kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

(2) Görevde yükselmeye tabi kadrolar:

a) Yönetim Hizmetleri Grubu:

1) Şube Müdürü,

2) Şef.

b) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu:

1) Uzman.

c) Hukuk Hizmetleri Grubu:

1) Hukuk Müşaviri.

ç) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu:

1) Çözümleyici.

d) İdari Hizmetler Grubu:

1) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni.

(3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar:

a) Mühendis, İstatistikçi, Mütercim, Programcı, Teknisyen, Kütüphaneci, Sosyolog,

Psikolog, Antropolog, Avukat.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle ata-

nabilmek için;

a) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet süresine sahip

olmak,
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b) (a) bendinde sayılan hükümler geçerli olmak kaydıyla Kurumda en az 6 ay asaleten

görev yapmış olmak,

c) Şube müdürü kadrosuna görevde yükselme suretiyle atanacaklar için yazılı ve sözlü

sınavda; diğer kadrolara görevde yükselme suretiyle atanacaklar için yazılı sınavda başarılı olmak,

şarttır.

Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara görevde yükselme suretiyle yapılacak

atamalarda aşağıdaki özel şartlar aranır.

a) Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Uzman ve Şef unvanlarında en az iki yıl çalışmış olmak,

2) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

3) En az on yıl hizmet süresine sahip olmak,

b) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni unvanında veya mühendis hariç unvan değişik-

liğine tabi kadrolarda en az altı yıl çalışmış olmak,

c) Uzman kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az sekiz yıl hizmet süresine sahip olmak,

ç) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

2) En az on yıl hizmet süresine sahip olmak,

d) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama ko-

nularında tecrübeli olduğunu belgelemek,

3) En az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek,

4) Programcı olarak üç yıl veya toplam beş yıl hizmet süresine sahip olmak,

e) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Bilgisayar veri girişi konusunda tecrübesi bulunduğunu belgelemek,

gerekir.

(2) Bu maddede belirtilen hizmet süreleri yüksek lisans yapmış olanlar için bir yıl, dok-

tora yapmış olanlar için iki yıl kısaltılarak uygulanır.

Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanacaklarda aranacak şartlar

MADDE 8 – (1) Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilmek için unvan değişikliği

sınavında başarılı olmak şarttır.

(2) Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır.

a) Atanacağı kadronun unvanını öğrenim durumu itibarıyla kazanmış olmak,
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b) Avukat kadrolarına atanacaklar için avukatlık belgesine sahip olmak,

c) Mütercim kadrosuna atanabilmek için, fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların

filoloji, mütercimlik veya tercümanlık bölümünden mezun olmak, Yabancı Dil Bilgisi Seviye

Tespit Sınavından en az (B) düzeyinde başarılı olmak,

ç) Programcı kadrosuna atanabilmek için, en az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar

programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıl süreli yükseköğrenim mezunu olup Milli

Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına ya da bilgi teknolojileri, bilişim teknolo-

jileri veya benzeri isimde programcı unvanının verildiği bir sertifikaya sahip olmak ve en az

iki programlama dilini bildiğini belgelemek,

gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Esaslar

Duyuru

MADDE 9 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak

kadroların unvan ve sayısı Kurum tarafından tespit edilir.

(2) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadroların un-

vanı, sayısı, aranacak şartlar, sınav konuları, başvurunun yapılacağı yer ve başvuru tarihleri ile

sınavla ilgili diğer hususlar sınav tarihinden en az otuz gün önce, Müsteşar onayını müteakip

İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığınca personele duyurulur.

Başvuru

MADDE 10 – (1) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itiba-

riyle aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan

sadece biri için görev yaptığı birime başvurabilir. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı

için başvuru süresi en az beş iş günüdür. Başvurular, süresinde yapıldığını belgeleyecek şekilde

yazılı olarak yapılır. İlanda belirtilmesi kaydıyla elektronik ortamda da başvuru yapılabilir. İn-

san Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına gönderilen başvurular incelenerek,

aranan şartları taşıyanlar Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir.

(2) Aylıksız izinde bulunanlar da dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi

zorunlu izinleri kullanmakta olan personelin görevde yükselme sınavı ile unvan değişikliği sı-

navına başvurmaları ve katılmaları mümkündür.

(3) Aday memurların, memur statüsünde olmayanların ve Kurum kadrolarında bulun-

mayanların görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına başvuruları kabul edilmez.

(4) Başvuruları uygun bulunmayanlar başvuru sonuçlarının ilanını müteakip üç iş günü

içinde bir dilekçe ile Sınav Kuruluna iletilmek üzere İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri

Daire Başkanlığına itiraz edebilir. İtirazlar Sınav Kurulu tarafından değerlendirilir; itiraz so-

nuçları ilgililere beş iş günü içinde yazılı olarak bildirilir.

7 Haziran 2015 – Sayı : 29379                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 31



Yazılı ve sözlü sınav

MADDE 11 – (1) Yazılı sınava ilişkin esaslar şunlardır:

a) Görevde yükselmeye tabi kadrolara atanabilmek için yazılı sınavda başarılı olmak

şarttır. Yazılı sınavda en az 70 (yetmiş) puan alanlar başarılı sayılırlar. Sözlü sınava alınacak

personel için yazılı sınav başarı puanı en az 60 (altmış) olarak uygulanır.

b) Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır veya yaptırılır. Sınav, Kurum tarafın-

dan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye

ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından

birine yaptırılabilir.

c) Sınavın yapılması için Kurum tarafından ilgili kuruma başvurulur. Sınavın yapılma-

sına ilişkin işlemler ilgili kurumlarla birlikte hazırlanacak bir protokol ile belirlenir.

ç) Görevde yükselme sınav konuları, Müsteşarlığın görev alanı ve atama yapılacak kad-

ro unvanının gerekleri dikkate alınarak belirlenir.

(2) Sözlü sınava ilişkin esaslar şunlardır:

a) Şube müdürü kadrolarına atanacaklardan, yazılı sınavda başarılı olup en yüksek puan

alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava

alınır. Son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınır.

b) İlgili Personel, Sınav Kurulunun her bir üyesi tarafından;

1) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

2) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

3) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

4) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

5) Genel kültürü ve genel yeteneği,

6) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puan-

ların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz

üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Unvan değişikliği sınavı

MADDE 12 – (1) 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen unvan değişikliğine tabi

kadrolara bu unvanları en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu elde

etmiş bulunan Kurum personelinin atanması, sözlü sınava ilişkin hükümleri hariç olmak üzere,

bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde Kurum tarafından Ölçme, Seçme ve

Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme

İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılacak

yazılı sınav sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir. Sınavın yapılmasına ilişkin işlemler

ilgili kurumla birlikte hazırlanacak bir protokol ile belirlenir.

(2) Unvan değişikliği sınavları, Kurumca belirlenecek Kurumun görev alanı ve atama

yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yaptırılır. Sınava katılacaklarda, Kurumda veya

öğrenim durumlarıyla ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.
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(3) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, un-

van değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle elde edilen görevlere atanabilirler.

(4) Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, Kurumun sadece kendi personeli

başvurabilir. Unvan değişikliği sınavlarıyla ilgili iş ve işlemleri Sınav Kurulu yürütür.

Sınav Kurulu

MADDE 13 – (1) Sınav Kurulu; Müsteşarın veya görevlendireceği kişinin başkanlı-

ğında, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanı ile Müsteşarca belirlenecek diğer

üyelerden olmak üzere beş kişiden oluşur. Ayrıca aynı usulle üye sayısı kadar yedek üye de

belirlenir.

(2) Sınav Kurulu, başkan ve üyelerin tamamının katılımı ile toplanır. Asıl üyenin katı-

lamadığı toplantıya, yedek üye iştirak eder. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oylamada çekimser

oy kullanılamaz. Oylama sonucunda alınan karar kesin olup karara katılmayanlar karşı oylarını

gerekçeleri ile birlikte belirtmek zorundadırlar.

(3) Sınav Kurulu başkan ve üyelerinin, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına

eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit

edilmesi halinde, bu üye veya üyeler Sınav Kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine

yedek üye veya üyeler görevlendirilir.

(4) Sınav Kurulu üyeleri, sınava alınacak personelden, lisansüstü öğrenim hariç öğrenim

durumu ve elde ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.

Sınav Kurulunun görevleri

MADDE 14 – (1) Sınav Kurulu;

a) Sınavların takvimini tespit etmek,

b) Sınavların düzenli şekilde yapılmasını sağlamak,

c) Sınavların sonuçlarını ilân etmek,

ç) İtirazları inceleyip karara bağlamak,

d) Sınavlara ilişkin diğer işleri yürütmek,

ile görevli ve yetkilidir.

Sınav sonuçlarının duyurulması ve başarı sıralamasının tespiti

MADDE 15 – (1) Sınav Kurulu, kendisine intikal ettiği tarihten itibaren beş iş günü

içinde sınav sonuçlarını resmi internet sitesinden ilan eder ve ilgililere yazılı olarak bildirir.

(2) Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar

atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, şube müdürü kadrolarına atanacaklar

için yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması, diğer kadrolara atanacaklar için

yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir. Görevde yükselme ve unvan değişikliği

sınavlarında yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar. Puanların

eşit olması halinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilir.
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(3) Sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır.

Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun süresi içinde yapılan itirazlar üze-

rine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi hâlinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni

sınav yapılır.

(4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı

nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, Sınav

Kurulu tarafından başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 16 – (1) Sınava katılanlar, sınav sonuçlarının kendilerine yazılı olarak bildi-

rilmesinden itibaren beş iş günü içinde bir dilekçe ile Sınav Kuruluna iletilmek üzere İnsan

Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına itiraz edebilir.

(2) İtirazlar Sınav Kurulu tarafından değerlendirilir; gerek görülen itiraz dilekçeleri sı-

navı yapan kuruma da iletilir. İtiraz sonuçları ilgililere onbeş gün içinde yazılı olarak bildirilir.

Sınavların geçersiz sayılması

MADDE 17 – (1) Sınav sırasında kopya çeken, kopya veren veya bunlara teşebbüs

edenler ile sınav kâğıtlarına belirtici işaret koyanların durumları tutanakla tespit edilir ve sı-

navları geçersiz sayılır. Ayrıca bu kişiler hakkında disiplin işlemi uygulanmak üzere durum bi-

rimlerine bildirilir.

(2) Sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde,

durum bir tutanakla tespit edilir ve ilgilinin sınavı geçersiz sayılır. Ayrıca ilgililer hakkında

yasal işlem yapılır.

(3) Başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı bildirimde bulundukları veya atanma şartlarını

taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz; atamaları

yapılmış olsa dahi iptal edilir.

Değerlendirme ve atama

MADDE 18 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavında başarılı olanların

duyurulan boş kadrolara atamaları üç ay içinde başarı sıralamasına göre yapılır.

(2) Aylıksız izinde olanlar dâhil, atanmaya hak kazandıkları kadrolara mevzuatta ön-

görülen süre içinde başlamayanların söz konusu atanma hakları sona erer.

(3) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavlarının geçersiz sayılması veya bu sebeple

atamalarının iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başla-

nılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya

da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten iti-

baren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava

ilişkin duyuruya kadar, 15 inci maddenin dördüncü fıkrasına göre belirlenmiş olması halinde

yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.
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(4) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan

veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar

ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak

atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Görev grupları arasında geçişler

MADDE 19 – (1) 5 inci maddede belirtilen görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki

esaslar çerçevesinde yapılır:

a) Hizmet grupları arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst grup-

lara geçişler görevde yükselme sınavına tabidir.

b) Aynı ana hizmet grubunun alt hizmet grubunda yer alanlar, aynı alt grubun kendi

içinde kalmak ve atanılacak kadronun gerektirdiği şartları taşımak kaydıyla, görevde yükselme

sınavına tabi tutulmadan diğer görevlere atanabilirler.

c) Kurumda veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler

ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya daha alt görevlere, personelin talep etmesi ve bu

Yönetmelikte aranan öğrenim ile hizmetin yerine getirilmesi için gerekli sertifika ve benzeri

belgelere sahip olma şartlarını taşıması kaydıyla görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan

atama yapılabilir.

ç) Unvan değişikliğine tabi kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen

unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

d) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelin, ata-

nılacak görev için aranan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim

şartını taşımaları kaydıyla, uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere atanma-

larında sınav şartı aranmaz.

(2) Avukat unvanlı kadrolardan Hukuk Müşaviri unvanlı kadrolara atanma görevde

yükselme sınavına tabi değildir.

Naklen atamalar

MADDE 20 – (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının personelinden bu Yönetmelikte

sayılan unvanları elde etmiş olanlar, Kurumdaki aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı

alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara; atanacakları unvan için bu Yönetmelikte

öngörülen öğrenim ile hizmetin yerine getirilmesi için gerekli sertifika ve benzeri belgelere

sahip olma şartlarını taşımaları kaydıyla genel hükümlere göre naklen atanabilirler.

(2) Diğer personel kanunlarına tabi olanların 657 sayılı Kanuna tabi görevlere atanma-

larında elde ettikleri unvanlar, aynı unvanın olmaması halinde öğrenim durumu ve elde ettiği

unvanla birlikte atanacağı unvan ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü dikkate alınır.
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Engellilerin sınavları

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelikte sayılan görevlere ilişkin şartları taşıyan ve atanı-

lacak görevi yapabilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının engel durumlarına uygun

olarak yapılabilmesi için gerekli tedbirler alınır veya alınması sağlanır.

Özelleştirilen kuruluşlardan atama

MADDE 22 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi hüküm-

lerine göre Kuruma yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Kazanılmış haklar

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelikte sayılan görev unvanlarını, ilgili mevzuatı uyarınca

kazananların hakları saklıdır.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 24 – (1) Sınavlarda başarılı olanların sınav belgeleri ilgililerin özlük dosya-

larında, başarısız olanların sınav belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla aynı

unvan için yapılacak bir sonraki sınava kadar İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire

Başkanlığı tarafından saklanır.

Sekretarya hizmetleri

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan Sınav Kurulu, görevde yükselme sınavı

ile unvan değişikliği sınavına ilişkin sekretarya hizmetleri İnsan Kaynakları ve Destek Hiz-

metleri Daire Başkanlığınca yürütülür.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Kamu Kurum ve Ku-

ruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hü-

kümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 27 – (1) 7/8/2013 tarihli ve 28731 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu

Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönet-

meliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Öğrenim düzeyi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla

iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer şartlara sahip oldukları takdirde 7 nci maddenin

uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

Yürürlük

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakan yürütür.
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Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

TEMEL YABANCI DİL BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/6/2013 tarihli ve 28688 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Abant
İzzet Baysal Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Temel Yabancı Dil Bölümü Eğitim-Öğretim
ve Sınav Yönetmeliğinin adı “ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER
YÜKSEKOKULU HAZIRLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ”
olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesinde geçen “Temel Yabancı Dil” ibaresi
“Hazırlık” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinde geçen “Temel Yabancı Dil” ibaresi
“Hazırlık” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik yılbaşı yabancı dil yeterlik sınavı: Yeni ve eski kayıtlı bütün öğrencilerin

yabancı dildeki yeterliklerini ve/veya bu öğrencilerin hangi seviyede öğrenim göreceklerini
belirleyen sınavı,

b) Ara sınav (Vize): Kısa süreli sınavlar, Yabancı Dil Yeterlik Sınavı dışında kalan dö-
nem ortasında ve dönem sonunda yapılan kapsamlı sınavları,

c) Bir akademik yıl: Güz ve bahar dönemlerinden oluşan iki yarıyılı,
ç) Bütünleme sınavı: Yılsonu yeterlik sınavına girmeye hakkı olup da katılamayan veya

katılıp da hazırlık eğitiminden başarılı sayılabilmesi için ihtiyacı olan ortalamaya sahip ola-
mayan öğrencilerin girdiği sınavı,

d) Genel başarı notu: Öğrencilerin akademik yıl içerisinde almış oldukları notlar ile
yılsonu yeterlik sınavı veya bütünleme sınavından aldıkları notların ortalamasını,

e) Hazırlık Bölümü: YDYO yabancı dil hazırlık sınıflarını,
f) Mazeret sınavı: Mazereti nedeniyle ara sınava giremeyen öğrenciler için yapılan telafi

sınavını,
g) Rektör/Rektörlük: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörünü/Rektörlüğünü,
ğ) Senato: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Senatosunu,
h) Üniversite: Abant İzzet Baysal Üniversitesini,
ı) Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO): Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yabancı Diller

Yüksekokulunu,
i) Yarıyıl yeterlik sınavı: Hazırlık Bölümünde eski kayıtlı öğrencilerin hazırlık eğiti-

minden muaf olup olmayacaklarını belirleyen sınavı,
j) YDS: ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit sınavını,
k) Yılsonu yeterlik sınavı (Final): Akademik yılsonunda devam zorunluluğunu yerine

getirmiş olan Hazırlık Bölümünde öğrenimine devam eden öğrencilerin girdiği sınavı,
l) Yoklama sınavı (Quiz): Hazırlık Bölümünde dönem içerisinde yapılan kısa süreli sı-

navları,
ifade eder.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin ikinci bölüm başlığı “Hazırlık Bölümü Eğitim-Öğre-

timi ve Sınavlarına İlişkin Esaslar” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin başlığı “Hazırlık Bölümü eğitim-

öğretiminin amacı” olarak ve aynı maddenin birinci fıkrasında geçen “Temel Yabancı Dil” iba-
resi “Hazırlık” olarak değiştirilmiştir.
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MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“Yabancı dil seviye tespit sınavları ve yeterlik sınavı
MADDE 6 – (1) Yükseköğretim programına ilk defa kayıt yaptıran ve bir önceki aka-

demik yıl hazırlık eğitiminden başarılı olamayan öğrenciler, öğretim yılının başında, üniversi-
tenin ilgili kurumu tarafından düzenlenen bir yabancı dil seviye tespit sınavına tabi tutulurlar.
Ayrıca birinci yarıyıl ve akademik yılsonunda yabancı dil yeterlik sınavı yapılır. Akademik yıl-
sonunda yapılan yeterlik sınav sonucunun %40’ı genel başarı notunun hesabına katılır.

(2) Seviye tespit sınavından alınan puana göre, öğrencinin;
a) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince verilmesi

zorunlu yabancı dil derslerinden muaf olup olmadığı,
b) Varsa yabancı dil hazırlık sınıfından muaf olup olmadığı,
c) Yabancı dil hazırlık sınıfında, hangi seviyeden öğrenim göreceği,
belirlenir.
(3) Aşağıdaki şartlardan en az birini taşıyan öğrenciler yabancı dil seviye tespit sına-

vından muaftır:
a) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak ko-

nuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim gö-
rüp, ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar,

b) Bu dilin anadili olarak konuşulduğu ülkelerde yabancıların yükseköğrenim görebil-
meleri için aranan asgarî yabancı dil seviyesinin tespiti amacına yönelik olarak yapılan, Yük-
seköğretim Kurumu tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan YDS 60 puana eşdeğer puan
almış olduğunu belgeleyenler,

c) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan ve Yükseköğretim Kurulu
tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarında 100 puan üzerinden 60 puanla ba-
şarılı olanlar,

ç) Sınavın yapıldığı tarihten önceki üç yıl içerisinde bir başka yükseköğretim progra-
mına kayıtlı iken Hazırlık Bölümünde veya sınıfında yabancı dil eğitimini alıp başarılı olanlar.

(4) Yabancı dil puanıyla öğrenci kabul eden bölüm öğrencilerinin üçüncü fıkranın (b)
ve (c) bentleri kapsamına giren sınavlarda başarılı sayılmaları için 100 tam puan üzerinden en
az 80 puan almış olmaları gerekir.

(5) Üçüncü fıkranın (b) ve (c) bentleri kapsamına giren sınavlarda alınan puanın bu
Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirmeye alınabilmesi için, sınavın yapıldığı tarihten iti-
baren üç yılın geçmemesi ve tevsik eden (belgelenen) evrakın birinci yarıyıl dersleri başlama-
dan önceki onbeş gün içerisinde Hazırlık Bölümüne sunulması şarttır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin başlığı “Hazırlık Bölümüne kayıt”
olarak, birinci fıkrasındaki “Temel Yabancı Dil” ibareleri ise “Hazırlık” olarak değiştirilmiş ve
aynı maddeye aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

“(2) İsteğe bağlı Hazırlık Bölümü öğrencileri, Hazırlık Bölümü tarafından belirlenen
bölümlere ait kontenjanlara göre Hazırlık Bölümünde eğitim alabilirler. İsteğe bağlı kabul edi-
lecek bölüm ve öğrenci kontenjan sayıları, akademik yılbaşında duyurulur.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasındaki “Temel Yabancı
Dil” ibareleri “Hazırlık” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Hazırlık Bölümü seviye grupları
MADDE 9 – (1) Hazırlık Bölümü öğrencilerinin yabancı dil öğrenimine hangi seviye-

den başlayacakları akademik yılbaşında yapılan yeterlik sınavı sonuçlarına göre Hazırlık Bö-
lümü tarafından belirlenir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 10 – (1) Öğrencinin devam zorunluluğu, akademik yıl esasına göre belirlenir.

Devamsızlık sürelerine öğrencinin sağlık raporu alarak geçirdiği süreler dâhildir. Bir yıllık top-
lam ders saati üzerinden en az % 80 oranında devam şartı aranır. Devamsızlığı toplam ders
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saatinin % 20’sini geçen öğrenciler, Hazırlık Bölümü eğitiminde başarısız kabul edilir ve aka-
demik yılbaşında ve yarıyılda yapılan yeterlik sınavları hariç hiçbir sınava alınmazlar.

(2) Hazırlık Bölümünde bir akademik yılda başarılı olamayan öğrenciler, başvuruları
halinde ilave bir ya da iki yarıyıl Hazırlık Bölümü derslerine devam edebilirler, ya da yabancı
dil bilgisini kendi imkânlarıyla geliştirerek sadece akademik yılbaşında veya birinci yarıyıl so-
nunda yapılan yeterlik sınavlarına girebilirler.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Hazırlık Bölümünde başarılı sayılma
MADDE 11 – (1) Hazırlık Bölümünde başarılı sayılma esasları aşağıdaki gibidir:
a) Akademik yılbaşında yapılan yeterlik sınavından 60 ve üzeri puan alan öğrenciler

başarılı sayılır. Ancak, yabancı dil puanı ile öğrenci alan bölüm öğrencileri 80 ve üzeri puan
aldıkları takdirde başarılı sayılırlar. Bu sınava başvuru yapmak koşulu ile yeni ve bir önceki
akademik yıl hazırlık eğitiminden başarısız olmuş eski kayıtlı tüm Hazırlık Bölümü öğrencileri
katılabilir. Ayrıca daha önceki yıllarda Hazırlık Bölümüne kayıt yaptırmış ancak herhangi bir
nedenden dolayı başarılı olamamış isteğe bağlı bölüm öğrencileri bu sınava, Hazırlık Bölümü
eğitimini takiben mezuniyetlerine kadar katılabilir.

b) Birinci yarıyıl sonunda yapılan yeterlik sınavına başvuru yapmak koşuluyla eski ka-
yıtlı Hazırlık Bölümü öğrencileri katılabilir. Bu sınavdan 60 ve üzeri puan alan öğrenciler ba-
şarılı sayılır. Ancak, yabancı dil puanı ile öğrenci alan bölüm öğrencileri 80 ve üzeri puan
almak zorundadır.

c) Akademik yılsonunda genel başarı notu 60 ve üzeri olan öğrenciler başarılı sayılır.
Yabancı dil puanı ile öğrenci alan bölüm öğrencileri için bu puan en az 80’dir. Genel başarı
notunun hesaplanabilmesi için öğrencilerin devam koşulunu yerine getirmiş olmaları ve yılsonu
yeterlik sınavından en az 50 puan almaları gerekmektedir. Bu puan yabancı dil puanıyla öğrenci
alan bölümler için 65’tir. Akademik yılsonu genel başarı notu ilk dönem ortalamasının % 30’u,
ikinci dönem ortalamasının % 30’u ve akademik yılsonunda yapılan yılsonu yeterlik sınavının
%40’ı alınarak hesaplanır. Dönem ortalamasının belirlenmesinde ara sınavlar, yoklama sınav-
ları, varsa ödev ve projeler bölüm başkanlığının belirlediği oranlarda etki eder. Yılsonu yeterlik
sınavına girme hakkı olup da katılamayan veya katılıp da hazırlık eğitimden başarılı sayılabil-
mesi için ihtiyacı olan ortalamaya sahip olamayan öğrenciler, akademik takvimde belirtilen ta-
rihlerde yapılacak olan bütünleme sınavına girebilirler.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Sadece ara sınavlar için mazeret sınavı yapılır.”
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 13 – (1) Öğrenciler, yeterlik sınavı, dönem sonu sınavı ve bütünleme sınavı

sonuçlarına, sınav sonuçlarının ilanını takip eden üç iş günü içinde Hazırlık Bölüm Başkanlı-
ğına bir dilekçeyle başvurarak itirazda bulunabilirler. İtiraz dilekçeleri, Hazırlık Bölüm Baş-
kanlığı tarafından kurulan komisyonca incelenir ve itiraz tarihinden itibaren en fazla onbeş gün
içinde sonuçlandırılarak ilan edilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin başlığı “Hazırlık Bölümü öğre-
tim süresi” olarak ve aynı maddenin birinci fıkrasında geçen “Temel Yabancı Dil” ibareleri
“Hazırlık” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 15 – (1) Hazırlık Bölümü öğrencilerinin disiplin ve izinli sayılma işlemleri

YDYO Hazırlık Bölüm Başkanlığı tarafından, kayıt dondurma işlemleri ilgili birimler tarafın-
dan mevzuat hükümlerine göre yürütülür.”

MADDE 17 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 18 – Bu Yönetmelik hükümlerini Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Celal Bayar Üniversitesinden:

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MAHALLİ İDARELER UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/4/1994 tarihli ve 21910 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Celal Bayar
Üniversitesi Mahalli İdareler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 7 nci maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 7 – Yönetim Kurulu, Müdürün önerisi üzerine, Merkezin faaliyet alanı ile
ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından üç yıl süre ile Rektör tarafından görevlendirilen
üç kişi ile Müdür ve Müdür Yardımcısından oluşur. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Sü-
resi dolmadan boşalan üyelik için veya Üniversite dışında altı aydan uzun süreli görevlendiri-
lenlerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere, aynı usul ile bir ay içinde yeni üye atanır.

Yönetim Kurulu Müdürün çağrısı üzerine çoğunlukla toplanır. Yönetim Kurulunda ka-
rarlar salt çoğunlukla alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk
sağlanmış sayılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 9 – Danışma Kurulu; Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda, Rektör tara-

fından belirlenen en çok beş öğretim elemanı ile yine Rektör tarafından Merkezin çalışma alanı
ile ilgili konularda, Üniversite dışından davet edilen en az beş temsilcinin iştirakiyle oluşur.
Danışma Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendiri-
lebilir. Süresi bitmeden herhangi bir nedenle ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi doldurmak
üzere aynı usulle yenileri görevlendirilir.”

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

—— • ——
Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden:

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIBBİ VE CERRAHİ
DENEY HAYVANLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıbbi ve

Cerrahi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına,
organlarına, organlarının görevlerine ve işleyişine ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Eskişehir Osmangazi Üniversitesine bağlı olarak ku-

rulan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıbbi ve Cerrahi Deney Hayvanları Uygulama ve Araş-
tırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve ça-
lışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.
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Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Araştırma: Genelleme yapılabilecek bilgiyi geliştirmek ya da katkıda bulunmak için

planlanarak deney hayvanları üzerinde yapılan bilimsel çalışmayı,
b) Araştırmacı: Bilimsel araştırma, kontrol, test ya da eğitim amacıyla deney hayvanları

üzerinde her türlü işlem yapma yetkisine sahip, yürüttüğü çalışmalar ile ilgili tüm konularda
deney hayvanı kullanan laboratuvarın ait olduğu kurum ya da kuruluşa karşı sorumlu kişiyi,

c) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
ç) Deney hayvanı: Bilimsel araştırma, eğitim, deney, kontrol ve test amacıyla kullanılan

her türlü omurgalı hayvanı,
d) Deney Hayvanları Yerel Etik Kurulu (HADYEK): Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulunu,
e) Deney materyali: Canlı omurgalı hayvanlar dışında kullanılacak hayvan kaynaklı

her türlü organ, doku ve hücre materyalini,
f) Merkez (TICAM): Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıbbi ve Cerrahi Deney Hay-

vanları Uygulama ve Araştırma Merkezini,
g) Müdür: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıbbi ve Cerrahi Deney Hayvanları Uy-

gulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,
ğ) Müdür yardımcısı: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıbbi ve Cerrahi Deney Hay-

vanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısını,
h) Rektör: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörünü,
ı) Sorumlu Yönetici: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 13/12/2011 tarihli ve

28141 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan
Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının
(ş) bendinde tanımlanan veteriner hekimi,

i) Teknik personel: Merkezde teknik hizmetlerde görevlendirilecek laboratuvar eleman-
ları ve biyologları,

j) Uygulama: Deney hayvanları üzerinde yapılacak eğitim ve araştırma amaçlı bilimsel
girişimleri,

k) Üniversite: Eskişehir Osmangazi Üniversitesini,
l) Veteriner hekim: Tesiste görev yapan veteriner hekimlerini,
m) Veteriner sağlık teknikeri/teknisyeni: Merkezde çalışan veteriner sağlık

teknikeri/teknisyenini,
n) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin tüm birimlerinde araştırma faaliyetle-

rinde ihtiyaç duyulan deney hayvanlarının uluslararası bilimsel metotlarla standartlara uygun
olarak üretiminin ve bakımının yapılması, Hayvan Deneyleri Etik Kurulu denetiminden geçmiş,
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deney hayvanları kullanılarak gerçekleştirilecek, her türlü deneysel araştırma, eğitim, tez ve
uygulamaların, bilimsel metotlara uygun olarak deneylerde kullanılması, yapılan işlemler sı-
rasında hayvanların gereksiz acı ve ağrıya maruz bırakılmamaları, hayvanların yaşam koşul-
larının deneyin özüne zarar vermeyecek şekilde iyileştirilmesi ve hayvan deneylerinin sadece
gerekli eğitimi almış araştırmacılar tarafından yapılmasını sağlamak amacıyla gerekli alt ya-
pının oluşturulması, deneysel araştırmalar için temel laboratuvar gereksinimleri ve teknik ko-
şulların sağlanmasıdır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Deney hayvanlarının kullanıldığı her türlü bilimsel, teknik uygulama ve araştırmaları

teşvik etmek, desteklemek, bunlardan resmi ve özel kuruluşlar ile diğer ilgililerin yararlanma-
sını sağlamak, bu kuruluşların talebi üzerine kendi alanına giren konularda danışmanlık hizmeti
sağlamak.

b) Araştırmacılara denek, teknik ekipman ve araştırma ortamları oluşturmak.
c) Üniversitede deney hayvanları üzerinde uygulama ve araştırma yapacak elemanların

yetişmesini teşvik etmek, bu kişileri desteklemek, bu alanda yapılacak çalışmalarda gerekli
koordinasyonu sağlamak.

ç) Araştırmalarda hayvan kullanımı ve bakımını evrensel etik ilkeler çerçevesinde yü-
rütmek.

d) Deneysel uygulamalarla ilgili eğitim ve öğrenim olanaklarını sağlamak, Deney hay-
vanı kullanılacak araştırma, tez, test ve eğitim projelerinde görev alacak tüm elemanlara deney
hayvanları üzerinde çalışabilme yetkinliğini kazandırmak amacıyla deney hayvanları üzerinde
uygulama ve araştırmalarına ilişkin teorik ve pratik seminer, kurs ve konferanslar düzenlemek,
sertifikalar vermek.

e) Yeni deneysel tıp yöntemlerini ulusal ve uluslararası işbirliği içerisinde takip etmek
eğitimini vermek, uygulamak ve gerekirse yeni birimler oluşturup, altyapıyı hazırlamak.

f) Deney hayvanları üzerinde gerçekleştirilen deneylerden elde edilen verilerin bilim
dünyasıyla paylaşılmasını teşvik etmek, desteklemek ve bu doğrultuda her türlü yazılı, basılı,
görsel ve işitsel belge ve eserlerden oluşan arşiv, kitaplık, dokümantasyon ve enformasyon bi-
rimlerini oluşturmak.

g) Konuyla ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki benzer merkezlerle ve ilgili diğer ku-
rumlarla işbirliği yapmak ve kısa ya da uzun süreli yurt içi ve yurt dışına eleman göndermek
ya da bu amaçla gönderileni kabul etmek.

ğ) Mevcut deneysel modellerin uygulanmasını, geliştirilmesini ve patent alınmasını
desteklemek.

h) Merkez çalışmalarını iş bölümü çerçevesinde yürütmek üzere Müdürün önerisi ve
Yönetim Kurulu kararıyla Merkezin çalışma alanlarında Merkez birimleri kurmak. Merkez bi-
rimlerinin kuruluş ve çalışmalarını Yönetim Kurulunca belirlenen esaslar uyarınca yürütmek.

ı) Merkezin kuruluş amacına ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun diğer çalışmaları
yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
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b) Müdür Yardımcısı,

c) Yönetim Kurulu,

ç) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; deney hayvanları üzerinde deneysel araştırma sertifikası olan

ve bu alanda deneysel araştırma yapmış Tıp Fakültesi öğretim üyeleri arasından üç yıl süreyle

Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün altı

aydan fazla süre ile görev başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Müdürün görevin-

den ayrılması halinde yerine kalan süreyi tamamlamak üzere Rektör tarafından aynı yöntemle

görevlendirme yapılır. Müdür gerektiğinde süresi dolmadan Rektör tarafından görevden alına-

bilir.

(2) Müdürün olmadığı hallerde müdür yardımcısı, müdür yardımcısı da bulunmazsa

Yönetim Kurulu üyelerinden biri Müdürlüğe vekâlet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür; Merkezin çalışmalarının düzenli bir şekilde yürütülmesinden,

gözetim ve denetimden ve gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede so-

rumlu olup, görevleri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.

b) Merkezin amaçları doğrultusunda yönetim ve işleyişi için gerekli bütün tedbirleri

almak ve uygulamak.

c) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

ç) Merkezde çalışan personelin görev dağılımını ve çalışma esaslarını belirlemek ve

denetlemek.

d) Merkezde yürütülen çalışmaların, merkezin işleyiş kurallarına, laboratuvar hayvan-

larında yapılan işlemlerin etik kurallara uygunluğunu takip etmek, denetlemek ve çalışanları

bu konuda yönlendirmek.

e) Merkezde yürütülmesi planlanan projeleri, Merkezin olanakları açısından değerlen-

dirmek.

f) Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunan projelerin başlatılması için onay vermek

ve çalışma takvimini saptamak.

g) Merkezde, laboratuvar hayvanlarının sağlıklı olarak yetiştirilmeleri, bakılmaları ve

uygun şekilde kullanılmalarına ilişkin gerekli önlemleri almak ve uyarılarda bulunmak.

ğ) Yurt içi ve yurt dışındaki konuyla ilgili merkezlerle işbirliği yaparak amaca uygun

proje ve işbirliğini gerçekleştirmek, bunlara ulusal ve uluslararası alanda destek ve mali kaynak

sağlanması için girişimlerde bulunmak.

h) Başka üniversiteler ile özel ve tüzel kişilerin hayvan satın alma isteklerini incelemek

ve Merkezin olanakları ölçüsünde karşılamak.

ı) Merkezde yürütülmesi planlanan projeleri, Merkezin olanakları açısından değerlen-

dirmek ve onay vermek.

i) Merkezin HADYEK ile işbirliğini yürütmek.

j) Tesiste acil durum eylem planı hazırlamak ve personeli bu konuda eğitmek.
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k) Merkezin eğitim, uygulama ve araştırma faaliyetleri hakkında her takvim yılının bi-
timini izleyen iki ay içinde bir rapor hazırlayarak bu faaliyet raporunu Yönetim Kurulunun gö-
rüşünü alarak Rektörlüğe sunmak.

Müdür yardımcısı
MADDE 10 – (1) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak ve Merkezin amaçları doğ-

rultusunda çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere, deney hayvanları
üzerinde deneysel araştırma sertifikası olan ve bu alanda deneysel araştırma yapmış Üniversi-
tede görevli öğretim elemanları arasından, en fazla iki kişi Müdür tarafından önerilerek Rektör
tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir.

(2) Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.
(3) Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birisi Müdüre

vekâlet eder.
Yönetim Kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

bölümleri olan Temel Tıp Bilimleri, Cerrahi Tıp Bilimleri ve Dahili Tıp Bilimleri Bölümlerin-
den birer üye ve biri Diş Hekimliği Fakültesi biri de Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü
öğretim üyeleri arasından olmak üzere Müdürün önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilen
beş üye ile Müdür, müdür yardımcıları ve HADYEK Başkanından oluşur. Yönetim Kurulu üye
seçiminde hayvan deneyleri konusunda deneyimli öğretim üyeleri tercih edilir. Görev süresi
dolan Yönetim Kurulu üyeleri tekrar görevlendilirebileceği gibi, görev süresi dolmadan da gö-
revden alınabilir. Üyelik süresi üç yıldır. Müdürün görevi sona erdiğinde Yönetim Kurulu üye-
lerinin görevleri de sona erer.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine, her eğitim öğretim yarıyılında en az bir
defa olağan ve Müdürün talebi doğrultusunda olağanüstü olarak toplanabilir. Geçerli mazereti
olmaksızın üç kez üst üste Yönetim Kurulu toplantısına katılmayanların Yönetim Kurulu üye-
liği son bulur. Boşalan üyelik için Rektör aynı usul ile bir ay içinde yeni üye görevlendirir.

(3) Yönetim Kurulunda tüm kararlar oy çokluğu ile alınır, çekimser oy kullanılmaz.
Oyların eşitliği halinde, Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Müdür tarafından hazırlanan gündemi görüşmek.
b) Kuruluş amaçları doğrultusunda, Merkezin genel çalışma düzeni ve işleyişine ilişkin

ilkeleri belirlemek, gerektiğinde yürütülen çalışmaları denetlemek, merkezi ilgilendiren konu-
larda, yetkili organlarda görüşülmek üzere Rektörlüğe önerilerde bulunmak.

c) Etik kurallar çerçevesinde, ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliğini sağlamak.
ç) Merkezde uygulanacak olan hayvan deneyleri ile ilgili formları hazırlamak.
d) Bilimsel içeriği, proje destekleyen kurullarca değerlendirilmemiş olan projeleri bi-

limsel içerik yönünden incelemek.
e) Merkezin amaçları doğrultusunda bilimsel faaliyetlerde bulunmak.
f) Araştırmacılarca talep edilen deney hayvanlarının, bakımı ve beslenmesi kapsamın-

daki hizmetlerin, hayvan deneylerinde kullanılacak her türlü donanım ve sarf malzemelerinin,
araştırmacıların eğitimi ve sertifikalandırılmasına yönelik olarak düzenlenecek kurs ve benzeri
eğitim programları hizmetlerine ilişkin esasları belirlemek ve Üniversite Yönetim Kurulunun
onayına sunmak.
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g) Yönetim Kuruluna sunulan yıl sonu faaliyet raporunu değerlendirmek ve Rektörlüğe
sunmak.

ğ) Merkezin işleyişini düzenlemek ve geliştirmek amacıyla gerekli çalışma esaslarını
belirlemek. Merkez olarak sunulacak her türlü hizmetin bedelini tespit etmek, gelir ve gider
dağılımı ve kullanım şekillerini ilgili mevzuata uygun olarak belirlemek.

h) Müdür tarafından belirlenen diğer konuları görüşerek karara bağlamak ve ilgili mev-
zuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Rektörün veya Rektörün görevlendirdiği bir Rektör

Yardımcısının başkanlığında, Tıp Fakültesi Dekanı, Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri, Cerrahi
Tıp Bilimleri ve Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanları, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı, Sağlık
Bilimleri Enstitüsü Müdürü, Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Başkanı, HADYEK Başkanı,
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, Tıp Fakültesi öğ-
retim üye/üyeleri ile Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi veya görevlendire-
ceği bir öğretim üyesi ile Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez Müdürün daveti üzerine toplanır. Müdür ge-
rektiğinde Danışma Kurulu üyelerini, düşünce ve deneyimlerinden yararlanmak, görüşlerini
almak ve Merkezin faaliyetleri hakkında bilgi vermek üzere Yönetim Kurulu toplantılarına oy
hakkı olmadan davet edebilir.

Danışma Kurulunun görevi
MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevi, Merkezin faaliyetlerine yönelik tavsiye

niteliğinde görüş ve öneride bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik, genel idari hizmetler ve yardımcı hiz-

metler sınıfındaki elemanları, Rektörlükçe görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato, Üniversite Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 18 – (1) 24/2/1997 tarihli ve 22915 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü Tıbbi ve Cerrahi Deneysel Araştırma Merkezi (“TICAM”)
Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Mevlana Üniversitesinden:

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/7/2011 tarihli ve 27997 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mevlana
Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 5 inci maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Ülkemizde çalışma alanlarına göre nitelikli insan
gücü ihtiyacını belirlemek, ülkenin gelişme ve kalkınma sürecinde oluşabilecek yeni iş alan-
larını tespit etmek, nitelikli iş bulma imkânı sağlayıcı sertifika programları düzenlemek, ku-
rumsal anlaşmalarla özel program ve paket eğitim imkânları hazırlamak, üniversite sonrası
farklı bilgi alanlarında kendilerini geliştirmek isteyen gençlere yeni eğitim programları sunmak,
gelişen ve her gün değişen iş dünyasının çalışanlarına yeni teknolojileri tanıtmak ve bu yönde
bilgi ve becerilerin kazandırılmasını sağlamak, görsel, işitsel, uzaktan veya doğrudan eğitim
modelleriyle daha geniş kesimlere eğitim verilmesini sağlamak, yurt içi ve yurt dışı kişi ve ku-
ruluşlarla işbirliği yapmaktır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (i) bendi
eklenmiştir.

“i) Kamu, özel sektör, uluslararası kuruluşlar ve topluma yönelik ihtiyaç duyulan alan-
larda, ulusal ve uluslararası düzeyde danışmanlık hizmetleri ve projeleri geliştirmek ve ger-
çekleştirmek.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevi, 5 inci maddede belirtilen amaçlar çer-

çevesinde Merkezin faaliyetlerinin yürütülmesi ve gerekli koordinasyonun sağlanmasıdır.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiş, fıkraya aşağıdaki (d), (e) ve (f) bentleri eklenmiştir. 
“ç) Eğitim programları sonunda verilecek gerekli belgelerin hazırlanması ve katılımcı-

lara verilmesi ile ilgili ilkeleri ve şartları belirlemek.”
“d) Ortak çalışmalar için kurumlar arası işbirliğinin ilke ve kurallarını tespit etmek ve

gereken durumlarda hazırlanan protokolleri incelemek ve onaylamak,
e) Merkezin çalışmaları ve gerçekleştirilecek eğitim programları için gerekli görülen

çalışma grupları ve komisyonları kurmak,
f) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine Müdürün başkanlığında en az iki ayda bir

üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Gerekli hallerde Müdür,
Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Mevlana Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

17/7/2011 27997

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1/2/2013 28546
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden:
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ GENÇLİK ÇALIŞMALARI 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Gençlik

Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim or-
ganlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzen-
lemektir.

Kapsam
MADDE 2 –  (1) Bu Yönetmelik; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Gençlik Çalışma-

ları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,
yönetim organlarının görevlerine 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) Merkez (MÜGAMER): Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Gençlik Çalışmaları Uy-

gulama ve Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Gençlik Çalışmaları Uygulama ve Araş-

tırma Merkezi Müdürünü,
c) Rektör: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Gençlik Çalışmaları Uygulama

ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 − (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Gençlerin yaşadıkları sorunları tespit etmek ve çözüm önerileri belirlemek,
b) Gençlere yönelik olarak sosyal politikalar oluşturmak,
c) Gençlerin refahını ve yaşam kalitesini arttırıcı uygulamaya yönelik projeler üretmek,
ç) Gençlere yönelik olarak, mesleki ve eğitsel çalışmalarda bulunmak, danışmanlık ve

bilgilendirme hizmetleri vermek,
d) Öncelikle Üniversitenin öğrencileri olmak üzere, gençlerin gelişim özelliklerinin,

yaşadıkları gelişimsel psikolojik ve toplumsal sorunların anlaşılması ve çözümüne yönelik uy-
gulamalarda bulunmak amacıyla kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla, gerçek ve tüzel kişilerle
işbirliği yapmak, Üniversite-sivil toplum işbirliğini destekleyerek ilişkileri güçlendirmek,

e) Gençlere yönelik olarak kurum ve kuruluşlara danışmanlık hizmetleri sunmak,
f) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer etkinliklerde bulunmak.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 − (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçlarını ger-

çekleştirmek üzere aşağıda yer alan faaliyetlerde bulunur:
a) Gençlerle ilgili yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası araştırmalar yapmak, yaptırmak,

yapılan araştırmaları desteklemek,
b) Gençlerle ilgili olarak ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak, ortak ça-

lışmaları özendirmek, organize etmek, konferans, kongre ve bilimsel toplantılar düzenlemek
ve yayın yapmak, tanıtım etkinliklerini koordine etmek,

c) Kamu ve özel kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermek,
ç) Araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda konu ile ilgili bilimsel yayın yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları 
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür ve müdür yardımcıları 
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmaları olan öğretim

elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden
görevlendirilebileceği gibi, görev süresi dolmadan aynı yöntemle görevden alınabilir.

(2) Üniversitede görev yapan ve Merkezin çalışma alanı ile ilgili araştırmalarda bulunan
öğretim elemanları arasından Müdür tarafından önerilen en çok iki kişi, Rektör tarafından mü-
dür yardımcısı olarak üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten müdür yardımcısı yeniden gö-
revlendirilebilir.

(3) Müdürün görevinde bulunmadığı hallerde müdür yardımcılarından biri yerine ve-
kâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri 
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
c) Müdür yardımcıları ve Yönetim Kuruluna üye seçimi için Rektöre öneride bulunmak.
ç) Yönetim Kurulu gündemini Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte hazırlamak.
d) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
e) Yönetim Kurulunca hazırlanan ve uygulamaya konulan etkinlikler hakkında Rektöre

bilgi vermek.
f) Merkezin çalışma birimleri arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.
g) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak, personelin görev ve

sorumluluklarını etik ve bilimsel kurallara göre sürdürüp sürdürmediğini denetlemek.
ğ) Merkezde yapılan bütün işlemlerin, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat çerçeve-

sinde yapılıp yapılmadığını denetlemek.
h) Üst makamlar tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Yönetim Kurulu 
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve

Merkezin çalışma alanı ile ilgili tercihen öğretim üyeleri arasından Müdürün önerisi üzerine
Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden olu-
şur. Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan
üyenin yerine, aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir. 
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(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez olağan ve gerektiğinde
olağanüstü olarak salt çoğunlukla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların oy çokluğu ile
alır. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri 
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Kuruluş amaçları doğrultusunda ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Merkezin

yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararlar almak, bu kararların amacına ulaşması için yapılması
gerekenlerin icrasını planlamak.

b) Merkezin çalışma ilke ve hedeflerini belirlemek, bilimsel ve idari plan ile programları
hazırlamak.

c) Merkeze bağlı birimlerin çalışma usul ve esaslarını belirleyen düzenlemeleri hazır-
lamak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporu ile yıllık çalışma programını görüşerek hazırlamak
ve Rektöre sunmak.

d) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak.
e) Müdür tarafından sunulan faaliyet programı ile teklifleri görüşmek ve karara bağla-

mak, Müdürün gündeme alacağı diğer konuları görüşüp karara bağlamak.
f) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilkelerini

belirlemek ve süreçleri izlemek.
g) Merkez tarafından düzenlenecek eğitim programlarına katılanlara verilecek belgeler

konusundaki ilkeleri belirlemek.
ğ) Merkez bünyesinde oluşturulacak birimleri ve bunlarda görevlendirilecek personeli

belirlemek.
h) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli Üniver-

sitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri halinde ilgili kurum ve kuru-
luşlardaki uzman kişiler arasından, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç
yıl süre ile görevlendirilen en az beş, en çok on beş üyeden oluşur. Görev süresi dolan üye ye-
niden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine, aynı yöntemle
yeni bir üye görevlendirilir. 

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez olağan olarak toplanır.
Yönetim Kurulu üyeleri de bu toplantılara katılırlar. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma
Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir. 

(3) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kuru-
lunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yapmak, görüş ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin ihtiyacı olan akademik, teknik ve idari personel, 2547

sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilir.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Namık Kemal Üniversitesinden:
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ DENEY HAYVANLARI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Namık Kemal Üniversitesi Deney Hayvanları

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacı, yönetim organları, görevleri ve çalışma yöntemle-
rine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Namık Kemal Üniversitesi Deney Hayvanları Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin amacı, yönetim organları, görevleri ve çalışma yöntemlerine
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) Araştırma: Bilimsel bilgi elde etmek amacı ile deney hayvanları üzerinde yürütülecek

her türlü çalışmayı,
b) Araştırmacı: Denemenin fiilen uygulanmasından sorumlu olan ve deney hayvanları

üzerinde uygulama yapma yetkisine ve deney hayvanları kullanım sertifikasına sahip olan ki-
şiyi,

c) Deney hayvanı: Merkezdeki deneysel çalışmalarda kullanılan tüm hayvanları,
ç) Merkez (NKÜ-DEHAM): Namık Kemal Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama

ve Araştırma Merkezini,
d) Müdür: Namık Kemal Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Mer-

kezi Müdürünü,
e) Rektör: Namık Kemal Üniversitesi Rektörünü,
f) Sorumlu Veteriner Hekim: Merkezde tam zamanlı çalışan Müdür tarafından belirle-

nen veteriner hekimi,
g) Uygulama: Deney hayvanları üzerinde yapılacak eğitim ve araştırma amaçlı giri-

şimleri,
ğ) Üniversite: Namık Kemal Üniversitesini,
h) Veteriner hekim: Merkezde görevli veteriner hekimi,
ı) Yerel Etik Kurul (NKÜ-HADYEK): Namık Kemal Üniversitesi Hayvan Deneyleri

Yerel Etik Kurulunu,
i) Yönetim Kurulu: Namık Kemal Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araş-

tırma Merkezi Yönetim Kurulunu,
j) Yönetmelik: 13/12/2011 tarihli ve 28141 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deney-

sel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yö-
netmeliği ve 16/5/2004 tarihli ve 25464 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deneysel ve Diğer
Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Deney Hayvanlarının Korunması, Deney Hayvanlarının Üre-
tim Yerleri ile Deney Yapacak Olan Laboratuvarların Kuruluş, Çalışma, Denetleme, Usul ve
Esaslarına Dair Yönetmeliği,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı ve faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Merkez bünyesinde yapılacak olan deneysel araştır-

malar için gerekli altyapıyı oluşturmak, geliştirmek ve işleyişi yürütmek, uluslararası standart-
larda deney hayvanı üretimi ve bakımını sağlamak.

(2) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Deney hayvanlarının üretimini ve bakımını yapmak.
b) Deney hayvanlarına, yönetmeliğe ve uluslararası standartlara uygun bakım ve yaşam

alanları sağlamak.
c) Uygulamalar için gereken deney hayvanı, araştırma ortamı ve ekipman desteği sağ-

lamak.
ç) NKÜ-HADYEK ile işbirliği içinde çalışmak ve gerektiğinde Merkezde yapılacak

çalışmaları birlikte denetlemek.
d) İlgili araştırmalar ve uygulamalar için ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği

yapmak.
e) Deney hayvanı kullanımı ve bakımını evrensel etik ilkeler çerçevesinde yürütmek.
f) Merkezin amacına ve ilgili mevzuata uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 7 – (1) Müdür; Üniversite bünyesinde görev yapan, Merkezin faaliyet kap-

samına giren alanlarda görevli bulunan öğretim üyeleri arasından üç yıllık bir süre için Rektör
tarafından görevlendirilir. Müdür seçiminde hayvan deneyleri konusunda deneyimli öğretim
üyeleri öncelikli tercih edilir. Görev süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından, Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak
üzere Üniversitenin ilgili alanlarında tam gün çalışan, aylıklı görev yapan öğretim üyeleri ara-
sından bir öğretim üyesi müdür yardımcısı olarak üç yıl için görevlendirilir. Müdürün önerisi
ve Rektörün onayı ile müdür yardımcılarının yerine yenileri görevlendirilebilir.

(3) Müdürün olmadığı hallerde müdür yardımcısı, müdür yardımcısı da bulunmazsa
Yönetim Kurulu üyelerinden birisi Müdürlüğe vekâlet eder.

(4) Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi başında bulunmadığı durumlarda yeni bir
Müdür görevlendirilir.

(5) Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcısının görevi de sona erer. Müdürün
üstlendiği tüm görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinde Müdüre yardımcı olur. Müdürün
önerileri doğrultusunda Merkezin alt birimlerinin sorumluluklarını yürütür.

Müdürün görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli bir şekilde yürütülmesinden,

gözetim ve denetiminden ve gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumlu olup, gö-
revleri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.
b) Merkez faaliyetlerinin Merkezin amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak.
c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık

etmek ve alınan kararları uygulamak.
ç) Merkezde çalışan personelin görev dağılımını ve çalışma esaslarını belirlemek ve

denetlemek.
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d) Merkezde yürütülen çalışmaların Merkezin işleyiş kurallarına, deney hayvanlarında
yapılan işlemlerin etik kurallara uygunluğunu takip etmek, denetlemek ve çalışanları bu konuda
yönlendirmek.

e) Merkezde yürütülmesi planlanan projeleri, Merkezin olanakları açısından değerlen-
dirmek ve onay vermek.

f) Merkezin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve karşılanması için gerekli girişimlerde bulunmak.
g) Deney hayvanlarının sağlıklı olarak yetiştirilmeleri, bakılmaları ve uygun şekilde kul-

lanılmalarını sağlamak.
ğ) Başka üniversiteler ile özel ve tüzel kişilerin hayvan satın alma isteklerini incelemek

ve Merkezin olanakları ölçüsünde karşılamak.
h) Araştırmacıların Merkez imkânlarından yararlanabilmesi için gerekli plan ve düzen-

lemeleri yapmak.
ı) Her takvim yılının bitimini takip eden ocak ayında, o yıl içinde Merkezde gerçek-

leştirilen araştırmalarda kullanılan deney hayvanlarının türleri, sayıları ve bu hayvanların kul-
lanım amaçlarını içeren yıl sonu deney hayvanları faaliyet raporunu Yönetim Kurulu onayı ile
NKÜ-HADYEK’e sunmak.

i) NKÜ-HADYEK ile işbirliğini yürütmek.
j) Merkezin eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetleri hakkında yıllık faaliyet raporu

hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü alarak Rektöre sunmak.
k) Merkezde çalışan veteriner hekimler ve teknik personelin görev paylaşımını ve ça-

lışma düzenini belirlemek ve denetlemek.
l) Merkezde çalışan personele yönelik hizmet içi eğitimler düzenlemek, araştırmacıların

hizmetine sunulan Merkez olanaklarının, başvuru sırası dikkate alınarak, eşit şekilde kullanı-
labilmesi için gerekli plan ve düzenlemeleri yapmak.

m) Deney hayvanları araştırma ünitesine gelen veya üretilen, satılan, deneyde kullanı-
lan, karantinada tutulan, ölen-nakledilen hayvanların; türü, ırkı, cinsi, geliş, doğum, ölüm, satış,
nakil tarihleri, uygulanan işlemler, satın almak veya kullanmak amacı ile başvuran şahsın isim
ve adresi ile hayvanların akıbetlerinin kayıtlarının tutulmasını sağlamak.

n) Denetim defterini muhafaza etmek, istenildiği takdirde bilgi ve belgeleri yetkililere
göstermek.

o) Merkezin çalışma plan ve programı ile acil eylem planını hazırlamak.
ö) Merkezin her türlü ihtiyacının belirlenmesi ve bunların karşılanması için gerekli gi-

rişimlerde bulunmak.
p) Projelerin izin verilmiş prosedüre uygun olarak yapılmasını ve prosedürlere uyulmaması

durumunda gerekli önlemlerin alınmasını ve kayda geçirilmesini, durumun NKÜ-HADYEK
ve gerektiğinde ilgili Bakanlığa bildirilmesini sağlamak.

r) Deneyler sonucunda ortaya çıkan, çevre ve sağlığa zararlı olan tüm tıbbi ve biyolojik
atıkların imhasının sağlanması için gerekli girişimlerde bulunmak ve tedbir almak.

Yönetim Kurulu
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı, NKÜ-HADYEK adına

bir üye, sorumlu veteriner hekim ve Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından
görevlendirilecek üç üye olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üye seçi-
minde hayvan deneyleri konusunda deneyimli öğretim üyeleri öncelikli tercih edilir. Üyelik
süresi üç yıldır. Süresi dolmadan boşalan üyelik için veya Üniversite dışında altı aydan uzun
süreli görevlendirilenlerin yerine kalan süre için, Rektör aynı usul ile yeni üye görevlendirir.
Üyelik süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri aynı usulle yeniden görevlendirilebilirler. Mü-
dürün görev süresinin dolması veya herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde, Yöne-
tim Kurulu üyelerinin de görevi sona erer.

(2) Yönetim Kurulu, olağan olarak yılda en az iki defa, salt çoğunluk ile toplanır. Müdür
gerekli gördüğü durumlarda Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Geçerli ma-
zereti olmaksızın üç kez üst üste Yönetim Kurulu toplantısına katılmayanların Yönetim Kurulu
üyeliği son bulur.

(3) Yönetim Kurulunda kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde, Müdürün
kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
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Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkez tarafından yürütülecek faaliyetlere ilişkin çalışma esaslarını belirlemek.
b) Merkezin amacına uygun olarak çalışması, gelişmesi ve hizmetlerin aksamadan yü-

rütülmesi için gerekli kararları almak, gerektiğinde yürütülen çalışmaları denetlemek.
c) Merkez tarafından sunulan her türlü hizmetin bedelini belirlemek.
ç) Merkezde yürütülecek kurs, seminer ve benzeri faaliyetleri yürütmek.
d) Merkezi ilgilendiren konularda, yetkili organlarda görüşülmek üzere Rektörlüğe öne-

rilerde bulunmak.
e) Merkezde üretilecek veya üretimden kaldırılacak hayvan türlerini belirlemek.
f) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını görüşmek ve karara bağlamak.
g) Müdürün belirleyeceği diğer konuları görüşerek karara bağlamak.
ğ) Bilimsel araştırma projeleri koordinasyon birimi tarafından desteklenen projeler ile

yerel, ulusal ve uluslararası kuruluşlarca desteklenen projelerin Merkezde çalışılmasına imkân
ve destek sağlamak.

h) Merkezin kuruluş amaçlarının gerçekleştirilmesi ve uygulanmasında Müdüre yar-
dımcı olmak.

ı) Deney hayvanlarının yetiştirilebileceği gerekli barınma ve beslenme koşullarını oluş-
turmak, ideal çalışma ortamını sağlamak ve Merkezin personel, araç-gereç, deney hayvanı ve
diğer gereksinimlerini belirlemek ve bunların karşılanması için gerekli girişimlerde bulunmak.

i) Merkezde yürütülen deneysel araştırmaları denetlemek ve bu konuda NKÜ-HADYEK
ile işbirliği yapmak.

j) NKÜ-HADYEK tarafından düzenlenecek deney hayvanları ve araştırmalarla ilgili
kurs ve seminerlere destek sağlamak.

k) Her takvim yılının bitimini izleyen ay içinde Merkezin faaliyet, yatırım, gelir ve har-
camalarına ilişkin bir rapor hazırlayarak Müdürün onayı ile Rektöre sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma birimleri
MADDE 11 – (1) Merkezde oluşturulacak çalışma birimleri Müdürün önerisi üzerine

Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir.
(2) Çalışma birimleri, Müdür ve müdür yardımcıları tarafından hazırlanıp Yönetim Ku-

rulu tarafından onaylanan çalışma kurallarına göre görev yaparlar. Çalışma birimleri Müdür
ve müdür yardımcılarının sorumluluğunda faaliyet gösterirler.

(3) Çalışma birimi sorumluları Müdür tarafından belirlenir. Görev süresi biten çalışma
birimi sorumluları tekrar seçilebilir veya süresinden önce görevleri sonlandırılabilir.

Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik, idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesine göre Merkez Müdürünün önerisi üzerine Rektör tarafından görev-
lendirilecek personel ile karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.
Demirbaşlar
MADDE 14 – (1) Merkeze ilgili birimlerce alınan her türlü alet, ekipman ve demir-

başlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Namık Kemal Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİNE DÂHİL OLAN TARIMSAL

İŞLETMELERE KATILIM DESTEĞİ ÖDEMESİ

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2015/24)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) sistemine gönüllü ola-

rak dâhil olan tarımsal işletmelere katılım desteği ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek

amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Çiftlik Muhasebe Veri Ağı sisteminin kurulduğu iller olan

İstanbul, Samsun, Malatya, Adana, Konya, Bursa, Erzurum, Şanlıurfa, Nevşehir, Tekirdağ,

Giresun, İzmir, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Çanakkale, Denizli, Hatay, Manisa, Muğla,

Mersin, Osmaniye, Kırklareli, Edirne, Kütahya, Sivas, Uşak, Bilecik, Yalova, Kocaeli, Sakarya,

Eskişehir, Ankara, Düzce, Zonguldak, Bolu, Afyonkarahisar, Isparta, Karaman, Niğde, Aksaray,

Kayseri, Kırşehir, Yozgat, Çorum, Kırıkkale, Tokat, Amasya, Çankırı, Sinop, Kastamonu, Bartın

ve Karabük’te gönüllülük esasına dayalı olarak sisteme katılan işletmelere 2015 yılı için yapı-

lacak olan katılım desteği ödemesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu

maddesinin (g) bendi, 22/1/2009 tarihli ve 27118 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftlik

Muhasebe Veri Ağı Sisteminin Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin

13 üncü maddesi ile 8/4/2015 tarihli ve 29320 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2015/7495

sayılı 2015 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararına da-

yanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Anket formu: Tarımsal işletmelerin yıllık teknik, malî veya ekonomik bilgilerinin

toplanması için hazırlanan, Avrupa Birliği uygulamaları ile uyumlu soru formunu,

b) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

c) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’yi,

ç) Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS): Yönetmelikle oluşturulan ve çiftçilerin kimlik, arazi ve

ürün bilgileri ile tarımsal desteklemelere ilişkin bilgilerin de kayıt altına alındığı veri tabanını,

d) Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA): Tarımsal işletmelerin gelir, gider ve faaliyetle-

rine ilişkin muhasebe verilerinin toplanması, depolanması ve istatistikî değerlendirmelerinin

yapılması amacıyla oluşturulan sistemi,
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e) ÇMVA Katılım Anlaşması: Verilerin, ÇMVA veri toplama usullerinin uygulanarak

toplanacağına ilişkin il müdürlüğü ve çiftçi arasında bir yıllık süreyle imzalanan, her iki tarafın

görev ve sorumluluklarını düzenleyen Ek-1’de yer alan belgeyi,

f) İcmal 1: İl müdürlüğü tarafından hazırlanan, çiftçi detayında ÇMVA katılım desteği

hak edişlerini gösteren ve bir örneği Ek-2’de yer alan belgeyi,

g) İcmal 2: İl müdürlüğü tarafından İcmal 1’deki bilgilere göre hazırlanan, il detayında

ÇMVA katılım desteği hakedişlerini gösteren ve bir örneği Ek-3’de yer alan belgeyi,

ğ) İl müdürlüğü: Bakanlık il müdürlüğünü,

h) İl ÇMVA Komisyonu: İl müdürü veya il müdür yardımcısı başkanlığında koordinas-

yon ve tarımsal veriler şube müdürü ve il müdürlüğünde anketör olarak görevlendirilen bir

personelden oluşan ve işletmelerin seçilmesinden, formların ön değerlendirmesinden, ihtilaf-

ların incelenerek sonuçlandırılmasından, gerekli durumlarda ihtilafların Merkez ÇMVA Ko-

misyonuna iletilmesinden, ödemeye esas icmallerin onaylanmasından sorumlu komisyonu,

ı) İl ÇMVA Koordinatörü: Sistemin kurulduğu illerdeki il müdürlüğü koordinasyon ve

tarımsal veriler şube müdürünü,

i) İşletme: Yasal durumu ne olursa olsun, sahip olduğu, ortakçılık, yarıcılık ya da kira-

lama şeklinde tuttuğu arazide kendi adına bitkisel üretim, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, bü-

yükbaş hayvan yetiştiriciliği, kümes hayvancılığı, ipek böcekçiliği, arıcılık yapan veya karma

üretim yapan eşik değer veya üzeri ekonomik büyüklükteki, tek yönetim altında bulunan eko-

nomik birimi,

j) Katılım desteği: Katılım anlaşması imzalayarak ÇMVA sistemine dâhil olan ve mu-

hasebe yılı süresince tarımsal faaliyetlerine ilişkin verilerini belirlenen zamanlarda veri topla-

yıcılarıyla paylaşan ve verileri Sorumlu Birim tarafından uygulanan testler sonunda doğrulanan

işletmelere, her yıl belirlenen miktarda yapılan ödemeyi,

k) Merkez ÇMVA Komisyonu: Sorumlu Birim bünyesinde, ilgili daire başkanının baş-

kanlığında, diğerleri konusunda deneyimli teknik personel olmak üzere toplam beş üyeden olu-

şan, illerden gönderilen anket formlarının kontrol ve doğrulanmasından ve il ÇMVA komis-

yonlarından intikal eden teknik içerikli ve ihtilaflı konuların değerlendirilmesinden sorumlu

komisyonu,

l) Muhasebe yılı: 1/1/2014 ve 31/12/2014 yılı zaman aralığını,

m) Sorumlu birim: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Mü-

dürlüğünü,

n) Tarımsal faaliyetler: Bitkisel üretim ve/veya hayvansal üretim ve bu üretim sonucu

elde edilen malların; işletme içerisinde ilk işleme, koruma ve değerlendirilmesi için yapılan

faaliyetleri,

o) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı: Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanlığını,

ö) Veri toplayıcı (anketör): ÇMVA verilerinin çiftçiden anket formu yoluyla toplanma-

sından ve kontrolünden sorumlu, bu konuda sorumlu birimden eğitim almış olan Bakanlık tek-

nik personelini,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Ödeme Esasları

Ödeme yapılacak tarımsal işletmeler
MADDE 5 – (1) Ödemeler, Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) ve/veya Bakanlık tarafından

oluşturulan herhangi bir idari kayıt sistemine kayıtlı olup, ÇMVA sistemine dâhil olan, bir mu-
hasebe yılı süresince tarımsal faaliyetlerine ilişkin muhasebe verilerini belirlenen zamanlarda
veri toplayıcılarla paylaşan ve verileri Sorumlu Birim tarafından yapılan kontroller sonunda
doğrulanan tarımsal işletmelere yapılır.

Ödeme miktarı
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen tarımsal işletmelere, 2015/7495

sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden işletme başına ve yılda bir kez olmak üzere 2015
yılında 375 TL katılım desteği ödenir.

Ödemeler için gerekli finansman ve ödeme planı
MADDE 7 – (1) ÇMVA katılım desteği ödemeleri için gerekli finansman bütçenin ilgili

kalemine tahsis edilen ödeneklerden karşılanır. Ödemeler, Bakanlık tarafından Bankaya kaynak
aktarılmasını müteakip, il müdürlüklerince hazırlanarak onaylanan İcmal 1’e göre, Banka ara-
cılığıyla, ilgili şubelerde daha önce çiftçiler adına açılan veya açılacak olan hesaplara yapılır.
Çiftçilere yapılan toplam ödeme tutarının % 0,2’si bütçenin ilgili kaleminden Bankaya hizmet
komisyonu olarak ödenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uygulama

Görevli kurum ve kuruluşlar
MADDE 8 – (1) ÇMVA katılım desteği ödemeleri uygulaması, Sorumlu Birim, merkez

ve il ÇMVA Komisyonları ile il müdürlükleri tarafından yürütülür.
Uygulama takvimi
MADDE 9 – (1) İşletmelerin bir muhasebe yılı boyunca gerçekleştirdiği tarımsal faa-

liyetlerine ilişkin veriler takip eden yıl içinde, anket yoluyla toplanır.
(2) Her işletme için sadece bir anket formu düzenlenir.
(3) Sorumlu Birim tarafından her bir il için bildirilen sayıda işletme il ÇMVA komis-

yonları tarafından Bakanlıkça belirlenen seçim planına göre seçilir. Seçilen işletmelerle il mü-
dürlükleri arasında katılım anlaşması imzalanır.

(4) Katılım anlaşması imzalanan işletmelere anket uygulanır. Anket formları il müdür-
lüklerince kontrol edilmelerinin ardından Sorumlu Birime gönderilir.

(5) Anket formları Sorumlu Birim tarafından testlere tabi tutularak değerlendirilir. So-
rumlu Birim tarafından anket formları doğrulanan işletmeler, kesin icmalleri alınmak üzere il
ÇMVA Komisyonuna bildirilir.

(6) İl ÇMVA komisyonlarınca anket formu doğrulanan işletmeler için, ÇKS sistemi
aracılığıyla, 2014 yılı ÇMVA katılım desteği girişleri yapılır. İşletmelerin kesin icmalleri alı-
narak İcmal 2 onaylanıp, Sorumlu Birime gönderilir.

(7) Sorumlu Birim İcmal 2 seviyesinde ödemeye esas bilgileri Bankaya gönderir.
(8) Yukarıda geçen tüm işlemlerin gerçekleştirilmesi esnasında görevlilerce veri gü-

venliğinin sağlanmasıyla ilgili esaslara uyulur.
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(9) Sorumlu Birimle il müdürlüğü arasında uygulamaya ilişkin koordinasyon ÇMVA il

koordinatörleri tarafından sağlanır. Bu kapsamda il sınırları dâhilinde formların anketörlere

dağıtılmasından, uygulamanın takibinden, doldurulan formların merkeze gönderilmesinden ve

doğrulama sürecinin tamamlanmasından il ÇMVA koordinatörleri sorumludur.

Uygulamaların denetimine ilişkin görev ve yetkiler

MADDE 10 – (1) ÇMVA katılım desteği uygulamasında, il ÇMVA komisyonlarının

çözemediği ihtilaflı durumlar Merkez ÇMVA Komisyonu tarafından değerlendirilerek karara

bağlanır. Sonuç alınamayan durumlar Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına iletilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ÇMVA Katılım Desteğinden Yararlanamayacaklar

ÇMVA Katılım Destek kapsamı dışında kalacak tarımsal işletmeler

MADDE 11 – (1) Aşağıdaki tarımsal işletmeler ÇMVA Katılım Desteği uygulamasın-

dan yararlanamaz.

a) İlgili muhasebe yılında ÇKS’ye ve/veya Bakanlık tarafından oluşturulan herhangi

bir idari kayıt sistemine kayıtlı olmayan,

b) Katılım anlaşması imzalamak suretiyle başvuru yapmayan,

c) Verilerini istenen zamanda ve doğru olarak veri toplayıcılar ile paylaşmayan,

ç) Sorumlu Birim tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda formları doğrulan-

mayan,

d) Kendi isteğiyle sistemden çıkan tarımsal işletmeler.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

MADDE 12 – (1) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci

maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile bir-

likte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağ-

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

müştereken sorumlu tutulurlar.

(2) 2015/7495 sayılı Karar kapsamındaki destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu

düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler,

beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 13 – (1) 7/6/2014 tarihli ve 29023 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftlik

Muhasebe Veri Ağı Sistemine Dâhil Olan Tarımsal İşletmelere Katılım Desteği Ödemesi Ya-

pılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/24) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

7 Haziran 2015 

PAZAR 
Sayı : 29379 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
İstanbul 40. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2014/222 

KARAR NO : 2015/157 

Resmi belgede sahtecilik suçundan Mahkememizin 02/04/2015 tarih ve 2014/222 Esas, 

2015/157 Karar sayılı ilamı ile TCK.nun 204/1,62/1, maddeleri gereğince 1 yıl 8 ay hapis cezası 

ile cezalandırıldığı ve sanığın işlemiş olduğu suçtan aldığı hapis cezasının CMK.nun 

231/5,8,10,11 maddeleri gereğince beş yıl süreyle denetim süresine tabi tutulmasına ve bu süre 

içerisinde bir tedbirle yükümlü kılınmasına takdirne yer olmadığına, a kararı verilmiştir. 

Mohamed ve Fadila oğlu, 1985 Cezayir doğumlu, OSMAN ŞALHİ tüm aramalara rağmen 

bulunamamış ve mahkeme kararımız tebliğ edilememiştir. 

7201 sayılı Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince kararın RESMİ 

GAZETE’DE ilanen tebliğine, 

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, ilana ait gazetenin 

mahkememize gönderilmesine, 

İlan ücretinin ve mahkeme masrafının karar kesinleştikten sonra sanıktan tahsiline, 

İlan olunur. 4022 

—— • —— 

İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2014/151 

KARAR NO : 2014/389 

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası 

yazılı 26/09/2014 tarihli ilamı ile 204/1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ 

BIRAK. NED. DNT. SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Noureddın ve Amal oğlu, 1984 

doğumlu, Suriye uyruklu AMMAR EZZ'in tebliğe yarar Suriye ve Türkiye'de bulunan açık adresi 

bulunmadığı ve bu nedenle de tüm aramalara rağmen bulunamamıştır. 

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

GAZETE’DE ilanen tebliğine, 

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

karar verilmiş olup, ilan olunur. 4023 
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Kara Kuvvetleri Komutanlığı 7 nci Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinden: 

 DİYARBAKIR 

Esas No  : 2013/1055  

Karar No : 2014/1232  

Suç  : Firar 

Suç Tarihi : 10.03.2009-10.06.2010 

SANIK KİMLİĞİ: Selami MERİÇ - Hasan ve Meryem oğlu 1985 D.lu Trabzon, Of, 

Sivrice Köyü nüfusuna kayıtlı. 16'ncı Mknz. P. Tug. Topçu Tb.2'nci Bt. K.lığı emrinde görevli 

iken terhisli 1985/4 tertip Topçu Er, Halen: Mevlana Mah. Evrenbey Cad. No. 20 İç Kapı No: 4 

Ataşehir / İstanbul adresinde ikamet eder. T.C. Kimlik No: 36431184910  

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında 10.12.2014 tarihli duruşmada; 

Sanık Selami MERİÇ'in 10.03.2009-10.06.2010 tarihleri arasında temadi eden müsnet 

Firar suçunu işlediği sübuta erdiğinden eylemine uyan As. C.K.'nun 66/1-a maddesi uyarınca 

TAKDİREN BİR YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın yargılama sırasındaki iyi hali nedeniyle kanığın cezasından 5237 sayılı T.C.K/nun 

62'nci maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak ON AY HAPİS CEZASI İLE 

CEZALANDIRILMASINA, 

C.M.K.'nın 231/6-b maddesi uyarınca sanığın yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaat 

oluşmaması nedeniyle C.M.K.'nın 231'inci maddesindeki Hükmün Açıklanmasının Geri 

Bırakılması hükümlerinin uygulanmasına YER OLMADIĞINA; 

5237 sayılı T.C.K.'nun 51/1-b maddesi uyarınca sanığın yeniden suç işlemeyeceği 

hususunda kanaat oluşmaması nedeniyle sanık hakkında takdir olunan netice hapis cezasının 

ERTELENMESİNE YER OLMADIĞINA, 

Sanık hakkında hükmolunan hürriyeti bağlayıcı cezanın T.C.K/nun 50/1-a ve 52'nci 

maddeleri uyarınca beher gün karşılığı 20 TL. hesabıyla adli para cezasına çevrilerek 

NETİCETEN ALTI BİN TÜRK LİRASI (6.000 TL.) ADLİ PARA CEZASI İLE 

CEZALANDIRILMASINA, HÜKMOLUNAN ADLİ PARA CEZASININ AYLIK TAKSİTLER 

HALİNDE YİRMİ EŞİT TAKSİTLE (300'ER TL/LİK EŞİT AYLIK TAKSİTLER HALİNDE) 

SANIKTAN TAHSİLİNE, TAKSİTLERDEN BİRİSİNİN SÜRESİNDE ÖDENMEMESİ 

HALİNDE GERİ KALAN MİKTARIN TAMAMININ BİR DEFADA TAHSİL EDİLMESİNE, 

ÖDENMEYEN ADLİ PARA CEZASINININ HAPİS CEZASINA ÇEVRİLMESİNE, 

Sanığın 11.06.2010-20.07.2010 tarihleri arasında yolda, gözetim altında ve tutuklulukta 

geçirdiği sürelerin (BİR GÜN KARŞILIĞI 100 (YÜZ) TL. SAYILMAK ÜZERE) T.C.K/nun 

63'üncü maddesi uyarınca netice adli para cezasından MAHSUBUNA, 

Kararın kesinleşmesine müteakip Mahkememizin 2006/2037 Esas 2008/537 Müt. Sayılı 

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararının yeniden ele alınabilmesi için İHBARDÂ 

BULUNULMASINA, 

Talebe uygun; 353 sayılı Kanunun 196, 197, 205, 209,212 nci maddeleri ile C.M.K.'nun 

263'üncü maddesi uyarınca hüküm yüzüne karşı verilenler yönünden hükmün yüze karşı 

okunmasından, hüküm yokluğunda verilenler yönünden hükmün tebliğinden itibaren bir hafta 

içerisinde askeri veya sivil adli makamlara dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyanda 

bulunulması suretiyle veya asker kişiler yönünden en yakın askeri birlik komutanlığına veya 

askeri kurum amirliğine veya tutuklular yönünden ceza ve tutukevi müdürlüklerine yapılacak 

yazılı veya sözlü müracaatla Askeri Yargıtay'da temyizi mümkün olmak üzere karar verildi. 

Yukarıda suçu ve kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizce verilen karar, tüm 

aramalara rağmen sanığa tebliğ edilememiş, adresleri de zabıta marifetiyle tespit 

edilemediğinden, kararın 7201 sayılı E.K. Tebligat Kanuna göre Resmi Gazete’de ilanından 

itibaren 15 gün içerisinde sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın tebligat tarihinden itibaren 7 

gün içerisinde, askeri veya sivil adli makamlara yapılacak yazılı veya sözlü müracaatla Askeri 

Yargıtay'da temyizinin mümkün olduğu, 7 gün içerisinde temyiz edilmemesi halinde kararın 

kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur. 3894 
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Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

Esas No : 2015/1693 

Suç : Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan 

Suç T. : 14/02/2006 

Sanık : Cevat Heyberi: (İsak, Azra oğlu, 1985 doğumlu) Kadınlar Denizi Mah. 

Güvercin Sokak Emniyet Misafirhanesi Kuşadası/Aydın 

Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında Kozluk(Kapatılan) Sulh Ceza Mahkemesinden 

verilen 28/02/2013 gün ve 2013/26 E. 2013/23 K. sayılı hükmün Cumhuriyet savcısı tarafından 

temyiz edilmesi üzerine 4778 Sayılı Yasanın 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 30 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 

Bozma isteyen 05/03/2015 gün ve 11/2013/323438 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiş 

sayılacağı ilan olunur. 5032/1-1 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

FABRİKAMIZIN VAKUM KAZANLARI BORULARININ DEĞİŞİMİ T.Ş.F.A.Ş. MAL VE 

HİZMET ALIMI YÖNETMELİĞİNE GÖRE İHALE EDİLECEKTİR 

T.Ş.F.A.Ş. Burdur Şeker Fabrikasından: 

İhale kayıt numarası : 2015/68771 

1 - İdarenin 

a) Adı ve adresi : Şeker Fabrikası Müdürlüğü Şeker evleri Mah Yunus 

Emre Cad. Kapı No: 2    15220 BURDUR  

b) Telefon ve faks numarası : 0 248 233 19 35(4 Hat) - 0 248 233 12 67 

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamızın Vakum kazanları borularının değişimi  

b) Yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası  

c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 75 iş günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı 

Salonu  

b) Tarihi ve saati : 22/06/2015 Pazartesi günü saat 14.30 

4 - İhale dokümanı Burdur Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 100,00 TL 

karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

5 - Teklifler 22/06/2015 Pazartesi günü saat 14.30’a kadar Burdur Şeker Fabrikası 

Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü 

olmalıdır. 

8 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı 

kanunlara tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 5017/1-1 
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4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE 

KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bursa 

Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 3,00.- TL ile en çok 115.003,97.- TL arasında değişen; 

16/06/2015 günü saat 16.00’a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 1,00- TL en çok 

11.500.- TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen (Dolu Av fişeği, Rulman, kahve, Baharat, 

Konserve, Çay, Tomruk, Elektronik Sigara ve Aparatları, Makaron, Kibrit filtre, Güneş Gözlüğü, 

Cep Telefonu, Cep Telefonu Bataryası, Cep Telefonu şarj cihazı ve kulaklığı, Kol Saati, Mp3 

çalar, Monitör, İskele, Kağıt Hamuru, Konteyner, Metal kasa, Polyester İplik, Su tankı, Havalı 

Matkap, Ayakkabı Spreyi, Panel, Elektrikli su ısıtıcı, Delgeç, Zımpara, Vernik, Silikon, Tütün 

sarma makinası, Pipo, Pil, Akü, Motor aksamı, Kumaş Debriyaj balatası, Tişört, Endüstriyel Tuz, 

Sigara kağıdı ve Akvaryum Lambası vb.) 102 grup eşya açık artırma suretiyle, Bursa Tasfiye 

İşletme Müdürlüğü İhale Salonu – Fethiye Mahallesi Ata Bulvarı No:105 Nilüfer/BURSA 

adresindeki ihale salonunda 17/06/2015 günü saat 10.00’da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan 

eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gbt.gov.tr internet adreslerimiz ile 

(0) (224) (243 43 30) numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

Vekâletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık artırma yöntemi ile eşya satış şartnamesi ve ekleri 10,00 TL (KDV dâhil) bedel 

karşılığı Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden 

alınabilir. 

İlan olunur. 5024/1-1 

—— • —— 
5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU VE 4458 SAYILI GÜMRÜK 

KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Kocaeli Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 67,11 TL. ile en çok 1.260.738,00 TL. arasında değişen; 

16/06/2015 günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutan da en az 7,00.-TL., en çok 

100.000,00 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen eşya satışlarında, konteyner, muhtelif oto 

parçası, sütyen, oyun hamuru resivi, muhtelif elektronik aksam, vs. 32 grup eşya; açık artırma 

suretiyle, Gebze Öğretmenevi Konferans Salonu, Muallimköy Girişi Gebze - KOCAELİ 

adresindeki ihale salonunda 17/06/2015 tarihinde saat 09:30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan 

eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve 

www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (262) (646 24 95) numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00.- TL. bedel karşılığı 

Kocaeli Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden 

alınabilir. 

İlan olunur. 5016/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

İnebolu Belediye Başkanlığından: 

Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen İnebolu Belediyesinin özel mülkiyetinde 

bulunan taşınmaz İnebolu Belediye Başkanlığınca, 29/06/2015 tarihine tesadüf eden Pazartesi 

günü saat 14.30’da Belediye Başkanlığı hizmet binasının zemin katında bulunan çok amaçlı 

salonda Encümen huzurunda yapılacak ihale ile satılacaktır. 

Satılacak taşınmazın; 

 

İli Kastamonu Pafta No  

İlçesi İnebolu Ada No 102 ada 

Mahallesi/Köyü Yeşilöz Köyü  Parsel No 59 parsel 

Caddesi  İkiçay Mevkii  Tapu Tarihi 21/12/2006 

Cinsi 

102 ada 59 parselde bulunan 

4.985,25 M2 arsa üzerinde 2 (İki) 

Katlı Bina (Endüstri Tesisi)  

Cilt No 8 

Yüzölçümü (m²) 4.985,25 M2 Kütük Sahife No 723 

Taşınmazın Niteliği Endüstri Tesisi Yevmiye No 923 

 

İhaleye çıkarılacak olan toplam 4.985,25 M2 arsa ve üzerinde mevcut iki katlı taşınmazın 

satış ihalesi, İnebolu Belediye Başkanlığınca, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri 

çerçevesinde 35. ve müteakip maddeleri uyarınca Kapalı Teklif usulü ile yapılacaktır. 

Geçici teminat tahmin edilen toplam satış bedeli üzerinden alınır. Satış bedeli 

3.500.000,00TL (Üç Milyon Beş Yüz bin Türk Lirası) olup, geçici teminat oranı %3 (Yüzde üç) 

tutarı 105.000,00TL(Yüz Beş Bin Türk Lirası)’dır. 

İhaleye katılabilme Şartları;  

a) T.C. Vatandaşı olmak,   

b) Kanuni ikametgah sahibi olmak, 

c) Tebligat için Türkiye’de adres göstermek,  

d) Geçici Teminatı yatırmış olmak, 

e) Tüzel kişilerde ise yukarıdaki şartlardan ayrı olarak; 

1 - Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından 

içinde bulunulan yılda alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

2 - Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği 

temsile yetkili olduğunu gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname. 

f) İhaleye gireceklerin Belediyeye borcu bulunmadığını gösterir belge ibraz etmeleri 

gerekmektedir. (Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilecektir.) 

İsteklilerin tekliflerini en geç 29/06/2015 tarih ve saat 14.00’e kadar Belediye Yazı İşleri 

Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. 

Konu hakkında daha fazla bilgi almak ve şartnameyi görmek isteyenlerin, Belediye 

veznesine yatırılacak 50,00TL ücret karşılığında Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne müracaatları 

önemle duyurulur. 5027/1-1 
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TTK. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI OLARAK 54 KALEM MUHTELİF ÇELİK 

MALZEME ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA 

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 - İdarenin Adı : TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ 

a) Adresi : Satınalma Daire Başkanlığı Mithatpaşa Mahallesi 

Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks Numarası : Tel:0 - 372 259 47 77 

  Faks: 0.372 - 253 12 73 - 251 19 00 

c) Elektronik Posta Adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr 

 2 - İhale Konusu İşin Nev’i Malzemenin Cinsi Toplam miktarı/Kg 

 a) Niteliği, türü ve miktarı      1 8 kalem yuvarlak çelik çubuk 

(18.400 kg), 7 kalem çelik lama 

(42.200 kg), 6 kalem çelik NPI 

profil (13.500 kg), 11 kalem 

çelik NPU profil (54.500), 8 

kalem eşkenar köşebent 

(102.850 kg), 11 kalem 

karbonlu yuvarlak çelik (70.750 

kg), 3 kalem yuvarlak alaşımlı 

çelik (7.900 kg). 

310.100 

b) Teslim Yeri : Çelik sacların teslim yeri: TTK Genel Müdürlüğü 

Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve 

Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm 

Şefliğidir. 

c) Teslim Tarihi : 60 takvim gün 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı Mithatpaşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi No: 125 

ZONGULDAK 

b) Tarihi ve Saati : 29.06.2015 - Pazartesi saat 15:00 

c) Dosya No : 1512030 

d) İhale Kayıt No : 2015/68471 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri: İdari Şartnamemizin 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
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2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

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

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan 

durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna 

ilişkin yazılı taahhütname,  

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat, 

g) Bu şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

i) İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilir. İsteklilerce verilecek kısmi teklifler ihale 

konusu alımın tamamını kapsayabilecektir. Ancak her bir iş kaleminin miktarları için kısmi teklif 

kabul edilmeyecektir. 

j) Bu şartnamenin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde 

(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

5 - Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin 

taşıması gereken kriterler ile Benzer iş olarak kabul edilecek işler ait kriterler Madde 55 de 

belirtilmiştir. 

6 - Firmalar şayet var ise teklifleri ile birlikte TSE uygunluk belgelerini ve/veya ISO 

Kalite Sistem Belgelerini vereceklerdir. 

7 - Malzemeler “Malzeme Dağılım Tablosu’’ndaki Müesseselere göre ayrı ayrı 

belirlenerek her Müessese için ayrılmış olarak etiketlendirilip teslim edilecektir. 

8 - İhale, şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

9 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire 

Başkanlığı Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

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

görülebilir ve şartnameler 100,00-TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

10 - Teklifler en geç 29.06.2015 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 

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

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir. 

11 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu 
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üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme 

düzenlenecektir. 

12 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

13 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

14 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

15 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır; 

16 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

17 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

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

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

 4984/1-1 

————— 
TTK İHTİYACI OLARAK 97 KALEM MASURALI RULMAN ALIMI 4734 SAYILI 

KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE 

İHALE EDİLECEKTİR 

İhale kayıt numarası : 2015/69039 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0 372 259 47 94-84 

  Fax: 0 372 251 19 00-253 12 73 

c) Elektronik Posta Adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr. 

2 - İhale konusu işin nev'i 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 97 kalem masuralı rulman 

b) Teslim yeri : Bülent Ecevit Caddesi No: 125 TTK Makine ve 

İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm 

İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarıdır. 

c) Teslim Süresi : Firmalar rulmanları 90 günde teslim edecektir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 22.06.2015 Pazartesi - saat 15.00 

e) Dosya no : 1515031 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

elektronik posta adresi, 
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b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

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

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

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

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

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) İhale İdari şartnamesinin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde 

sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile 

buna ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) İhale İdari şartnamesinde belirlenen geçici teminat, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi 

j) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde 

(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

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

gereken kriterler. 

4.3 - Firmalar teklifleriyle birlikte rulmanların teknik özelliklerini belirten (Dinamik ve 

statik yük sayıları vs.) 2 takım tanıtıcı katalog vereceklerdir. 

4.4 - Rulmanların miktar toleransı % 0 olacaktır. 

4.5 - Firmalar teklif edecekleri rulmanların yetkili satıcısı, distribütörü veya temsilcisi 

olduklarını tekliflerinde belgeleyeceklerdir. Aksi halde firma teklifleri değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

4.6 - Rulman malzeme, mikro temizlik ve yüzey pürüzlülüğü değerlerini gösterir 

sertifikalar teklifler ile birlikte verilecektir. Bu sertifikalan olmayan firma teklifleri 

değerlendirmeye alınmayacaktır. Kurumumuzca bilinen ve başarı ile kullanılmış (SKF-RHP-

FAG-MRC-TİMKEN) rulman markaları için tekliflerin değerlendirilmesinde bu sertifikalar 

aranmayacaktır. 

4.8 - İhale üzerinde kalan firmalar teslimatla birlikte rulmanlara ait kimyasal analiz, mikro 

temizlik ve yüzey pürüzlüğü sertifikalarım vereceklerdir. 

4.9 - Firmalar teklif edecekleri rulmanların markalarını ve menşeylerini ayrı ayrı 

belirteceklerdir. Marka ve menşei belirtilmeyen firma teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. 

4.10 - Firmalar teklif edecekleri rulmanların yetkili satıcısı, distribitörü veya temsilcisi 

olduklarını tekliflerinde belgeleyeceklerdir. Aksi halde firma teklifleri değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 
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4.11 - Rulmanlar malzeme ve imalat hatalarına karşı 2 yıl firma garantisi altında olacaktır. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi: 

5.1 - En düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

5.2 - İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir. 

6 - İhale, İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 Zonguldak 

ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 Bahçelievler/Ankara 

görülebilir ve şartnameler 100,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. 

İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihale 

dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 100,00 TL. İhale 

dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR91 0001 5001 5800 7292 5642 28 no'lu 

hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı 

bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale 

dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale 

tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla 

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

olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 22.06.2015 Pazartesi - saat 15:00'e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu 

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

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu 

değildir. 

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 

ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 

imzalanacaktır. İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilecektir. 

10 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3'den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve halelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım işleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 

15/A ve 15/B maddelerinde yar alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 5047/1-1 
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ABKANT PRES SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

Işin Adı : Abkant Pres 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi 

kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık 

ihale usulü ile ihale edilecektir.  

İhale kayıt numarası  : 2015/68504 

Dosya no  : 1524050 

1 - İDARENİN: 

a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak 

No:2   67090-ZONGULDAK 

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

  Faks: 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi  :  

2 - İHALE KONUSU MALIN: 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Abkant Pres: 1 adet 

b) Teslim yeri  : TTK Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü 

ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasını müteakip 75 takvim günüdür. 

3 - İHALENİN: 

a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi 

No:2 - ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 22.06.2015 Pazartesi günü Saat: 15:00 

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

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

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

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

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

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

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 
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e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde 

(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

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

gereken kriterler; 

4. 2.1 - CE Belgesi 

4.2.2 - Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi 

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

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

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

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

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

görülebilir ve şartnameler 30.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 22.06.2015 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 

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

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir.  

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

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

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

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

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

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

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

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

maddeler uygulanır; 

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

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

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

İlan olunur. 4985/1-1 
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MADENCİ ASMA PUSULA SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

Işin Adı : MADENCİ ASMA PUSULA alımı 4734 sayılı kanunun 

3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz 

yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.     

İhale kayıt numarası  : 2015/68531 

Dosya no  : 1522049 

1 - İDARENİN: 

a) Adres : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak 

No:2    67090-ZONGULDAK  

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

  Faks: 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi  :  

2 - İHALE KONUSU MALIN: 

a) Niteliği, türü ve miktarı   : Madenci asma pusula: 1 kalem (7 adet) 

b) Teslim yeri : Bülent Ecevit Caddesi’ndeki Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Maden Makinaları Fabrika 

İşletme Müdürlüğü Stok Sahası ZONGULDAK  

c) Teslim tarihi : İşe başlanmasını müteakip 75 takvim günüdür.  

3 - İHALENİN: 

a) Yapılacağı yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi 

No:125 ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 18/06/2015 Perşembe günü Saat: 15:00 

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

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

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

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

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

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

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  
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d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde 

(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

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

gereken kriterler; 

4.2.1.  

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

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

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

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

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

görülebilir ve şartnameler 20.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 18/06/2015 Perşembe günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 

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

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir. 

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

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

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

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

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

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

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

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

maddeler uygulanır. 

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır. 

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

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

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

İlan olunur. 4986/1-1 
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HİDROLİK KAPLİN VE YEDEKLERİ SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığından: 

İşin adı : Hidrolik kaplin ve yedekleri alımı 4734 sayılı kanunun 

3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz 

yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2015/67980 

Dosya No : 1527048 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : BÜLENT ECEVİT CADDESİ NO: 2 ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0.372 252 40 00 ( 70 Hat) Faks: 0.372 251 19 00 

c) Elektronik Posta Adresi: 

2 - İhale Konusu Malın: 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Hidrolik kaplin (komple) (1 Kalem) 

b) Teslim Yeri : Türkiye Taşkömürü Kurumu Makina ve İkmal Dairesi 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü 

Tesellüm Şefliği/ZONGULDAK 

c) Teslim Tarihi : İşe başlanmasına müteakip 120 takvim günü 

3 - İhalenin: 

a) Yapılacağı Yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi 

No:2 ZONGULDAK 

b) Tarihi ve Saati : 18.06.2015 - 15:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4-1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

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

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

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

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 
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e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirlenen geçici teminat, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 

ı) Şartnamenin 16’ncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

i) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

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

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

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

gereken kriterler; 

4.2.1 - İstekliler hidrolik kaplin imalatçısı olduklarına dair geçerli TSE İmalat Yeterlilik 

veya TSE kalite uygunluk Belgesini teklifleriyle birlikte vereceklerdir. 

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

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

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

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

görülebilir ve şartnameler 20,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 18.06.2015 PERŞEMBE günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 

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

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir. 

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

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

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

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

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

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

maddeler uygulanır; 

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

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

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

İlan olunur. 4983/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Antalya Gümrük Müdürlüğünden: 

İLANEN TEBLİGATTIR 

Soner SEFİ (TC NO: 24397805918) isimli şahıs adına Müdürlüğümüzde işlem gören 

04.06.2014 tarihli 14070100IM002006 sayılı serbest dolaşıma giriş beyannamesi muhteviyatı 

"Klima Gazı" ticari tanımlı eşyaların yedi emin olarak bulunduğu depoda eksik çıktığı 

anlaşıldığından, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 236/1 maddesi uyarınca 7.552,86-TL tutarında 

14CK070100806 sayılı 29.09.2014 tarihli Para Cezası Kararına ilişkin, 18.03.2015 tarih ve 

6686780 sayılı Ödeme Emri düzenlenmiştir. 

Yukarıda mahiyeti ve miktarı gösterilen Ödeme Emrinin tebliğ tarihinden itibaren 7 gün 

içerisinde ödenmesi, aksi takdirde 6183 sayılı A.A.T.U.H. Kanun hükümlerine göre tahsil 

edileceğinin bilinmesi hususu; Müdürlüğümüzde yükümlüye ait başkaca tebligat adresi tespit 

edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28 ve müteakip maddeleri ile Tebligat 

Yönetmeliği'nin 50'nci maddesi uyarınca yayımı tarihinden itibaren 7 gün sonra Tebligat Kanunu 

gereğince tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilan olunur. 4979/1-1 

—— • —— 
TSE Mersin İthalat Müdürlüğünden: 

Aşağıda isimleri ve imal ettikleri mamulleri belirtilen firmaların Hizmet Yeterlilik 

Belgesini kullanma hakkı veren sözleşmeleri karşılarında belirtilen tarihlerde ve belirtilen 

nedenlerden feshedilmiştir. 

Firmanın bu sözleşmeleri ile ilgili belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı, sözleşme konusu 

belgenin firma tarafından kullanılamayacağı, aksine davranışın haksız rekabet hükümlerine göre 

hukuki kovuşturmaya sebep olacağı duyurulur. 

TSE MERSİN İTHALAT MÜDÜRLÜĞÜ 

Adres : Gökdelen İş Merkezi Kat:3 MERSİN 

Tel : 0.324 337 41 71 -72 Faks:0 324 337 41 70 

Belge Türü  : HYB Hizmet Yeri Belgelendirme 

 

Firma Adı 

Belge 

Konusu 
Belge No 

Fesih 

Tarihi 

Fesih 

Gerekçesi 

MERSİN KILIÇ OTOMOTİV 

ELEKTRONİK MAKİNA 

SANAYİ VE TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ 

TS 12040 33-HYB-557 12.05.2015 
Ara Kontrol 

Olumsuz 

AGRO PEST FUMİGASYON 

VE İLAÇLAMA HİZMETLERİ-

MEHMET ERAY TAŞDEMİR 

TS 8358 33-HYB-658 12.05.2015 Firma İsteği 

KOLUMAN MOTORLU 

ARAÇLAR TİC.VE SAN. A.Ş. 
TS 12650 33-HYB-575 21.05.2015 Firma İsteği 

KÖK ÇEVRE MÜŞAVİRLİK 

MÜHENDİSLİK İNŞAAT 

MADEN TARIM TURİZM 

SANAYİ VE TİCARET 

LTD.ŞTİ. 

TS 13573 33-HYB-571 20.05.2015 

Yıllık Vizesini 

Yaptırmadığı 

İçin Olumsuz 

DOTAR DOĞUŞ TARIM 

ÜRÜNLERİ SANAYİ VE 

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

MERSİN TARSUS ŞUBESSİ 

LTD. ŞTİ. 

TS 12987 33-HYB-730 20.05.2015 

Yıllık Vizesini 

Yaptırmadığı 

İçin Olumsuz 

ÇAMAL PETROL ÜRÜN. 

TAŞIM. MADEN. İTH. İHSAN. 

VE TİC. LTD. ŞTİ 

TS 11939 33-HYB-270 27.05.2015 Firma İsteği 

 4988/1-1 
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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

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
2015/7711 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma

Programı (BMKP) Arasında Üçüncü Taraf Maliyet Paylaşımı
Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2015/7710 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011)

ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya
Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının
Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı
Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik
Yapılmasına İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

2015/7712 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar
2015/7713 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

ATAMA KARARLARI
— Gençlik ve Spor ile Kalkınma Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER
— Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin Atama ve

Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Personeli Görevde Yükselme ve

Unvan Değişikliği Yönetmeliği
— Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Temel Yabancı

Dil Bölümü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik

— Celal Bayar Üniversitesi Mahalli İdareler Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıbbi ve Cerrahi Deney Hayvanları
Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

— Mevlana Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Gençlik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği

— Namık Kemal Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği

TEBLİĞ
— Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemine Dâhil Olan Tarımsal İşletmelere Katılım

Desteği Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2015/24)

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

Günlük Değerleri


