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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

Karar Sayısı : 2017/10260

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM
                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ
         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                V. KAYNAK                                      B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK
         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         M. ÖZHASEKİ                                S. SOYLU
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                  Dışişleri Bakanı V.

              M. ÖZHASEKİ                                      B. BOZDAĞ                                  A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK
           Ekonomi Bakanı V.                  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.        Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                                  R. AKDAĞ
     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı               Kültür ve Turizm Bakanı V.

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK
                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                                  F. ÇELİK
                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V.
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Karar Sayısı : 2017/10308

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                V. KAYNAK                                      B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         M. ÖZHASEKİ                         M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2017/10319

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                V. KAYNAK                                      B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         M. ÖZHASEKİ                                S. SOYLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                 Dışişleri Bakanı .V.

              M. ÖZHASEKİ                                      B. BOZDAĞ                                  A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

           Ekonomi Bakanı V.                  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.        Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                                  R. AKDAĞ

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı               Kültür ve Turizm Bakanı V.

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                                  F. ÇELİK

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V.
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YÖNETMELİKLER

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

AÇIK ALANDA KULLANILAN TEÇHİZAT TARAFINDAN OLUŞTURULAN 

ÇEVREDEKİ GÜRÜLTÜ EMİSYONU İLE İLGİLİ YÖNETMELİK 

(2000/14/AT)’TE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/12/2006 tarihli ve 26392 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emis-

yonu ile İlgili Yönetmelik (2000/14/AT)’in 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Özellikle askeri teşkilat, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komu-

tanlığı teşkilatı ile polis teşkilatı ve acil servisler için tasarımlanan ve imal edilen teçhizat,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiş ve (g) ve (ğ) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

“ç) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasına “Bakanlığa” iba-

resinden önce gelmek üzere “Komisyonun veri toplama faaliyetine yönelik olarak Bakanlığın

talep etmesi halinde,” ibaresi; ikinci fıkrasına “Bakanlık,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Ko-

misyonun talep etmesi halinde,” ibaresi eklenmiş ve ikinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlık”

ibaresi “Ekonomi Bakanlığı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14 – (1) Bakanlık, bu Yönetmelik kapsamındaki teçhizatın piyasa gözetimi

ve denetiminde, 13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe

konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik hükümlerini uygular.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Müs-

teşarlık” ibaresi ile 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Dış Ticaret Müsteşarlığı”

ibaresi “Ekonomi Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yü-

rütür.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

30/12/2006 26392 (4. Mükerrer)
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İçişleri Bakanlığından:
EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI KIYAFET

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/8/2007 tarihli ve 26614 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet
Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a)
bendine “kep veya bere,” ibaresinden sonra gelmek üzere “başını kapatan bayanlar için kumaş
başlık,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “trafik
hizmetlerinde çalışan personel,” ibaresinden sonra gelmek üzere “barışı destekleme ve koruma
misyonlarında görevlendirilen personel,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1)
ve (2) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin sonuna aşağıdaki
fıkra eklenmiştir.

“1) Yazlık gömlek: Açık mavi renk kumaştan dikilir. Apoletler ile cep kapakları aynı
cins koyu lacivert kumaştan olur. Düğmeleri ise, emniyet amiri rütbesindeki personel dahil gü-
müş renk, emniyet müdürlerinde ise altın sarısı renk polis yıldızlı metaldendir. İstekleri halinde
bayan personele uzun kollu yazlık gömlek verilir. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-2/A’sında
gösterilmiştir.”

“2) Tişört: Yazlık gömlek renginde, polo yakalı, omuz kısmında koyu lacivert renk apo-
letli, yazlık gömlekte belirtilen arma ve işaretler aynen yer alır. Özellikleri, bu Yönetmeliğin
Ek-10’unda gösterilmiştir. İstekleri halinde bayan personele uzun kollu yazlık tişört verilir.”

“(3) Kumaş Başlık: Başını kapatan bayan personel için başı kapatacak ancak yüzü ört-
meyecek şekilde desensiz, koyu lacivert renkte kumaştan yapılır. Özellikleri bu Yönetmeliğin
Ek-1/J’sinde gösterilmiştir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “trafik
hizmetlerinde çalışan personel,” ibaresinden sonra gelmek üzere “barışı destekleme ve koruma
misyonlarında görevlendirilen personel,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağı-
daki bent eklenmiştir.

“i) Olay Yeri İnceleme branş işareti: Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-20/A’sında gös-
terilmiştir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan (I) sayılı cetvelin (1) sıra numaralı
bölümüne “Özel Harekat,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Barışı Destekleme ve Koruma
Misyonlarında Görev Yapan Personel,” ibaresi eklenmiş, aynı cetvelin sonuna aşağıdaki satır
eklenmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan (II) sayılı cetvelin (4) sıra numaralı
“Trafik Hizmetleri” bölümü EK-A’daki şekilde ve (9) sıra numaralı “Bomba İmha Uzmanı”
bölümü EK-B’deki şekilde değiştirilmiş ve aynı cetvelin sonuna EK-C’de yer alan 14 sıra nu-
maralı “Barışı Destekleme ve Koruma Hizmetlerinde Görevli Personel” bölümü eklenmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğe Ek-1/İ’den sonra gelmek üzere EK-Ç’de yer alan Ek-1/J
eklenmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2, EK-D’deki şekilde değiştiril-
miştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2/A, EK-E’deki şekilde değişti-
rilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-10, EK-F’deki şekilde değiştiril-
miştir.
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MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-20/A, EK-G’deki şekilde değiş-
tirilmiştir.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

15/8/2007 26614
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
1- 16/10/2010 27787
2- 19/3/2011 27879
3- 29/9/2012 28426
4- 8/11/2012 28461
5- 22/8/2015 29453
6- 27/8/2016 29814
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKALARIN SERMAYE YETERLİLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİNE VE

DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/10/2015 tarihli ve 29511 sayılı Resmî Gazate’de yayımlanan Bankaların

Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin Ek-1’inin

İkinci Bölümünün ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2. Bir KDK’nın kredi derecelendirmelerini belirli bir sınıftaki kalemler için kullan-

maya karar veren bir banka, o sınıfa ait olan tüm kredi riskleri için Risk Merkezi’nden elde et-

tiği ilgili kredi derecelendirmelerini tutarlı ve istikrarlı bir şekilde kullanır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin Ek-4’ünün Dördüncü Kısmı aşağıdaki şekilde değiş-

tirilmiştir.

“DÖRDÜNCÜ KISIM

Bildirim ve Yeniden Hesaplama

1. MKT aşağıdaki bilgileri üç ayda bir üye kuruluş bankalara ve Kuruma bildirir.

a) İkinci Kısmın İkinci Bölümünün ikinci fıkrasının (a) bendine göre hesaplanan hipo-

tetik sermaye yükümlülüğü (SMKT),

b) İkinci Kısmın İkinci Bölümünün ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen tüm üye

kuruluşların toplam fonlanmış garanti fonu tutarı (TFÜK) ile tüm üye kuruluşlar için garanti

fonu ayrıntılandırma ve yoğunlaşma düzeltmesi öncesi toplam sermaye yükümlülüğü (SÜK) ve-

ya MKT’nin fonlanmış bir garanti fonunun bulunmaması halinde İkinci Kısmın İkinci Bölü-

münün ikinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen toplam fonlanmamış garanti fonu tutarı ya da

bu fonlanmamış tutarın bulunmaması halinde İkinci Kısmın İkinci Bölümünün ikinci fıkrasının

(ç) bendinde belirtilen üye kuruluşlardan alınan başlangıç teminatları toplamı,

c) Zararları karşılamak için üye kuruluşların garanti fonu kullanılmadan önce MKT ta-

rafından kullanılacak İkinci Kısmın İkinci Bölümünün ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen

MKT’nin özkaynakları (TFMKT),

ç) İkinci Kısmın İkinci Bölümünün ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen üye kuru-

luşların fonlanmış garanti fonu tutarlarının ortalaması 

d) İkinci Kısmın İkinci Bölümünün ikinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen üye kuruluş

sayısı (N),

e) İkinci Kısmın İkinci Bölümünün ikinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen yoğunlaşma

faktörü ( ) ,

f) İkinci Kısmın İkinci Bölümünün ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen c1 çarpanı.

2. Bu Kısmın birinci fıkrasında belirtilen bilgiler asgari üç ayda bir MKT tarafından

yeniden hesaplanır. Yönetmeliğin bu eki kapsamındaki riskler ve bu riskleri doğuran işlem sa-

yısında ve/veya MKT’nin özkaynak tutarında önemli bir değişiklik olması durumunda bu Kıs-

mın birinci fıkrasındaki bilgiler bahse konu üç aylık asgari süre dikkate alınmadan bu değişik-

likler gerçekleşir gerçekleşmez derhal yeniden hesaplanır ve Kurum ile üye kuruluş bankalara

bildirilir.
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3. Kurum, bu Kısmın birinci fıkrasında belirtilen bilgilerin hangi formatta olacağını be-

lirlemeye yetkilidir.

4. Kurum, bu Kısmın birinci fıkrası kapsamında yapılacak bildirimler ile bu Kısmın

ikinci fıkrası kapsamında yapılacak yeniden hesaplamanın sıklığını artırmaya yetkilidir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Başkanı yürütür.

—— • ——
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

FİNANSAL HOLDİNG ŞİRKETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal

Holding Şirketleri Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Kredi kuruluşu niteliğindeki bağlı ortaklıklarından herhangi bir tanesinin son üç

hesap dönemi sonu itibarıyla aktif toplamı ortalamasının tüm kredi kuruluşu ve finansal kuruluş

niteliğindeki bağlı ortaklıklarına ait anılan dönemler itibarıyla aktif toplamı ortalamasına ora-

nının %95 veya üstünde olmaması,”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 1/1/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı

tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

23/10/2015 29511

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 20/1/2016 29599

2- 27/9/2016 29840

3- 9/12/2016 29913

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1/11/2006 26333

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 2/4/2015 29314

2- 23/10/2015 29511
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Başkent Üniversitesinden:

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TÜRK MUTFAK KÜLTÜRÜ UYGULAMA 
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar  

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Başkent Üniversitesi Türk Mutfak Kültürü

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-
netim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Başkent Üniversitesi Türk Mutfak Kültürü Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organ-
larının görevlerine, 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 ve 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar  
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Türk Mutfak Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezini,  
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Başkent Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Başkent Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Başkent Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Türk mutfağında yer alan yemeklerin reçetelerini oluşturarak, bu yemeklerin gelecek

nesillere aktarılması konusunda akademik çalışmalar yapmak,  
b) Türk mutfak kültürü ve yemeklerinin ve malzemelerin kökenlerini, geçmişten gü-

nümüze gelinceye kadar geçirdiği değişimleri ve diğer kültürlerle etkileşimlerini araştırmak,
c) Türkiye’nin yöresel ve bölgesel özellikleri dikkate alınarak Merkezin amaçları doğ-

rultusunda bugüne kadar yayınlanmış yazılı kaynakları toplamak,
ç) Yemeklerin kalite ve lezzet testlerinin yapılabilmesi ve kaliteli uygulamalı eğitim

yapılabilmesi için orijinal mutfak ekipmanlarının yer alacağı bir mutfak ve eğitim tesisi kurmak
ve tesisin sürdürebilirliğini sağlamak,

d) Türk mutfağı ile ilgili ulusal ve uluslararası çalışmalar yaparak bilimsel araştırma,
tanıtım yapmak, bilimsel etkinliklerde bulunmak ve toplantılara katılmak, 
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e) Türk ve Dünya mutfağında yer alan yemekler ve gastronomi konusunda Türk ve ya-

bancı kişi ve kurumlara ve turizm alanında çalışanlara, eğitim tesis ve yapılanmalarla sertifikaya

dayalı eğitim programları ve kurslar açmak, 

f) Yapılan uygulamalar sonrası üretilen yiyeceklerin sunulmasını sağlayacak tesisler ve

sistemler kurmak,

g) Akademisyenlerle yiyecek ve içecek sektörünü bir araya getirerek bilimsel temele

dayalı projeler oluşturmak, 

ğ) UNESCO tarafından belirlenen ve Somut Olmayan Kültürel Miras olarak tanımlanan

mutfak kültürü etrafında ortaya çıkan davranış biçimleri, alışkanlıklar, ritüeller, inançlar, kim-

likler, pratikler ve mesleklerle ilgili çalışmalar yapmak,

h) Beslenme, Sağlık, Turizm ve Sosyal Bilimler alanında ön lisans, lisans ve lisansüstü

eğitim-öğretime devam eden öğrencilere bu alanda gerekli olanakları sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır: 

a) Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde Türk mutfağıyla ilgili konularda araştırma

ve çalışmalar yapmak ve projeler yürütmek,

b) Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde Türk mutfağıyla ilgili konularda yapılacak

araştırma, çalışma ve projeleri teşvik etmek,

c) Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde resmi ve/veya özel kurum ve kuruluşlarla

Türk Mutfağını geliştirme amaçlı işbirliği yapmak, 

ç) Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde benzer amaçlarla kurulmuş merkezler, üni-

versiteler ve enstitülerle işbirliği yapmak, bilimsel toplantılar düzenlemek, ortak projeler ge-

liştirmek ve yürütmek,

d) Yapılan araştırma ve çalışmaların sonuçlarını yayımlamak,

e) Yiyecek ve içecek sektörünün ihtiyaçlarını dikkate alarak, kısa, orta ve uzun süreli

eğitim-öğretim programları ve kurslar geliştirmek ve düzenlemek,

f) Oluşturulan bilgi, kaynak ve uzman birikimi ile Merkezin amacına uygun konularda

çalışma yapan öğrencilere ve araştırmacılara yardımcı olmak,

g) Merkezin amacına uygun araştırma projelerinin başlatılması ve yürütülmesi konu-

larında danışmanlık hizmetleri vermek,

ğ) Ulusal ve uluslararası kongre, konferans, seminer, sempozyum, çalıştay ve eğitim

toplantıları düzenlemek ve bu gibi faaliyetlere katılmak,

h) Merkezin amacına uygun diğer çalışmaları yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri  

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür, 

b) Yönetim Kurulu, 

c) Danışma Kurulu.
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Müdür ve görevleri 
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri

arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür, tekrar görevlendirilebilir. Müdür, ih-
tiyaç halinde Yönetim Kurulu veya Danışma Kurulu üyelerinden birini Müdür Yardımcısı ola-
rak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi başında olmadığı zaman-
larda Müdür Yardımcısı Müdüre vekalet eder. Vekalet üç aydan fazla sürerse yeni Müdür gö-
revlendirilir.  

(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin çalışmalarının yürütülmesini sağlamak,
b) Danışma Kurulu ile Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,
c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,
ç) Merkezin idari ve bilimsel çalışmalarını Yönetim Kuruluna sunmak, onay aldıktan

sonra uygulamak,
d) Çalışmalarla ilgili yıllık raporları her yıl ocak ayı sonuna kadar Yönetim Kurulu ile

birlikte hazırlamak ve Yönetim Kurulu onayı sonrası Rektöre sunmak,
e) Merkez bünyesinde oluşturulan  birimlerin faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve

denetlemek,
f) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli amaçlarını ve stratejik planlarını hazırlamak, Yö-

netim Kurulunun görüşüne sunmak ve onay alındıktan sonra uygulamak,
g) Çalışma kurullarının ve proje gruplarının kurulmasını sağlamak,
ğ) Merkezin personel ihtiyacını tespit etmek, Yönetim Kurulunun görüşünü alarak Rek-

töre sunmak,
h) Gastronomi ve mutfak sanatları ile ilgili akademik tesisleri ve atölyeleri yönetmek,

ilgili kullanıcılara tahsis etmek, tesis ve atölyelerin işler durumda tutulmasını sağlamak,
ı) Gastronomi ve mutfak sanatları konusunda Üniversite bünyesinde yer alan eğitim

öğretim birimleri ve bu konuda hizmet sağlayan unsurlar arasında koordinasyon sağlamak.
Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür, Müdürün önerisi ile Üniversitenin öğretim

elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilecek dört öğretim elemanı olmak üzere
toplam 5 kişiden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Herhangi bir nedenle ayrılan
üyenin yerine, aynı usulle yenisi görevlendirilir. Görevi sona eren üye tekrar görevlendirilebilir.
Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine salt çoğun-
lukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Yönetim Kurulu, Merkezin faaliyetlerini değer-
lendirmek üzere yılda en az iki kez toplanır.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Müdür tarafından sunulan, Merkezin idari ve bilimsel çalışmalarını incelemek ve

karara bağlamak,
b) Danışma Kurulunun görüş ve önerileri doğrultusunda yapılacak uygulamalarda Mü-

düre yardımcı olmak,
c) Merkeze gelen iş, proje ve eğitim program tekliflerini incelemek ve değerlendirmek,
ç) Müdürün önereceği proje grubu başkanlarını seçme konusunda karar almak ve işleyiş

kurallarını belirlemek,
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasına yardımcı olmak ve onaylamak,
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e) Müdürün önereceği konular hakkında karar almak,
f) Danışma Kurulu üyelerini seçmek ve Rektörün onayına sunmak,
g) Merkeze bağlı tesis, atölye, eğitim kurumlarının daimi ve geçici kadrolarını oluştur-

mak yönetici ve diğer kadro adaylarını  Rektörün onayına sunmak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 10 – (1) Merkezin çalışmalarında etkinlik ve verimliliği artırmak, yeni gö-

rüşleri çalışmalara kazandırmak ve Merkez yönetiminin ihtiyaç duyduğu konularda hizmetle-
rinden yararlanmak üzere, Merkezin amaç ve faaliyet alanlarında Müdürle birlikte on bir üyeden
oluşan Danışma Kurulu oluşturulur.

(2) Danışma Kurulu üyeleri, Müdür tarafından önerilen Üniversite içinden ve istekleri
halinde Üniversite dışından konu ile ilgili uzman kişiler ve turizm sektörü temsilcileri arasından
Yönetim Kurulunca seçilir. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Gerektiğinde,
seçilen üyelerin görev süresi uzatılabilir. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine toplanır.
Danışma Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder.

(3) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Müdürün daveti üzerine yılda en az bir kez toplanarak Merkezin faaliyetleriyle ilgili

değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak,
b) Merkezin yurt içi ve yurt dışı yayın, eğitim, araştırma ve uygulama faaliyet alanları

ile ilgili olarak geçici veya sürekli danışmanlık yapmak,
c) Merkeze gelen iş, proje ve eğitim program teklifleri hakkında görüş bildirmek,
ç) İhtiyaç duyulan diğer konularda danışmanlık yapmak.
Merkeze bağlı birimler, çalışma ve proje grupları
MADDE 11 – (1) Merkezin amaçları doğrultusunda, faaliyet alanlarıyla ilgili çeşitli

birimler, çalışma ve proje grupları oluşturulabilir.
(2) Birimler, Yönetim Kurulunun teklifi ve Rektörün onayıyla kurulur. Yönetici ve ça-

lışacak elemanlar Yönetim Kurulunun teklifi ve Rektörün onayıyla ve en fazla üç yıllık süre
için görevlendirilir. Süresi bitenler yeniden görevlendirilebilir.

(3) Çalışma ve proje grupları, Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayıyla kurulur.
Çalışma ve proje grubu yöneticisi ve çalışanları Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayıyla
ve belirli bir süre için görevlendirilir. Süresi bitenler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(4) Birimler, çalışma ve proje gruplarının kuruluş ve çalışma ilkeleri ile ilgili usul ve
esaslar Yönetim Kurulunca belirlenir ve belirlenmiş olan çalışma usul ve esasları dâhilinde
faaliyetlerini sürdürürler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından
karşılanır. 

Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkent Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinden:
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM 

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/9/2016 tarihli ve 29840 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Kâ-
tip Çelebi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 24 üncü madde-
sinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Tez danışmanı, Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip öğretim üyeleri ara-
sından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Se-
nato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yük-
seköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin
birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite
kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat
dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet ta-
rihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak
kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin
alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya
rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak de-
ğerlendirilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Tez danışmanı, enstitü tarafından hazırlanarak Senato tarafından onaylanan usul
ve esaslarda belirlenen niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Diş hekimliği, ecza-
cılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç doktora programlarında öğretim üyele-
rinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması
gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atana-
cak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişi-
lerden olabilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK
tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından im-
zalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için danışmanlık yapacak
Üniversite kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje, resital, konser,
temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için bir danışman ile danışman ve öğrencinin birlikte
belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu ve başlığını
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enstitüye önerir, bu öneri enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Danışmanın, öğrencinin
programı içinde ne zaman atanacağı Senato tarafından belirlenir. Ancak danışmanın, en geç
ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin bir-
den fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Sanatta yeterlik
programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar yönetilebilmesi için, ba-
şarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmak gerekir. İkinci tez danışmanı
Üniversite kadrosu dışından da doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden olabilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak
kaydıyla YÖK tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma
verilir. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği
tarihtir.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.

—— • ——
Türk-Alman Üniversitesinden:

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA 
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türk-Alman Üniversitesi Sürekli Eğitim Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, çalışma alanlarına, yönetim organlarına ve ça-
lışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Türk-Alman Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, çalışma alanlarına, yönetim organlarına ve çalışma şek-
line 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 mad-
desine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (TAÜ-SEM): Türk-Alman Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
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ç) Müdür yardımcıları: Merkezin müdür yardımcılarını,
d) Rektör: Türk-Alman Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Türk-Alman Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı, Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin yürüttüğü ön lisans, lisans ve lisansüstü

öğretim programları dışında verilecek sürekli eğitim programları düzenlemek, yaşam boyu öğ-
renme zemini oluşturmak üzere her kesimden ve yaş grubundan bireylere ihtiyaç duyulan alan-
larda eğitim vermek, toplumun eğitim ve kültür düzeyinin yükseltilmesine katkı sağlamak,
Üniversitenin kamu, özel sektör, yerel yönetim, sivil toplum ve uluslararası kuruluşlarla işbir-
liğinin geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) İhtiyaç duyulan her alanda, örgün ve uzaktan öğretim (yaygın eğitim) yöntemlerinin

kullanıldığı her ortamda eğitim ve sertifika programları açmak, kurslar, seminerler, konferans-
lar, proje ve eğitim fuarları ve benzeri faaliyetler düzenlemek.

b) Kamu, özel sektör, ulusal ve uluslararası kuruluş ve kişilerin ihtiyaç duydukları alan-
larda eğitim ve sosyal etkinlik programları düzenlemek, bunları ilan ederek yürütmek ve Üni-
versitenin kamu-özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bu-
lunmak.

c)  Üniversitenin akademik ve bilimsel birikiminden yararlanarak her türlü danışmanlık
hizmeti vermek.

ç) Diğer üniversitelerde bulunan sürekli eğitim veya yaşam boyu öğrenme merkezle-
riyle işbirliği, paydaşlık temelinde ortaklıklar yapmak, ortaklaşa kurs, sertifika programları,
seminer, konferans, tanıtım etkinlikleri ve benzeri etkinlikler düzenlemek.

d) Sürekli eğitim kapsamında Yönetim Kurulunca önerilen ve/veya Üniversite yönetimi
tarafından kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl

için görevlendirilir. Müdür aynı zamanda Yönetim Kurulu başkanıdır. Süresi sona eren Müdür
tekrar görevlendirilebilir. Müdür görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Müdürün 6 ay-
dan fazla görevinin başında bulunamayacağı durumlarda görevi sona erer. 

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
b) Yönetim Kurulu gündemini oluşturmak ve alınan kararları uygulamak veya ilgili bi-

rimler aracılığıyla uygulanmasını sağlamak.
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c) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik faaliyetlerini gerektiğinde ilgili bi-
rimleri de harekete geçirerek planlamak ve yürütmek.

ç) Merkeze bağlı olarak çalışan birimleri Merkezin amaç ve faaliyetleri doğrultusunda
koordine etmek ve yönetmek.

d) Merkez ve Merkeze bağlı birimlerin yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak ve Rek-
törlüğe sunmak.

Müdür yardımcıları
MADDE 10 – (1) Rektör tarafından, Müdürün talebi doğrultusunda, Müdür tarafından

önerilen Üniversitenin dört öğretim elemanı arasından en fazla iki tane müdür yardımcısı gö-
revlendirilir. Müdürün görev süresinin bitmesiyle müdür yardımcılarının görev süreleri de sona
erer. Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile müdür yardımcıları görevden alınabilir.

Müdür yardımcılarının görevleri
MADDE 11 – (1) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:
a) Müdürün görevde bulunmadığı sürelerde Müdürlüğe vekâlet etmek ve Müdürün gö-

revlerini üstlenerek Merkezi temsil etmek.
b) Müdürün isteği üzerine Yönetim Kurulu toplantılarına katılmak.
c) Merkezin amaçları doğrultusunda düzenlenecek ve yürütülecek tüm faaliyetlerin yü-

rütülmesinde Müdürle birlikte çalışmak, yardımcı olmak ve gerektiğinde rapor hazırlamak.
Yönetim Kurulu
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür tarafından teklif edilen Üniversite

öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen ve farklı fakülte ve yüksek-
okullarda görev yapan altı kişi olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Müdür, müdür yardım-
cılarını oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına davet edebilir. Yönetim Kurulu
üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.
Süreleri dolmadan ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni
üyeler görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün davetiyle yılda en az iki kez olmak üzere salt çoğunlukla
toplanır ve yapılan faaliyetleri gözden geçirerek oy çokluğuyla karar alır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Her faaliyet dönemi/eğitim-öğretim yarıyılı sonunda hazırlanacak faaliyet raporunun

düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, Müdürün sunduğu faaliyet raporunu değerlendir-
mek ve bir sonraki döneme ait faaliyet raporunu düzenlemek.

b) Eğitim programları sonunda başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilme
koşullarını belirlemek.

c) Merkezce yürütülecek her türlü program ve etkinliğin koşullarını ve işleyiş biçimini
kararlaştırmak.

Danışma Kurulu
MADDE 14 – (1) Danışma Kurulu; Üniversitenin fakülte ve yüksekokul ile Rektörlüğe

bağlı bölümlerinin yönetim kurullarınca belirlenen birer üyeden oluşur. Danışma Kurulu üye-
lerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden Danışma Kuruluna seçilebilir. Süreleri
bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere yenileri seçilir.

(2) Danışma Kurulu; Müdürün daveti üzerine toplanır, Merkez ile ilgi faaliyetleri de-
ğerlendirir ve önerilerde bulunur. Danışma Kurulu, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili alt ko-
misyonlar oluşturabilir.
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Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 15 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin etkinlikleri doğrultusunda resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliğinin

geliştirilmesini sağlamak üzere Yönetim Kuruluna tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerde bu-
lunmak,

b) Merkezin genel strateji ve politikalarının oluşturulmasında önerilerde bulunmak,
c) Her yıl sonunda, üyelerin kendi bulundukları birimlerin Merkezle ilgili faaliyetlerine

ilişkin hazırlayacakları raporları Yönetim Kuruluna bildirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı

Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek ele-
manlarca karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 17 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini Müdüre

devredebilir.  
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ve Senato kararları uygulanır. 
Yürürlük
MADDE 19 – (1)  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk-Alman Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
—— • ——
TEBLİĞLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No : 2017/7
İşyeri : Kent Karşıyaka Sosyal Tesis İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş.

Coşkun Şahin Sok. No:129 Örnekköy Karşıyaka/İZMİR
SGK Sicil No : 1257425.035 
Tespiti İsteyen : Turizm Çalışanları Sendikası 
İnceleme : Kent Karşıyaka Sosyal Tesis İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş.’ne ait

Coşkun Şahin Sok. No:129 Örnekköy, Karşıyaka/İZMİR adresindeki işyerinde Bakanlığımızca
yapılan incelemede; yapılan asıl işin restoran kafe, düğün salonu işletmeciliği olduğu, işçilerin
ağırlıklı olarak yiyecek, içecek sunum hizmeti verdiği, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları
Yönetmeliğinin 18 sıra numaralı “Konaklama ve eğlence işleri” işkolunda yer aldığı tespit edil-
miştir.

Karar: Kent Karşıyaka Sosyal Tesis İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş.’nin; yürüttüğü işlerin
niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 18 sıra numaralı “Konaklama ve eğlence işleri” iş-
koluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar
ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

ELEKTRONİK TİCARETTE GÜVEN DAMGASI HAKKINDA TEBLİĞ 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, elektronik ticarette güven damgasına ilişkin usul

ve esasları belirlemektir. 
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, güven damgası almak isteyen ve Elektronik Ticarette Hiz-

met Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik kapsamında bulunan aracı
hizmet sağlayıcı ve kendine ait elektronik ticaret ortamında faaliyet gösteren hizmet sağlayı-
cının uyması gereken güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarını; güven damgası sağlayıcının
faaliyetleri ve yükümlülükleri ile güven damgasının verilmesi, askıya alınması ve iptaline iliş-
kin usul ve esasları kapsar. 

(2) 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununa ve 20/6/2013 tarihli ve 6493
sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para
Kuruluşları Hakkında Kanuna göre faaliyet izni almış kuruluşlar bu Tebliğ kapsamı dışındadır.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlı-

ğının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesi,
23/10/2014 tarihli ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun
11 inci maddesi ile 26/8/2015 tarihli ve 29457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik
Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı mad-
desine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;
a) Alıcı: Elektronik ticarete konu mal veya hizmeti satın alan ya da satın alma amacıyla

hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,
b) Aracı hizmet sağlayıcı: Başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına

elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ve tüzel kişileri,
c) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
ç) Belge: Yazılı veya basılı metin, senet, çizim, plan, kroki, fotoğraf, film, görüntü veya

ses kaydı gibi veriler ile elektronik ortamdaki verileri ve bunlara benzer bilgi taşıyıcılarını,
d) Elektronik ticaret ortamı: Elektronik ticaret faaliyetinde bulunulan internet sitesi,

mobil site veya uygulama gibi platformları, 
e) Extended validation SSL (EV SSL): Gerçek veya tüzel kişilerin yasal belgelere göre

kimlik doğrulamasını sağlayan ve sunucu ile istemci arasında akan verinin güvenliğini ve bü-
tünlüğünü mümkün kılan sertifikayı, 

f) Güven damgası: Bu Tebliğde öngörülen asgari güvenlik ve hizmet kalitesi standart-
larına uyan hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıya verilen elektronik işareti,

g) Güven damgası sağlayıcı (GDS): Hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıya bu
Tebliğde öngörülen kriterlere uygun olarak güven damgası veren, güven damgasına ilişkin
diğer faaliyetleri yürüten ve Bakanlık tarafından protokolle yetkilendirilen kuruluşu, 

ğ) Hizmet sağlayıcı: Elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel kişileri,
h) MERSİS numarası: Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) tarafından ticaret siciline

kayıtlı tacirlere verilen tekil numarayı,
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ı) Secure socket layer (SSL): Sunucu ile istemci arasında akan verinin güvenliğini ve
bütünlüğünü mümkün kılan sertifikayı,

i) Sızma testi: Güvenlik açıklarını istismar edilmeden önce tespit etmek ve düzeltmek
amacıyla gerçekleştirilen atakları içeren faaliyetleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Güven Damgasının Tahsisi, Askıya Alınması ve İptali

Güven damgası alma şartları 
MADDE 5 – (1) Güven damgası almak isteyen hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağ-

layıcı asgari olarak aşağıdaki standartlara uyar:
a) Kişisel veri ve ödeme bilgisi içeren her türlü işlemin internet sitesi ve mobil sitede

EV SSL, uygulamada SSL ile gerçekleştirilmesini sağlar.
b) Güven damgası başvurusunda bulunmadan en fazla üç ay önce ve her takvim yılı

içinde en az bir defa, Türk Standardları Enstitüsü tarafından onaylı A veya B sınıfı sızma testi
firmalarına sızma testi yaptırarak gerekli önlemleri alır ve bu önlemleri aldığına ilişkin doğru-
lama testi yaptırır.

c) 23/2/2006 tarihli ve 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununa, 4/5/2007
tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yo-
luyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanuna, 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı
Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Ku-
ruluşları Hakkında Kanuna, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanuna, 23/10/2014 tarihli ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Ka-
nuna, 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve bu kanunların
ikincil düzenlemeleri ile elektronik ticaret ortamında satışı yasak olan ya da şarta bağlanan
ürünlere ilişkin düzenleme ve idari kararlara uygun süreçler tasarlar.

ç) Elektronik ticaret ortamında çocukların fiziksel, zihinsel, ahlaki, psikolojik ve top-
lumsal gelişim özelliklerini olumsuz yönde etkileyebilecek içeriğe yönelik tedbirleri alır.

d) Elektronik ticarete konu malın stok bilgisi, içeriği, malzemesi, ölçüleri gibi özellik-
lerine, kullanımına ve varsa garantisine, teknik desteğine ve bunların kim tarafından sağlana-
cağına ilişkin detaylar ile gerçek boyutlarının anlaşılmasını mümkün kılan görselleri, tedarik,
kargo ve teslimat süresi gibi hususları, sipariş alıcıya teslim edilinceye kadar siparişin durumu
hakkında gerekli bilgileri ve kargo takip imkânını sunar ya da sunulmasına olanak sağlar.

e) Elektronik ticarete konu hizmetin kim tarafından sağlanacağı, kapsamı ve süresi gibi
bilgileri sunar ya da sunulmasına olanak sağlar.

f) Bu fıkranın (d) ve (e) bentlerine ilişkin taahhütlerine uygun hareket eder.
g) Alıcının siparişi hakkında bilgi alabilmesi, talep ve şikâyetlerini internet tabanlı ile-

tişim yöntemlerinden en az biri ve telefon aracılığıyla iletebilmesi için müşteri hizmetleriyle
iletişim imkânı sunar. Talep ve şikâyetlerin etkin bir şekilde yönetilmesini, sonuçlandırılmasını
ve konuya ilişkin alıcının bilgilendirilmesini sağlar.

(2) Güven damgası almak isteyen hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcının gerçek
kişi olması halinde kendisinin ve yetkili temsilcisinin, tüzel kişi olması halinde ise yöneticile-
rinin ve yetkili temsilcilerinin 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü
maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya
daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar,
Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, do-
landırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya bi-
lişim suçlarından mahkûm olmaması gerekir.
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(3) Güven damgası almak isteyen hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcı iflas etmiş
ise itibarın iadesinin sağlanmış olması gerekir.

Güven damgası başvurusu ve tahsisi 
MADDE 6 – (1) Güven damgası başvurusu hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcı

tarafından GDS’ye yapılır. Hizmet sağlayıcı veya aracı hizmet sağlayıcının birden fazla elek-
tronik ticaret ortamının bulunması halinde, güven damgası tahsis edilmesi istenen her bir elek-
tronik ticaret ortamı için ayrı ayrı başvuruda bulunulur.  

(2) Başvuru sahibi, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile ikinci ve
üçüncü fıkralarındaki şartlara uyduğunu gösterir belgeleri, birinci fıkranın diğer bentlerindeki
şartları taşıdığına dair yazılı beyanını ve başvuru ücretini ödediğine dair makbuzu başvurusu
sırasında GDS’ye sunar.

(3) Başvuru sahibinin 5 inci maddedeki şartlara uygunluğu kontrol edilerek bu kontrole
ilişkin tespitlerin yer aldığı bir rapor başvuru tarihinden itibaren otuz gün içinde hazırlanır. 

(4) Üçüncü fıkra gereğince yapılan kontrol neticesinde:
a) Şartlara uyduğu tespit edilen başvuru sahibine güven damgası tahsis edilir. 
b) Şartlara uymadığı tespit edilen başvuru sahibine bu durumun ortadan kaldırılması

için otuz gün süre verilir. Bu süre bir defaya mahsus olmak üzere on beş gün uzatılabilir. Verilen
sürenin sonuna kadar şartlara uyduğu tespit edilen başvuru sahibine güven damgası tahsis edilir.
Aksi halde başvuru reddedilir.

(5) Güven damgası, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcının elektronik ticaret or-
tamının ana sayfasında yer alır. Güven damgasına ana sayfa dışındaki sayfalarda da yer veri-
lebilir.

(6) Tahsis edilen her bir güven damgası üzerinden GDS’nin internet sitesine doğrulama
bağlantısı sağlanır. Bu bağlantı aracılığıyla, güven damgasının tahsis edildiği hizmet sağlayıcı
veya aracı hizmet sağlayıcıya ilişkin bilgiler belirtilir.

(7) Güven damgası tahsis edilen hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcının elektronik
ticaret ortam bilgileri GDS’nin internet sitesinde güncel olarak yayımlanır.

Güven damgası askı işlemleri
MADDE 7 – (1) Güven damgası tahsis edilen hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağla-

yıcının 5 inci maddedeki şartlara uymadığının tespit edilmesi ve bu durumun süre verilerek
ortadan kaldırılmasının mümkün olması halinde güven damgası sahibine on beş gün süre verilir.
Bu sürenin sonuna kadar şartlara uymayan hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcının güven
damgası askıya alınır. Askıya alma tarihinden itibaren otuz gün içinde şartlara uyulması halinde
güven damgası askıdan indirilir.

(2) Güven damgası askıya alınan hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların listesi
GDS’nin internet sitesinde güncel olarak yayımlanır.

(3) Güven damgası askıya alınan hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcının elek-
tronik ticaret ortamında yer alan güven damgasının üzerinde görülebilecek şekilde, güven dam-
gasının askıya alındığına ilişkin ibareye yer verilir. Askıya alınma nedeninin ayrıntılı olarak
öğrenilebilmesi için GDS’nin internet sitesine bir bağlantı ile yönlendirme yapılır.

Güven damgasının iptali
MADDE 8 – (1) Güven damgası, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcının;
a) Talebi,
b) Elektronik ticaret ya da aracılık faaliyetlerine son vermesi,
c) Güven damgasının askıya alınma tarihinden itibaren otuz gün içinde 5 inci maddedeki

şartlara uymadığının tespit edilmesi,
ç) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen şartlardan herhangi birine

aykırı hareket etmesi, bu aykırılığın süre verilerek ortadan kaldırılmasının mümkün olmaması
ve GDS’nin iki defa yazılı uyarısına rağmen aynı aykırılığı tekrarlaması,

6 Haziran 2017 – Sayı : 30088                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 73



d) Güven damgasının bir takvim yılı içinde üçüncü defa askıya alınmasını gerektiren
bir aykırılık tespit edilmesi,

e) 5 inci maddedeki şartlara ilişkin eksik bilgi veya yanıltıcı belge verdiğinin tespit
edilmesi,

f) İflası,
halinde iptal edilir.
(2) Güven damgası iptal edilen hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcının elektronik

ticaret ortamından güven damgası kaldırılır.
(3) Birinci fıkranın (c), (ç), (d) veya (e) bentleri gereğince güven damgası iptal edilen

hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcının ad-soyad veya unvanı, elektronik ticaret ortam
bilgisi ve iptal gerekçesi GDS’nin internet sitesinde bir yıl süreyle yayımlanır.

(4) Hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıya tahsis edilen güven damgasının, birinci
fıkranın;

a) (c), (ç) ve (d) bentleri gereğince iptal edilmesi halinde bir yıl, 
b) (e) bendi gereğince iptal edilmesi halinde üç yıl,
c) (f) bendi gereğince iptal edilmesi halinde itibarın iadesi sağlanana kadar,
güven damgası başvurusunda bulunulamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
GDS’nin Denetim Yetkisi ve Görevleri ile Yükümlülükleri

GDS’nin denetim yetkisi ve görevleri
MADDE 9 – (1) GDS; 
a) Güven damgası başvurusunda bulunan hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcının

5 inci maddede öngörülen şartlara uygunluğunu kontrol etmekle,
b) Güven damgası tahsis ettiği hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcının 5 inci mad-

dedeki şartlara uygunluğunu şikâyet üzerine her zaman ve her takvim yılı içinde en az bir defa
denetlemekle,

c) Güven damgası tahsis ettiği hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcının sahip ol-
duğu EV SSL ve SSL’in geçerlilik sürelerini takip etmekle,

ç) Güven damgasının haksız kullanımını önlemeye yönelik her türlü tedbiri almakla,
d) Denetimleri sırasında tespit ettiği adli veya idari yaptırım gerektiren hususları yazılı

olarak ilgili mercilere ve Bakanlığa bildirmekle,
görevli ve yetkilidir.
GDS’nin yükümlülükleri 
MADDE 10 – (1) GDS, bu Tebliğin;
a) 6 ncı maddesi gereğince hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcının güven damgası

başvurusuna ve güven damgasının tahsisine,
b) 7 nci maddesi gereğince güven damgasının askı sürecine,
c) 8 inci maddesi gereğince güven damgasının iptaline,
ç) 9 uncu maddesi gereğince hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcının denetimine,
d) 11 inci maddesi gereğince Bakanlığa sunulmak üzere faaliyet raporu hazırlanmasına,
ilişkin iş ve işlemleri yürütür. 
(2) Güven damgası alan hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıya ilişkin şikâyetlerin

iletilebilmesi amacıyla çevrim içi şikâyet sistemi oluşturarak Bakanlığın erişimine açar. Bu
sistem üzerinden yapılan şikâyetleri hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıya aynı gün için-
de iletir ve bu hususta şikâyetçiye bilgi verir.

(3) GDS olarak yetkilendirildiği tarihten itibaren altı ay içinde ulusal düzeyde güven
damgası veren kuruluşların üye olabildiği uluslararası güven damgası kuruluşlarından en az
birine üye olur.
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(4) Elektronik ticaret ortamında satışı yasak olan ya da şarta bağlanan ürünlere ilişkin
düzenleme ve idari kararları takip eder ve güven damgası alan hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet
sağlayıcıyı bu hususlarda bilgilendirir.

(5) Hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcı ile alıcıları güven damgası sistemi hak-
kında bilgilendirmek amacıyla güven damgası kılavuzu hazırlayarak internet sitesinde yayım-
lar.

(6) Bu Tebliğ uyarınca yürütmekle yükümlü olduğu faaliyetler nedeniyle elde ettiği
bilgi ve belgeleri, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcı ile arasındaki sözleşmenin sona
erdiği tarihten itibaren beş yıl süreyle saklar.

(7) Hizmetin ifası sırasında hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcı ile alıcı hakkında
edindiği her türlü bilgi ve belgenin gizliliğini sağlar. Hizmetin ifasının gerektirdiği haller dı-
şında bu bilgi ve belgeleri üçüncü taraflarla paylaşamaz.

(8) Hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcı olarak faaliyette bulunamaz.
Faaliyet raporu
MADDE 11 – (1) GDS tarafından bu Tebliğ kapsamında yürütülen faaliyetlerle ilgili

olarak her yıl mart ayı sonuna kadar Bakanlığa faaliyet raporu sunulur. Raporda, asgari olarak
aşağıdaki hususlara yer verilir:

a) Güven damgası başvurusunda bulunan hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcı ile
güven damgası tahsis edilen hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcının elektronik ticaret
ortam bilgileri, gerçek kişi olmaları halinde ad ve soyadları ile T.C. kimlik numaraları veya
vergi kimlik numaraları; tüzel kişi olmaları halinde ticaret unvanları ve MERSİS numaraları.

b) Güven damgası tahsis edilen hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcı hakkında
çevrim içi şikayet sistemi üzerinden yapılan şikâyetlerin sayısı, konusu, sonucu ve sonuçlanma
süresine ilişkin bilgiler.

c) Güven damgası yıl içinde askıya alınan veya iptal edilen hizmet sağlayıcı ve aracı
hizmet sağlayıcının elektronik ticaret ortam bilgileri ile güven damgasının askı ve iptal neden-
leri.

ç) GDS’nin bir sonraki yıla ait elektronik ticaret pazar öngörüleri.
d) Bakanlıkça gerekli görülen diğer bilgiler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Güven damgası hizmeti
MADDE 12 – (1) Yurt dışında yerleşik olan ve yurt dışından güven damgası hizmeti

veren gerçek veya tüzel kişilerce verilen güven damgasının kullanımı hariç olmak üzere, Ba-
kanlık tarafından yetkilendirilmeden güven damgası hizmeti verilemez, güven damgası izlenimi
verecek hiçbir işaret tahsis edilemez ve kullanılamaz. 

Bakanlık yetkisi ve denetim
MADDE 13 – (1) Bakanlık; bu Tebliğ kapsamında elektronik ticaret işlem ve faaliyet-

lerinin güven ve istikrar içinde sürdürülebilmesini teminen gerekli her türlü bilgi ve belgeyi
talep etmeye, denetim yapmaya, idari tedbir almaya ve tasarrufta bulunmaya, GDS tarafından
verilen güven damgası hizmetine ilişkin itirazları kabul etmeye, yükümlülüklerini yerine ge-
tirmeyen GDS’nin yetkisini iptal etmeye, güven damgası hizmeti kapsamında alınacak ücret-
lerin üst sınırını ve güven damgasının biçimi ile ölçütlerini belirlemeye yetkilidir.

Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
GÜMRÜK MUAFİYETİ TEBLİĞİ

(SERİ NO: 2)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam 
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, gerçek kişiler tarafından serbest dolaşıma giriş talebinde

bulunulacak şahsi eşya, genel amaçlarla serbest dolaşıma girecek diğer eşya, işyeri nakli sure-
tiyle serbest dolaşıma girecek sermaye malları ve diğer malzemeler, engellilerin kullanımına
mahsus eşya ile kriz hallerinde zarar görenlere gönderilen eşyanın serbest dolaşıma girişi es-
nasında muafiyet tanınacak halleri ve bu muafiyetin kullanılmasına ilişkin usul ve esasları dü-
zenlemektedir.

Dayanak 
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu

Kararı ekinde yürürlüğe giren 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması
Hakkında Kararın 46 ila 54, 56 ila 58, 68, 80 ila 83, 104, 105, 107, 110, 111 ve 134 üncü mad-
delerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması

Hakkında Kararda yer alan tanımlara ek olarak bu Tebliğin uygulanmasında;
a) Cenaze aracı: Cenaze nakil veya cenaze hazırlama aracını, 
b) Hayır veya insani yardım kurumu: Münhasıran hayır veya insani yardım amacıyla

kurulan ve kâr amacı gütmeyen tüzel kişiliği,
c) Kurtarma aracı: İş makineleri hariç olmak üzere sadece kriz halinde kullanılabilecek

nitelikteki araç ile itfaiye aracı ve ambulansı,
ç) Ortopedik engel: Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle, iskelet, kas ve sinir

sistemindeki bozukluklar sonucu bedensel yeteneklerin çeşitli derecelerde kaybedilmesi nede-
niyle alt ve üst ekstremite sakatlığını, 

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kullanılmış Motorlu veya Motorsuz Özel Nakil Vasıtalarının

Serbest Dolaşıma Girişi

Kişiler
MADDE 4 – (1) Aşağıda belirtilen kişiler, motorlu veya motorsuz özel nakil vasıtalarını

gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolaşıma sokabilirler:
a) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında en az yirmi dört ay ikamet ettikten sonra, yerleşim

yerini Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakleden Türk vatandaşları,
b) Yurt dışındaki milli veya milletlerarası kadrolara sürekli görevli olarak atanıp da bu

görevlerinden dönen kamu görevlileri,
c) Türk vatandaşlığına geçmek suretiyle yerleşim yerini yabancı bir ülkeden Türkiye

Gümrük Bölgesine kesin olarak nakleden gerçek kişiler,
ç) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerin ölümü halinde, Türkiye’de ikamet

eden gerçek kişi mirasçıları.
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Muafiyet koşulları 
MADDE 5 – (1) Muafiyetten yararlanabilmek için aşağıda belirtilen şartların yerine

getirilmesi gerekir: 
a) Motorlu veya motorsuz özel nakil vasıtalarının, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının

(a) ve (c) bentlerinde belirtilen kişilerin ikamet nakil belgesindeki tarihten sonraki ilk giriş ta-
rihinden; (b) bendindeki kişilerin atama kararının yayımlandığı tarihten sonraki ilk giriş tari-
hinden, kişilerin atama kararından önce Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak dönmeleri
halinde son giriş tarihinden; (ç) bendinde belirtilen yurt dışında yerleşik murisin ise ölüm ta-
rihinden en az altı ay öncesinde, yurt dışında yerleşik bulundukları ülkede adlarına kayıtlı ol-
ması. (Bu muafiyetten faydalanan kişilerin yerleşim yerini Türkiye’ye nakletmeden önce iki
ayrı ülkede bulunması ve aracın çeşitli nedenlerle kişinin adına ilk bulunulan ülkede kayıtlı
olarak kalması halinde, kişi adına yurt dışında kayıtlı olma süresi en az altı ay olmak koşuluyla,
kişinin ikametini naklettiği ülkede adına kayıtlı olması şartı aranmaz.)

b) Motorlu veya motorsuz özel nakil vasıtalarının, kişilerin adlarına kaydının yapıldığı
yıl itibarıyla, model yılı dahil, üç yıldan eski olmaması.

(2) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kişiler tara-
fından gerçekleştirilecek motorlu veya motorsuz özel nakil vasıtalarının ithalinde aile ünitesi
esas alınır. Aile ünitesinin tespitinde vukuatlı nüfus kayıt örneğindeki bilgilere bakılır.

(3) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen kişilerin ve (ç) bendinde
belirtilen yurt dışında yerleşik murisin Türkiye Gümrük Bölgesinde geriye doğru bir takvim
yılında altı aydan fazla kalmamış olmaları gerekir. Türkiye Gümrük Bölgesinde bir takvim yı-
lında kırk beş güne kadar kalışlar yurt dışındaki ikamet süresinden sayılır. Türkiye Gümrük
Bölgesi dışında son on yıl içinde en az beş yıl ikamet eden gerçek kişiler için yerleşim yerine
ilişkin bu süre şartı aranmaz. 

(4) Bu maddede yer alan diğer koşulların sağlanması şartıyla, motorlu ve motorsuz
nakil vasıtalarının her birinden birer adet serbest dolaşıma sokulabilir.

Muafiyetin istisnası 
MADDE 6 – (1) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yirmi dört ayı aşmayan süreyle geçici

olarak görevlendirilen kamu görevlileri için bu bölüm hükümleri uygulanmaz.
(2) Evlilik suretiyle Türk vatandaşlığına geçenler bu bölümde yer alan muafiyetten fay-

dalanamazlar. 
(3) Motorlu ticari araçlar ve diğer ticari nakil vasıtalarının bu bölüm kapsamında muafen

serbest dolaşıma girişine izin verilmez.
(4) Sürekli görevle yabancı bir ülkede bulunmakta iken, yine sürekli görevle başka bir

yabancı ülkeye atanması nedeniyle yerleşim yerini Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak
nakledemeyen kamu görevlileri için bu bölüm hükümleri uygulanmaz.

(5) Bu bölüm kapsamında belirtilen şartlar sağlanmış ve yabancı bir ülkede yeniden
ikamet tesis edilmiş olsa dahi, muafen ithal edilen vasıtanın serbest dolaşıma giriş tarihinden
itibaren beş yıl geçmedikçe, aynı kişilerin motorlu veya motorsuz özel nakil vasıtalarının muafen
serbest dolaşıma girişine ilişkin talepleri kabul edilmez. Bu bölüm kapsamı motorlu veya motorsuz
özel nakil vasıtalarına ilişkin gümrük işlemlerinde, kişinin kendisi ve aile ünitesindeki diğer
kişiler tarafından söz konusu beş yıllık süre içinde, bu hakkın mükerrer olarak kullanılıp kul-
lanılmadığı elektronik sistemler üzerinden tespit edilir.

(6) Türk vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle yabancı bir ülke vatandaşlığını
kazanan kişiler bu bölümde yer alan muafiyetten faydalanamazlar. 
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Müracaat süreleri
MADDE 7 – (1) Mücbir sebep veya beklenmeyen haller saklı kalmak kaydıyla, 4 üncü

maddede yer alan kişilerin kendisi, eşi veya 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanu-
nunun 225 inci maddesi çerçevesinde temsil yetkisini haiz kişiler tarafından aşağıda belirtilen
süreler içerisinde gümrük idaresine müracaat edilmesi gerekmektedir:

a) Yurt dışında yirmi dört ay ikamet eden Türk vatandaşlarının; ikamet nakil belgesin-
deki tarihten sonraki ilk giriş tarihinden itibaren altı ay,

b) Kamu görevlilerinin; görev sürelerinin bitimini müteakip Türkiye’ye ilk giriş tari-
hinden itibaren altı ay, 

c) Türk vatandaşlığına geçenlerin; vatandaşlığa geçiş kararından sonra adlarına nüfus
kağıdının düzenlendiği tarihten itibaren altı ay,

ç) Miras yoluyla serbest dolaşıma giriş işlemlerinde muafiyetten yararlanacak olan varis-
lerin; veraset ilamı tarihinden itibaren yirmi dört ay.

(2) Kamu görevlilerinin atama kararından önce Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak
dönmesi halinde birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen süre, kişinin Türkiye Gümrük Bölgesine
son giriş tarihinden itibaren hesaplanır.

Belgeler
MADDE 8 – (1) 4 üncü maddede belirtilen kişilerin kendisi, eşi veya Gümrük Kanu-

nunun 225 inci maddesi çerçevesinde temsil yetkisini haiz kişiler tarafından, aşağıdaki belge-
lerle birlikte, 38 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen yetkili gümrük idaresine
başvurulur. 

a) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen kişiler için; 
1) Araca ilişkin teslim-tesellüm belgesi,
2) Vukuatlı nüfus kayıt örneği,
3) Yerleşim yerinin nakledildiği ülkede bulunan dış temsilciliğimiz tarafından motorlu

veya motorsuz özel nakil vasıtalarının serbest dolaşıma girişi için düzenlenmiş ikamet nakil
belgesi, 

4) Motorlu nakil vasıtaları için hak sahipleri adına kayıtlı mülkiyet veya trafik belge-
sinin aslı; yurt dışında bulunduğu ülke makamlarınca bu belgenin aslının alıkonulması sonucu
ibraz edilememesi halinde, belgenin dış temsilciliklerimizce onaylı örneği.

b) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen kişiler için;
1) Araca ilişkin teslim-tesellüm belgesi,
2) Vukuatlı nüfus kayıt örneği,
3) Motorlu nakil vasıtaları için hak sahipleri adına kayıtlı mülkiyet veya trafik belge-

sinin aslı; yurt dışında bulunduğu ülke makamlarınca bu belgenin aslının alıkonulması sonucu
ibraz edilememesi halinde, belgenin dış temsilciliklerimizce onaylı örneği,

4) Atama kararı veya görevin sona erdiğini gösteren, kamu görevlisinin bağlı bulunduğu
kamu kurum veya kuruluşu tarafından verilecek belge.

c) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen kişiler için;
1) Araca ilişkin teslim-tesellüm belgesi,
2) Vukuatlı nüfus kayıt örneği,
3) Yerleşim yerinin nakledildiği ülkede bulunan dış temsilciliğimiz tarafından motorlu

veya motorsuz özel nakil vasıtalarının serbest dolaşıma girişi için düzenlenmiş ikamet nakil
belgesi,

4) Motorlu nakil vasıtaları için hak sahipleri adına kayıtlı mülkiyet veya trafik belge-
sinin aslı; yurt dışında bulunduğu ülke makamlarınca bu belgenin aslının alıkonulması sonucu
ibraz edilememesi halinde, belgenin dış temsilciliklerimizce onaylı örneği,
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5) Türk vatandaşlığına geçişi gösteren belge.
ç) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen kişiler için;
1) Araca ilişkin teslim-tesellüm belgesi,
2)  Veraset ilamı,
3) Motorlu nakil vasıtaları için hak sahipleri adına kayıtlı mülkiyet veya trafik belge-

sinin aslı; yurt dışında bulunduğu ülke makamlarınca bu belgenin aslının alıkonulması sonucu
ibraz edilememesi halinde, belgenin dış temsilciliklerimizce onaylı örneği,

4) Vukuatlı nüfus kayıt örneği,
5) Birden fazla varis bulunması halinde, Türkiye’de bulunan diğer mirasçılar için noter

tasdikli “feragat mukavelesi”.
(2) Birinci fıkrada belirtilen trafik ve mülkiyet belgesinin herhangi bir nedenle yeni-

lenmesi halinde, aracın önceden de aynı kişi ya da kişilerden biri adına kayıtlı olduğunun bel-
gelendirilmesi şartıyla önceki trafik ve mülkiyet belgelerindeki tarih esas alınır. 

Serbest dolaşıma giriş işlemleri
MADDE 9 – (1) Bu bölüm kapsamı kişilerin Türkiye Gümrük Bölgesi dışında ve/veya

Türkiye’de kalış sürelerini gösteren yurda giriş-çıkış kayıtları elektronik sistemler üzerinden
tespit edilir.

(2) Serbest dolaşıma giriş işlemleri tamamlanan ve bu bölümde belirtilen vasıtalar için
Tebliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen yetkili gümrük idareleri
tarafından düzenlenecek belgeye/yazıya Ek-1’de yer alan şerh konularak;  

a) Özel kara nakil vasıtaları için düzenlenecek trafik şahadetnamesi ilgili trafik tescil
idaresine,

b) Özel hava nakil vasıtaları için yazılacak yazı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne, 

c) Özel deniz nakil vasıtası için yazılacak yazı vasıtanın kayıtlı olduğu Liman Başkan-
lığına, 

gönderilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kullanılmış Ev Eşyasının Serbest Dolaşıma Girişi 

Kişiler
MADDE 10 – (1) Aşağıda belirtilen kişiler, kullanılmış ev eşyasını gümrük vergilerin-

den muaf olarak serbest dolaşıma sokabilirler: 
a) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında en az yirmi dört ay ikamet ettikten sonra yerleşim

yerini kesin olarak Türkiye Gümrük Bölgesine nakleden gerçek kişiler,
b) Yurt dışındaki milli veya milletlerarası kadrolara sürekli görevli olarak atanıp da bu

görevlerinden dönen kamu görevlileri,
c) Türk vatandaşlığına geçmek suretiyle yerleşim yerini yabancı bir ülkeden Türkiye

Gümrük Bölgesine kesin olarak nakleden gerçek kişiler,
ç) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerin ölümü ile Türkiye’de yerleşik

gerçek kişi mirasçıları.
Muafiyet koşulları 
MADDE 11 – (1) Muafiyetten yararlanabilmek için aşağıda belirtilen şartların yerine

getirilmesi gerekir: 
a) 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kişiler tara-

fından gerçekleştirilecek kullanılmış ev eşyası ithalinde aile ünitesi esas alınır. Aile ünitesinin
tespitinde vukuatlı nüfus kayıt örneğindeki bilgiler esas alınır. 
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b) 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan kişilerin ve (ç) bendinde
belirtilen ölen kişinin yurtta bir takvim yılında altı aydan fazla kalmamış olmaları gerekir. Tür-
kiye’de bir takvim yılında kırk beş güne kadar kalışlar yurt dışındaki ikamet süresinden sayılır.
Türkiye Gümrük Bölgesi dışında son on yıl içinde en az beş yıl ikamet eden gerçek kişiler için
yerleşim yerlerine ilişkin bu süre şartı aranmaz.

c) Bu bölüm kapsamı kişilerin Türkiye Gümrük Bölgesi dışında ve/veya Türkiye’de
kalış sürelerini gösteren yurda giriş-çıkış kayıtları elektronik sistemler üzerinden tespit edilir.

(2) Bu bölüm kapsamında kullanılmış ev eşyası muafiyetinden faydalanmış olan 10 uncu
maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan kişilerin tekrar aynı muafiyetten yararlana-
bilmeleri için, yurt dışında en az yirmi dört ay yeniden ikamet tesis etmiş olmaları gerekir.

Muafiyetin istisnası
MADDE 12 – (1) Yirmi dört ayı aşmayan süreyle Türkiye Gümrük Bölgesi dışında ge-

çici olarak görevlendirilen kamu görevlileri için bu bölüm hükümleri uygulanmaz.
(2) Türk vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle, yabancı bir ülke vatandaşlığını

kazanan kişiler bu bölümde yer alan muafiyetten faydalanamazlar. Ancak, çift uyruklu kişiler
bu bölümde yer alan muafiyetten faydalanırlar. 

Eşyanın getirilme süresi 
MADDE 13 – (1) Kullanılmış ev eşyasının serbest dolaşıma giriş beyanı, mücbir sebep

veya beklenmeyen haller saklı kalmak kaydıyla;
a) 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kişiler tara-

fından gelişlerinden önce veya beraberlerinde ya da gelişlerinden sonraki altı ay, 
b) 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan kişiler, veraset ilamı tari-

hinden itibaren yirmi dört ay,
içerisinde yapılır.
Belgeler
MADDE 14 – (1) 10 uncu maddede belirtilen kişilerin kendisi, eşi veya Gümrük Ka-

nununun 225 inci maddesi çerçevesinde temsil yetkisini haiz kişiler tarafından aşağıdaki bel-
gelerle birlikte yetkili gümrük idaresine başvurulur.

a) 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen kişiler için; 
1) İkamet nakil belgesi,
2) Vukuatlı nüfus kayıt örneği,
3) Sözlü beyan formuna eklenecek eşya listesi.
b) 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen kişiler için; 
1) Atama kararı veya kamu görevlisinin bağlı bulunduğu kamu kurum veya kuruluşu

tarafından verilecek görevin sona erdiğini gösteren belge. (Kamu görevlilerinin görevlerinin
bitiminden önce, eşi veya Gümrük Kanununun 225 inci maddesi çerçevesinde temsil yetkisini
haiz kişiler tarafından gerçekleştirilen serbest dolaşıma giriş işlemlerinde, kamu görevlilerinin
yurt dışında görevli olduklarına ve görev sürelerinin sona ermediğine dair bağlı bulundukları
kamu kurum veya kuruluşu tarafından verilen belgenin ibrazı halinde, ayrıca bu kişilerin eşle-
rinden ikamet nakil belgesinin ibrazı istenmez.)

2) Vukuatlı nüfus kayıt örneği,
3) Sözlü beyan formuna eklenecek eşya listesi.
c) 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen kişiler için; 
1) İkamet nakil belgesi,
2) Türk vatandaşlığına geçişi gösteren belge,
3) Vukuatlı nüfus kayıt örneği,
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4) Sözlü beyan formuna eklenecek eşya listesi.
ç) 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen kişiler için; 
1) Veraset ilamı,
2) Vukuatlı nüfus kayıt örneği,
3) Birden fazla varis bulunması halinde, Türkiye’de bulunan diğer mirasçılar için noter

tasdikli “feragat mukavelesi”,
4) Sözlü beyan formuna eklenecek eşya listesi.
Sürekli görevle yabancı bir ülkede bulunmakta iken sürekli görevle başka bir ülkeye

atanan kamu görevlilerinin kullanılmış ev eşyasına ilişkin gümrük işlemleri
MADDE 15 – (1) Sürekli görevle yabancı bir ülkede bulunmakta iken sürekli görevle

başka bir yabancı ülkeye atanan kamu görevlilerinin yeni tayin edildikleri ülkenin özelliği veya
uzaklığı sebebiyle beraberlerinde götüremeyecekleri ev eşyası için bu bölüm hükümleri uygu-
lanır. 

(2) Birinci fıkrada belirtilen kamu görevlilerine ait kullanılmış ev eşyasına ilişkin güm-
rük işlemleri aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleştirilir:

a) Söz konusu kişiler serbest dolaşıma giriş talebinde bulundukları eşyanın cins ve mik-
tarını ayrıntılı olarak gösteren, dört nüsha eşya listesi ekli ve eşyanın serbest dolaşıma giriş iş-
leminin yapılacağı gümrük idaresinin de belirtildiği bir dilekçe ile durumlarını bağlı bulun-
dukları kamu kurum veya kuruluşuna bildirirler. 

b) Atamayı yapan kamu kurum veya kuruluşunca durum uygun görülürse, eşya listesi-
nin üç nüshasının eklenmesi suretiyle talep, eşyanın serbest dolaşıma giriş işleminin yapılacağı
gümrük idaresine bildirilir.

c) Gümrük idaresince eşyanın kullanılmış ev eşyası niteliğinde olup olmadığı ve bu eş-
yanın yurda getirilmesi veya gönderilmesinin zorunlu olup olmadığı hususları incelenir ve uy-
gun görülmesi halinde işlemler tamamlanır.  Ayrıca, ilgili kamu kurum veya kuruluşuna da
bilgi verilir.

ç) Gümrük idaresi, serbest dolaşıma giren eşyanın cins ve miktarını gösteren listeyi
onaylayarak bir örneğini ilgili kişiye verir.

Hakkın mükerrer kullanımının kontrolü
MADDE 16 – (1) Üçüncü bölüm kapsamı kullanılmış ev eşyasına ilişkin gümrük iş-

lemlerinde, kişinin kendisi ve aile ünitesindeki diğer kişiler tarafından bu hakkın mükerrer ola-
rak kullanılıp kullanılmadığı elektronik sistemler üzerinden tespit edilir.

(2) 13 üncü maddede belirtilen süreler içerisinde eşyanın partiler halinde getirilmesi,
hakkın mükerrer kullanımı olarak değerlendirilmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yerleşim Yeri Türkiye Gümrük Bölgesi Dışında Bulunan Gerçek Kişilerin Türkiye’de

Edindikleri Konutlarda Kullanmak Üzere Getirdikleri Ev Eşyası

Kişiler 
MADDE 17 – (1) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik bulunan gerçek kişilerin

Türkiye Gümrük Bölgesinde edindikleri konutlarda kullanmak üzere getirdikleri kullanılmış
ev eşyasının gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolaşıma girişine bir defa ile sınırlı ol-
mak üzere izin verilir. 

(2) Bu bölüm hükümlerinin uygulanmasında, kişilerin Türkiye Gümrük Bölgesi dışında
yerleşik olmaları esas olup kişilerin uyruğu dikkate alınmaz. 
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Muafiyet koşulları 
MADDE 18 – (1) 17 nci maddede belirtilen kişilerin muafiyetten yararlanabilmeleri

için aşağıdaki şartların yerine getirilmesi gerekir:
a) Bu kişilerin, Türkiye’ye son giriş tarihinden geriye doğru en az yirmi dört ay süre

ile sürekli olarak Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik olmaları gerekir. Türkiye’ye son
giriş tarihinden geriye doğru bir yılda yüz seksen beş güne kadar yurtta bulunmak süreklilik
halini bozmaz. Türkiye Gümrük Bölgesi dışında son on yıl içinde en az beş yıl ikamet eden
gerçek kişiler için yerleşim yerlerine ilişkin bu süre şartı aranmaz. 

b) Bu bölüm kapsamı kişilerin Türkiye Gümrük Bölgesi dışında ve/veya Türkiye’de
kalış sürelerini gösteren yurda giriş-çıkış kayıtları elektronik sistemler üzerinden tespit edilir.

c) Bu bölüm kapsamı kullanılmış ev eşyası ithalinde aile ünitesi esas alınır. Aile ünite-
sinin tespitinde, 20 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan belgedeki bilgilere
bakılır. 

ç) Konutun satın alınması veya en az bir yıl süre için kiralanması gerekir. Bu koşulun
karşılanmadığı durumlarda ev eşyasının tam muafiyet suretiyle geçici ithaline izin verilir.

d) Muafiyet bir konutta kullanılmak üzere getirilecek eşya ile sınırlıdır. 
e) Bu bölüm kapsamındaki eşya için kişiler tarafından gelişlerinden önce veya bera-

berlerinde ya da gelişlerinden sonraki altı ay içerisinde serbest dolaşıma giriş beyanında bulu-
nulması gerekir.

Geçici ithalat rejimine tabi tutulan ev eşyasının serbest dolaşıma girişi
MADDE 19 – (1) Eşyanın geçici ithalat rejimi altında kaldığı süre de dahil olmak üzere

konutun en az bir yıl süreyle kiralanması veya satın alınması halinde, 18 inci maddenin birinci
fıkrasının (a) bendinde yer alan süre şartı aranmaksızın eşyanın gümrük vergilerinden muaf
olarak serbest dolaşıma girişine izin verilir.

Belgeler
MADDE 20 – (1) 17 nci maddede belirtilen kişilerin kendisi, eşi veya Gümrük Kanu-

nunun 225 inci maddesi çerçevesinde temsil yetkisini haiz kişiler tarafından aşağıdaki belge-
lerle birlikte yetkili gümrük idaresine başvurulması gerekmektedir. 

a) Türk vatandaşları veya çift uyruklu kişiler için vukuatlı nüfus kayıt örneği; yabancı
uyruklu kişiler için dış temsilciliklerimizden ya da Türkiye’de bulunan yabancı ülke temsilci-
liklerinden alınan aile bireylerinin nüfus bilgilerini içeren belge; bu belgenin yabancı ülke ya-
saları uyarınca temin edilememesi durumunda ise kişilerin beyanı ile yetinilecektir. 

b) Edinilen konut; 
1) Satın alınmış ise, kişinin veya eşinin adına düzenlenmiş olan tapu veya satış vaadi

ile kooperatiflerden satın alınan ancak kooperatiflerde kat irtifakının geç yapılması nedeniyle
tapunun ibraz edilemediği konutlarda kat irtifaklı arsa tapusu,

2) Kiralanmış ise, kişi veya eşinin adına düzenlenmiş noter tasdikli en az bir yıllık kira
sözleşmesi.

c) Sözlü beyan formuna eklenecek eşya listesi.
Hakkın mükerrer kullanımının kontrolü 
MADDE 21 – (1) Dördüncü bölüm kapsamı kullanılmış ev eşyasına ilişkin gümrük iş-

lemlerinde, kişinin kendisi ve aile ünitesindeki diğer kişiler tarafından bu hakkın mükerrer ola-
rak kullanılıp kullanılmadığı elektronik sistemler üzerinden tespit edilir.

(2) 18 inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen süreler içerisinde eşyanın
partiler halinde getirilmesi hakkın mükerrer kullanımı olarak değerlendirilmez.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Genel Amaçlarla Serbest Dolaşıma Giren Diğer Eşya

Muafiyet koşulları 
MADDE 22 – (1) Kamu kurum ve kuruluşları, hayır kurumları veya insani yardım ku-

rumları tarafından ticari gaye güdülmemek ve amacı doğrultusunda kullanılmak üzere serbest
dolaşıma giren bu bölüm kapsamındaki eşyaya muafiyet tanınır. 

(2) Muafiyet kapsamında kurtarma ve cenaze araçları sadece kamu kurum ve kuruluşları
ile Bakanlar Kurulunca belirlenen insani yardım ve hayır kurumları tarafından serbest dolaşıma
sokulur. 

Belgeler
MADDE 23 – (1) Bu bölüm kapsamında bağış yoluyla gelen kurtarma ve cenaze araç-

ları için kamu kurum ve kuruluşları ile Bakanlar Kurulunca belirlenen insani yardım ve hayır
kurumları tarafından aşağıda belirtilen belgeler ile bu Tebliğin 38 inci maddesinin ikinci fık-
rasında belirtilen yetkili gümrük idaresine başvurulur.

a) Kurtarma ve cenaze araçlarının bağışlayana ait olduğunu gösteren ve araca ait model
yılı, şasi ve motor numarası, araç sahibinin adı-soyadı gibi bilgileri içeren mülkiyet belgesi;
mülkiyet belgesi üzerinde bağışlayanın adının kayıtlı olmaması halinde fatura veya satış söz-
leşmesinin aslı, 

b) Eşyanın bağışlandığını gösteren yazı ya da belge,
c) Ambulansın, 7/12/2006 tarihli ve 26369 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ambu-

lanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğinde belirlenen özellikleri
taşıdığına ilişkin olarak Ankara İl Sağlık Müdürlüğünden alınacak uygunluk yazısı,

ç) Cenaze hazırlama araçları ile uzun mesafeli nakil yapacak olan cenaze nakil araçla-
rının, 19/1/2010 tarihli ve 27467 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mezarlık Yerlerinin İn-
şaası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelikte belirlenen özellikleri taşıdı-
ğına ilişkin uygunluk yazısı.

(2) Kurtarma ve cenaze araçları dışında kalan eşya için aşağıda belirtilen belgeler ile
eşyanın teslim edildiği gümrük idaresine başvuruda bulunulur.

a) Fatura veya satış sözleşmesinin aslı ile bunların Türkçe tercümesi,
b) Eşyanın bağışlandığını gösteren yazı ya da belge.  
(3) İkinci fıkrada belirtilen ve Kararın 68 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendin-

deki kullanılmış eşya için gümrük idaresine yapılacak başvurularda fatura ibraz edilememesi
halinde bu maddede belirtilen diğer belgeler dikkate alınarak işlemler gerçekleştirilir. 

Serbest dolaşıma giriş işlemleri
MADDE 24 – (1) Kurtarma ve cenaze araçlarının serbest dolaşıma girişinde yetkili

gümrük idaresince düzenlenecek olan trafik şahadetnamesine Ek-2'de yer alan şerh konularak
gümrük işlemleri tamamlanır.

(2) Kurtarma ve cenaze araçları dışındaki eşyaya ilişkin talep, teslim edildiği gümrük
idaresince gümrük müdürü veya yetkili kılacağı gümrük müdür yardımcısı başkanlığında iki
muayene memurundan oluşan komisyon tarafından oybirliği ile karara bağlanır. Komisyon ka-
rarlarının olumlu olması halinde eşya muayene edilerek belgelerine uygunluğu anlaşıldıktan
sonra serbest dolaşıma giriş işlemleri tamamlanır.

(3) Daha önce serbest dolaşıma giriş işlemleri tamamlanmış ambulanslar, kullanıcı idare
tarafından cenaze aracına çevrilebilir. Bu durumda cenaze aracının kullanım amacına göre ge-
rekli görülmesi halinde 23 üncü maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan uygunluk
yazısı aranır. Söz konusu uygunluk yazısı dışında herhangi bir belge aranmaksızın işlemler ta-
mamlanır.
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ALTINCI BÖLÜM
İşyeri Nakli

İşyeri nakli
MADDE 25 – (1) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında sürdürülen ekonomik bir faaliyetin

kesin olarak sona erdirilerek Türkiye Gümrük Bölgesine nakli dolayısıyla serbest dolaşıma gi-
ren sermaye malı ve diğer malzemeye muafiyet tanınır.

(2) Muafiyet; 
a) Mücbir sebep veya beklenmeyen haller saklı kalmak kaydıyla, Türkiye Gümrük Böl-

gesine nakletmek üzere yabancı ülkedeki faaliyetini sona erdirmeden önce en az on iki ay sü-
reyle işletme tarafından fiilen kullanılmakta olan,

b) Nakilden sonra da aynı amaçla kullanılacak olan,
c) Söz konusu işletmenin niteliği ile büyüklüğüne uygun bulunan,
eşya ve malzeme ile sınırlıdır. 
(3) Muafiyet hakkı sadece, Türkiye Gümrük Bölgesinde de benzer bir faaliyeti yürüt-

mek amacıyla, ayrıldıkları ülkedeki faaliyetlerini kesin olarak sona erdiren iş yeri sahibine ta-
nınır. Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik bulunan bir işletme ile herhangi bir bağlantı kurma
amacına yönelik işletmeler için muafiyet uygulanmaz.

(4) Muafiyet hakkı sadece ayrıldıkları ülkede en az üç yıl süre ile aynı işte çalışan ki-
şilere tanınır.

(5) Kazanç sağlama amacına yönelik olmayan faaliyetlerle uğraşan ve bu faaliyetini
Türkiye Gümrük Bölgesine nakleden tüzel kişiler ile mesleklerini Türkiye Gümrük Bölgesinde
yürüteceklerini ispat etmeleri halinde bir serbest meslek veya benzer bir faaliyetle uğraşan ger-
çek kişilere de birinci fıkrada belirtilen muafiyet tanınır.

Eşyanın getirilme süresi 
MADDE 26 – (1) Mücbir sebep veya beklenmeyen haller saklı kalmak kaydıyla eşya

ve malzemenin, işletmenin nakledildiği ülkedeki faaliyetlerinin sona erdirildiği tarihten itibaren
on iki ay içerisinde Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmesi zorunludur.

(2) Birinci fıkrada belirtilen süre içerisinde eşyanın partiler halinde getirilmesi hakkın
mükerrer kullanımı olarak değerlendirilmez.

Belgeler 
MADDE 27 – (1) 25 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen kişi tarafından, işyeri

faaliyetleri devam ederken veya sona erdirildikten sonra aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte
gümrük idaresine başvurulması gerekmekte olup başvurulan gümrük idaresi tarafından işlemler
sonuçlandırılır. 

a) Yurt dışından temin edilerek dış temsilciliklerimizce tercümeleri onaylanmış belgeler;
1) Ekonomik faaliyetin sona erdirildiğine dair ilgili ülke resmi makamlarından alınacak

belge,
2) İşletmenin son üç yıllık kazancı ve ödenen vergilere ilişkin belgeler,
3) Serbest dolaşıma girişi istenilen makine ve sair eşyanın varsa faturaları ve işyeri de-

mirbaş kayıtlarına ilişkin belgeler,
4) Yerleşim yerinin nakledildiğine ilişkin dış temsilciliklerimizden alınacak ikamet

nakil belgesi,
5) Serbest dolaşıma girişi istenilen malların marka, model, seri numarası ve kullanım

amaçlarına ilişkin ayrıntılı olarak düzenlenmiş liste.
b) Türkiye’den temin edilecek belgeler;
1) İşyeri açma izin belgesi,
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2) Mahalli esnaf, sanatkâr, ticaret veya sanayi odasına kayıt belgesi.
Muafiyetin istisnası
MADDE 28 – (1) Aşağıda sayılan eşya muafiyet kapsamı dışındadır:
a) Üretim veya hizmet endüstrisi makinesi olmayan, taşınabilir laboratuvar veya dış

yayın yapma birimleri gibi ulaşım araçları,
b) Canlı hayvan, hayvan yemleri ile tohum ve fidanlar,
c) Ham, yarı mamul veya mamul madde stokları ile akaryakıtlar.

YEDİNCİ BÖLÜM
Engellilerin Kullanımına Mahsus Eşya

Muafiyet koşulları
MADDE 29 – (1) Kararın 104 üncü maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde özel terti-

batlı engelli aracını muafiyet kapsamında serbest dolaşıma sokacak kişinin ortopedik engelinin
bulunması gerekir. 

(2) Kararın 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi kapsamında muafiyetten
yararlanacak kişide el ve ayak fonksiyonlarının tamamen yitirilmiş olması şartı aranır. 

(3) Engelli kişinin Türkiye Gümrük Bölgesi dışında ikamet etmesi halinde yerleşim ye-
rini Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakletmesi gerekir.

(4) Engelli kişinin Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik olması halinde aracın Türkiye
Gümrük Bölgesi dışındaki gerçek veya tüzel kişiler tarafından bağış yoluyla gönderilmesi veya
bedel karşılığı alınmış olması gerekir.

(5) Bu bölüm kapsamı kişilerin Türkiye Gümrük Bölgesi dışında ve/veya Türkiye’de
kalış sürelerini gösteren yurda giriş-çıkış kayıtları elektronik sistemler üzerinden tespit edilir.

Belgeler
MADDE 30 – (1) Kararın 104 üncü maddesi kapsamında muafiyetten faydalanan ki-

şilerin kendileri, vasileri veya Gümrük Kanununun 225 inci maddesi çerçevesinde temsil yet-
kisini haiz kişiler tarafından; aynı maddenin ikinci fıkrası kapsamındaki özel tertibatlı engelli
aracı için, araç Türkiye’ye getirilmeden önce, bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen belge-
lerle birlikte bu Tebliğin 38 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen yetkili gümrük idare-
sine başvurulur.

(2) Kararın 104 üncü maddesinin birinci fıkrasının;
a) (a) bendi kapsamında engelli kişilerin bizzat kendileri veya Gümrük Kanununun 225

inci maddesi çerçevesinde temsil yetkisini haiz kişiler tarafından serbest dolaşıma giriş tale-
binde bulunulan motorlu veya motorsuz koltuk, bisiklet ve diğer eşya için;

1) Nüfus cüzdanı örneği,
2) Kişinin engelli olduğunu gösteren sağlık raporu.
b) (b) bendi kapsamında serbest dolaşıma giren motorlu veya motorsuz koltuk, bisiklet

ve diğer eşya için, bağış belgesinin aslı.
c) (c) bendi kapsamında serbest dolaşıma giren motorlu kara nakil vasıtaları için;
1) Aracın bağış yoluyla gelmesi halinde; aracın bağışlayana ait olduğunu gösteren mül-

kiyet belgesi ile bağış belgesi,
2) Aracın bir bedel karşılığında gerçek kişiden satın alınması halinde taraflar arasında

düzenlenen satış sözleşmesi; tüzel kişiden satın alınması halinde fatura aslı ve her iki belgenin
tercümesi,

3) Aracın Sağlık Bakanlığınca yetki verilenler tarafından getirilmesi halinde yetkiye
ilişkin yazı.
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(3) Kararın 104 üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamında özel tertibatlı aracı serbest
dolaşıma giriş talebinde bulunacak kişiler için;

a) Kararın 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi kapsamı kişiler için;
26/9/2006 tarihli ve 26301 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sürücü Adayları ve Sürücülerde
Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik esasları çerçevesinde engelli kişi
adına düzenlenmiş “Sürücü Adayları ve Sürücüler İçin Sağlık Raporu”nun aslı veya söz konusu
raporu düzenleyen kurum tarafından ya da noter tarafından onaylanmış örneği,

1) Söz konusu raporda, özel tertibat kod numarası ile engelli kişinin hangi sınıf sürücü
belgesi alacağının belirtilmiş olması gerekir. 

2) İlgili kişi tarafından, kişinin yurt dışında yerleşik bulunduğu ülkenin resmi bir has-
tanesinden alınan rapor ibraz ediliyor ise raporun Türkçe tercümesinin de bulunması gerekir. 

b) Kararın 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi kapsamı kişiler için; Sağlık
Bakanlığı tarafından sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kurumundan alınmış kişinin
el ve ayak fonksiyonlarını tamamen yitirmiş olduğunu ve kişinin rampa veya lift sistemli araç
ile taşınabileceğini gösteren sağlık kurulu raporunun aslı veya aslının bir kamu kurumu tara-
fından ya da noter tarafından onaylanmış örneği,

c) Kararın 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi kapsamında aracı bizzat kul-
lanacak engelli kişiler için, engellinin kullanmaya yetkili olduğu araç cinsine göre “A” veya
“B” sınıfı sürücü belgesi,

ç) Yurt dışında ikamet eden engelli kişiler için; ikametin Türkiye’ye nakledildiğine iliş-
kin dış temsilciliklerimizden alınacak ikamet nakil belgesi ile yerleşim yeri naklinden önce
satın alınan aracın mülkiyetinin kendisine ait olduğunu gösteren mülkiyet belgesi,

d) Yerleşim yeri Türkiye’de bulunan engelli şahsa;
1) Yurt dışından bağış yapılması halinde; aracın bağışlayana ait olduğunu gösteren mül-

kiyet belgesi ile bağış belgesi,
2) Aracın yurt dışından bir bedel karşılığında gerçek kişi tarafından satılması halinde

taraflar arasında düzenlenen satış sözleşmesi; tüzel kişi tarafından satılması halinde fatura aslı
ve her iki belgenin Türkçe tercümesi,

e) Araca takılan özel tertibata ilişkin fatura, 
f) Nüfus cüzdanı örneği,
g) Kararın 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki araçlar için

engelli kişinin hukuki tasarruf ehliyetini haiz olmaması halinde vasilik belgesi,
ğ) Engelli kişinin yerleşim yerinin Türkiye’de bulunması halinde vukuatlı nüfus kayıt

örneği.
(4) Kararın 104 üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamında özel tertibatlı aracın verasete

konu olması halinde;
a) Veraset ilamı,
b) Birden fazla varis bulunması halinde Türkiye’de bulunan diğer mirasçılar için noter

tasdikli feragat mukavelesi.
Engelli kişiye ilişkin yapılacak tespitler
MADDE 31 – (1) Kararın 104 üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamı aracın serbest

dolaşıma girişi talebi, Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü veya yetki vereceği Bölge Müdür Yar-
dımcısı başkanlığında, Gümrük Müdürü ve/veya Müdür Yardımcısı, bir muayene memuru ile
Sağlık Bakanlığını temsilen ortopedi ve travmatoloji uzmanı bir doktordan oluşan komisyon
tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Söz konusu komisyon yetkili gümrük müdürlü-
ğünde her ayın ilk salı günü toplanır.
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(2) Komisyonun toplanacağı gün engelli kişi de gümrük idaresinde hazır bulunur. Ka-
rarın 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi kapsamı kişilerin komisyona katılması
zorunlu olmayıp vekalet vereceği başka bir kişi ya da varsa vasisinin temsilci olarak komisyona
katılması mümkündür. 

(3) Özel tertibatlı aracın serbest dolaşıma girişine ilişkin olumlu kararın Komisyon ta-
rafından oybirliği ile verilmesi gerekir. 

(4) Komisyon kararı, yetkili gümrük müdürlüğünce düzenlenen “Komisyon Karar Bel-
gesi”nde (Ek-3) belirtilir. Kararın olumlu olması halinde karar belgesinin geçerlilik süresi dü-
zenlendiği tarihten itibaren altı aydır.

(5) Özel tertibatlı aracın, veraset yoluyla intikali sonrasında, aracın varis tarafından en-
gelli olan başka bir kişiye devri halinde aracı devralan engelli kişinin, Kararın 104 üncü mad-
desinin ikinci fıkrası kapsamında muafen araç ithal edebilecek olan engelli kişi için aranılan
şartları taşıması ve gerekli işlemleri tamamlaması gerekmektedir. 

Araca ilişkin şartlar
MADDE 32 – (1) Yetkili gümrük müdürlüğünde toplanan komisyonca engelli kişi ta-

rafından serbest dolaşıma giriş talebinde bulunulacak araçta, ibraz edilen sağlık raporu ve ki-
şinin durumu dikkate alınarak, aracın sürüş güvenliğini sağlayacak şekilde, engelin gerektirdiği
özel tertibat belirlenir.

(2) Özel tertibatlı aracın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin yapılacağı gümrük idaresine
sunulduğu tarih itibarıyla, model yılı dahil, üç yıldan eski olmaması gerekmektedir. 

(3) Kararın 104 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, sa-
dece otomatik vitesli olan aracın, Kararın 104 üncü maddesi kapsamında serbest dolaşıma girişi
mümkün değildir. 

Serbest dolaşıma giriş işlemleri
MADDE 33 – (1) Kararın 104 üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamı araç tertibatlan-

dırılmış olarak giriş gümrük idaresine sunulur ve söz konusu gümrük idaresinde aracın 1 no.lu
Taşıt Takip Programının “özürlü araç” seçeneğine kaydettirilmesi gerekir.

(2) Özel tertibatlı araç, komisyon karar belgesinin geçerlilik süresi içerisinde 30 uncu
maddede belirtilen belgelerle birlikte söz konusu komisyon karar belgesini düzenleyen yetkili
gümrük müdürlüğüne teslim edilir.

(3) Gümrük Müdürü veya yetkilendireceği Gümrük Müdür Yardımcısı başkanlığında
iki muayene memurundan oluşan bir heyet tarafından aracın söz konusu komisyon karar bel-
gesine uygunluğunun tespit edilmesi halinde serbest dolaşıma girişine izin verilir.

(4) Gümrük idaresince, serbest dolaşıma giriş işlemi tamamlanan Kararın 104 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (c) bendindeki özel tertibatlı araç için düzenlenecek trafik şaha-
detnamesine Ek-2’de; ikinci fıkrasının (a) bendindeki özel tertibatlı araç için Ek-4’te; ikinci
fıkrasının (b) bendindeki bizzat engelli kişi tarafından kullanılmayan araç için düzenlenecek
trafik şahadetnamesine Ek-5’te; bu aracın verasete konu olması halinde ise araç için varis adına
düzenlenecek olan trafik şahadetnamesine Ek-6’da yer alan şerh konularak ilgili trafik tescil
idaresine gönderilir.

Aracın satış ve devrine ilişkin hükümler
MADDE 34 – (1) Bu bölüm kapsamı özel tertibatlı aracın devredilmesi veya satılması

halinde aşağıda yer alan hususlar dikkate alınır.
a) Engelli kişi tarafından, başka bir engelli kişiye herhangi bir süre kısıtı bulunmaksızın

ve gümrük vergileri tahsil edilmeksizin aracın devri mümkündür. 
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b) Engelli kişi tarafından, engelli olmayan başka bir kişiye aracın serbest dolaşıma gir-
diği tarihten itibaren, üç yıl geçmeden aracın satışı mümkün değildir. 

c) Serbest dolaşıma girdiği tarihten itibaren üç ila on yıl arasında engelli olmayan başka
bir kişiye aracın satışında gümrük vergileri tahsil edilir. On yıl sonrasında, söz konusu araçların
satışında gümrük vergileri aranmaz. 

ç) Engelli kişinin vefatı halinde,
1) Aracın varise intikalinde gümrük vergileri aranmaz. Varislerin, kendi adlarına yeni

bir trafik şahadetnamesi düzenlenmesini teminen veraset ilamı tarihinden itibaren altı ay içinde
yetkili gümrük idaresine başvurması gerekmektedir.

2) Varis tarafından, engelli veya engelli olmayan başka bir kişiye herhangi bir süre kısıtı
bulunmaksızın aracın devri veya satışı mümkündür.

3) Varis tarafından engelli olan başka bir kişiye aracın devrinde gümrük vergileri aran-
maz. Aracın serbest dolaşıma girdiği tarihten itibaren beş yıl içerisinde engelli olmayan başka
bir kişiye satışında ise gümrük vergileri tahsil edilir. Beş yıl sonrasında söz konusu araçların
satışında gümrük vergileri aranmaz.

4) Varise intikal etmiş engelli aracının, varis tarafından engelli olan bir kişiye devrinden
sonra, bu engelli kişi tarafından aracın engelli olmayan başka bir kişiye satışında, aracın serbest
dolaşıma girdiği tarihten itibaren 10 yıllık süre dolmuş ise gümrük vergileri aranmaz. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Kriz Hallerinde Zarar Görenlere Gönderilen Eşya

Kişiler
MADDE 35 – (1) Yurt dışında bulunan gerçek ve tüzel kişiler ile resmi kuruluşlar ta-

rafından bağışlanan Kararın 105 inci maddesinde belirtilen eşyanın, yalnızca kamu kurum ve
kuruluşları ile Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu yararına çalışan
dernekler tarafından serbest dolaşıma girişine izin verilir.

Eşyaya ilişkin gümrük işlemleri
MADDE 36 – (1) Kriz hali nedeniyle, kriz halinden etkilenen bölgeye yurt dışından

insani amaçla gönderilen temel ihtiyaç maddeleri ile diğer eşya için gümrük mevzuatının ön-
gördüğü şekilde konşimento veya taşıma belgesi ibrazı aranır. Temel ihtiyaç maddesini ve diğer
eşyayı kabul eden kuruluş tarafından Ek-7’ye uygun olarak düzenlenecek eşya listesi gümrük
idaresine sunulur ve buna göre gümrük işlemleri tamamlanır.

(2) Kamu kurum ve kuruluşlarına teslim edilen yardım malzemeleri için mevcut bel-
gelere istinaden işlemler tamamlanır.

Gıda maddeleri ve sağlık malzemelerinin denetimi
MADDE 37 – (1) Kriz bölgesine yardım amacıyla gönderilen gıda maddeleri ile ilaç,

ilk yardım malzemesi vb. sağlık malzemeleri için gönderildiği ülkeden veya ülkemizde ilgili
Bakanlıktan alınacak insan, hayvan, bitki ve çevre sağlığı yönünden güvenli olduğunu gösteren
belge, gümrük idaresine sunulur. 

DOKUZUNCU BÖLÜM
Ortak Hükümler

Yetkili gümrük idareleri 
MADDE 38 – (1) Nakil vasıtalarının serbest dolaşıma giriş işlemlerinde;
a) İkinci bölüm kapsamı araçlar için, Yeşilköy Gümrük Müdürlüğü, Gebze Gümrük

Müdürlüğü, İzmir Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü ve Ankara Gar Gümrük Müdürlüğü yet-
kilidir. 
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b) 6375 sayılı Kanun ile onaylanan ''Kuzey Atlantik Anlaşmasına Taraf Devletler Ara-
sında Kuvvetlerin Statüsüne Dair Sözleşme'' (NATO/SOFA) ile 6427 sayılı Kanunla onaylanan,
Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında “Kuzey Atlantik Anlaşmasına
Taraf Devletler Arasında Kuvvetlerin Statüsüne Dair Sözleşmenin Tatbikine Müteallik Anlaş-
ma” kapsamında ABD personeli adına gelen nakil vasıtalarının serbest dolaşıma giriş işlemle-
rinde İncirlik Gümrük Müdürlüğü de yetkilidir.

(2) Beşinci bölüm kapsamı kurtarma ve cenaze araçlarının serbest dolaşıma giriş iş-
lemlerinde Ankara Gar Gümrük Müdürlüğü yetkilidir. 

(3) Yedinci bölüm kapsamı özel tertibatlı engelli araçlarının serbest dolaşıma giriş iş-
lemlerinde Yeşilköy Gümrük Müdürlüğü, Gebze Gümrük Müdürlüğü, İzmir Yolcu Salonu
Gümrük Müdürlüğü, Ankara Gar Gümrük Müdürlüğü, Malatya Gümrük Müdürlüğü, Rize
Gümrük Müdürlüğü ve Mersin Gümrük Müdürlüğü yetkilidir. 

(4) Birinci, ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu Tebliğ kapsamı
diğer eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri herhangi bir yetkili gümrük idaresinden yapıla-
bilir. 

(5) Gümrük Kanununun 167 nci maddesi kapsamı nakil vasıtalarının muafiyetten fay-
dalanmayan kişilere devri veya satışı halinde serbest dolaşıma giriş işlemleri birinci ve üçüncü
fıkrada geçen gümrük idarelerinden yapılır. 

Beyan ve sorumluluk
MADDE 39 – (1)  7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayım-

lanan Gümrük Yönetmeliğinin 172 nci maddesi hükümlerine göre sözlü beyan formu kullanılır.
Ev eşyası ve araca ilişkin verilerin zaman geçirmeksizin sisteme giriş yapılmasının temininden
ilgili idare amirleri sorumludur.

Yetki ve süre uzatımı 
MADDE 40 – (1) Kararda ve bu Tebliğde belirtilen diğer sürelerin aşılması halinde,

Kararın 111 inci maddesinde sayılan mücbir sebep ve beklenmeyen haller olup olmadığını de-
ğerlendirmeye ve bu durumun gerektiğinde belgelendirilmesi halinde, bir defayla sınırlı olmak
üzere söz konusu sürelerin yarısına kadar; Kararın 58 inci maddesi ile tespit edilen yolcu iş-
lemlerine ilişkin sürelerin en fazla altı aya kadar uzatımına karar vermeye ilgili Gümrük ve Ti-
caret Bölge Müdürlükleri yetkilidir. 

(2) Bu Tebliğ kapsamındaki özel ve zaruri durumları değerlendirerek sonuçlandırmaya
ilgili Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri yetkilidir. 

Yasaklama, kısıtlama ve yaptırımlar
MADDE 41 – (1) Bu Tebliğ kapsamı eşyanın karşılıklı veya karşılıksız olarak gümrük

idaresinden izin alınmaksızın muafiyetten faydalanmayan kişi, kurum ve kuruluşlara ödünç
verilmesi, teminat olarak gösterilmesi, kiralanması, devri, satışı veya muafiyet amacının dışında
kullanılması yasaktır. Söz konusu yasağın uygulanmasında Kararın 107 nci maddesinin dör-
düncü fıkrasında belirtilen süreler esas alınır.  

(2) Muafiyetten faydalanmayan kişi, kurum ve kuruluşlara izin alınmaksızın bedelli
veya bedelsiz olarak ödünç verilen, teminat olarak gösterilen, kiralanan, devredilen, satılan
veya muafiyet amacı dışında kullanılan eşyanın gümrük vergileri Gümrük Kanununun 181 ila
194 üncü maddelerindeki esaslara göre tahsil olunur ve gerekmesi halinde 21/3/2007 tarihli ve
5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve varsa
diğer kanun hükümlerine göre işlem yapılır.

(3) Yedinci bölüm kapsamı araçlara ilişkin aşağıda yer alan hususlar dikkate alınır. 
a) Yedinci bölüm kapsamı gerçek kişilerin tekrar aynı muafiyetten faydalanmaları, ad-

larına kayıtlı olan özel tertibatlı aracı satmış veya başka bir engelli kişiye devretmiş olmaları
halinde mümkündür. 
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b) Bu aracın başka bir engelli kişiye veraset de dahil olmak üzere devrinde, araç yetkili
gümrük müdürlüğüne teslim edilir ve devralacak kişinin engeline uygun varsa tertibat deği-
şikliği anılan gümrük idaresinin gözetiminde yapılır.

(4) Tebliğ kapsamı eşyanın cebri icra veya hacze konu olması durumunda,  eşyaya ait
gümrük vergileri eşyayı devralan kişiden tahsil edilir.

(5) Bu Tebliğ hükümlerine göre yapılacak serbest dolaşıma giriş işlemlerinde ilgili güm-
rük müdürlüğüne ibraz edilen belgelerin gerçeğe aykırı olduğunun anlaşılması halinde; idari
soruşturmayı gerektiren durumlar hariç, ilgililer hakkında cezai takibatta bulunulmasını teminen
ilgili gümrük müdürlükleri tarafından en yakın yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyuru-
sunda bulunulur.

Yetki
MADDE 42 – (1) Bu Tebliğde yer almayan hususları inceleyip sonuçlandırmaya Güm-

rük ve Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) yetkilidir.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat 
MADDE 43 – (1) 6/7/2011 tarihli ve 27986 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük

Muafiyeti Tebliği (Sıra No: 1) yürürlükten kaldırılmıştır.
Yetkili gümrük idarelerine ilişkin geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin 38 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlüğe

girene kadar söz konusu fıkra kapsamındaki idari işlemler, Ankara Gar Gümrük Müdürlüğü
tarafından yerine getirilir. 

Yürürlük
MADDE 44 – (1)  Bu Tebliğin 38 inci maddesinin üçüncü fıkrası yayımlandığı tarihten

60 gün sonra, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 45 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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KURUL KARARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

İstanbul Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 

ESAS NO  : 2009/4 

KARAR NO : 2013/8 

Zimmet, Tacir veya ġirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı, 

Görevi Kötüye Kullanma suçundan mahkememizin yukarıda Esas ve Karar numarası yazılı 

23/01/2013 tarihli ilamı ile sanıkların BERAATĠNE karar verildiği, suçtan zarar gören S.S 

ÜZÜM KONUT YAPI KOOPERATĠFĠ Ģirketine veya Ģirket vekiline gerekçeli karar ve temyiz 

dilekçesi tebliğ edilememiĢtir. 

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

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağı, 

tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde Mahkememize veya bulunduğu yer Nöbetçi Ağır Ceza 

Mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya tutanağa geçirilmek koĢulu ile Zabıt Katibine beyanda 

bulunulması suretiyle, sanık cezaevinde ise Mahkememize gönderilmek üzere Ceza Ġnfaz 

Kurumuna dilekçe verilmesi veya tutanağa geçirilmek koĢumlu ile cezaevi yetkilisine beyanda 

bulunulması suretiyle Yargıtay ilgili ceza Dairesine temyizi kabil olmak üzere yasal süre 

içerisinde temyiz edilmediği taktirde verilen kararın kesinleĢeceğine karar verilmiĢ olup, 

Ġlan olunur. 4858 

—— • —— 
İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 

ESAS NO : 2014/313  

KARAR NO : 2015/114 

Mahkememizin 21/04/2015 tarih 2014/313 Esas 2015/114 sayılı kararı ile Birden fazla 

kiĢi tarafından birlikte yağma suçundan 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun 1149/1-c maddesi 

uyarınca sanıklar CEMAL ÖNAY, SELMA KERĠM, RAHMETULLAH KUMTAġ haklarında 

kamu davası açıldığı, sanıklar hakkında atılı suçu iĢledikleri sabit olmadığından CMK 223/2-e 

maddesi uyarınca ayrı ayrı beraatlerine karar verildiği, Mahkememiz kararını Sanıklar vekili 

Müdafii Av. TUGAY TOPBAġ tarafından 3 sanık için Mahkememiz kararında tek bir vekalet 

ücretine hükmedildiği her sanık için ayrı ayrı vekalet ücreti ödenmesi hususunda hükmün 

düzeltilmesi için temyiz talebinde bulunulduğu, kararın ve temyiz dilekçesinin tebliği için 

MüĢteki AHMED FAHAD NALAHMAD’ın bildirdiği adresine gönderildiği, adresin yetersiz 

olması ve yapılan tüm araĢtırmalara rağmen kendisine ulaĢılamadığı anlaĢılmakla; 

7201 Sayılı Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince kararın ve temyiz 

dilekçesinin RESMĠ GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

Ġlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına, ilana ait gazetenin 

mahkememize gönderilmesine, 

Dosya üzerinden oy birliği ile karar verildi. 4860 
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İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 

ESAS NO : 2016/391 

KARAR NO : 2016/234 

Ġzinsiz Olarak AteĢli Silah ve Mermileri Ülkeye Sokma Ġmal Etme Nakletme Satma 

suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 07/09/2016 tarihli ilamı ile 12/1 

maddesi gereğince cezası ile cezalandırılan Faris ve Prvada oğlu, 01/01/1996 doğumlu, Irak 

vatandaĢı MUHAMMED FARĠS tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ, gerekçeli karar tebliğ 

edilememiĢtir. 

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

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

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

karar verilmiĢ olup, Ġlan olunur. 4862 

—— •• —— 

Antalya 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

DOSYA NO : 2013/755 

KARAR NO : 2015/1067 

Mahkememizin 30/12/2015 tarih ve 2013/755 Esas, 2015/1067 Karar sayılı ilamı ile sanık 

ALEXANDRE GEOFFROĠD CANO hakkında, 02/08/2013 tarihinde iĢlediği iddia edilen EĢyayı 

Gümrük ĠĢlemlerine Tabi Tutmaksızın Ülkeye Sokmak suçu nedeniyle eylemine uyan 5607 Sayılı 

Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3/1. maddesi uyarınca 10 AY HAPĠS ve 100,00 TL ADLĠ 

PARA CEZASI ĠLE CEZALANDIRILMASINA, verilen hürriyeti bağlayıcı cezanın 5237 Sayılı 

Yasanın 51. maddesi uyarınca ERTELENMESĠNE, 1 yıl herhangi bir yükümlülük 

yüklenmeksizin denetime tabi tutulmasına, adli para cezasının yasal olarak ertelenmesine yer 

olmadığına, suça konu malların MÜSADERESĠNE, yargılama giderlerinin sanıktan tahsili ile 

hazineye gelir kaydına, Müdahil kendisini, vekille temsil ettirdiğinden 1500,00 TL vekalet 

ücretinin sanıktan alınarak müdahile verilmesine karar verilmiĢtir. 

Kararın sanık ALEXANDRE GEOFFROĠD CANO'nun bildirmiĢ olduğu yurtdıĢı adresine 

tebliğe çıkarıldığı ancak tebliğinin sağlanamadığı anlaĢıldığından 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 

29. maddesi gereğince RESMĠ GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, hükmün ilan tarihinden 

itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağı, tebliğden itibaren 7 günlük yasal süre içerisinde, bir 

dilekçe ile veya mahkeme zabıt katibine yapılacak sözlü baĢvurunun tutanağa geçirilmesi 

suretiyle Yargıtay nezdinde temyiz yoluna baĢvurabileceğine, aksi halde hükmün kesinleĢeceği 

ilanen tebliğ olunur. 4357 

—— • —— 
Menderes 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2016/665 

Karar No : 2016/451 

Göçmen Kaçakçılığı Yapma suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve Karar numarası 

yazılı 28/11/2016 tarihli ilamı ile hakkında BERAAT kararı verilen, 

A) Halit ve Leyla oğlu, 01/01/1997 Suriye doğumlu AHMET ALĠ tüm aramalara rağmen 

bulunamamıĢ, gerekçeli karar tebliğ edilememiĢtir. 

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

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına 

karar verilmiĢ olup, Ġlan olunur. 4368 
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Menderes 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2016/642 

Karar No : 2016/528 

Göçmen Kaçakçılığı Yapma suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve Karar numarası 

yazılı 29/12/2016 tarihli ilamı ile haklarında BERAAT kararı verilen, 

A) Muhammed ve Azize oğlu 23/06/1966 Damascus doğumlu, MUĠN HILEHIL 

B) Yasin ve Adla Et Tayara oğlu, 1986 Suriye doğumlu USAME EL MUSA tüm 

aramalara rağmen bulunamamıĢ, gerekçeli karar tebliğ edilememiĢtir. 

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

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına 

karar verilmiĢ olup, Ġlan olunur. 4369 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

ĠHALE ĠPTAL ĠLANI 

Keçiborlu Belediye Başkanlığından: 

17.05.2017 tarihli ve 30069 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 31.05.2017 tarihinde saat 

14:00'de yapılacak olan EDS Sistemleri Kurulumu ve 10 Yıl ĠĢletilmesi ihalesi 31.05.2017 tarih 

ve 2017-21/110 sayılı encümen kararıyla Ġdari ve Teknik ġartnamede düzeltilmesi lüzum görülen 

hususlar olduğu gereği; 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu'nun 15'inci maddesinin 2. fıkrasındaki 

açıklamaya göre; ġartnamelerde tekniği uygun olmayan veya gerçekleĢmesi mümkün 

bulunmayan kayıt ve Ģartların bulunduğu anlaĢıldığı takdirde, komisyonların ilgili idareye 

Ģartnameleri düzelttirmek üzere ihaleyi ertelemesi veya iptal edilmesi durumda ihalenin, yeniden 

düzenlenecek Ģartnameye ve 19. madde uyarınca yapılacak ilana göre yürütülmesi gerekir. 2886 

sayılı Devlet Ġhale Kanunu'nun 29. maddesindeki düzenleme uyarınca; ihale komisyonlarının 

gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olduklarından komisyonların 

ihaleyi yapmama kararı kesin olduğu gerekçesiyle Ġhale iptal edilmiĢtir. 

 5162/1-1 

—— • —— 

DÜZELTME ĠLANI 

Gökçekaya HES İşletme Müdürlüğünden: 

ĠĢletme Müdürlüğümüze ait 04.06.2017 tarihli ve 30086 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan ilanımızın baĢlık bölümünde sehven hata yapılmıĢtır. "EÜAġ Gökçekaya HES. 

ĠĢletme Müdürlüğümüz Santralında bulunan türbinin kavitasyon tamiratı iĢi açık ihale usulü ile 

ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır." ifadesi; 

"E.Ü.A.ġ. Gökçekaya HES’e bağlı santral binasında bulunan 230/23 tonluk PACECO 

marka köprü vincinin rehabilitasyonu iĢi için gerekli olan tüm malzemelerin temini, eski vincin 

değiĢtirilecek olan parçalarının demontajı, değiĢen parçaların yerine montajı, sisteme 

adaptasyonu, saha testlerinin yapılması ve anahtar teslimi iĢletmeye alınması iĢi açık ihale usulü 

ile ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır." 

Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir. 

Ġlan olunur. 5139/1-1 
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TAġINMAZLAR SATIġ YÖNTEMĠ ĠLE ÖZELLEġTĠRĠLECEKTĠR 

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 

DUYURU 

T.C. BaĢbakanlık ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı (Ġdare) tarafından 4046 sayılı 

ÖzelleĢtirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde tapu kayıt bilgileri aĢağıdaki 

tabloda yer alan taĢınmazlar ―satıĢ‖ yöntemi ile özelleĢtirilecektir. 

 

ĠHALE KONUSU 

TAġINMAZLAR 

GEÇĠCĠ 

TEMĠNAT 

BEDELĠ (TL) 

ĠHALE ġARTNAMESĠ 

VE TANITIM 

DOKÜMANI BEDELĠ 

(TL) 

SON TEKLĠF 

VERME 

TARĠHĠ 

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, 

Ġvedik Mahallesi, 42347 ada, 27 

ve 28 parsellerde kayıtlı toplam 

796 m2 yüzölçümlü taĢınmazlar 

(bir bütün halinde) 

20.000 50 04.07.2017 

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, 

Ġvedik Mahallesi, 42369 ada, 16 

parselde kayıtlı 414,06 m2 

yüzölçümlü taĢınmaz 

10.000 50 04.07.2017 

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, 

Ġvedik Mahallesi, 42370 ada, 17 

parselde kayıtlı 330 m2 

yüzölçümlü taĢınmaz 

8.000 50 04.07.2017 

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, 

Ġvedik Mahallesi, 44679 ada, 15 

parselde kayıtlı 5.046 m2 

yüzölçümlü taĢınmaz 

200.000 50 04.07.2017 

Ġzmir ili, Bornova ilçesi, 

Çamdibi Mahallesi, 11479 

parselde kayıtlı 1.260 m2 

yüzölçümlü taĢınmaz (üzerindeki 

bina ile birlikte) 

250.000 50 04.07.2017 

MuĢ ili, Merkez ilçesi, Zafer 

Mahallesi, 158 ada, 12 parselde 

kayıtlı 8.109,19 m2 yüzölçümlü 

taĢınmaz (üzerindeki binalarla 

birlikte) 

150.000 50 04.07.2017 
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1 - Ġhaleler, pazarlık usulü ile gerçekleĢtirilecektir. Ġhale Komisyonunca gerekli görüldüğü 

takdirde ihaleler, pazarlık görüĢmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık 

artırma suretiyle sonuçlandırılabilir. 

2 - Teklif Sahipleri ayrı ayrı olmak koĢuluyla birden fazla taĢınmaza teklif verebilirler. 

Birden fazla taĢınmaz için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleriyle iliĢkilendirilemez. 

3 - Ġhaleye katılabilmek için her bir taĢınmaz için ayrı Ġhale ġartnamesi alınması ve 

tekliflerin Ġdarenin Ziya Gökalp Caddesi No: 80 KurtuluĢ/ANKARA adresine son teklif verme 

günü saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. 

4 - Ġhale ġartnamesi bedelleri Ġdare’nin; 

- T.C. Ziraat Bankası A.ġ. Ankara Kamu Kurumsal ġubesi/ANKARA nezdinde bulunan 

TR400001001745387756615738 numaralı ÖzelleĢtirme Fonu Vadesiz SatıĢ ve Temettü Gelirleri 

Türk Lirası, 

- T. Halk Bankası A.ġ. Ankara Kurumsal ġubesi/ANKARA nezdinde bulunan 

TR250001200945200083000006 numaralı ÖzelleĢtirme Fonu Vadesiz Türk Lirası, 

- T. Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez ġubesi/ANKARA nezdinde bulunan 

TR220001500158007287550667 numaralı ÖzelleĢtirme Fonu Vadesiz Türk Lirası 

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, Teklif Sahibinin ismi (Teklif Sahibinin 

Ortak GiriĢim Grubu (OGG) olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiĢ 

olması yeterlidir) ile hangi ihaleye iliĢkin Ġhale ġartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alınacağı 

belirtilecektir. Her ne surette olursa olsun Ġhale ġartnamesi ve Tanıtım Dokümanı almak için 

ödenmiĢ tutarlar iade edilmez. 

5 - ÖzelleĢtirme ihalesi, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununa tabi olmayıp Ġdare ihaleyi 

yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.  

Ġdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe 

kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme süresinin sona ermesinden önce 

duyurulacaktır. 

6 - Ġhale konusu taĢınmazların yabancı uyruklu gerçek kiĢiler ile yabancı ülkelerde kendi 

ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kiĢiliğe sahip Ģirketlere ve Türkiye’de kurulan yabancı 

sermayeli Ģirketlere satıĢı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ile 

ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kiĢiler, satıĢın mümkün olup olmadığını önceden 

araĢtırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli iĢlemleri yapmakla 

yükümlüdürler. 

7 - ÖzelleĢtirme iĢlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır. 

8 - Ayrıca taĢınmazlar için 0 312 585 83 30 numaralı telefondan, 0 312 585 80 51 

numaralı fakstan, ve www.oib.gov.tr adresinden ihaleye iliĢkin bilgi alınabilir. 

 5201/1-1 
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1 ADET PAPI AÇI KONTROL CĠHAZ SETĠ TEMĠNĠ ĠġĠ DHMĠ ĠHALE YÖNETMELĠĞĠNĠN 

14 ÜNCÜ MADDESĠNE GÖRE AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden: 

Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır. 

Ġhale Dosya Numarası : 2017/11 

1 - KuruluĢun 

a) Adresi : Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı (Konya Yolu 

Üzeri) No: 32 06560   Yenimahalle/ANKARA 

b) Telefon ve Faks numarası : +90 (312) 204 2000 - 204 2340 - 204 2341 - 204 2348 - 

204 2626 - 204 2878 

  Fax No: + 90 (312) 212 81 58 

c) Ġhale dokümanının 

    görülebileceği adresi : DHMĠ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde bulunan Satın 

Alma ve Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı DıĢ Satın Alma ġube 

Müdürlüğü, Zemin Kat Z-136 No.lu Oda. 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal Alımı-1 Adet 

b) Teslim yerleri : Söz konusu malzeme DHMĠ Genel Müdürlüğü Satın 

Alma ve Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı Merkez Ġkmal 

Müdürlüğü Esenboğa/ANKARA depolarına teslim 

edilecektir. 

c) Teslim tarihi : ĠĢin teslim süresi iĢe baĢlama tarihinden itibaren azami 

120 takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : DHMĠ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde bulunan Satın 

Alma ve Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı 

b) Tarihi ve saati : 18/07/2017 saat 11.00 

4 - Ġhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

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

4.1.1.1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.1.2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.2. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari Ģartnamede belirlenen geçici teminat, 

4.1.4. Ġdari Ģartnamenin 7.3 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ ihaleye katılmaya 

iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, Ġdari ġartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iĢ ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.1.8.Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan 

yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi, 

4.2. Ġhaleye iĢ ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 
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4.2.1. ĠĢ ortaklığının her bir ortağı tarafından Ġdari ġartnamenin 7.1. maddesinin (a) 

bendinde yer alan belgenin ayrı sunulması zorunludur. 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması 

gereken kriterler: 

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: 

a) Ġstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) Ġstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

c) Ġstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

Ġsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden kendi durumuna uygun belge veya belgeleri 

sunması yeterli kabul edilir. 

Ġsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise Ģunlardır: 

1 - Ġstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 

2 - Ġsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite 

raporu, 

3 - Ġsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Ġmalat 

Yeterlik Belgesi, 

4 - Ġsteklinin adına veya unvanına düzenlenmiĢ olan teklif ettiği mala iliĢkin yerli malı 

belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi, 

5 - Ġsteklinin alım konusu malı ürettiğine iliĢkin olarak mevzuat uyarınca yetkili kurum 

veya kuruluĢlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler, 

4.3.2. Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite 

edilen belgelendirme kuruluĢları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu KarĢılıklı Tanınma 

AntlaĢmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiĢ belgelendirme 

kuruluĢları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluĢlarının, Uluslararası 

Akreditasyon Forumu KarĢılıklı Tanınma AntlaĢmasında yer alan ulusal akreditasyon 

kurumlarınca akredite edilmiĢ belgelendirme kuruluĢu olduklarının ve bu kuruluĢlarca düzenlenen 

belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit 

edilmesi gerekir. Ġhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. 

Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme 

kuruluĢları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taĢıyan belge ve 

sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin ihale 

tarihinde geçerli olması yeterlidir. 

ĠĢ ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir. 

4.3.2.1. Ġstekli; malzemenin üretici firmasına ait ISO 9001 veya ISO 9002 serisi kalite 

yönetim sistem belgesini verecektir. 

4.3.3. Teknik Dokümanlar 

Ġstekli; Teklif edilen malzemenin teknik özelliklerini belirtir orijinal kataloglar ve/veya 

Türkçe kataloglar verecektir. 

4.3.4. PAPI Açı Kontrol Cihazı; Annex - 14 cilt 1, Bölüm 5 ve Aerodrome Design 

Manuel Part-4 Bölüm 8’de tanımlanan Görerek YaklaĢma Eğimi Gösterge Sistemleri baĢlığı 

altında belirtilen kuralları sağlayacak Ģekilde, uçuĢ kontrol öncesi PAPI’lerin açı ve fotometrik 

özelliklerini, resimsel ve grafiksel olarak yazılım vasıtasıyla gösterdiğine ve PAPI ayarlarını 

kurallara uygun kontrol etme, düzenleme ve ayarlama imkanı sağladığına dair, ulusal veya 

uluslararası laboratuvar veya kuruluĢlardan aldığı belgeyi teklifle birlikte verecektir. 
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4.3.5. Ġsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik Ģartnamede belirtilen 

belgeler. 

4.3.6. Ġstekliler, garanti süresi sonunda Ġhtiyaç durumuna göre sonradan satın alınabilecek 

10 (on) yıllık kalibrasyon hizmetinin verileceğini taahhüt edecek ve taahhüt edilen 10 (On) yıllık 

kalibrasyon hizmetine iliĢkin birim fiyatlı liste teklifle birlikte sunulacaktır. 

4.3.7. Ġstekli, ihtiyaç durumuna göre satın alınabilecek yedek parçalar (sensör v.b.) ile 

Cihazın gerekli tüm kalibrasyon iĢlemlerini yapabilecek ayrı bir kalibrasyon aleti olması 

durumunda bu kalibrasyon aletini 10 yıl boyunca temin edeceğine iliĢkin taahhütname ve 

kalibrasyon aleti ile yedek parçaların 10 yıllık birim fiyatlarını (Verilen fiyat DAT teslim fiyatı 

olacaktır.) içeren listeyi verecektir. Ġdare malzemeleri listede belirtilen fiyatlardan alıp almamakta 

serbesttir. (Yedek malzemelerin satın alınması durumunda KuruluĢ sözleĢme yapma, teminat 

alma hakkını saklı tutar.) 

4.3.8. Ġstekliler malın imalat süresi, montaj süresi ve nakliye süreleri ile Teknik 

ġartnamenin 4."Eğitim" maddesi hükümlerine göre eğitim süreleri vs. gösteren iĢ programını 

verecektir. Ġsteklilerin SözleĢmede belirtilen sürelerden daha kısa sürede malzemeyi teslim etmeyi 

teklif etmeleri durumunda bu süreler dikkate alınacaktır. 

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

6 - Ġhale, yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin 

tamamında %14 (yüzdeondört) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve 100,- TL (Yüz Türk Lirası) (KDV 

Dahil) karĢılığı istekliler tarafından yetkili kiĢilerce imzalanmıĢ istekli adres, vergi numarası vb. 

bilgilerinin mevcut olduğu antetli kağıda yazılmıĢ bir dilekçe ile Ġstekli yabancı ise; temsilci tayin 

ettiği firma yada kiĢiye ait ―istekli mümessili/temsilcisi‖ olduğuna dair belge ve bir dilekçe ile 

birlikte Satın Alma ve Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı DıĢ Satın Alma ġube Müdürlüğü Zemin kat Z-

136 no.lu odadan satın alınabilir. 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢı gerçek kiĢiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre 

kurulmuĢ tüzel kiĢilere doküman satıĢında EKAP’a kayıtlı olma Ģartı aranacaktır. (bu Ģart yabancı 

isteklilerde aranmaz.) 

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DHMĠ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Ġkmal 

Dairesi BaĢkanlığı, DıĢ Satın Alma ġube Müdürlüğü Zemin kat Z-136 no.lu odaya elden teslim 

edebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 

kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 

fiyat sözleĢme imzalanacaktır. 

Bu Ġhalede iĢin tamamı için teklif verilecektir. 

10 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - KuruluĢumuz bu ihalede 4734 sayılı Kanun ile 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri 

Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, satın alma mevzuunu teĢkil eden iĢi, ihale edip etmemekte, 

kısmen ihale etmekte tamamen serbesttir. 5143/1-1 
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5 KISIM KĠġĠSEL TEMĠZLĠK MALZEMESĠ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Deniz Ġkmal Merkezi Komutanlığı (Gölcük) ihtiyacı 5 

Kısım KiĢisel Temizlik Malzemesi, Ofisimiz tip ticari Ģartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca 

hazırlanan ihtiyaç ve malzeme özellikleri listesine uygun Ģekilde ve aynı listede belirtilen 

markalardan birisi olmak kaydıyla, ihale ek Ģartları listesinde belirtilen Ģartlar dahilinde, açık 

teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

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

tekliflerini sürdüreceklerdir. 
 

MALZEME LĠSTESĠ 

  

 

Kısım Adı Malzeme Adı Miktar (Adet) Ġhale Evrak Bedeli 

1. Kısım TraĢ Bıçağı Güvenli 3 Kanat (Sakal) 160.000 100 TL 

Toplam 

420 TL 

2. Kısım TraĢ Köpüğü 200 mI. 50.000 70 TL 

3. Kısım ġampuan Saç 200 mI. 140.000 100 TL 

4. Kısım DiĢ Fırçası 36.000 50 TL 

5. Kısım DiĢ Macunu 100- 125 mI. 105.000 100 TL 
 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

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

BaĢkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik Ģartname belgesiyle sair ihale 

evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiĢ, çıktısı 

alınabilmekte olup, BaĢkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif 

verecek olan firmaların, malzeme listesinde belirtilen Ģartname bedel(ler)ini Ofis veznesine veya 

Ġhale Ek ġartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. Ayrıca 

ileride ihtiyaç duyulması halinde düzenlenecek zeyilnameler de aynı adreste yayınlanacaktır. 

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

2 - Teklifler iç içe konulmuĢ iki zarf (dıĢ zarf - iç zarf) halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta 

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

kabul edildiğini belirten yazı ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek Ģartlarda 

belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 16.06.2017 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Ġhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif 

verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menĢei teklif mektuplarına 

belirtilecektir. 

5 - Birim fiyat tekliflerinde kuruĢ hanesinde en fazla iki rakam yer alacak, olması halinde 

üçüncü haneden itibaren fazla küsurat, Ofisçe virgülden sonra iki rakam kalacak Ģekilde aĢağı 

yuvarlanacaktır. 

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

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

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 5135/1-1 
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5 KALEM NETWORK (AĞ) ÜRÜNÜ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı 

ihtiyacı 5 kalem Network (Ağ) Ürünü ihtiyaç sahibi kuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamesine ve 

Cisco markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde 

belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.  

a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

BaĢkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, Ģartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dıĢ 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU,  dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte kuruluĢça bildirilen teknik Ģartname ile marka/model, Ofis Ticari ġartnamesi ve ihale ek 

Ģartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. 

maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 16.06.2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dıĢ zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin ihtiyaç sahibi kuruluĢça 

hazırlanan teknik Ģartnamesine ve Cisco markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, 

uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte 

açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.  

8 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 5136/1-1 
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TIP FAKÜLTESĠNE 12 KALEM MALZEME ALIMI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden: 

Tıp Fakültesine 12 Kalem Malzeme Alımı 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3 üncü 

maddesi (f) bendi ile geçici 4. Maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 

2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. Maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale 

edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası : 2017/258656 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü   MERKEZ / ÇORUM 

b) Telefon ve faks numarası : Tel  : (364) 219 20 52 

  Faks: (364) 219 20 54 

c) Elektronik posta adresi : bap@hitit.edu.tr 

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : www.hitit.edu.tr 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 12 Kalem [Teslametre, Hassas Terazi, Pipet Takımı, Mini 

Vorteks, Spirometre, Örnek Saklama Dolabı, Masaüstü 

Santrifüj, Cerrahi Makas - Pens - Penset, Dansitometre, 

Ġnvert Mikroskop (floresan ataçmanlı), Ġnvert Mikroskop 

ve Kadavra] 

b) Teslim [yeri/yerleri] : Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı/ÇORUM 

c) Teslim [tarihi/tarihleri] : ĠĢin süresi, sözleĢmenin imzalandığı tarihten itibaren 12. 

Kalemde yer alan Kadavralar için 120 (YüzYirmi), diğer 

malzemeler için 60 (AltmıĢ) takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Hitit Üniversitesi Rektörlük Binası Ġhale Salonu Kuzey 

Kampüsü   MERKEZ/ÇORUM 

b) Tarihi ve saati : 20.06.2017 Salı günü - Saat: 10:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

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

esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
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4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

4.1.2.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirtilen standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, Ġdari ġartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iĢ ortaklığı beyannamesi, 

4.1.6. Ġhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

4.2.1.Ġdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin kriter belirtilmemiĢtir. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: 

a) Ġstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) Ġstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

c) Ġstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

ĠĢ ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara iliĢkin imalatçı veya 

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 

Ġsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise Ģunlardır: 

a) Ġstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 

b) Ġsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite 

Raporu, 

c) Ġsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Ġmalat 

Yeterlik Belgesi, 

d) Ġsteklinin alım konusu malı ürettiğine iliĢkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili 

kurum veya kuruluĢlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren 

belgeler. 

4.3.2. Ġstekliler teklif ettikleri ürünlerin kataloglarını (kadavralar hariç) teklif dosyası 

içerisinde sunacaktır. 

4.3.3. Ġstekliler teknik Ģartnameye madde madde hazırlayacakları cevap metinlerini teklif 

dosyası içerisinde sunacaktır. 
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4.3.4. Ġstekliler teknik Ģartnamede istenilen kalite belgelerini teklif dosyası içerisinde 

sunacaktır. 

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

6 - Ġhaleye yerli ve yabancı tüm istekliler katılabilir. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00 TL (Elli TürkLirası) karĢılığı 

Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinatörlüğü 

MERKEZ/ÇORUM adresinden satın alınabilir. 

7.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Ġhale 

dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak 

isteyenler, posta masrafı dahil 65,00 TL (AltmıĢBeĢ TürkLirası) doküman bedelini Hitit 

Üniversitesi Rektörlüğü Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı banka hesabına (Halkbank Çorum 

ġb. TR66 0001 2009 3120 0006 0000 10) yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı 

satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline iliĢkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının 

gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep baĢvurularını yukarıda yer alan faks 

numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beĢ gün önce göndermek zorundadır. 

Ġhale dokümanı iki iĢ günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. Ġhale 

dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaĢmamasından veya geç 

ulaĢmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir Ģekilde sorumlu 

tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul 

edilecektir. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine 20.06.2017 Salı günü Saat 10:00) kadar Hitit 

Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinatörlüğü Kuzey Kampüsü MERKEZ/ÇORUM 

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

ve saatinde (Hitit Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinatörlüğü Kuzey Kampüsü 

MERKEZ/ÇORUM) Ġdareye teslim edilecek Ģekilde gönderilebilir. Postadaki gecikme ve diğer 

eksikliklerden Kurumumuz hiçbir Ģekilde sorumlu tutulamaz. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle birim fiyat üzerinden sözleĢme imzalanacaktır. 

Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. Kısım sayısı 12 (OnĠki)’dir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim 

günüdür. 

11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

12 - Söz Konusu Ġhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 

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

 5029/1-1 
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Ġġ MAKĠNALARININ KLĠMALARINDA KULLANILMAK ÜZERE 

YEDEK PARÇA TEMĠNĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

TKİ Kurumu ELİ Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

ĠĢletme Müdürlüğümüze ait ĠĢ makinalarının ES42 SL-Y marka klimalarda kullanılmak 

üzere (24 Kalem) yedek parça temini iĢi açık ihale (kapalı zarf) usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale Kayıt Numarası : 2017/271023 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : TKĠ Çan Linyitleri ĠĢletmesi Müdürlüğü 

  Cumhuriyet Mah. Dr. Hacı Ġbrahim BODUR Cad. No: 206 

ÇAN/ÇANAKKALE 

b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0 286 4162001   Faks: 0 286 4163700 

c) Elektronik Posta Adresi : clibilgiislem@cli.gov.tr 

d) Ġnternet Adresi : www.cli.gov.tr. 

2 - Ġhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : ĠĢletme Müdürlüğümüze ait ĠĢ makinalarının klimalarında 

kullanılmak üzere (24 Kalem) yedek parça temini iĢi. 

b) Teslim Yeri : ÇLĠ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE 

3 - Ġhalenin 

a) Ġhale Usulü : Açık Ġhale (Kapalı zarf) 

b) Yapılacağı Yer : ÇLĠ Satınalma ġube Müdürlüğü Toplantı Salonu 

c) Tarihi ve Saati : 13/06/2017 Salı günü saat 15:00 

d) Dosya No : 302-KÇLĠ/2017-0365 

4 - Ġhaleye ait dokümanlar; Çan’da, ÇLĠ Satın Alma ġube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE 

adresinde görülebilir ve ―Ziraat Bankası Çan ġb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41,Halk Bankası 

Çan ġb.TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03,Vakıfbank Çan ġb. TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 

nolu ÇLĠ Banka hesaplarına KDV dahil 50,00 TL (posta yoluyla 60,00 TL) yatırılması karĢılığı aynı 

adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler 13/06/2017 Salı günü saat 15.00’e kadar Ç.L.Ġ. Genel Muhaberatına 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son baĢvuru saatine kadar 

idareye ulaĢmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6 - Ġstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda Geçici Teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü 

olmalıdır. 

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. 5163/1-1 
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LIEBHERR HĠDROLĠK EKSKAVATÖRLERDE KULLANILMAK ÜZERE 

YEDEK PARÇA TEMĠNĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

TKİ Kurumu ELİ Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

ĠĢletme Müdürlüğümüze ait LIEBHERR Hidrolik Ekskavatörlerde kullanılmak üzere 

(116 Kalem) yedek parça temini iĢi açık ihale (kapalı zarf) usulü ile ihale edilecektir.  

Ġhale Kayıt Numarası : 2017/270997 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi  : TKĠ Çan Linyitleri ĠĢletmesi Müdürlüğü 

  Cumhuriyet Mah. Dr. Hacı Ġbrahim BODUR Cad. No: 206 

ÇAN/ÇANAKKALE 

b) Telefon ve Faks numarası : Tel: 0 286 4162001   Faks: 0 286 4163700 

c) Elektronik Posta Adresi : clibilgiislem@cli.gov.tr 

d) Ġnternet Adresi: : www.cli.gov.tr. 

2 - Ġhale Konusu Malın: 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : ĠĢletme Müdürlüğümüze ait LIEBHERR Hidrolik 

Ekskavatörlerde kullanılmak üzere (116 Kalem) yedek 

parça temini iĢi. 

b) Teslim Yeri : ÇLĠ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE 

3 - Ġhalenin 

a) Ġhale Usulü : Açık Ġhale (Kapalı zarf) 

b) Yapılacağı Yer : ÇLĠ Satınalma ġube Müdürlüğü Toplantı Salonu 

c) Tarihi ve Saati : 20/06/2017 Salı günü Saat 16:00 

d) Dosya No : 242-KÇLĠ/2017-0364 

4 - Ġhaleye ait dokümanlar; Çan’da, ÇLĠ Satın Alma ġube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE 

adresinde görülebilir ve ―Ziraat Bankası Çan ġb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41,Halk Bankası 

Çan ġb.TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03,Vakıfbank Çan ġb. TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 

nolu ÇLĠ Banka hesaplarına KDV dahil 50,00 TL (posta yoluyla 60,00 TL) yatırılması karĢılığı 

aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

5 - Teklifler 20/06/2017 Salı günü saat 16.00’a kadar Ç.L.Ġ. Genel Muhaberatına 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son baĢvuru saatine kadar 

idareye ulaĢmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6 - Ġstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda Geçici Teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü 

olmalıdır. 

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. 5164/1-1 
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MARĠON EKSKAVATÖRLERDE KULLANILMAK ÜZERE 

YEDEK PARÇA TEMĠNĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

TKİ Kurumu ELİ Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

ĠĢletme Müdürlüğümüze ait MARĠON Ekskavatörlerde kullanılmak üzere (18 Kalem) 

yedek parça temini iĢi açık ihale (kapalı zarf) usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale Kayıt Numarası : 2017/270862 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : TKĠ Çan Linyitleri ĠĢletmesi Müdürlüğü 

  Cumhuriyet Mah. Dr. Hacı Ġbrahim BODUR Cad. No: 206 

ÇAN/ÇANAKKALE 

b) Telefon ve Faks numarası : Tel: 0 286 4162001   Faks: 0 286 4163700 

c) Elektronik Posta Adresi : clibilgiislem@cli.gov.tr 

d) Ġnternet adresi: : www.cli.gov.tr. 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : ĠĢletme Müdürlüğümüze ait MARĠON Ekskavatörlerde 

kullanılmak üzere (18 Kalem) yedek parça temini iĢi. 

b) Teslim yeri : ÇLĠ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE 

3 - Ġhalenin 

a) Ġhale Usulü : Açık Ġhale (Kapalı zarf) 

b) Yapılacağı yer : ÇLĠ Satınalma ġube Müdürlüğü Toplantı Salonu 

c) Tarihi ve saati : 20/06/2017 Salı günü saat 15:00 

d) Dosya No : 242-KÇLĠ/2017-0363 

4 - Ġhaleye ait dokümanlar; Çan’da, ÇLĠ Satın Alma ġube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE 

adresinde görülebilir ve ―Ziraat Bankası Çan ġb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41,Halk Bankası 

Çan ġb.TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03,Vakıfbank Çan ġb. TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 

nolu ÇLĠ Banka hesaplarına KDV dahil 50,00 TL (posta yoluyla 60,00 TL) yatırılması karĢılığı aynı 

adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler 20/06/2017 Salı günü saat 15.00’e kadar Ç.L.Ġ. Genel Muhaberatına 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son baĢvuru saatine kadar 

idareye ulaĢmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6 - Ġstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda Geçici Teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü 

olmalıdır. 

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. 5165/1-1 
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PANCAR ANALĠZ LABORATUVARI HĠZMET ALIMI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamız 2017/2018 Kampanya Dönemi Pancar Analiz Laboratuvarı Hizmet Alımı iĢi 

T.ġ.F.A.ġ. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık Ġhale 

Usulü Ġle Ġhale Edilecektir.  

Ġhale Kayıt No : 2017/183688 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : AyaĢ Yolu 18 Km. Etimesgut/ANKARA 

b) Telefon No : 0 312 293 44 00 

c) Faks No : 0 312 244 90 78 

2 - Ġhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Ankara ġeker Fabrikası 2017/2018 kampanya döneminde 

her vardiyada 8 kiĢi olmak üzere toplam 24 iĢçi ile 

Fabrikamıza gelen araçlardan, numune alım aleti ile 

pancar numunesi alma, yıkama cihazlarında yıkama; taĢ, 

çamur, otlarının ayrılması ile fire tespiti yapma ve 

yıkanmıĢ pancardan freze ile en az 500 gr kıyım numunesi 

alınıp Ģeker yüzdelerinin tayini yaptırılacak ve bu iĢlemler 

Fabrikamızdaki mevcut mekanik ve elektronik cihazlarla 

yaptırılacaktır. 

b) Yapılacağı Yer : Ankara ġeker Fabrikası  

c) ĠĢin Süresi  : 11.09.2017 ile 11.12.2017 tarihleri arası olup (Tahmini 92 

Gün) Ankara ġeker Fabrikası 2016/2017 kampanya 

dönemidir.  

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Ankara ġeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 21.06.2017 Saat 10.00 

4 - Ġhale dokümanı Ankara ġeker Fabrikası Ticaret Servisi (AyaĢ Yolu 18 Km. Etimesgut/ 

ANKARA) adresinde görülebilir ve ¨ 118,00 (Y.Yüzonsekiztürklirası) bedel karĢılığında aynı 

adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

5 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (AltmıĢ) takvim 

günü olmalıdır. 

8 - Ġhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. Ġsteklilerin veya 

kanuni vekillerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

9 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu Ġhale SözleĢmeleri 

Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye ġeker 

Fabrikaları A.ġ. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

TeĢekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 5008/1-1 
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KĠREÇ TAġI SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Kireç TaĢı Temini, T.ġ.F.A.ġ. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dâhilinde açık 

ihale usulü ile ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır. 

Ġhale Kayıt Numarası : 2017/278670 

1 - Ġdarenin 

a) Adı : Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ. MuĢ ġeker Fabrikası 

b) Adresi : MuĢ-Bitlis karayolu üzeri 8. Km. Merkez/MUġ 

c) Tel. ve Faks Numarası : 436 215 12 80 / 436 215 13 30 

2 - Ġhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : SözleĢme ve ġartname esasları dahilinde (± %20 toleranslı) 

12.000 ton kireç taĢı temin edilmesi. 

b) Teslim Yeri : MuĢ ġeker Fabrikası Stok Sahası 

c) ĠĢin Süresi : Ġlk teslimat 15 Temmuz 2017 tarihinde olmak üzere, 

Fabrikanın vereceği termin programına göre teslim 

edilecektir. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı Yer : MuĢ ġeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarih ve Saati : 21.06.2017 ÇarĢamba günü saat 10:00  

4 - Ġhale Ģartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

5 - Ġhale dokümanı MUġ ġeker Fabrikası Müdürlüğü Ticaret Servisinde görülebilir ve 

ihale dokümanı (K.D.V. Dahil) 118,00 ¨ (Y. Yüzonsekiz Türk Lirası) karĢılığı aynı adresten 

temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler, 21.06.2017 ÇarĢamba günü saat 10.00’a kadar MuĢ ġeker Fabrikası 

Müdürlüğü Bitlis Yolu Üzeri 8.Km. Merkez/MUġ adresindeki Fabrikamız HaberleĢme Servisine 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam 

bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır. 

8 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

günü olmalıdır. 

10 - Ceza ve yasaklamaya iliĢkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu Ġhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununa tabi değildir. 5168/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığından: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 5159/1-1 
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İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığından: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 5160/1-1 
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İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığından: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 5161/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) Ġhale kayıt Numarası alınmamıĢtır. 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı Çameli Orman ĠĢletme Müdürlüğü Ġl/Ġlçe DENĠZLĠ/ÇAMELĠ 

Adresi Çameli / DENĠZLĠ Tel-Faks 0 258 571 5145 - 0 258 571 5019 

Posta Kodu 20980 E-Mail camelioim@ogm.hs01.kep.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Osman MUTLUTÜRK  

Adresi 
Alcı Mahallesi Alcı Sk. No: 139 

Acıpayam / DENĠZLĠ 
 

T.C. Kimlik No 37666164920  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil No   

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (X) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 5137/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) Ġhale Kayıt Numarası AlınmamıĢtır 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı-Orman Genel Müdürlüğü 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin 

Adı 
TOSYA ORMAN ĠġLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ 
Ġl/Ġlçe KASTAMONU/TOSYA 

Adresi TOSYA Tel-Faks 03663131361-03663131222 

Posta Kodu 37300 E-Mail  

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Osman ERDOĞAN  

Adresi 
Yeni Sanayi Dokumacılar Sitesi 

No: 2 
 

T.C. Kimlik No 21232671790  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Tosya/KASTAMONU  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
002214  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (X) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 5138/1-1 
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İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 5151/1-1 



Sayfa : 132 RESMÎ GAZETE 6 Haziran 2017 – Sayı : 30088 

 

Çankaya Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden: 

Ankara Ġl Müdürlüğü Maarif BaĢkanlığı tarafından yapılan inceleme ve soruĢturma 

sonucunda düzenlenen 4/4/2017 tarihli ve 663.07/13 sayılı raporda. 

Çankaya Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 11/4/2017 tarih ve 663.07/4982700 sayılı 

yazısı. 

Fatma ÖZEK - Çankaya Aziz Altınpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türk Dili ve 

Edebiyatı Öğretmeni. 

MALĠ YÖNDEN: 

16/2/2017 tarihinden itibaren yapılan ödemelerin yasal faiziyle tahsil edilmesi gerektiği 

teklifi getirilmiĢtir. 

7201 sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur. 5105/1-1 

—— • —— 

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aĢağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör kadrosuna 2547 

sayılı Yükseköğretim Kanununun 26. Maddesine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre Öğretim Üyeleri alınacaktır. 
 

FAKÜLTE BÖLÜMÜ/ANABĠLĠM DALI KADRO UNVANI ADET 

Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Profesör 1 

Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Profesör 2 
 

BAġVURU ĠġLEMLERĠ: 

Profesör kadrosu için, baĢvuracak adayların 2547 sayılı Kanunun 26. maddesinde 

belirtilen Ģartlar ile baĢvurduğu bölüm/anabilim dalı ve baĢlıca araĢtırma eserini belirttikleri 

müracaat dilekçelerine özgeçmiĢlerini, 1 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanın noter onaylı suretini, 

Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, merkezi 

yabancı dil sınav sonuç belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara 

yapılan atıfları, yönettiği doktora çalıĢmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve 

belgeleyen 6 (Altı) takım dosyayı da ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. 

Son baĢvuru tarihi ilanın yayınlanmasından itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. 

Müracaatlar Ģahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan baĢvurular 

kabul edilmeyecektir. (YurtdıĢından alınan tüm diplomaların ilgili makamlarca denkliğinin 

alınmıĢ olması gerekmektedir.) 

Ġlan olunur. 5134/1-1 
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME ĠLANI 

05.06.2017 tarihli ve 30087 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Öğretim Üyesi ilanımızda 

Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi ĠĢletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı 

Profesör ilanımızın açıklaması ile Üretim Yönetim ve Pazarlama Ana Bilim Dalı Profesör 

ilanımızın açıklaması sehven hatalı yayımlanmıĢtır. Doğrusu aĢağıdaki gibidir. 

Duyurulur. 

 

ĠLGĠLĠ BĠRĠM 

PROFESÖR 

ARANAN ÖZEL ġARTLAR Derece Adet 

ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ 

ĠĢletme Bölümü 
  ĠĢletmelerde kriz yönetimi ve kurumsal 

yönetim konularında çalıĢmaları olmak. 
Yönetim ve Organizasyon Ana 

Bilim Dalı 
1 1 

Üretim Yönetim ve Pazarlama Ana 

Bilim Dalı 
1 1 

Teknoloji kabul modelleri, tüketici 

davranıĢları ve hizmet pazarlaması 

konularında çalıĢmaları olmak. 
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İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektörlüğünden: 

2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili 

maddelerine göre üniversitemizin akademik birimlerine öğretim üyeleri alınacaktır. 

BaĢvuru KoĢulları: 

• Adayların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunundaki genel koĢulları, 5772 sayılı Kanun 

uyarınca Ġstanbul Kemerburgaz Üniversitesi tarafından belirlenen ―Atama-Terfi Kriterleri’ni ve 

kadrolarının karĢısında belirtilen özel koĢulları karĢılıyor olmaları gerekir. 

Bütün Kadrolar için Gerekli BaĢvuru Belgeleri: 

• BaĢvuru dilekçesi; 

• YÖK formatında detaylı özgeçmiĢ ve yayın listesi; (Üniversitemiz web sayfası Ġnsan 

Kaynakları bölümündeki YÖK Formatındaki özgeçmiĢin doldurulması gerekmektedir.) 

• Lisans / Yüksek Lisans / Doktora diplomalarının noter tasdikli örneği; 

• Yurt dıĢından doktora alan adaylar için, YÖK denklik belgesinin aslı ya da noter tasdikli 

örneği; 

• YÖK tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarına iliĢkin sonuç belgesi aslı veya noter 

tasdikli örneği; 

• Nüfus cüzdanı fotokopisi; 

• 2 adet vesikalık fotoğraf; 

• Herhangi bir kamu kuruluĢunda çalıĢanların (daha önce çalıĢıp ayrılsalar dahi) 

çalıĢtıkları kurumdan alacakları ayrıntılı hizmet belgelerini dosyalarında sunmaları zorunludur. 
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Profesör kadrolarına baĢvuracak adayların baĢvuru belgelerine bilimsel çalıĢma ve 

yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına baĢvuracak 

adayların baĢvuru belgelerine bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerek, 

aĢağıdaki adrese Ģahsen veya posta yoluyla baĢvuruda bulunmaları gerekmektedir. Profesör 

kadrolarına baĢvuranların yayın dosyalarındaki eserlerden biri ―baĢlıca araĢtırma eseri‖ olarak 

belirtilmelidir. 

Son baĢvuru tarihi ilanın Resmi Gazete’de yayımlanma tarihinden itibaren 15 gündür. 

Süresi içinde yapılmayan veya eksik evrakla yapılan baĢvurular kabul edilmeyecektir.  

BaĢvuru Adresi:  

• BaĢvurular, Ġstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Ġnsan Kaynakları Daire BaĢkanlığı’na 

(Mahmutbey Mah., Dilmenler Cad., Bağcılar, Ġstanbul) Ģahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. 

 

Fakülte Bölüm Unvan 

Kadro 

Sayısı Özel ġart 

Ġktisadi, 

Ġdari ve 

Sosyal 

Bilimler 

Ekonomi Profesör 1 

Adayların, Ġstatistik ve/veya 

Ekonometri alanında doktora sahibi, 

tercihen R ve/veya Matlab konusunda 

deneyimli olmaları gerekmektedir. 

ĠĢletme Profesör 1 

Adayların Doçentliğini finans alanında 

almıĢ olmaları, Sermaye Piyasaları 

alanında uzmanlaĢmıĢ olmaları ve bu 

alanda Ġngilizce ders verebiliyor 

olmaları gerekmektedir. Ayrıca 

adayların Üniversitemizce belirlenerek 

web sitesinde ilan edilmiĢ olan 

Profesörlüğe atanmak için gerekli 

asgari koĢulları sağlıyor olmaları 

gerekmektedir. 

Güzel 

Sanatlar ve 

Tasarım 

Sinema ve 

Televizyon 

Yardımcı 

Doçent 
1 

Radyo Televizyon ve Sinema 

bölümünden lisans mezunu olup Film 

Tasarımı Anabilim Dalında doktora 

yapmıĢ olmak. Sinema Tekniği 

alanında yetkin olmak. 

Uygulamalı 

Bilimler 

Yönetim BiliĢim 

Sistemleri 
Profesör 1 

Adayların Kamu Finansmanı, Finansal 

Ġktisat, Uluslararası Ġktisat alanlarının 

en az birinde uzman, tercihen 

mikrosimülasyon konusunda deneyimli 

olmaları gerekmektedir. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)  50 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
2017/10260 Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna Hersek Arasında İade Anlaşmasının

Onaylanması Hakkında Karar
2017/10308 Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret

Anlaşması ile Kurulan Ortak Komite’nin Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova
Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması’nın ‘Menşeli Ürünler’
Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Ek I’ini Değiştiren
2/2016 Sayılı Kararın Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARI
2017/10319 Kütahya İli, Merkez İlçesi, Parmakören Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan

Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi
Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER
— Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu

ile İlgili Yönetmelik (2000/14/AT)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik
— Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Finansal Holding Şirketleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
— Başkent Üniversitesi Türk Mutfak Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Türk-Alman Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2017/7)
— Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ
— Gümrük Muafiyeti Tebliği (Seri No: 2)

KURUL KARARI
— Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 03/05/2017 Tarihli ve 12944 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
— Anayasa Mahkemesinin 1/3/2017 Tarihli ve 2014/5831 Başvuru Numaralı Kararı

NOT: 5/6/2017 tarihli ve 30087 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Milletlerarası
Andlaşmalar ile 2. mükerrer sayılı Resmî Gazete’de 2017/10430 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı yayımlanmıştır.

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri


