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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA 

SEÇME KARARI

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un

12. ve 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun’un 4. madde-

leri uyarınca; 11/6/2018 günü yapılan seçimde, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına Anayasa

Mahkemesi Üyesi Sayın Hicabi DURSUN seçilmiştir.

—— • ——
YÖNETMELİKLER



Sayfa : 2                                 RESMÎ GAZETE                             12 Haziran 2018 – Sayı : 30449



12 Haziran 2018 – Sayı : 30449                             RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 3



Sayfa : 4                                 RESMÎ GAZETE                             12 Haziran 2018 – Sayı : 30449



12 Haziran 2018 – Sayı : 30449                             RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 5



Sayfa : 6                                 RESMÎ GAZETE                             12 Haziran 2018 – Sayı : 30449



12 Haziran 2018 – Sayı : 30449                             RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 7



Sayfa : 8                                 RESMÎ GAZETE                             12 Haziran 2018 – Sayı : 30449



12 Haziran 2018 – Sayı : 30449                             RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 9



Sayfa : 10                               RESMÎ GAZETE                             12 Haziran 2018 – Sayı : 30449



12 Haziran 2018 – Sayı : 30449                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 11



Sayfa : 12                               RESMÎ GAZETE                             12 Haziran 2018 – Sayı : 30449



12 Haziran 2018 – Sayı : 30449                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 13



Sayfa : 14                               RESMÎ GAZETE                             12 Haziran 2018 – Sayı : 30449



12 Haziran 2018 – Sayı : 30449                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 15



Sayfa : 16                               RESMÎ GAZETE                             12 Haziran 2018 – Sayı : 30449



12 Haziran 2018 – Sayı : 30449                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 17



Sayfa : 18                               RESMÎ GAZETE                             12 Haziran 2018 – Sayı : 30449



12 Haziran 2018 – Sayı : 30449                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 19



Sayfa : 20                               RESMÎ GAZETE                             12 Haziran 2018 – Sayı : 30449



12 Haziran 2018 – Sayı : 30449                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 21



Sayfa : 22                               RESMÎ GAZETE                             12 Haziran 2018 – Sayı : 30449



12 Haziran 2018 – Sayı : 30449                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 23



Sayfa : 24                               RESMÎ GAZETE                             12 Haziran 2018 – Sayı : 30449



12 Haziran 2018 – Sayı : 30449                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 25



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA KATKI MADDELERİNİN SPESİFİKASYONLARI

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/4/2017 tarihli ve 30027 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk
Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddelerinin Spesifikasyonları Hakkında Yönetmeliğin EK-1’indeki
“Spesifikasyonları Belirtilen Gıda Katkı Maddeleri Listesi” başlıklı listede yer alan “E 203
KALSİYUM SORBAT” adlı katkı maddesine ait satır yürürlükten kaldırılmış ve aynı listede
yer alan E 452 (iv) KALSİYUM POLİFOSFAT adlı katkı maddesinden sonra gelmek üzere
aşağıdaki satır eklenmiştir.

“E 456 POTASYUM POLİASPARTAT”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin EK-2’sindeki “Gıda Katkı Maddelerinin Spesifikas-

yonları” başlıklı listede yer alan E 203 KALSİYUM SORBAT adlı katkı maddesine ait spesi-
fikasyon yürürlükten kaldırılmış, E 330 SİTRİK ASİT adlı katkı maddesine ait spesifikasyonda
tanıma ilişkin spesifikasyon aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, E 452 (iv) KALSİYUM POLİFOSFAT
adlı katkı maddesine ait spesifikasyondan sonra gelmek üzere aşağıdaki spesifikasyon eklenmiş
ve E 460 (i) MİKROKRİSTALİN SELÜLOZ, SELÜLOZ JEL adlı katkı maddesine ait spesi-
fikasyonda çözünürlüğe ilişkin spesifikasyon aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“Tanım: Sitrik asit, limon veya ananas suyu gibi kaynaklardan ge-
ri kazanım ile ya da Candida spp. veya Aspergillus ni-
ger’in toksikojen olmayan suşları kullanılarak karbon-
hidrat çözeltilerinin veya başka bir uygun besiyerinin fer-
mentasyonu ile üretilir.”  

“E 456 POTASYUM POLİASPARTAT
Eş anlamlılar:
Tanım: Potasyum poliaspartat, L-aspartik asit ve potasyum hid-

roksitten üretilen poliaspartik asidin potasyum tuzudur.
Isıl işlem, aspartik asidi çözünmeyen polisüksinimide
dönüştürür. Polisüksinimid, halkanın açılması ve birim-
lerin polimerizasyonuna olanak sağlayan potasyum hid-
roksit ile muamele edilir. Son adım, açık ten rengi toza
sebep olan püskürtmeli kurutma fazıdır. 

CAS numarası: 64723-18-8
Kimyasal adı: L-aspartik asit, homopolimer, potasyum tuzu
Kimyasal formülü: [C4H4NO3K]n

Ortalama molekül ağırlığı: Yaklaşık 5.300 g/mol
Analiz: Kuru madde bazında %98’den az olmamalıdır.
Tanecik büyüklüğü: 45 μm’den az olmamalıdır (45 μm’den az olan tanecik-

lerin ağırlığı %1’den fazla olmamalıdır).
Tanımlama: Açık kahverengi kokusuz bir toz
İdentifikasyon:

Çözünürlük: Suda çok iyi çözünür, organik çözücülerde az çözünür.
pH değeri: 7,5 – 8,5 (%40’lık sulu çözelti)
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Saflık:

Sübstitüsyon derecesi: Kuru madde bazında %91,5’ten az olmamalıdır.

Kurutma kaybı: %11’den fazla olmamalıdır (105 °C’de, 12 saat).

Potasyum hidroksit: %2’den fazla olmamalıdır.

Aspartik asit: %1’den fazla olmamalıdır.

Diğer safsızlıklar: %0,1’den fazla olmamalıdır.

Arsenik: 2,5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 1,5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Civa: 0,5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 0,1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.”

“Çözünürlük: Su, etanol, eter ve seyreltik mineral asitlerde çözünmez. Sodyum hid-

roksit çözeltisinde (konsantrasyon: 50 g NaOH/L) esas olarak çözünmez veya tamamen çö-

zünmez.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

—— • ——
İçişleri Bakanlığından:

JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı

Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanlarına, yönetimine, işletilmesine, gelir ve giderlerine

mali ve idari işlemlerine, denetimine ilişkin usul ve esasları düzenler.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat,

Görev ve Yetkileri Kanununun 13/A maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademi: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisini,

b) Bakan: İçişleri Bakanını,

c) Başkan: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanını,

ç) Başkan Yardımcısı: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkan Yardımcısını,

d) Dekan: Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi Dekanını,

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

3/4/2017 30027 (Mükerrer)
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e) Döner Sermaye İşletmesi: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Döner

Sermaye İşletmesini,

f) Gelir: Öz kaynakta artışa neden olan her türlü işlemi,

g) Gider: Öz kaynakta azalışa neden olan her türlü işlemi,

ğ) Harcama Yetkilisi: Bütçe ile ödenek tahsis edilen her bir işletmenin en üst yöneticisini

veya anılan görevi yürütmekle görevlendirilen kişiyi,

h) Hesap Dönemi: Maliye Bakanlığınca aksi kararlaştırılmadıkça malî yılı,

ı) İşletme: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Döner Sermaye İşletmesini,

i) İşletme Şube Müdürlüğü: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Döner

Sermaye İşletmesi Müdürlüğünü,

j) İşletme Şube Müdürü: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Döner Ser-

maye İşletmesi Şube Müdürünü,

k) Muhasebe Birimi: Gelir ve alacakların tahsili, giderlerin ve borçların hak sahiplerine

ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgi-

lilere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlan-

ması işlemlerini yürüten birimi,

l) Muhasebe Yetkilisi: Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesinden ve muhasebe biriminin

yönetiminden sorumlu, usulüne göre atanmış yöneticiyi,

m) Proje: Tamamlandığında bilime evrensel veya ulusal ölçülerde katkı yapması, ül-

kenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenen çalış-

mayı,

n) Yönetim Kurulu: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

Faaliyet alanları

MADDE 4 – (1) Döner sermaye işletmesinin, faaliyet alanına giren iş ve hizmetler aşa-

ğıda gösterilmiştir:

a) Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile tüm kamu ve özel

kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duydukları akademinin görev ve sorumluluk alanına ilişkin

hukuki, idari, eğitimsel ve uygulamaya yönelik alanlarda; bilimsel görüş ve proje hazırlamak,

seminer, kurs, sertifika ve eğitim programları düzenlemek, danışmanlık ve bilirkişilik hizmeti

vermek, sınav ve diğer faaliyetleri yapmak.

b) İç güvenlikle ilgili her türlü bilimsel ve uygulamaya yönelik araştırmalar yapmak

ve sonuçlarının yayınlanmasını, basımını, uygulanmasını ve denetimini sağlamak.

c) Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinin faaliyetleriyle üretilen ve ilgili mevzuat

ile kurum dışı kullanımında sakınca görülmeyen her türlü yazılı, görsel ve işitsel eserleri basılı

veya elektronik ortamda bedeli karşılığında diğer gerçek ve tüzel kişilere satmak, kiralamak.

ç) Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi bünyesinde bulunan atış, eğitim ve spor tesisleri

gibi yerlerde seminer, kurs, sertifika ve eğitim programları ve diğer faaliyetleri düzenlemek.

d) Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı ve bağlı birimlerin eğitim, öğre-

tim ve diğer görevleri ile ilgili faaliyetlerine destek sağlamak.

(2) Döner sermaye işletmesi, çalışmaları sırasında eğitim ve öğretim ile bunlara katkıda

bulunan uygulamaları ön planda tutar.
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İKİNCİ BÖLÜM

Yönetim

Yönetim

MADDE 5 – (1) Döner sermaye işletmesi hizmetleri, Yönetim Kurulu, harcama yetki-

lisi, işletme şube müdürü, gerçekleştirme görevlileri, muhasebe yetkilisi, veznedar, taşınır mal

hesap sorumlusu, taşınır mal sorumlusu, mutemet ve diğer görevliler tarafından yürütülür.

(2) Döner sermaye işletmesinin yönetim kurulu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi

Yönetim Kuruludur. Bu işletmenin harcama yetkilisi Başkandır. Başkan, bu yetkisini uygun

gördüğü ölçüde yardımcılarına, dekanlara, enstitü müdürü ve yüksekokul komutanlarına dev-

redebilir.

İşletme şube müdürü ve görevleri

MADDE 6 – (1) Döner sermaye işletme şube müdürü, Başkan tarafından atanır. İşletme

Müdürünün görevleri şunlardır:

a) İşletmenin idari, malî ve teknik işlerini, kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, çalışma

programları, bütçe esasları ve işletmecilik ilkelerine uygun biçimde yürütmek.

b) Döner sermaye kadrolarına atanan veya görevlendirilen memurlar ile işletmeye alınan

işçilerin görevlerini iş bölümü esasları dâhilinde düzenlemek, izlemek ve denetlemek.

c) Döner sermaye memurlarının atamalarını teklif etmek ve işletmeye işçi alınması, çı-

karılması ve işçilerin özlük haklarına ilişkin işleri yapmak.

ç) İşletmenin çalışma programlarının ve bütçe tasarılarının zamanında hazırlanmasını

sağlamak.

d) Canlı ile diğer demirbaşlar ve malzemelerin iyi bir şekilde kullanılmasını, saklan-

masını, korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almak.

e) Depo ve taşınır mal hesap işlemlerinin usulüne göre yürütülmesini sağlamak, gerekli

denetimi yapmak.

Gerçekleştirme görevlileri

MADDE 7 – (1) Döner sermayeden yapılacak giderler ile tahsil edilecek gelirlerin ta-

hakkuk işlemleri, harcama yetkilisinin veya anılan görevi yürütmekle görevli kişinin uygun

gördüğü ölçüde yetkilerini devrettiği kişiler tarafından, yetki kademesinde kendilerinden sonra

gelen ve yönetici niteliğindeki kişiler arasından görevlendirilecek gerçekleştirme görevlileri

tarafından yerine getirilir.

(2) Harcama yetkilisi, kendisine en yakın üst kademe yöneticilerinden birisini veya bir-

kaçını ödeme emri belgesini düzenlemek üzere görevlendirir. Görevlendirilen bu kişiler de ger-

çekleştirme görevlisi olup, harcama birimindeki ön malî kontrol görevini yaparlar. Bu görevi

yürütenler, diğer gerçekleştirme görevlileri tarafından düzenlenen belgeler üzerinde yapmaları

gereken kontrollerden sorumludurlar.

Gerçekleştirme görevlilerinin görevleri

MADDE 8 – (1) Gerçekleştirme görevlileri gider ve gelirlere ilişkin tahakkuk belgeleri

üzerinde aşağıda belirtilen hususları aramakla yükümlüdür:

a) Yeteri kadar ödenek bulunması.

b) Giderlerin bütçedeki tertiplere uygun olması.

c) Gelirlerin ve giderlerin kanun, tüzük, kararname ve yönetmeliklere uygun olması.
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ç) Maddi hata bulunmaması.
d) Ödeme emrine bağlanması gereken taahhüt ve tahakkuk belgelerinin tamam olması.
e) İstihdamın kadro dâhilinde bulunması.
f) Gelir ve giderler için gerekli defter, fatura, fiş ve sair belgelerin mevzuata uygun şe-

kilde hazırlanması.
Döner sermaye muhasebe yetkilisi
MADDE 9 – (1) Döner Sermaye İşletmesinin muhasebe hizmetleri, Maliye Bakanlı-

ğınca kurulacak Döner Sermaye Muhasebe Birimince yürütülür.
(2) Muhasebe yetkilisinin geçici veya sürekli olarak görevinden ayrılması halinde, mu-

hasebe yetkilisi görevi Maliye Bakanlığınca vekâleten görevlendirilecek personel tarafından
yürütülür.

Birleşemeyecek görevler
MADDE 10 – (1) Harcama yetkilisi, muhasebe yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi

görevlerinden ikisi bir kişi üzerinde birleşemez.
Vezne işlemleri
MADDE 11 – (1) Bütün ödemelerin ilgilinin banka hesabına gönderme emri düzen-

lenmesi suretiyle aktarılması esastır. Ancak, ilgililerin talepleri halinde alındığı gün iade edilen
teminat ve depozito niteliğindeki ödemeler ile Maliye Bakanlığınca kasadan yapılması bildi-
rilen diğer ödemeler muhasebe birimlerince, kasadan veya çek düzenlenmek suretiyle bankadan
yapılabilir.

(2) Kasadan yapılacak ödeme miktarları ile ertesi günü yapılacak harcamaları karşıla-
mak amacıyla kasada bulundurulacak nakit miktarı için Maliye Bakanlığınca genel ve özel
bütçeli saymanlıklarda uygulanmak üzere yayımlanan genel tebliğlerdeki limitler uygulanır.
Kasa fazlası paralar, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin
Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin dördüncü fıkrası hükmüne göre yapılan
düzenlemelere istinaden belirlenecek banka şubelerinde muhasebe birimi adına açılacak hesaba
yatırılır.

Giderlerin ödenmesine ilişkin belgeler
MADDE 12 – (1) Döner sermaye işletmesinden yapılacak giderler için 31/12/2005 ta-

rihli ve 26040 (3.Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezî Yönetim Harcama
Belgeleri Yönetmeliği uygulanır.

Taşınır mal hesap sorumlusu
MADDE 13 – (1) Döner sermaye işletmesinde taşınır mal hesap işleri, taşınır mal say-

manına karşı sorumlu olan ve kefalete tabi taşınır mal hesap sorumlusu tarafından yapılır. Hesap
sorumlusu ilgili amirin teklifi üzerine Başkan tarafından atanır.

(2) Taşınır Mal Hesap Sorumlusunun izin veya hastalık gibi nedenlerle görevi başında
bulunmadığı zamanlar, bu görev, işletmenin kefalete tâbi diğer memurlarından birisi tarafından
yerine getirilir.

Taşınır mal hesap sorumlusunun görevleri
MADDE 14 – (1) Taşınır mal hesap sorumlusunun görevleri şunlardır:
a) 21/6/2010 tarihli ve 2010/616 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan

Türk Silahlı Kuvvetleri, Millî İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Taşınır Mal
Yönetmeliği gereğince taşınır mal hesap işlerini yürütmek, bunlarla ilgili kayıt ve defterleri
tutmak.
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b) Taşınır mal kayıtlarına ilişkin defter ve belgeleri saklamak.
c) Taşınır mal saymanına taşınır mal hesabını vermek.
ç) Taşınır mal sorumlusu bulunmadığı hallerde taşınır mal sorumlusunun görevlerini

yapmak.
d) Depo işlemlerini kontrol etmek.
e) Yetkililerce verilecek diğer işleri yapmak.
Taşınır mal sorumlusu
MADDE 15 – (1) Döner sermaye işletmesinin çalışma konusu ve taşınır mal işlemle-

rinin hacmi göz önünde tutularak gerekli görülen hallerde aşağıda belirtilen işlerin yürütülmesi
için ayrıca taşınır mal sorumlusu görevlendirilebilir.

(2) Taşınır mal sorumlusu taşınır mal hesap sorumlularına ilişkin usule göre atanırlar.
Görevden ayrı kalınan hallerde de aynı esaslar uygulanır.

Taşınır mal sorumlusunun görevleri
MADDE 16 – (1) Taşınır mal sorumlusunun görevleri şunlardır:
a) Deponun sevk ve idaresini sağlamak.
b) Gerek hariçten satın alınarak ve gerekse işletme tarafından üretilerek depoya giren

her türlü madde, eşya, makine, taşıt, malzeme ve benzeri şeylerin kaydını tutmak, muhafaza
etmek, bunları yangın, çürüme, bozulma, akma gibi her türlü tehlike ve zararlardan korumak,
kendisinin alamayacağı koruma tedbirleri için ilgililere yazılı olarak bilgi vermek.

c) Depo stok kartlarının kartoteks usulü ile tutulmasını sağlamak.
ç) Depoya giren malzeme ve malları tasnifli, tertipli ve iyi bir durumda muhafaza et-

mek.
d) Depoya giren ve (b) bendinde sayılan malzeme ve eşyayı yetkililerin yazılı emirlerine

dayanarak, belge karşılığında ilgililere vermek.
e) Başka yerlerden gelen veya satın alınan malları muayene komisyonlarına muayene

ettirmek ve ambara girişlerini düzenlemek.
f) Depodan sevk edilecek mal ve malzemenin sevk belgelerini düzenlemek, sevki sağ-

lamak.
g) Depo mizanlarını çıkarmak ve bunların muhasebe ile uygunluğunu sağlamak.
ğ) Depoda saklanan malzeme ve eşyalarda meydana gelen hasarlar için gerekli tuta-

nakları düzenlemek, kayıtlardan çıkarılacak veya imha edilecek malzeme ve eşya için gerekli
işlemleri yaparak taşınır mal hesap sorumlusuna vermek.

h) Taşınır mal saymanı ve diğer yetkililerin verecekleri işleri yapmak.
Deponun sayımı
MADDE 17 – (1) Döner sermaye işletmesinin deposu, her malî yılın sonunda harcama

yetkilisince görevlendirilecek bir komisyon tarafından sayıma tabi tutularak sayım sonuçları
cetvellere yazılır. Depo noksanı, normal fireler göz önünde tutularak saptanır. Depo fazlası
gelir kaydedilir. Taşınır mal hesap ve mal sorumluları, depo ve depo işlemlerinden dolayı mü-
teselsilen sorumludur.

Muhasebe yetkilisi mutemetleri
MADDE 18 – (1) Muhasebe birimince tahsilinde güçlük görülen döner sermaye gelir-

leri, 1/5/2007 tarihli ve 26509 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler
Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 19 uncu maddesine göre mutemetliği onaylanan kefalete
tabi muhasebe yetkilisi mutemetlerince tahsil edilir.
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Tahsil işlemleri

MADDE 19 – (1) Muhasebe yetkilisi mutemetlerine uygun görülecek sayıda muhasebe

yetkilisi mutemedi alındısı verilir. Muhasebe yetkilisi mutemetlerince tahsil edilen paralar, mu-

hasebe yetkilisi mutemedi alındılarının tarih ve numarası itibarıyla, muhasebe yetkilisi mute-

metleri kasa defterine kaydedilir.

(2) Mutemetlerce yapılan tahsilat Maliye Bakanlığınca çıkarılan genel tebliğlerde be-

lirtilen süre ve miktarlar dâhilinde döner sermaye muhasebe birimine yatırılır. Tahsilat mikta-

rının Maliye Bakanlığınca tespit edilen miktara ulaşması halinde tahsil edilen para en geç iz-

leyen gün döner sermaye muhasebe birimine yatırılır.

(3) Muhasebe birimince para tahsil edildikten veya mutemetçe bankaya para yatırıldık-

tan sonra mutemetçe tutulan Muhasebe Yetkilisi Mutemetleri Kasa Defterine “…..numara-

dan….numaraya kadar muhasebe yetkilisi mutemedi alındısı ile kasa defteri kayıtları karşılaş-

tırılmış, defter kayıtlarının doğru olduğu görülmüş ve alındıların kapsamı olan……lira ……

tarihli ve…..sayılı Alındı Belgesi ile tahsil edilmiştir/bankaya yatırılmıştır.” şeklinde kayıt ko-

nulur ve ilgililerce imzalanır. Ayrıca, son tahsilata ilişkin Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Alın-

dısının arkasına da “…..numaradan…….numaraya kadar olan alındılar kasa defterine tam ve

hatasız kaydedilmiş ve bu alındılarla tahsil edilen toplam ….lira….tarihli ve sayılı Alındı Bel-

gesi karşılığında saymanlığa/bankaya yatırılmıştır.” şeklinde kayıt konulur ve ilgililerce imza-

lanır.

(4) Muhasebe yetkilisi her zaman muhasebe yetkilisi mutemetlerini kontrol edebilir.

Devir ve teslim

MADDE 20 – (1) Sayman, veznedar, taşınır mal sorumlusu gibi para ve mal işleri ile

görevli memurlar arasındaki devir-teslim işlemlerinde, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet

Memurları Kanunu hükümleri uygulanır.

Kayıt usulleri

MADDE 21 – (1) Döner Sermaye muhasebe birimince tutulacak defterler ve muhasebe

kayıtları, Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yü-

rütülür.

Döner sermaye işletmesi şube müdürlüğü kuruluşunda görev yapan personelin

görevleri

MADDE 22 – (1) Döner Sermaye İşletmesi Şube Müdürlüğü kuruluşunda görev yapan

personelin görevleri Başkanlıkça çıkarılan yönerge ile belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sermaye, Gelir ve Giderler

Sermaye

MADDE 23 – (1) Döner sermaye işletmesinin sermaye limiti 10.000.000,00- (On mil-

yon) Türk Lirasıdır. Bu miktar Başkanın önerisi ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine

artırılabilir.

Sermaye kaynakları

MADDE 24 – (1) Başlangıç sermayesi Jandarma Genel Komutanlığı Bütçesinden kar-

şılanır.
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(2) İşletmenin sermaye kaynakları;

a) Jandarma Genel Komutanlığı bütçesine konulacak ödeneklerden,

b) Ayni yardımlardan,

c) İşletme faaliyetlerinden elde edilecek kârlardan,

ç) Bağış ve yardımlardan,

oluşur.

(3) İşletmenin ödenmiş sermaye tutarı, tahsis edilen sermaye tutarına ulaşıncaya kadar,

elde edilen dönem sonu kârları ödenmemiş sermayelerine mahsup edilir. Bağış ve yardımlar,

varsa öncelikle ödenmemiş sermayeye mahsup edilir. Ödenmiş sermaye tutarı, tahsis edilen

sermaye tutarına ulaştıktan sonra elde edilen bağış ve yardımlar, tahsis edilen sermaye tutarına

bakılmaksızın sermayeye eklenir. Ödenmiş sermaye tutarı, tahsis edilen sermaye tutarına ulaş-

tıktan sonra elde kalan yıl sonu kârı döner sermaye işletmesinin hizmetlerinde kullanılmak

üzere ertesi yılın gelirlerine ilave edilir.

(4) Döner sermaye işletmesinin zararları Geçmiş Yıllar Zararları Hesabında ertesi yıllar

kârlarından mahsup edilmek üzere bekletilir.

Gelirler

MADDE 25 – (1) Döner sermaye işletmesinin gelirleri şunlardır:

a) Döner sermaye işletmesinin faaliyet alanları ile ilgili mal ve hizmet satışından elde

edilen gelirler.

b) Kitap satışı, spor tesislerinde açılacak olan kurslardan elde edilecek kazanımlar.

c) Kongre, sempozyum, tören vb. organizasyonlarda ve Akademi içinde yapılacak olan

aktivite gelirleri.

ç) Diğer gelirler.

Giderler

MADDE 26 – (1) Döner sermaye giderleri şunlardır:

a) 4 üncü maddede yer alan hizmet ve faaliyetlerde kullanılmak üzere, mal, hizmet ve

bina alım giderleri, 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu hükümlerine göre alınacak ta-

şıtların alım ve bakım giderleri, hizmet binalarının yapım, bakım, onarım ve kira giderleri, ta-

nıtım, kurs ve eğitim giderleri, ek ders, harcırah, telif, tercüme, haberleşme ve ilan giderleri,

bilgisayar donanım, ekipman, yazılım ve danışmanlık giderleri, sigorta giderleri, tüketim mal-

zemesi ile ders araç ve gereç alımı giderleri.

b) Döner sermaye işlerinde kullanılacak her türlü demirbaş, mefruşat, kırtasiye, haber-

leşme giderleri ve döner sermaye faaliyet alanına giren işlerle ilgili diğer giderler.

c) Münhasıran döner sermaye işletmesi tarafından kullanılan binaların elektrik, su ve

yakıt giderleri.

ç) Döner Sermaye işletmesinin faaliyet alanları ile sınırlı olmak üzere yapılan bilimsel

araştırma ve bu araştırma sonuçlarına ilişkin yapılacak basım ve yayım giderleri.

d) Döner sermaye gelirlerinden tahsil edilen kısmın en az %5’i, Akademi bünyesinde

yürütülen bilimsel araştırma projelerinin finansmanı için kullanılır. Bilimsel araştırma proje-

lerine ilişkin ödenekler, Akademi Yönetim Kurulunca gerekli görüldüğü takdirde, her bir proje

için avans verilmek suretiyle de kullandırılabilir.
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Ücret tarifesinin tespiti

MADDE 27 – (1) İşletmede üretilen mal ve hizmetlerin ücret tarifesinin tespitinde,

maliyet fiyatlarının altında olmamak kaydıyla piyasa fiyatları göz önünde tutulur. Mal ve hiz-

metlerin fiyatları, ilgili birim yöneticilerinin teklifi alınarak yönetim kurulunca tespit edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Bütçe İşlemleri

Hesap dönemi

MADDE 28 – (1) Döner sermaye işletmesinin bütçe dönemi Maliye Bakanlığı tarafın-

dan aksi kararlaştırılmadıkça malî yıldır.

Bütçe ve uygulama

MADDE 29 – (1) Döner sermaye işletmesinin bütçe tasarısı, muhasebe yetkilisinin de

önerisi alınmak suretiyle İşletme Müdürü tarafından hazırlanarak en geç Ekim ayı başında dö-

ner sermaye işletmesinin yönetim kuruluna sunulur. Bütçe, Başkanın onayı ile kesinleşir.

(2) Döner sermaye gelirleri, bütçedeki harcama kalemleri ile program hedefleri dışın-

daki amaçlara tahsis edilemez. Yıl içindeki bütçe tertipleri arasındaki aktarmalar yönetim kurulu

kararı ve Başkanın onayı ile yapılır.

(3) Bütçede yılı içinde yapılacak ek ve değişiklikler 1 inci fıkrada öngörülen usullere

uygun olarak yapılır.

Malî denetim

MADDE 30 – (1) Döner sermaye işletmesinin malî işlemleri, gelirleri ve giderleri, Sa-

yıştay ve Maliye Bakanlığınca her zaman denetlenebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Alım satım ve ihale işleri

MADDE 31 – (1) Mal ve hizmet alımı ile yapım işleri, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı

Kamu İhale Kanunu ile 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, satış

işleri ise 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 1 inci maddesinin ikinci fık-

rasına dayanılarak 15/6/1984 tarihli ve 84/8213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe

konulan Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

Hüküm bulunmayan konular

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan konularda Döner Sermayeli

İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Mevzuata aykırı ödeme

MADDE 33 – (1) Yönetmeliğin önceki maddelerinde öngörülen ödemelerden mevzuata

aykırı olarak yapıldıkları sonradan anlaşılanlar, ilgililerden genel hükümlere göre tahsil edilir.

Yürürlük

MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakan yürütür.
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Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

TÜRKİYE LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME

VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

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

gerekleri, personel planlaması esas alınarak Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim Şir-

keti Genel Müdürlüğünde görev yapan memurlar ile sözleşmeli personelin görevde yükselme

ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim Şirketi

Genel Müdürlüğünde memur kadroları ve sözleşmeli personel pozisyonlarında görev yapan

personelin 5 inci maddede belirtilen görevlere görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle

asaleten atamalarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Ka-

nunu ve 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ile 15/3/1999

tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Ku-

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

kümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

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

çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

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

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

c) Birim: Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğünde belirli hiz-

metleri bünyesinde toplayıp yürüten ve/veya uygulayan teknik ve idari bölümleri,

ç) Birim amiri: Birimdeki en üst düzeydeki yöneticiyi,

d) Fabrika: Mal üretilen birimleri,

e) Genel müdür: Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürünü,

f) Genel müdürlük: Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim Şirketi Genel Mü-

dürlüğünü,

g) Genel Yönetmelik: Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan

Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliği,
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ğ) Görevde yükselme: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılan

görevlere aynı veya başka hizmet gruplarında yapılacak görevde yükselme niteliğindeki ata-

maları,

h) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında sa-

yılan görevlere atanabilmek için yapılacak yazılı ve sözlü sınavı,

ı) Hizmet grupları: Aynı düzey görevler ile benzer görevlerin yer aldığı grupları,

i) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) ben-

dine göre hesaplanan süreleri,

j) İş günü: Ulusal bayram, genel tatil ve hafta sonu tatili günleri hariç olmak üzere diğer

günleri,

k) Personel: Kadrolu ve sözleşmeli olarak çalışanları,

l) Sınav kurulu: Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak yazılı ve sözlü sınavlara ilişkin

işlemleri yürütmek üzere oluşturulan kurulu,

m) Sözleşmeli personel: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin

(c) bendinde tanımlanan ve işçi statüsünde olmayan personeli,

n) Unvan: Bakanlar kurulunca ihdas edilen Kuruma ait kadro ve pozisyonları,

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

sonucu kazanılan unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,

ö) Üst görev: 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha

üst hiyerarşi içindeki görevleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Hizmet grupları

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan hizmet grupları aşağıda belirtil-

miştir:

a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

1) Şube Müdürü,

2) Amir, Amir Yardımcısı, Koruma ve Güvenlik Amiri, Koruma ve Güvenlik Amir Yar-

dımcısı, Şef, Koruma ve Güvenlik Grup Şefi,

b) Hukuk Hizmetleri Grubu;

1) Hukuk Müşaviri,

c) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu;

1) Müşavir, Başuzman, Sivil Savunma Uzmanı, Uzman, Eğitim Uzmanı,

ç) Teknik Hizmetler Grubu;

1) Teknik Uzman,
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2) Teknik Şef,

d) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;

1) Çözümleyici, Sistem Programcısı,

2) Programcı Yardımcısı,

e) İdari Hizmetler Grubu;

1) Bilgisayar İşletmeni, Veznedar, Memur, Manevracı, Sekreter, Şoför, Santral 

Memuru, İş Makinesi Sürücüsü, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Puantör,

f) Yardımcı Hizmetler Grubu;

1) Hizmetli, Aşçı, İtfaiyeci.

(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki unvan değişikliğine tabi pozisyonlar aşağıdadır:

a) Avukat, Mühendis, Mimar, Programcı, Mütercim, Tekniker, Teknisyen, Teknik Res-

sam, Hemşire, Sağlık Memuru, Makinist.

Görevde yükselme sınavına tabi olmadan yapılacak atamalar

MADDE 6 – (1) Aşağıda yer alan unvana yapılacak atamalarda en az 657 sayılı Kanu-

nun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet süresine sahip olma şartı yanında aşa-

ğıdaki şartlar aranır:

a) İç Denetçi kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az 4 yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Genel Müdürlükte memur veya sözleşmeli statüde en az beş yıl fiili olarak görev

yapmış olmak,

3) Geçerli olduğu yılın Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarına Ait Genel

Yatırım ve Finansman Programında yer alan şartları taşımak.

b) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanmak için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

2) En az yedi yıldır Avukat unvanında görev yapıyor olmak.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadro/pozisyonlara görevde yükselme sı-

navı suretiyle atanabilmek için,

a) Genel Müdürlük bünyesinde en az altı ay çalışmış olmak,

b) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

şartları aranır.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 8 – (1) Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanabilecek kadro ve pozis-

yonlar için genel şartların yanında aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Şube Müdürü (İdari birimlerde) kadrosuna atanmak için;

1) Sağlık, mesleki veya teknik öğrenim hariç olmak üzere en az dört yıllık yükseköğ-

renim mezunu olmak,

2) En az on yıl hizmeti bulunmak,
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3) Amir, Amir Yardımcısı, Uzman, Şef unvanlarında toplam en az dört yıl görev yapmış

olmak.

b) Şube Müdürü (Teknik ve Sağlık birimlerinde) kadrosuna atanmak için;

1) En az dört yıllık sağlık, mesleki veya teknik yükseköğrenim mezunu olmak,

2) En az on yıl hizmeti bulunmak,

3) Teknik Uzman, Teknik Şef unvanlarında toplam en az dört yıl görev yapmış olmak.

c) Şef (İdari) pozisyonuna atanmak için;

1) 18/4/1999 tarihinde Genel Müdürlükte görevde bulunanlar için en az lise veya dengi

okul, diğerleri için en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Lise veya dengi okul mezunları için en az altı yıl, iki veya üç yıllık yüksekokul me-

zunları için en az beş yıl, dört yıllık yükseköğrenim mezunları için en az dört yıl, lisansüstü

mezunları için en az üç yıl hizmeti bulunmak,

3) Bilgisayar İşletmeni, Santral Memuru, İş Makinesi Sürücüsü, Manevracı, Memur,

Mütercim, Puantör, Sekreter, Şoför, Veznedar unvanlarında toplam en az iki yıl görev yapmış

olmak.

ç) Amir (İtfaiye Amiri) pozisyonuna atanmak için;

1) 18/4/1999 tarihinde Genel Müdürlükte görevde bulunanlar için en az lise veya dengi

okul, diğerleri için en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Lise veya dengi okul mezunları için en az altı yıl, iki ve üç yıllık yüksekokul me-

zunları için en az beş yıl, dört yıllık yükseköğrenim mezunları için en az dört yıl, lisansüstü

mezunları için en az üç yıl hizmeti bulunmak,

3) Amir Yardımcısı unvanında görev yapmış olmak veya İtfaiyeci unvanında en az beş

yıl hizmeti bulunmak.

d) Amir Yardımcısı (İtfaiye) pozisyonuna atanmak için;

1) 18/4/1999 tarihinde Genel Müdürlükte görevde bulunanlar için en az lise veya dengi

okul, diğerleri için en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Lise veya dengi okul mezunları için en az altı yıl, iki ve üç yıllık yüksekokul me-

zunları için en az beş yıl, dört yıllık yükseköğrenim mezunları için en az dört yıl, lisansüstü

mezunları için en az üç yıl hizmeti bulunmak,

3) İtfaiyeci unvanında en az iki yıl hizmeti bulunmak.

e) Koruma ve Güvenlik Amiri pozisyonuna atanmak için;

1) 18/4/1999 tarihinde Genel Müdürlükte görevde bulunanlar için en az lise veya dengi

okul, diğerleri için en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Lise veya dengi okul mezunları için en az on bir yıl, iki veya üç yıllık yüksekokul

mezunları için en az on yıl, dört yıllık yükseköğrenim mezunları için en az dokuz yıl, lisansüstü

mezunları için en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

3) Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı unvanında görev yapmış olmak veya Koruma

ve Güvenlik Grup Şefi unvanında en az beş yıl hizmeti bulunmak.
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f) Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı pozisyonuna atanmak için;

1) 18/4/1999 tarihinde Genel Müdürlükte görevde bulunanlar için en az lise veya dengi

okul, diğerleri için en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Lise veya dengi okul mezunları için en az dokuz yıl, iki veya üç yıllık yüksekokul

mezunları için en az sekiz yıl, dört yıllık yükseköğrenim mezunları için en az yedi yıl, lisansüstü

mezunları için en az altı yıl hizmeti bulunmak,

3) Koruma ve Güvenlik Grup Şefi unvanında en az beş yıl görev yapmış olmak.

g) Koruma ve Güvenlik Grup Şefi pozisyonuna atanmak için;

1) 18/4/1999 tarihinde Genel Müdürlükte görevde bulunanlar için en az lise veya dengi

okul, diğerleri için en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Lise veya dengi okul mezunları için en az altı yıl, iki veya üç yıllık yüksekokul me-

zunları için en az beş yıl, dört yıllık yükseköğrenim mezunları için en az dört yıl, lisansüstü

mezunları için en az üç yıl hizmeti bulunmak,

3) Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanında en az iki yıl görev yapmış olmak.

ğ) Uzman (İdari) pozisyonuna atanmak için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) En az dokuz yıl hizmeti bulunmak,

3) Şef, Mütercim unvanlarında en az bir yıl görev yapmış olmak.

h) Sivil Savunma Uzmanı kadrosuna atanmak için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) En az on yıl hizmeti bulunmak,

3) Amir, Amir Yardımcısı, Şef unvanlarında toplam en az beş yıl görev yapmış olmak.

ı) Eğitim Uzmanı pozisyonuna atanmak için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) En az dokuz yıl hizmeti bulunmak,

3) Şef unvanında en az bir yıl görev yapmış olmak.

i) Teknik Uzman pozisyonuna atanmak için;

1) En az iki yıllık sağlık, mesleki, teknik yüksekokul mezunu olmak,

2) İki veya üç yıllık sağlık, mesleki, teknik yüksekokul mezunları için en az on yıl, dört

yıllık sağlık, mesleki, teknik yükseköğrenim mezunları için en az dokuz yıl, lisansüstü mezun-

ları için en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

3) Teknik Şef unvanında en az bir yıl veya Mühendis, Mimar, Çözümleyici, Sistem

Programcısı, Programcı unvanında en az iki yıl görev yapmış olmak.

j) Teknik Şef pozisyonuna atanmak için;

1) En az iki yıllık sağlık, mesleki, teknik yüksekokul mezunu olmak,

2) İki veya üç yıllık sağlık, mesleki, teknik yüksekokul mezunları için en az beş yıl,

dört yıllık sağlık, mesleki, teknik yükseköğrenim mezunları için en az dört yıl, lisansüstü me-

zunları için en az üç yıl hizmeti bulunmak,
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3) Mühendis, Mimar, Çözümleyici, Sistem Programcısı, Programcı unvanlarında toplam

en az bir yıl veya Tekniker, Teknik Ressam, Teknisyen, Programcı Yardımcısı, Makinist, Hem-

şire, Sağlık Memuru unvanlarında toplam en az iki yıl görev yapmış olmak.

k) Sistem Programcısı ve Çözümleyici pozisyonuna atanmak için;

1) En az dört yıllık eğitim veren teknik yükseköğrenim okullarının ilgili bölümlerinden

mezun olmak,

2) En az dokuz yıl hizmeti bulunmak,

3) Programcı unvanında en az iki yıl görev yapmış olmak.

l) Programcı Yardımcısı pozisyonuna atanmak için;

1) En az iki yıllık mesleki veya teknik eğitim veren yüksekokulların Bilgisayar Prog-

ramcılığı bölümlerinden mezun olmak,

2) Bilgisayar İşletmeni unvanında en az üç yıl görev yapmış olmak.

m) Bilgisayar İşletmeni, Memur, Santral Memuru, Veznedar, İş Makinesi Sürücüsü,

Şoför, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Puantör, Sekreter, Manevracı pozisyonlarına atanmak

için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Bilgisayar İşletmeni olarak atanabilmek için, ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı onaylı

Bilgisayar İşletmeni sertifikasına sahip olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında en az

iki dönem bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek,

3) Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak atanabilmek için, ayrıca 10/6/2004 tarihli ve

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirlenen şartları haiz olmak,

4) Şoför unvanına atanabilmek için, ayrıca en az beş yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine

sahip olmak,

5) Hizmetli, Aşçı, İtfaiyeci unvanlarında toplam en az bir yıl görev yapmış olmak.

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar

MADDE 9 – (1) Unvan değişikliği sınavına tabi olarak atanabilecek pozisyonlar için

yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak gerekir.

(2) Unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda aranacak diğer şartlar aşağıda be-

lirtilmiştir.

a) Avukat pozisyonuna atanmak için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak.

b) Mühendis, Mimar pozisyonuna atanmak için;

1) Fakülte veya dört yıllık yükseköğrenimin ilgili bölümlerinden mezun olmak.

c) Programcı pozisyonuna atanmak için;

1) Fakülte veya dört yıllık yükseköğrenimin Bilgisayar Programcılığı eğitimi veren bö-

lümlerinden mezun olmak.
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ç) Mütercim pozisyonuna atanmak için;

1) Fakülte veya dört yıllık yükseköğrenimin sınav duyurusunda dili veya branşı belir-

tilen filoloji, mütercimlik, tercümanlık bölümlerinden veya ilgili diğer bölümlerinden mezun

olmak,

2) Başvuru tarihinden önceki son üç yıl içinde alınmış olması kaydıyla, Yabancı Dil

Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az seksen puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

Başkanlığınca eşdeğerliliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir sınavdan, bu

puana denk bir puan almış olmak.

d) Teknik Ressam, Teknisyen pozisyonuna atanmak için;

1) Lise dengi mesleki veya teknik eğitim veren okulların ilgili bölümünden mezun olmak,

e) Hemşire, Sağlık Memuru pozisyonuna atanmak için;

1) Üniversitelerin, yüksekokulların veya sağlık meslek liselerinin ilgili bölümlerinden

mezun olmak,

f) Tekniker pozisyonuna atanmak için;

1) En az iki yıllık mesleki veya teknik eğitim veren yüksekokulların ilgili bölümlerinden

mezun olmak.

g) Makinist pozisyonuna atanmak için;

1) En az lise veya dengi teknik okulların raylı sistemler, raylı sistemler teknolojileri,

demiryolu araçları, demiryolu inşaatı, makine, motor, elektrik, elektrik-elektronik, elektronik,

mekatronik bölümleri veya raylı sistemler makinistlik ön lisans bölümü mezunu olmak,

2) 29/12/2016 tarihli ve 29935 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tren Makinist Yö-

netmeliğinde belirlenen belgelere sahip olmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar

Sınav şartı

MADDE 10 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacak personelin

yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları gerekir.

Duyuru ve başvuru

MADDE 11 – (1) Sınava katılma şartları, sınavın hangi usulde yapılacağı, sınav açılan

boş kadro unvanı/pozisyonu ve sayısı, atama yapılacak birimler, sınav konuları, sınav tarihi ve

son başvuru tarihi Personel Daire Başkanlığınca ilan edilir.

(2) İlan edilen kadro veya pozisyonlar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itiba-

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

unvanı/pozisyonlardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir.

(3) Sınav duyurusu, sınav tarihinden en az otuz gün önce ilan edilecek şekilde birimle-

rine gönderilir.

(4) Son müracaat tarihi ile sınav tarihi arasındaki süre on beş günden az olamaz. Sınav

başvuruları, başvurunun süresinde yapıldığını belgeleyecek şekilde personelin görev yaptığı

birime verilir. Birimler yapılan başvuruları son başvuru tarihinden itibaren beş iş günü içinde

elden Personel Daire Başkanlığına ulaştırırlar. Sınav başvuruları, ilanda belirtilmesi şartıyla

elektronik ortamda da yaptırılabilir.
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(5) Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri

kullanmakta olanların da sınava katılmaları mümkündür.

(6) Personel Daire Başkanlığına yapılan başvurular incelenerek, aranan şartları taşı-

yanlar Genel Müdürlük resmi internet sitesinde ilan edilir.

(7) Personel Dairesi Başkanlığı, yapılan başvuruları inceleyerek atama şartlarını taşıyan

ve taşımaması nedeniyle sınava kabul edilmeyenleri gerekçesi ile birlikte ilgiliye tebliğ eder.

Tebliğe itirazlar, tebliğ tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde Personel Dairesi Başkanlığına

yapılır. İtirazlar, son itiraz iş gününden sonraki beş iş günü içerisinde sonuçlandırılarak ilgiliye

tebliğ edilir.

(8) Diğer kurum ve kuruluşların personeli, aday memurlar ile Genel Müdürlükte ilk

defa sözleşme yenilemesi yapılmamış personel (ilk defa açıktan işe alınarak kendisiyle altı

aylık sözleşme imzalanan ve halen bu sözleşme süresinin içinde bulunan personel) görevde

yükselme ve unvan değişikliği sınavına başvuramaz.

Sınav kurulu

MADDE 12 – (1) Sınav kurulu Genel Müdürlük oluru ile oluşturulur.

(2) Sınav kurulu, Genel Müdür veya görevlendireceği kişinin başkanlığında, Personel

Daire Başkanlığı temsilcisi veya temsilcileri ile diğer üyelerden olmak üzere beş üyeden oluşur.

İhtiyaç duyulması halinde kurum dışından kamu görevlileri arasından kurullara üye veya üyeler

görevlendirilebilir.

(3) Sınav kuruluna aynı usulle en az iki yedek üye belirlenebilir. Asıl üyenin bulunma-

dığı toplantıya yedek üye katılır.

(4) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler; görevde yükselme veya unvan değişikliği sına-

vına alınacak personelden, lisansüstü öğrenim hariç olmak üzere, öğrenim ve ihraz ettikleri

unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

(5) Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme veya unvan değişikliği sı-

navına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının

tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine

yedek üyeler görevlendirilir.

(6) Sınav kurulu, üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alınır. Oylamada

çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk

sağlanmış sayılır. Oylama sonucunda alınan karar kesin olup, karara katılmayan üyeler karşı

oylarını gerekçeleri ile birlikte belirtmek zorundadırlar.

(7) İhtiyaç duyulması halinde ve bu maddede yer alan usul ve esaslar çerçevesinde, bir-

den fazla sınav kurulu oluşturulabilir.

Sınav kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 13 – (1) Sınav kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Görevde yükselme yazılı sınavını yapmak veya yaptırmak, unvan değişikliği yazılı

sınavını yaptırmak.

b) Sözlü sınavı yapmak.
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c) Yazılı sınav usulünü ve konu başlıklarını belirlemek, sınav sorularını hazırlamak

veya hazırlatmak.

ç) Sınav sonuçlarını ilan etmek.

d) Konuların ağırlığına göre yazılı sınav sorularının sayısını ve puan değerini belirlemek.

e) İtirazları sonuçlandırmak.

f) Sınavlara ilişkin diğer işleri yürütmek.

Yazılı sınav

MADDE 14 – (1) Görevde yükselme yazılı sınavı Genel Müdürlükçe yapılabileceği

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

ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından

birine yaptırılabilir.

(2) Yazılı sınav konuları, ilan edilen kadro/pozisyonun nitelikleri dikkate alınarak Sınav

Kurulunca tespit edilir ve duyuruda belirtilir.

(3) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda yüz tam puan

üzerinden en az altmış puan alanlar başarılı sayılırlar.

Sözlü sınav duyurusu ve sözlü sınav

MADDE 15 – (1) Sözlü sınav, sınavın yapılacağı tarihten en az on beş gün önce Genel

Müdürlük resmi internet sitesinde ilan edilir.

(2) İlan edilen kadro veya pozisyonlara atanacaklardan yazılı sınavda en yüksek puan

alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro veya pozisyon sayısının beş katına kadar aday

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

(3) İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

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

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

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

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

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

üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Başarı sıralaması

MADDE 16 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle ilan edilen boş

kadro veya pozisyon sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı,

yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Ge-

nel Müdürlük internet sitesinde ilan edilir.

(2) Yapılan puanlama sonucunda eşitlik olması durumunda, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,
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b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara, öncelik verilmek suretiyle, en yüksek

puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.

(3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro veya po-

zisyon sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar per-

sonel, Genel Müdürlükçe ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak

belirlenebilir.

(4) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınav sonuçları kesinleşmesine müteakip

beş iş günü içerisinde resmi internet sitesinden ilan edilir. İlan edilen sonuçlara beş iş günü

içinde itiraz edilebilir. İtirazlar yirmi iş günü içinde karara bağlanır.

Unvan değişikliği sınavı

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde

belirtilen unvan değişikliğine tabi pozisyonlara, bu unvanları en az ortaöğrenim düzeyinde

mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş olanların atanmaları; bu Yönetmelikte belirtilen

usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre

gerçekleştirilir.

(2) Unvan değişikliği yazılı sınavı, Genel Müdürlükçe belirlenecek görev alanları ve

atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda, 14 üncü maddenin birinci fıkrasında be-

lirtilen kurumlardan birine yaptırılır ve bu sınava katılacaklarda Genel Müdürlükte veya öğre-

nim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

(3) Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece Genel Müdürlük personeli

başvurabilir.

(4) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, un-

van değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz ettikleri unvanlara ilişkin pozisyonlara

sınavsız genel hükümlere göre atanabilirler.

(5) Yapılacak unvan değişikliği sınavında yüz tam puan üzerinden en az altmış puan

alanlar başarılı sayılırlar.

(6) Unvan değişikliği sınavları ile ilgili iş ve işlemleri sınav kurulu yürütür.

Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle başarılı olanların atanması

MADDE 18 – (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesin-

leşmesinden itibaren altmış gün içerisinde, en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı

sıralamasındaki başarı puanlarına göre atanır.

(2) Tercih alınması durumunda ise başarı sıralaması esas alınarak ilgili personelin ter-

cihlerine göre atamaları yapılır.

(3) Duyurulan kadro veya pozisyonlardan;

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

atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlan-

maması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,
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b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya

pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

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

baren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak mü-

teakip sınava ilişkin duyuruya kadar, 16 ncı maddeye göre Genel Müdürlükçe belirlenmiş ol-

ması halinde yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(4) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan

veya yedeklerden başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak

üzere, aynı unvan için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya

da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadro veya pozis-

yonlara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidirler.

Gerçeğe aykırı bildirimde bulunanlar

MADDE 19 – (1) Sınav giriş belgesi esas olmak üzere, adayın doldurduğu başvuru

belgesinde gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu anlaşılanların sınavları geçersiz sayılarak, ata-

maları yapılmaz. Atamaları yapılmış olanların atama onayları iptal edilir.

Sınav belgelerinin muhafazası

MADDE 20 – (1) Görevde yükselme sınavı veya unvan değişikliği sınavı sonucunda

atananların, sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, diğer belgeler ise ilgisine göre Personel

Dairesi Başkanlığınca muhafaza edilir.

Sınavların geçersiz sayılması

MADDE 21 – (1) Sınavlarda kopya çekenler, kopya verenler veya bu gibi hareketlere

teşebbüs edenler ile sınav kâğıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve dü-

zenlenen bir tutanakla sınavları geçersiz sayılır. Ayrıca haklarında disiplin hükümlerine göre

işlem yapılır.

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

ilgilinin sınavı geçersiz sayılır ve bu husus bir tutanakla belirlenir. Ayrıca bu kişiler hakkında

adli ve disiplin hükümlerine göre işlem yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hizmet grupları arasında geçişler

MADDE 22 – (1) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki I sayılı cetvelinde

yer alan unvanlarda görev yapanların diğer hizmet gruplarına geçişleri hariç olmak üzere bu

Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen hizmet grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar

çerçevesinde yapılır.

a) Aynı alt grup içinde kalmak kaydıyla; ilgili personelin isteği ve atanılacak kadro veya

pozisyon için aranan nitelik ve özelliklere sahip olmak şartıyla, diğer görevlere sınavsız atama

yapılabilir.

b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara ge-

çişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak; Genel Müdürlükte veya diğer kamu kurum

ve kuruluşlarında ihraz edilen unvanlar ile bu unvanlarla aynı düzeydeki görevlere veya alt
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görevlere, öğrenim ve hizmetin yerine getirilebilmesi için gerekli belgelere sahip olmak gibi

mevzuatta aranan diğer şartları taşımak kaydıyla, ilgili personelin isteği üzerine görevde yük-

selme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir. Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olma şar-

tını taşıyan ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki I sayılı cetvelinde yer alan un-

vanlarda toplam en az altı ay görev yapanların, Müşavir, Başuzman kadrolarına görevde yük-

selme sınavına tabi tutulmadan atamaları yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlara yapılacak atamalar ile bu pozisyonların kendi

arasındaki geçişler, ilgili unvan için düzenlenecek unvan değişikliği sınavı sonucuna göre ya-

pılır.

ç) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personel, atama

yapılacak görev için aranan ve bu Yönetmeliğe göre hesaplanan hizmet süresine sahip olmaları

ve aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla, uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha

alt görevlere sınavsız genel hükümlere göre atanabilirler.

d) Avukat pozisyonundan Hukuk Müşaviri kadrosuna yapılacak atamalarda bu Yönet-

melik hükümleri uygulanmaz.

Engellilerin sınavları

MADDE 23 – (1) Genel Müdürlük, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi

yapabilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.

Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlardan yapılan atamalar

MADDE 24 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hak-

kında Kanunun 21 inci maddesi uyarınca yapılan ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uy-

gulanmaz.

Kazanılmış haklar

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan unvanları, daha önce ilgili mev-

zuat hükümlerine uygun olarak kazananların ve bu kadro/pozisyonlara asaleten atananların

hakları saklıdır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet

Memurları Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Deği-

şikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Öğrenim düzeyinin istisnası

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

iki veya üç yıllık yüksek öğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, bu

Yönetmeliğin 8 inci maddesinin uygulanması bakımından dört yıllık yüksek öğrenim mezunu

kabul edilirler.

Yürürlük

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii

Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.
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Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Genel Şartlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı doktor öğretim üyeliği, doçentlik ve profe-

sörlüğe yükseltilme ve atanma işlemlerini düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 65 inci maddesinin (a) fıkrasının dördüncü bendi hükümlerine dayanılarak hazırlan-

mıştır.

Genel şartlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre doktor öğretim üyesi, doçent ve

profesör kadrolarına atanabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartlara sahip

olmak,

b) Yükseköğretim kurumlarının, 2547 sayılı Kanunun 23 üncü, 24 üncü ve 26 ncı mad-

deleri uyarınca belirlenerek Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış öğretim üyeliğine

yükseltilme ve atanmayla ilgili ek koşullar varsa, bu koşulları sağlamış olmak,

gerekir.

(2) 2547 sayılı Kanunun yabancı uyruklu öğretim elemanları ile ilgili hükümleri saklıdır.

İKİNCİ BÖLÜM

Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Atanma

Atanma şartı

MADDE 4 – (1) Doktor öğretim üyesi kadrolarına başvurabilmek için doktora veya

tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eği-

timini tamamlamış olmak gereklidir.

İlan

MADDE 5 – (1) Bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsündeki açık bulunan dok-

tor öğretim üyesi kadroları, Resmî Gazete’de ve üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün

internet ana sayfasında rektörlük tarafından ilan edilerek duyurulur. Bu ilanda adaylara on beş

günden az olmamak üzere başvuru süresi tanınır ve son başvuru tarihi belirtilir.

Başvuru ve atanma süreci

MADDE 6 – (1) Doktor öğretim üyesi kadrolarına başvuranlar özgeçmişlerini, bilimsel

çalışma ve yayınlarını dört nüsha olarak ilgili dekanlık veya müdürlüğe teslim eder.
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(2) Fakültelerde dekan, diğer birimlerde müdür; ilan edilen kadrolar için adayların du-

rumlarını incelemek üzere, en az biri başka üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünden ol-

mak üzere adayın başvurduğu bilim alanı ile ilgili olan üç profesör veya doçent kadrosunda

bulunan doçenti, ilana son başvuru tarihinden itibaren on beş gün içinde tespit eder. İlan edilen

kadronun bulunduğu birimin bölüm başkanının, profesör veya doçent kadrosundaki doçent ol-

ması halinde, tespit edilecek üç profesör veya doçent kadrosundaki doçentten biri olarak belir-

lenmesi zorunludur.

(3) Dekan veya ilgili müdür her aday için bu öğretim üyelerine, adaylarla ilgili bilimsel

yayın ve çalışmalara ilişkin dosyaları göndererek bir ay içerisinde yazılı görüşlerini bildirme-

lerini ister. Dosya inceleme sonuçlarının bir ay içinde gelmemesi halinde aynı usulle tespit edi-

len başka profesör veya doçente dosyalar incelenmesi için gönderilir.

(4) Dekan veya ilgili müdür yazılı görüşlerin alınmasından sonra ilk yönetim kurulu

toplantısında aday veya adaylar hakkında ayrı ayrı görüş alır. Bir açık kadroya birden fazla

adayın başvurması halinde yönetim kurulu gerekçeli olarak tercihini belirtir. Dekan veya ilgili

müdür kanaat ve önerilerini rektöre sunar. Rektör atamanın yapılıp yapılmayacağına karar ve-

rerek gerekli işlemleri yürütür.

(5) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 34 üncü maddesi uyarınca sözleşmeli olarak

çalıştırılacak yabancı ülke vatandaşı öğretim elemanlarının doktor öğretim üyeliğine atanma

ile ilgili şartları sağlamaları kaydıyla sözleşmeli olarak çalıştırılmasında bu Yönetmelikte be-

lirlenen ilan şartı dışındaki usul ve esaslar uygulanır.

Atama

MADDE 7 – (1) Doktor öğretim üyeleri, ilgili yönetim kurulunun görüşü alındıktan

sonra fakültelerde ilgili dekanın, diğer birimlerde müdürün önerisi ile rektör tarafından en az

bir en çok dört yıl süre ile atanır.

(2) Her atama süresinin sonunda görev kendiliğinden sona erer. Görev süresi sona eren-

ler ilgili yönetim kurulunun uygun görüşü üzerine rektör tarafından yeniden atanabilir.

(3) Doktor öğretim üyelerinin ne kadar süre ile atandığı kendilerine tebliğ edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Doçent Kadrolarına Atanma

Atanma şartı

MADDE 8 – (1) Doçent kadrolarına atanabilmek için, 2547 sayılı Kanunun 24 üncü

maddesi uyarınca doçentlik unvanını almış bulunmak veya yurt dışında alınan doçentlik un-

vanının, 2547 sayılı Kanunun 27 nci maddesi gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından

Türkiye’de geçerli sayılmış olması gereklidir.

(2) Yükseköğretim kurumlarının 2547 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi uyarınca doçent

kadrolarına atama için belirlediği ek koşullar arasında sözlü sınavın yer alması halinde Üni-

versitelerarası Kurul tarafından oluşturulacak jüriler tarafından yapılacak bu sınavda başarılı

olmak gereklidir. Ancak sözlü sınav sonucunda doçentlik unvanını kazananlar için ek koşul

olarak sözlü sınavdan başarılı olma şartı getirilemez.
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İlan ve başvuru

MADDE 9 – (1) Bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsündeki açık bulunan do-

çent kadroları, Resmî Gazete’de ve üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün internet ana

sayfasında rektörlükçe ilan edilerek duyurulur. Bu ilanda adaylara on beş günden az olmamak

üzere başvuru süresi tanınır ve son başvuru tarihi belirtilir.

(2) Adaylar özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı dört

nüsha olarak, ilanda belirtilen süre içerisinde rektörlüğe teslim eder.

Sözlü sınav

MADDE 10 – (1) Doçent kadrolarına atama ek koşulları arasında sözlü sınav şartı bu-

lunan yükseköğretim kurumlarının doçent kadrolarına başvurmak isteyen adaylar için ayrıca

sözlü sınav yapılır.

(2) Adayın başvurduğu bilim/sanat alanına göre beş asıl iki yedek üyeden oluşan sözlü

sınav jürisi, rektörün talebi üzerine Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenir. Adayın baş-

vurduğu bilim/sanat alanında yeterli öğretim üyesi yoksa jüri, en yakın bilim alanından tamam-

lanır, buna rağmen beş asıl iki yedek üyenin tamamlanmasının mümkün olmaması durumunda

jüri üç asıl ve bir yedek üye ile tamamlanır. Sözlü sınav jürisinde görev alabilmek için öğretim

üyesinin devlet veya vakıf yükseköğretim kurumlarında 2547 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi

hükümlerine göre profesör olarak atanmış olması şarttır. Sözlü sınav jürilerinde görev alabile-

cek profesör unvanlı öğretim üyelerinin listesi, Yükseköğretim Kurulu personel veri tabanın-

daki bilgiler esas alınarak Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenir. Sözlü sınav jürisindeki

asıl ve yedek üyelikler, bu listede ilgili bilim alanlarında yer alan öğretim üyeleri arasından

objektif ölçütlere göre belirlenir.

(3) Sözlü sınav jüri üyelerinden profesörlük süresine göre en kıdemli olanı, onun kabul

etmemesi halinde ise jürinin kendi aralarından seçecekleri bir üye sözlü sınav jürisine başkanlık

eder.

(4) Sözlü sınav sürecini rektör yürütür ve sonuçlandırır. Rektör, sınav için gerekli fiziki

ve teknik imkanları hazırlamakla yükümlüdür.

(5) İlan edilen doçentlik kadrosuna birden fazla adayın başvurması halinde her bir aday

için ayrı ayrı sözlü sınav yapılır.

(6) Sözlü sınav öğretim üyelerine açık olarak yapılır. Sözlü sınavın yapılacağı yer, tarih

ve saati üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün internet ana sayfasında ilan edilir. Jüri

başkanı, sözlü sınavın denetlenebilirliğini sağlamak için gerekli tedbirleri alır.

(7) Jüri, sözlü sınav için üye tamsayısı ile toplanır. Adaylar ilanda belirtilen yer, tarih

ve saatte sözlü sınava alınırlar.

(8) Sözlü sınav sonunda yapılacak kapalı oturumda jüri adayın başarılı olup olmadığına

üye tamsayısının salt çoğunluğuyla karar verir. Bu karar, düzenlenen tutanakla imza altına

alınır ve başkan tarafından jüri üyeleri önünde adaya sözlü olarak bildirilir. Adayın başarısız

bulunması halinde jüri üyeleri sözlü sınav tutanağına eklemek üzere gerekçeli karar hazırlar.

(9) Sözlü sınav tutanağı, jüri başkanı tarafından sınavın yapıldığı üniversite rektörüne

veya rektörün sınav için görevlendirdiği dekan veya müdüre imza karşılığında teslim edilir.
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Atama süreci

MADDE 11 – (1) Rektör, ilan edilen doçent kadrosuna başvuran adayların durumlarının

incelenmesi için en az biri başka üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünden olmak üzere

adayın başvurduğu bilim alanı ile ilgili olan üç profesörü, ilana son başvuru tarihinden itibaren

on beş gün içinde, sözlü sınavın yapılması halinde ise sözlü sınavların bitiş tarihinden itibaren

on beş gün içinde tespit eder. İlan edilen kadronun bulunduğu birimin bölüm başkanının pro-

fesör olması halinde, tespit edilecek üç profesörden birinin bölüm başkanı olması zorunludur.

(2) Rektör, aday veya adayların özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsa-

yan dosyaları bu profesörlere göndererek kişisel raporlarını bir ay içinde bildirmelerini ister.

Bu profesörler aday veya adaylar hakkında ayrı ayrı tercih ve görüşlerini rektöre bildirir.

(3) Dosya inceleme sonuçlarının bir ay içinde gelmemesi halinde aynı usulle tespit edi-

len başka profesörlere dosyalar incelenmesi için gönderilir.

(4) Rektör dosya inceleme sonuçlarına dayanarak, üniversite veya yüksek teknoloji ensti-

tüsü yönetim kurulunun gerekçeli görüşünü de aldıktan sonra atama hakkındaki kararını verir.

(5) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 34 üncü maddesi uyarınca sözleşmeli ça-

lıştırılacak yabancı ülke vatandaşı öğretim elemanlarının doçent kadrolarına atanma ile ilgili

yukarıda yer alan şartları sağlamaları kaydıyla, sözleşmeli olarak çalıştırılmasında bu Yönet-

melikte belirlenen ilan şartı dışındaki usul ve esaslar uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Profesör Kadrolarına Atanma

Atanma şartı

MADDE 12 – (1) Profesör kadrolarına atanabilmek için doçentlik unvanını aldıktan

sonra en az beş yıl açık bulunan profesörlük kadrosu ile ilgili bilim alanında çalışmış olmak,

kendi bilim alanında uluslararası düzeyde orijinal eserler vermiş olmak ve uygulama alanı bu-

lunan dallarda uygulamaya yönelik çalışmalarda bulunması gereklidir.

(2) 2547 sayılı Kanunun 27 nci maddesi gereğince doçentlik sınavını başarmış sayılarak

yabancı ülkelerde aldığı unvanı Türkiye’de geçerli kabul edilen adayların doçentlikteki hizmet

süreleri doçentlik unvanını yabancı ülkede aldıkları tarihten başlar.

İlan

MADDE 13 – (1) Bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsündeki açık bulunan

profesör kadroları, Resmî Gazete’de ve üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün internet

ana sayfasında rektörlük tarafından ilan edilerek duyurulur. Bu ilanda adaylara on beş günden

az olmamak üzere başvuru süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir.

Başvuru

MADDE 14 – (1) Profesör adayları; özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını kongre ve

konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin do-

kümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta

yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkı-

larını kapsayan bir dosyayla birlikte bir dilekçeyi rektörlüğe altı nüsha olarak teslim eder. Aday-

lar, bu başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterir.
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Atama süreci

MADDE 15 – (1) Profesörlük kadrosuna başvuran adayların durumlarını ve bilimsel

veya sanatsal niteliklerini tespit etmek için üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü yönetim

kurulunca, en az üçü başka üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünden olmak üzere ilan

edilen kadronun bilim veya sanat alanı ile ilgili en az beş profesör, ilana son başvuru tarihinden

itibaren bir ay içinde seçilir. Bu profesörler belgelerin kendilerine verildiği tarihi izleyen iki

ay içinde her aday için ayrı ayrı olmak üzere birer rapor hazırlar ve kadroya atanmak üzere

müracaat eden birden fazla aday varsa tercihlerini bildirir. Bu raporlarda adayların bilimsel

veya sanatsal nitelikleri ve çalışmaları değerlendirilir, yöneticilik, yapıcılık ve geliştiricilik

özellikleri ile bilim ve sanat adamı yetiştirme konusundaki çabaları ayrıntılı olarak belirtilir.

(2) Dosya inceleme raporlarının iki ay içinde gelmemesi halinde aynı usulle tespit edilen

başka profesörlere dosyalar incelenmesi için gönderilir.

(3) Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü yönetim kurulunun dosya inceleme ra-

porlarını göz önünde tutarak alacağı karar üzerine, rektör tarafından atama yapılır.

(4) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 34 üncü maddesi uyarınca sözleşmeli ça-

lıştırılacak yabancı ülke vatandaşı öğretim elemanlarının profesör kadrolarına atanma ile ilgili

şartları sağlamaları kaydıyla, sözleşmeli olarak çalıştırılmasında bu Yönetmelikte belirlenen

ilan şartı dışındaki usul ve esaslar uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Unvanların yükseköğretim kurumları dışında kullanımı

MADDE 16 – (1) Profesörlük, doçentlik veya doktor öğretim üyesi unvanlarını kaza-

nanlar, her unvan dönemi içinde yükseköğretim kurumlarında fiilen iki yıl görev yapmadıkları

takdirde yükseköğretim kurumları dışındaki çalışmalarında bu unvanı kullanamazlar.

Jürilerde yabancı uyruklu profesörler ile yurt dışındaki Türk profesörlerin

görevlendirilmesi

MADDE 17 – (1) Doktor öğretim üyesi, doçent ve profesörlüğe yükseltilme ile atanma

esnasında oluşturulan jürilere yurt içinde yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olan

yabancı uyruklu profesörler ile Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yurt dışındaki yük-

seköğretim kurumlarında görev yapmakta olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve yabancı ülke

vatandaşı profesörler görevlendirilebilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 18 – (1) 28/1/1982 tarihli ve 17588 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Öğretim

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.
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Harran Üniversitesinden:

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ATA SU ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/8/2005 tarihli ve 25917 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Harran

Üniversitesi Ata Su Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldı-

rılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Harran Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Harran Üniversitesinden:

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/4/2011 tarihli ve 27905 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Harran

Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Harran Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Harran Üniversitesinden:

HARRAN ÜNİVERSİTESİ FISTIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/4/2011 tarihli ve 27905 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Harran

Üniversitesi  Fıstık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Harran Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Harran Üniversitesinden:

HARRAN ÜNİVERSİTESİ GAP ARAŞTIRMA VE UYGULAMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/8/1993 tarihli ve 21688 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Harran

Üniversitesi GAP Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Harran Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Harran Üniversitesinden:

HARRAN ÜNİVERSİTESİ GÜNEŞ ENERJİSİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ (HÜGEM) YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/2/2003 tarihli ve 25016 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Harran Üni-

versitesi Güneş Enerjisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜGEM) Yönetmeliği yürürlükten

kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Harran Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Harran Üniversitesinden:

HARRAN ÜNİVERSİTESİ SU BİYOLOJİSİ VE ÜRÜNLERİ İLE SUALTI

ARAŞTIRMA GELİŞTİRME VE UYGULAMA MERKEZİ

YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/1/2000 tarihli ve 23924 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Harran Üni-

versitesi Su Biyolojisi ve Ürünleri ile Sualtı Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi Yö-

netmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Harran Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Harran Üniversitesinden:

HARRAN ÜNİVERSİTESİ TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/4/2011 tarihli ve 27904 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Harran

Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürür-

lükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Harran Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞLER

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2018/13)

Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı

belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz

olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin

usul ve esasları içerir.

Gözetim uygulaması

MADDE 2 – (1) 1 inci maddede belirtilen eşya ancak Ekonomi Bakanlığınca (İthalat

Genel Müdürlüğü) düzenlenecek Gözetim Belgesi ile ithal edilir. Gözetim Belgesi gümrük be-

yannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır.

Başvuru

MADDE 3 – (1) Gözetim Belgesi taleplerine ilişkin başvurular, Ekonomi Bakanlığı

(Bakanlık) İnternet sitesinde (www.ekonomi.gov.tr) yer alan E-İmza Uygulamaları altındaki

“E-İmza Uygulamalarına Giriş” bölümünde yer alan “İthalat İşlemleri” kısmında elektronik

imza ile yapılır. Ayrıca e-devlet (www.turkiye.gov.tr) adresinden de başvurulabilir.

(2) Bu Tebliğ kapsamında elektronik imza sahibi kişilerin firmalar adına başvuru yap-

mak üzere yetkilendirilmesi, 27/12/2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat:2017/3) çerçevesinde yapılır.

(3) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurularda birinci fıkrada belirtilen “İthalat İşlem-

leri” sayfasında bulunan “Başvuru İşlemleri” ana başlığı altındaki “Başvuru Girişi” ekranında

belge türü olarak “TPS-0964-Gözetim Belgesi Sanayi” Tebliğ/Karar olarak bu Tebliğ seçilir.

Başvuru Formunun elektronik olarak doldurulup EK-2’de yer alan formlar ve belgelerin ek-

siksiz bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra yetkili kullanıcı tarafından elektronik imza ile

imzalanması suretiyle başvuru tamamlanır.
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(4) Elektronik ortamda yaşanabilecek sıkıntılar nedeniyle başvuru yapılamaması ha-

linde, başvurular fiziksel olarak da yapılabilir. Bu durumda EK-1’de yer alan başvuru formu

kullanılır.

İnceleme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurulara ilişkin belgelerin asılları

Bakanlık tarafından başvuru sahibinden istenebilir. Ayrıca sunulan bilgi ve belgelerde eksiklik

veya tutarsızlık tespit edilmesi halinde ek bilgi ve belge istenebilir.

Gözetim belgesi düzenlenmesi ve başvuru sahibine bildirimi

MADDE 5 – (1) Gözetim Belgesi elektronik ortamda düzenlenir ve başvuru formunda

yer alan e-posta adresine bildirimde bulunulur. Bildirimde Gümrükler Tek Pencere Sistemi ta-

rafından verilen 23 haneli belge numarası ile belge tarihi yer alır ve bu bilgiler yükümlü tara-

fından beyannamenin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında

beyan edilir. Başvuru sahibine ayrıca yazılı bildirimde bulunulmaz.

(2) Başvuru sahibinin gümrük idaresinde kaydının olmaması nedeniyle, Gözetim Bel-

gesinin Tek Pencere Sisteminde kaydının onaylanamaması durumunda, başvuru formunda yer

alan e-posta adresine İthalat Genel Müdürlüğünce bildirimde bulunulur. Yapılan bildirim üze-

rine ithalatçı tarafından 5 (beş) iş günü içinde gümrük sistemine kayıt yaptırılarak İthalat Genel

Müdürlüğüne bilgi verilir. Aksi takdirde, yapılmış olan başvuru geçersiz sayılır.

Yaptırım

MADDE 6 – (1) Başvuru ya da inceleme aşamasında sağlanan bilgi ve belgelerde baş-

vuru sahibinin beyanının gerçeğe aykırı olduğunun veya sunduğu bilgi ve belgelerde tutarsızlık

veya eksiklik bulunduğunun tespit edilmesi halinde söz konusu tutarsızlık veya eksiklik gide-

rilinceye kadar Gözetim Belgesi düzenlenmez.

Gözetim belgesine ve gözetim belgesinin kullanımına ait bilgiler

MADDE 7 – (1) Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi altı aydır.

(2) Gözetim Belgesi, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın

gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. 1 inci maddede belirtilen

kıymet, 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uy-

gulanmasına esas teşkil etmez.

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ yayımını takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SERİ NO: 16)

Bu Tebliğde, 6676 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi ve 7033 sayılı Kanunun 64 üncü
maddesiyle 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda yapılan değişiklikler ile
6772 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3 üncü
maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendine eklenen ibarelere ilişkin açıklamalara yer verilmiş
olup, 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde ilgili bölümler itibarıyla aşağıdaki deği-
şiklikler yapılmıştır.

MADDE 1 – 3/4/2007 tarihli ve 26482 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kurumlar
Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nin “5.12.2.1. Yasal düzenleme” başlıklı bölümü aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“16/2/2016 tarihli ve 6676 sayılı Kanunun1 14 üncü maddesi ve 18/6/2017 tarihli ve
7033 sayılı Kanunun2 64 üncü maddesiyle yapılan değişiklikler sonrasında 4691 sayılı Kanunun
geçici 2 nci maddesi aşağıdaki gibidir.

“Yönetici şirketlerin bu Kanun uygulaması kapsamında elde ettikleri kazançlar ile Böl-
gede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki ya-
zılım, tasarım ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31/12/2023 tarihine kadar
gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır.

Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin bu kazançlarının
gayrimaddi hakların satılması, devri veya kiralanmasından elde edilmesi halinde, istisnadan
yararlanılmasını, bu hakların ilgili mevzuat çerçevesinde tescil, kayıt veya bildirim şartına bağ-
lamaya, mükellefin gayrimaddi hak geliri ve varsa bağlı olduğu grubun satış hasılatına göre
tescil şartına bağlı olmaksızın belgelendirme usulüne tabi tutmaya, istisnadan yararlanacak ka-
zancı; bu kazancın elde edilmesine yönelik faaliyetler kapsamında gerçekleştirilen nitelikli
harcamaların toplam harcamalara oranına isabet eden kısmı ile sınırlandırmaya, bu oranı toplam
harcama tutarını aşmamak üzere yüzde 30’una kadar artırımlı uygulatmaya, nitelikli ve toplam
harcamaları tanımlamaya Bakanlar Kurulu, bu kapsamda uygulamaya ilişkin usul ve esasları
belirlemeye Maliye Bakanlığı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilidir.

Bölgede çalışan; AR-GE, tasarım ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri
31/12/2023 tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır. Gelir vergisi stopajı ve sigorta primi
işveren hissesine ilişkin teşviklerden yararlanacak olan destek personeli sayısı, AR-GE ve ta-
sarım personeli sayısının yüzde onunu aşamaz. Hak kazanılmış hafta tatili ve yıllık ücretli izin
süreleri ile 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda
belirtilen tatil günlerine isabet eden ücretler de bu istisna kapsamındadır. Haftalık kırk beş
saatin üzerindeki ve ek çalışma sürelerine ilişkin ücretler bu istisnadan faydalanamaz. Yönetici
şirket, ücreti gelir vergisi istisnasından yararlanan kişilerin Bölgede fiilen çalışıp çalışmadığını
denetler. Ancak, Bölgede yer alan işletmelerde çalışan AR-GE ve tasarım personelinin bu Böl-
gelerde yürüttüğü projelerle doğrudan ilgili olmak şartıyla, proje kapsamındaki faaliyetlerin
bir kısmının Bölge dışında yürütülmesinin zorunlu olduğu durumlarda Bölge dışındaki bu faa-
liyetlere ilişkin ücretlerinin yüzde yüzünü aşmamak şartıyla Bakanlar Kurulunca ayrı ayrı veya
birlikte belirlenecek kısmı ile Bölgede yer alan işletmelerde en az bir yıl süreyle çalışan AR-GE
ve tasarım personelinin yüksek lisans yapanlar için bir buçuk yılı, doktora yapanlar için iki yılı
geçmemek üzere Bölge dışında geçirdiği sürelere ilişkin ücretlerin yüzde yüzünü aşmamak
şartıyla Bakanlar Kurulunca ayrı ayrı veya birlikte belirlenecek kısmı, gelir vergisi stopajı teşviki
kapsamında değerlendirilir. Bu kapsamda teşvikten yararlanılması için Bölge yönetici şirketinin
onayının alınması ve Bakanlığın bilgilendirilmesi zorunludur. Yönetici şirketin onayı ile Bölge
dışında geçirilen sürenin Bölgede yürütülen görevle ilgili olmadığının tespit edilmesi halinde,
ziyaa uğratılan vergi ve buna ilişkin cezalardan ilgili işletme sorumludur.
––––––––––––––––––––––––––––
1 26/2/2016 tarihli ve 29636 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
2 1/7/2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
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Bu madde hükümleri TÜBİTAK-Marmara Araştırma Merkezi Teknoloji Serbest Böl-
gesi yönetici şirketi, bu bölgede faaliyet gösteren Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri ile
bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı, tasarımcı ve AR-GE personelinin bu görevleri ile ilgili
ücretleri bakımından da uygulanır.”

Ayrıca 21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Kanunun3 51 inci maddesiyle 4691 sayılı Ka-
nunun geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklik sonrasında anılan fıkra hük-
mü aşağıdaki gibidir.

“Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin bu kazançlarının
gayrimaddi hakların satılması, devri veya kiralanmasından elde edilmesi halinde, istisnadan
yararlanılmasını, bu hakların, mahiyetlerine göre, AR-GE faaliyetleri neticesinde elde edilmesi
ve ilgili mevzuat çerçevesinde tescil veya kayıt ettirilmesi ya da bildirilmesi şartına bağlamaya,
istisnadan kazancın elde edildiği vergilendirme dönemine ilişkin beyannamelerin verilmesi ge-
reken sürenin sonuna kadar tescil veya kayıt için yetkili kuruma başvurulmuş olması kaydıyla
bu kazançları doğuran işlemlerin gerçekleştirildiği vergilendirme döneminden başlayarak fay-
dalandırmaya, mükellefin gayrimaddi hak geliri ve varsa bağlı olduğu grubun satış hasılatına
göre tescil şartına bağlı olmaksızın belgelendirme usulüne tabi tutmaya, istisnadan yararlanacak
kazancı; bu kazancın elde edilmesine yönelik faaliyetler kapsamında gerçekleştirilen nitelikli
harcamaların toplam harcamalara oranına isabet eden kısmı ile sınırlandırmaya, bu oranı toplam
harcama tutarını aşmamak üzere yüzde 30’una kadar artırımlı uygulatmaya, nitelikli ve toplam
harcamaları tanımlamaya Bakanlar Kurulu, bu kapsamda tescil, kayıt veya bildirim şartının
yerine getirilmesine ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı ile
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilidir. Belirlenen esaslar çerçevesinde tescil, kayıt
veya bildirim şartının yerine getirilmemesi durumunda, zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergi,
vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın gecikme faiziyle birlikte tahsil olunur.””

MADDE 2 – Aynı Tebliğin “5.12.2.2. Yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilen
kazançlarda kurumlar vergisi istisnasının kapsamı” bölüm başlığındaki “Yazılım” ve söz ko-
nusu bölümün birinci ve ikinci paragraflarında geçen “yazılım” ibarelerinden sonra gelmek
üzere “, tasarım” ibaresi eklenmiş ve aynı bölümün üçüncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiştir.

“Öte yandan, teknoloji geliştirme bölgelerinde yazılım ve Ar-Ge faaliyetinde bulunan
şirketlerin, bu faaliyetler sonucu buldukları ürünleri kendilerinin seri üretime tabi tutarak pa-
zarlamaları halinde, bu ürünlerin pazarlanmasından elde edilen kazançların lisans, patent gibi
gayrimaddi haklara isabet eden kısmı, transfer fiyatlandırması esaslarına göre ayrıştırılmak su-
retiyle istisnadan yararlanabilecektir. Ancak, lisans, patent gibi gayrimaddi haklara bağlanma-
mış olmakla birlikte uyarlama, yerleştirme, geliştirme, revizyon, ek yazılım gibi faaliyetlerden
elde edilen kazançların istisna kapsamında değerlendirileceği tabiidir. Ayrıca, teknoloji geliş-
tirme bölgelerinde tasarım faaliyetleri sonucu buldukları ürünleri kendileri seri üretime tabi
tutarak pazarlayan mükellefler, bu ürünlerin pazarlanmasından elde edilen kazançlarının tasa-
rıma isabet eden kısmını, transfer fiyatlandırması esaslarına göre ayrıştırmak suretiyle istisna-
dan yararlanabilecektir. Üretim ve pazarlama organizasyonu nedeniyle doğan kazancın diğer
kısmı ise istisna kapsamında değerlendirilmeyecektir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin “5.12.2.2.1. İstisna kapsamına giren faaliyetler” başlıklı
bölümünün sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir.
––––––––––––––––––––––––––––
3 27/3/2018 tarihli ve 30373 (2. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
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“6676 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle 1/3/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üze-
re, 4691 sayılı Kanuna “tasarım faaliyeti” tanımı eklenmiş olup bu Kanunun uygulanmasında
tasarım faaliyeti, sanayi alanında ve Bakanlar Kurulunun uygun göreceği diğer alanlarda katma
değer ve rekabet avantajı yaratma potansiyelini haiz, ürün veya ürünlerin işlevselliğini artırma,
geliştirme, iyileştirme ve farklılaştırmaya yönelik yenilikçi faaliyetlerin tümüdür.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin “5.12.2.2.2. Bölgede faaliyete geçilmeden önce başlatılmış
projelerden sağlanan kazançların istisna kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği”
başlıklı bölümünün birinci ve ikinci paragraflarında geçen “yazılım” ibaresinden sonra gelmek
üzere “, tasarım” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5 – Aynı Tebliğin “5.12.2.4. İstisna kazanç tutarının tespiti” başlıklı bölümü-
nün son paragrafında geçen “Ar-Ge” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve tasarım” ibaresi ek-
lenmiştir.

MADDE 6 – Aynı Tebliğin “5.12.2.9. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yö-
netmeliği hükümlerine göre bildirim ve beyanın yapılması gereken yer” başlıklı bölümünün
birinci ve ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu bölümün devamına aşağıdaki
bölüm eklenmiştir.

“Yönetici şirketlerin, 4691 sayılı Kanunun uygulanması ile ilgili faaliyetleri sonucunda
elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi istisnası uygulanabilmesi için kurumlar vergisi yö-
nünden bağlı bulunulan vergi dairesine başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu böl-
gedeki yazılım, tasarım veya Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları dolayısıyla istis-
nadan yararlanabilmeleri için gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi
dairesine başvuruda bulunmaları gerekmekte olup bu başvuruya, yönetici şirketten alınacak
olan vergi mükellefinin bölgede yer aldığını ve mükellefin faaliyet alanlarını gösteren belgeler
de eklenir. Bu belgelerin bir örneğinin de muhtasar beyanname yönünden bağlı olunan vergi
dairesine bildirilmesi gerekmektedir. Vergi dairelerince mükelleflere istisna uygulamasına iliş-
kin olarak herhangi bir belge verilmesi söz konusu değildir.”

“5.12.2.10. İstisna uygulamasına ilişkin Bakanlar Kuruluna verilen yetki
4691 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesine 7033 sayılı Kanunun 64 üncü maddesiyle

eklenen ikinci fıkra çerçevesinde Bakanlar Kuruluna verilen yetki, 19/10/2017 tarihli ve 30215
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 11/9/2017 tarihli ve 2017/10821 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile kullanılmıştır.

5.12.2.10.1. Bakanlar Kurulu Kararı kapsamındaki kazançlar
Bakanlar Kurulu Kararının 3 üncü maddesi gereğince, anılan Kararın Resmî Gazete’de

yayımlandığı 19/10/2017 tarihinden sonra bölgede başlatılacak projelerden elde edilen kazanç-
lar ile bu tarihten önce başlatılmış projelerden 30/6/2021 tarihinden sonra elde edilen kazançlara
ilişkin istisna uygulamasında söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı dikkate alınacaktır.

Buna göre, bölgede faaliyette bulunan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince,
19/10/2017 tarihinden önce (bu tarih dahil) başlatılmış projelerden 30/6/2021 tarihine kadar
elde edilen kazançlara ilişkin istisna uygulamasında, istisna kazanç tutarının tespitinde Tebliğin
“5.12.2.4.” ve “5.12.2.5.” bölümlerindeki açıklamalar dikkate alınacaktır.

Öte yandan, bölgede 19/10/2017 tarihinden önce (bu tarih dahil) başlatılmış projeler
neticesinde elde edilen gayrimaddi hakların 30/6/2021 tarihinden sonra satışı, devri veya kira-
lanmasından doğan kazançlar ile 19/10/2017 tarihinden sonra başlatılmış projeler neticesinde
elde edilen gayrimaddi hakların satışı, devri veya kiralanmasından doğan kazançlara ilişkin is-
tisna uygulamasında aşağıdaki açıklamalar dikkate alınacaktır.
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Sipariş üzerine yapılan ve doğabilecek tüm gayrimaddi hakların sözleşme hükümleri
çerçevesinde siparişi verene ait olacağı işlerde olduğu gibi faaliyeti gerçekleştiren lehine gay-
rimaddi hak doğmayan durumlarda, mükelleflerin bölgedeki bu faaliyetlerinden doğan kazanç-
ları Bakanlar Kurulu Kararı hükümleri kapsamında değildir.

5.12.2.10.2. Patent veya eşdeğer belge alma şartı
Anılan Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesinin birinci fıkrasına göre, teknoloji

geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren ve 4691 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinde yer
alan istisna hükmü kapsamına giren kazanç elde eden gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin
bu kazançlarının gayrimaddi hakların satışı, devri veya kiralanmasından elde edilmesi halinde,
söz konusu gayrimaddi haklardan kaynaklanan kazançlar dolayısıyla istisnadan yararlanılabil-
mesi için bu hakların niteliğine göre ilgili mevzuat çerçevesinde tescile veya kayda yetkili ku-
ruma başvurularak patent veya fonksiyonel olarak patente eşdeğer belgelere bağlanması ge-
rekmektedir.

Dolayısıyla, 19/10/2017 tarihinden sonra bölgede başlatılacak projelerden elde edilen
kazançlar ile bu tarihten önce başlatılmış projelerden 30/6/2021 tarihinden sonra elde edilen
kazançlarla ilgili olarak istisnadan yararlanılabilmesi için gayrimaddi haklara yönelik olarak
551 sayılı KHK veya 12/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında
patent alınması veya bu hakların, fonksiyonel olarak patente eşdeğer belge olduğu kabul edilen
faydalı model belgesi, tasarım tescil belgesi, telif hakkı tescil belgesi, entegre devre topograf-
yası tescil belgesi, yeni bitki çeşitlerine ait ıslahçı hakkı tescil belgesi ve benzeri belgelere bağ-
lanması gerekmektedir.

Anılan Kararın 1 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, 5/12/1951 tarihli ve 5846
sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu çerçevesinde telif hakkı tescil belgesine bağlanan yazılım
faaliyetlerinden elde edilen kazançlar için başkaca bir belge aranılmaksızın istisnadan yararla-
nılması mümkündür.

Son 5 hesap döneminin ortalaması dikkate alınmak suretiyle, gayrimaddi haklardan
elde edilen yıllık brüt gelirleri 30 milyon Türk lirasını ve dahil olduğu şirketler grubunun (her-
hangi bir gruba dahil değilse kendisinin) yıllık net satış hasılatı toplamı 200 milyon Türk lirasını
aşmayan mükelleflerin, Ar-Ge faaliyetlerine yönelik patentlenebilirlik kriterlerini (yenilik, bu-
luş basamağı, sanayiye uygulanabilirlik gibi) taşıyan gayrimaddi haklardan ve ilgili mevzuat
kapsamında aranan şartları haiz tasarım faaliyetlerinden doğan gayrimaddi haklardan elde et-
tikleri kazançları, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından alınan proje bitirme belgesine da-
yanılarak istisnadan yararlandırılır. Bu durumda patent veya fonksiyonel olarak patente eşdeğer
bir başka belge aranmaz.

Bu hesaplamada, Karar kapsamında istisnaya konu olan kazancın elde edildiği hesap
döneminden önceki 5 hesap döneminin ortalaması dikkate alınacaktır.

5 hesap döneminden daha kısa süredir faaliyette bulunan mükelleflerde, faaliyette bu-
lunulan hesap dönemlerinin ortalaması dikkate alınacaktır.

Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan tutarlar, Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen Avro cinsi döviz alış kurunda yıl içinde gerçekleşen
değişim oranı dikkate alınarak Maliye Bakanlığınca, en yakın milyon Türk lirasına yuvarlana-
rak her yıl güncellenecektir. Buna göre, 2018 hesap dönemi için dikkate alınacak tutarlar; gay-
rimaddi haklardan elde edilen yıllık brüt gelirler için 34 milyon Türk lirası, dahil olunan şir-
ketler grubunun (herhangi bir gruba dahil değilse kendisinin) yıllık net satış hasılatı toplamı
için 226 milyon Türk lirası olarak belirlenmiştir.
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Bu uygulamadaki:
a) Gayrimaddi haklardan elde edilen yıllık brüt gelir; Ar-Ge ve tasarım faaliyetleri ne-

ticesinde ortaya çıkan yeni ürünlerden elde edilen hasılat tutarını (seri üretim ve üretim süre-
cinde kullanılma sonucu elde edilen hasılat hariç),

b) Yıllık net satış hasılatı; gelir tablosundaki “net satışlar” tutarını,
c) Şirketler grubu; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesi çerçevesinde

şirketler topluluğu olarak değerlendirilen şirketleri
ifade eder.
5.12.2.10.3. Kazancın istisnadan yararlanacak kısmının tespiti
Anılan Bakanlar Kurulu Kararının 2 nci maddesine göre, Karar kapsamında patent veya

fonksiyonel olarak patente eşdeğer belgelere bağlanan gayrimaddi haklardan kaynaklanan ka-
zançların istisnadan yararlanacak kısmı, kazancı doğuran faaliyet kapsamında gerçekleştirilen
nitelikli harcamaların bu faaliyetle ilgili toplam harcamalara oranı kullanılarak hesaplanacaktır.
Gayrimaddi hakların satışı, devri veya kiralanmasından kaynaklanan kazançların istisnadan
yararlanacak kısmı, bölgede yürütülen her bir projeden elde edilen kazanca, ilgili projeye ilişkin
nitelikli harcamaların toplam harcamaya oranı uygulanmak suretiyle hesaplanacaktır.

Her bir projeyle ilgili yapılacak bu hesaplamada dikkate alınacak nitelikli harcamalar,
gayrimaddi hakkın elde edilebilmesi için mükellefin kendisi tarafından yapılan ve gayrimaddi
hak ile doğrudan bağlantılı harcamalar ile ilişkisiz kişilerden sağlanan ve aynı mahiyeti taşıyan
fayda ve hizmet bedellerinin toplamıdır. Bu harcamalardan aktifleştirilerek amortismana tabi
tutulması gerekenler de gerçekleştirildikleri dönemde amortisman öncesi tutarlarıyla bu he-
saplamada dikkate alınacaktır.

Mükellef tarafından yapılsa dahi faiz giderleri ve bina maliyetleri gibi yürütülen yazı-
lım, tasarım ve Ar-Ge faaliyeti ile doğrudan ilişkili olmayan her türlü maliyet unsuru hem top-
lam harcamalar hem de nitelikli harcamalar dışında tutulur. Dolayısıyla, faiz gibi finansman
giderleri ve binalara ilişkin amortismanlar, kiralar, ısıtma, aydınlatma, su, temizlik, güvenlik,
bakım, onarım, vergi, resim ve harçlar ile genel yönetim giderlerinden verilen paylar gibi yü-
rütülen yazılım, tasarım ve Ar-Ge faaliyetleriyle doğrudan ilişkili olmayan harcamalar hesap-
lamada dikkate alınmayacaktır.

İstisnanın uygulanacağı kazanç kısmının tespitinde, gayrimaddi hak satın alma bedelleri
(lisans ve benzeri bedeller dahil) ve ilişkili kişilerden sağlanan fayda ve hizmet bedelleri toplam
harcama tutarına dahil edilirken, nitelikli harcamalar tutarına dahil edilmez. Ancak, Avrupa
Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren vergilendirme döneminin sonuna kadar, yurt
içinde yerleşik ilişkili kişilerden sağlanan fayda ve hizmet bedelleri nitelikli harcamalar tutarına
dahil edilebilir.

Mükellefler nitelikli harcama tutarını yüzde 30’una kadar artırabilir. Şu kadar ki, bu
şekilde artırılan nitelikli harcama tutarı toplam harcama tutarını aşamaz.

Örnek: (A) Ltd. Şti. 22/11/2017 tarihinde teknoloji geliştirme bölgesinde başlattığı Ar-Ge
projesi çerçevesinde, kendisi tarafından yapılan ve gayrimaddi hak ile doğrudan bağlantılı
105.000. – TL harcama gerçekleştirmiştir. Ayrıca, projeyle doğrudan bağlantılı olmayan, bina
kirası ve kredi faizine yönelik 30.000. – TL gidere katlanmış, projede kullanacağı bir gayrimaddi
hakkı 35.000. – TL bedelle satın almış ve ayrıca yurt dışı ilişkili kişiden 10.000. – TL tutarında
mühendislik hizmeti sağlamıştır.

Şirket bu projesini tamamlayarak ilgili mevzuat çerçevesinde patent aldıktan sonra pro-
jeye ilişkin gayrimaddi hakkını satmış ve bu satıştan 1.000.000. – TL kazanç elde etmiştir.
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Bu durumda, projeyle doğrudan bağlantılı olmayan 30.000. – TL harcama, gayrimaddi
hakkın satışından doğan kazancın istisna uygulanacak kısmına ilişkin hesaplamada nitelikli
harcamalar ile toplam harcamalara dahil edilmeyecektir. Ayrıca bu hesaplamada, şirketin satın
aldığı gayrimaddi hakkın maliyet bedeli ile yurt dışı ilişkili kişiden sağlanan fayda ve hizmet
tutarı toplam harcamaya dahil edilecek; nitelikli harcama tutarına ise dahil edilmeyecektir.

Buna göre;
– Nitelikli harcama = 105.000. – TL
– Toplam harcama = 105.000. – TL + 35.000. – TL + 10.000. – TL

= 150.000. – TL
– İstisna oranı = Nitelikli harcama / Toplam harcama

= 105.000. – TL / 150.000. – TL
= %70

Bu durumda, bu projeyle ilgili gayrimaddi hakkın satışından elde edilen kazancın
%70’lik kısmı olan (1.000.000. – TL x %70=) 700.000. – TL için istisna uygulanacaktır.

Ayrıca, Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen %30 artırım oranının uygulanması duru-
munda, istisna oranı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

– Nitelikli harcama = 105.000. – TL
– %30 artırımlı tutar = 105.000. – TL + (105.000. – TL x %30)

= 136.500. – TL
– Toplam harcama = 150.000. – TL
– İstisna oranı  = Nitelikli harcama / Toplam harcama

= 136.500. – TL / 150.000. – TL
= %91

Bu durumda, Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında nitelikli harcama tutarının %30 ora-
nında artırılarak dikkate alınması sonucunda, mükellefin bu projesiyle ilgili gayrimaddi hak-
kının satışından elde ettiği kazancın %91’lik kısmı olan (1.000.000. – TL x %91=) 910.000. –
TL için istisnadan yararlanılabilecektir.

Satın alınan gayrimaddi hakların mükellefin birden fazla projesinde kullanılması du-
rumunda, her bir projeyle ilgili toplam harcama tutarının tespitinde, bu gayrimaddi hakka ilişkin
hesaplanan amortismanların her bir projeye dağıtım oranı nispetinde gayrimaddi hakkın maliyet
bedelinden pay verilecektir.

Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetlerin birden fazla projede kullanılması durumunda,
her bir projeyle ilgili toplam harcama tutarının tespitinde, bu fayda ve hizmet tutarlarından her
bir projeye verilen pay nispetinde bu fayda ve hizmetlerin bedelinden pay verilecektir.

Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren vergilendirme döneminin so-
nuna kadar, teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyette bulunan bir başka kurumla devir, bir-
leşme veya bölünme işlemine girişilmesi halinde devralınan, birleşilen veya bölünen kurum
tarafından daha önce bu bölgelerde yapılmış olan nitelikli harcamalar da, bu bölümdeki açık-
lamalar çerçevesinde muameleye tabi tutulabilir.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin “5.12.3.1. Yasal düzenleme” başlıklı bölümünün sonuna
aşağıdaki paragraflar eklenmiştir.

“Öte yandan, 9/2/2017 tarihli ve 6772 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ile Bazı Kanun
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun4 7 nci maddesiyle
Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yapılan
değişiklikle serbest bölgelerde, bakım, onarım, montaj, demontaj, elleçleme, ayrıştırma, am-
balajlama, etiketleme, test etme, depolama hizmeti alanlarında faaliyette bulunan ve hizmetin

Sayfa : 72                               RESMÎ GAZETE                             12 Haziran 2018 – Sayı : 30449



tamamını Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bu-
lunanlara veren hizmet işletmelerinin, söz konusu hizmetlere konu malların serbest bölgelerden
Türkiye’ye herhangi bir şekilde girişi olmaksızın yabancı bir ülkeye gönderilmesi şartıyla bu
hizmetlerden elde ettikleri kazançları da istisna kapsamına alınmıştır. Dolayısıyla, serbest böl-
gelerde, bakım, onarım, montaj, demontaj, elleçleme, ayrıştırma, ambalajlama, etiketleme, test
etme, depolama hizmeti alanlarında faaliyette bulunan ve bu hizmetlerin tamamını Türkiye’de
yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara veren hizmet
işletmelerinin, söz konusu değişikliğin yürürlüğe girdiği 24/2/2017 tarihinden itibaren bu hiz-
metlerden elde ettikleri kazançları, anılan hizmetlere konu malların serbest bölgelerden Türkiye’ye
herhangi bir şekilde girişi olmaksızın yabancı bir ülkeye gönderilmesi şartıyla, kurumlar ver-
gisinden istisnadır.

Yapılan bu düzenleme ile 24/2/2017 tarihinden önce yalnızca üretici kullanıcılara tanı-
nan kurumlar vergisi istisnasının, hizmet ihracatının geliştirilmesi amacıyla bakım, onarım,
montaj, demontaj, elleçleme, ayrıştırma, ambalajlama, etiketleme, test etme ve depolama hiz-
metlerine de sağlanması amaçlanmıştır. Bu hizmetler, fiziki olarak serbest bölgede verilmekle
birlikte, yararlanıcısının yurt dışında yerleşik olması ve Türkiye’ye dönüşlerinin olmaması şart-
ları aranacaktır. Söz konusu istisna, bu yöndeki faaliyetlerin bütünüyle yurt dışına yönelik ol-
ması halinde yararlanılabilecek bir vergi istisnası olduğundan, bu kapsamda ruhsat alacak fir-
maların yalnızca yurt dışına yönelik olarak faaliyette bulunması gerekmektedir.”

Tebliğ olunur.

––––––––––––––––––––––––––––
4 24/2/2017 tarihli ve 29989 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 04/06/2018
Karar No : 2018/75
Konu : İmar Planı Değişikliği
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 04/06/2018

Karar No : 2018/76

Konu : İmar Planı Değişikliği

—— • ——
KURUL KARARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

150 ADET FOTOKOPĠ MAKĠNESĠ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. ĠçiĢleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Planlama ve Destek Dairesi 

BaĢkanlığı ihtiyacı 150 adet fotokopi makinesi teknik özellikler listesine, Ricoh MP C2504, 

Toshiba Studio 2500AC veya Canon C3025Ġ marka/modellerinden birine 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, ihale doküman bedelini (130,00 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, teknik özellikler listesinin, marka/modelinin, Ofis Ticari Ģartnamesi 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, 19.06.2018 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 14.15’de 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, kuruluĢça hazırlanan teknik 

özellikler listesine ve marka/modeline uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu 

tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün 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 malzemelerin 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 malzemeleri ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 5248/1-1 
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TAġINMAZLAR SATIġ YÖNTEMĠ ĠLE ÖZELLEġTĠRĠLECEKTĠR 

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 

BaĢbakanlık ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı (Ġdare) tarafından muhtelif taĢınmazlar 4046 

sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde ―SatıĢ‖ yöntemi ile özelleĢtirilecektir. 

 

NO 

ĠHALE KONUSU 

TAġINMAZ 

GEÇĠCĠ 

TEMĠNAT 

(TL) 

ĠHALE 

ġARTNAME 

BEDELĠ (TL) 

1 
Ankara/GölbaĢı/Ġncek-Ġmar; 111444 ada,1 parsel, 

44.260,00 m² 
750.000 2.500 

2 Ankara/GölbaĢı/Oyaca-Ġmar; 429 ada, 7 parsel, 933,00 m² 1.000 100 

3 Ankara/GölbaĢı/Oyaca-Ġmar; 118 ada, 2 parsel, 1.699,00 m²  1.000 100 

4 Ankara/Yenimahalle/Susuz; 62173 ada, 2 parsel, 3.782,00 m² 30.000 100 

5 Ankara/Yenimahalle/Susuz; 62161 ada, 12 parsel 2.467,00 m²  20.000 100 

6 Ankara/Etimesgut/Eryaman; 63394 ada, 1 parsel 5.857,00 m² 300.000 1.000 

7 Ankara/Sincan/Osmaniye; 3033 ada, 2 parsel 20.835,00 m² 600.000 5.000 

8 
Adıyaman/Besni/AĢağı Sarhan; 145 ada, 2 parsel 

42.241,00 m²  
25.000 100 

9 Artvin/Murgul/GöktaĢ; 237 ada, 1 parsel, 4.400,25 m²   1.000 100 

10 Artvin/Murgul/GöktaĢ; 237 ada, 11 parsel, 12.588,40 m²  3.000 100 

11 
Artvin/Murgul/Petek; 137 ada, 2 parsel, 649,66 m2 ve 4 

parsel, 1.043,75 m2 araziler bir bütün halinde 
500 100 

12 Bitlis/Merkez/Saray; 413 ada, 1 parsel, 7.823,57 m²   25.000 100 

13 Edirne/Merkez/KiriĢhane; 2241 ada, 4 parsel, 5.488,89 m²  400.000 500 

14 Edirne/Merkez/KiriĢhane; 2241 ada, 5 parsel, 4.000,00 m²  300.000 500 

15 Edirne/Merkez/KiriĢhane; 2241 ada, 6 parsel, 4.000,00 m²  300.000 500 

16 Ġstanbul/Tuzla/Aydınlı; 147 ada, 1 parsel, 19.931,26 m²  400.000 500 

17 Kars/Merkez/Yenimahalle; 512 ada, 97 parsel, 1.442,12 m²   15.000 100 

18 Kars/Merkez/Yenimahalle; 512 ada, 98 parsel, 5.360,71 m²  15.000 100 

19 Kars/Merkez/Yenimahalle; 512 ada, 99 parsel, 5.450,94 m²   15.000 100 
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NO 

ĠHALE KONUSU 

TAġINMAZ 

GEÇĠCĠ 

TEMĠNAT 

(TL) 

ĠHALE 

ġARTNAME 

BEDELĠ (TL) 

20 

Muğla/Yatağan/Bencik Merkez; 161 ada, 7 parsel, 

25.512,70 m² arazi ve üzerindeki yapılar ile 163 ada, 1 

parsel 727,69 m² arazi bir bütün halinde 

25.000 100 

21 

Van/Ġpekyolu/ÇarĢı; 1061 ada, 69 parsel, 308,90 m² ve 

1061 ada, 70 parsel, 1.395,65 m² araziler üzerindeki 

binalarla birlikte bir bütün halinde  

500.000 500 

 

1 - Ġhaleler için son teklif verme tarihi 06.07.2018’dir  

2 - Ġhaleler, ―pazarlık usulü‖ ile gerçekleĢtirilecektir.  

3 - Katılımcılar ayrı ayrı olmak koĢuluyla, birden fazla ihaleye teklif verebilecektir. 

4 - Ġhalelere gerçek veya tüzel kiĢiler ile ortak giriĢim grupları katılabilecektir. Teklif 

Sahipleri’nden ihalelere katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarda geçici teminat 

alınacaktır. 

5 - Ġhale konusu taĢınmazlar için hazırlanan ġartname bedelleri Ġdare’nin;  

- T.C. Ziraat Bankası A.ġ. TR400001001745387756615738, 

- T.Vakıflar Bankası T.A.O.  TR220001500158007287550667, 

- T. Halk Bankası A.ġ.  TR250001200945200083000006 

numaralı ÖzelleĢtirme Fonu Vadesiz Türk Lirası hesaplarından birine yatırılacaktır. 

Dekontta, katılımcı (Ortak GiriĢim Grubu olması halinde, üyelerden birinin ismi olması da 

yeterlidir) ile ihaleye konu taĢınmaz ismi belirtilecektir. ġartname için alınan bedel her ne surette 

olursa olsun iade edilmeyecektir. 

6 - Her bir ihale için ayrı ġartname alınması zorunlu olup, son teklif verme günü saat 

17:00’ye kadar Ġdare’nin; Ziya Gökalp Caddesi No:80 KurtuluĢ/ANKARA adresine elden teslim 

edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.  

7 - Ġhaleler, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu’na tabi olmayıp Ġdare, ihaleleri yapıp 

yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir. 

8 - Ġdare, son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus 

son teklif verme tarihinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.  

9 - Ġhalelerle ilgili diğer hususlar Ġhale ġartnamelerinde yer almaktadır. 

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

T.C. BaĢbakanlık ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı 

Ziya Gökalp Caddesi, No:80, KurtuluĢ, 06600 ANKARA 

Tel: (312) 585 82 70-(312) 585 81 90 

Faks: (312) 585 81 63 

Ġnternet Adresi: www.oib.gov.tr 
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350.000 ADET AÇI KILAVUZ PLAKASI (TEKNĠK ġARTNAMEYE GÖRE)  

SATIN ALINACAKTIR 

TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2018/277069 

Ġdarenin: 

a) Adresi : TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü - 

Aliçetinkaya Mahallesi MareĢal Fevzi Çakmak Bulvarı 

No: 5 / 03040 - AFYONKARAHĠSAR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21 - 0 272 214 57 05 

c) Elektronik Posta Adresi : www.tcdd.gov.tr (afyonbetontravers@tcdd.gov.tr) 

1 - Ġhale konusu malzemenin adı ve miktarı: TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası 

Müdürlüğüne 350.000 Adet Açı Kılavuz Plakası (Teknik Ģartnameye göre) satın alınacaktır. 

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiĢtir. 

3 - Tekliflerin TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

Komisyonu BaĢkanlığına ihale tarihi olan 28/06/2018 günü saat 14:30’a kadar verilmiĢ veya 

gelmiĢ olması Ģarttır. 

4 - Ġhale dokümanı TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet 

Komisyonu Bürosu-AFYONKARAHĠSAR adresinde veya http://www.tcdd.gov.tr/ihaleler 

internet sayfasında görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunlu olup TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Muhasebe Müdürlüğü 

AFYONKARAHĠSAR VAKIFBANK ġUBESĠ- IBAN No: TR230001500158007282440204 

nolu hesabına KDV dahil 100,00 TL bedel yatırılmak sureti ile temin edilebilir. 

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 4976/1-1 

—— • —— 
TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ĠZMĠR BANLĠYÖ SĠSTEMLERĠNDE R:200’DEN  

DAR KURPLARDA RAY YAĞLAMA SĠSTEMĠ  

KURULMASI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt : 2018/268327 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi  : TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi 

BinbaĢı Fazıl Bey Meydanı No: 121/A  35220 Alsancak/ 

ĠZMĠR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0232 464 31 31/4931 - 0232 464 77 98 

c) Elektronik Posta Adresi : tcddihale35@gmail.com 

d) Ġnternet Adresi : http://www.tcdd.gov.tr/ihaleler 

2 - Ġhale konusu malın  

     adı ve miktarı : 6 Adet Ray Yağlama Sistemi. 
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3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLĠ ĠSTEKLĠLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık 

Ġhale Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 

dokümanında belirtilmiĢtir. 

4 - Tekliflerin TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

BaĢkanlığına 22.06.2018 Tarihi Cuma Günü Saat 15.00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması 

Ģarttır. 

5 - Ġhale dokümanı TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Ġhale 

Komisyonu bürosunda görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunlu olup TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV Dahil) 100,00.- TL bedelle 

temin edilebilir. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 4977/1-1 

—— • —— 

HAVA SOĞUTUCUSU SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt Numarası : 2018/290631 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKĠġEHĠR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435 - 4436)/225 50 60 - 225 72 72 

2 - Ġhale Konusu ĠĢin Niteliği, 

     Türü ve Miktarı : 60 adet hava soğutucusu, teknik Ģartname ve resme göre 

imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı Yer : TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 26.06.2018 - Saat 14:00 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına 

26.06.2018 günü saat 14:00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında 

görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 

adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 5175/1-1 
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TAġINMAZ SATIġI YAPILACAKTIR 

Yeşilyurt Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti YeĢilyurt Belediyesine ait, YeĢilyurt Ġlçesi sınırları içerisinde bulunan aĢağıdaki 

taĢınmazlar, YeĢilyurt Belediye Meclisinin 02/05/2018 tarih ve 219 sayılı kararı ile satıĢ yetkisi 

YeĢilyurt Belediyesi Encümenine verilmiĢtir. 18.01.2018 tarih ve 22 sayılı Encümen Kararıyla 

oluĢturulan Kıymet Takdir Komisyonunca, aĢağıdaki listede ada, parsel, yüzölçümleri belirtilen 

taĢınmaz malların tahmin edilen bedel tespitleri yapılarak aĢağıdaki listede yazılmıĢ olup, 2886 

sayılı Devlet Ġhale Kanununun 45. Maddesi gereği ―Açık Teklif Usulü‖ ihale yoluyla satıĢı 

yapılacaktır. SatıĢ listemizin 1, 2, ve 3. sırasında bulunan bağımsız bölümler hisseli olup ihaleye 

giren istekliler bu gayrimenkullerde belediyemize ait hisse miktarı için teklif vermiĢ olacaktır. 

1 - ġartname ve ekleri ihale Ģartnamesi mesai saatleri içerisinde YeĢilyurt Belediyesi 

Destek Hizmet Müdürlüğünde görülebileceği gibi 250,00 TL bedelle temin edilebilir. 

2 - Ġhale 28/06/2018 tarihine rastlayan PerĢembe günü saat 11:00’de Belediye Encümen 

salonunda yapılacaktır.  

3 - YeĢilyurt Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 2886 Sayılı Devlet Ġhale 

Kanununun 1. ve 45. Maddelerine göre Açık Teklif Usulü (Açık Artırma) ile yukarıda belirtilen 

gün ve saatte yapılacaktır. 

4 - Ġhale ile satıĢı yapılacak yerlerin ilan ve Resmi giderleri hariç toplam muhammen 

bedeli ve geçici teminatı aĢağıdaki tabloda belirtilmiĢtir.  
Sıra 
No SatıĢı Yapılacak Yer 

MUHAMMEN 
BEDEL 

GEÇĠCĠ TEMĠNAT 
TUTARI 

1 Yakınca Mah. 398 Ada 1 Parsel (Dükkan) 1.611.241,41 TL 48.338,00 TL 

2 
Yakınca Mah. 393 Ada 1 Parsel (Asma 
Katlı Depolu Dükkan) A Blok Zemin 33 

1.134.492,19 TL 34.035,00 TL 

3 
Yakınca Mah. 393 Ada 1 Parsel (Asma 
Katlı Depolu Dükkan) A Blok Zemin 34 

1.134.492,19 TL 34.035,00 TL 

4 
BostanbaĢı Mah. 253 Ada 3 Parsel 
(Dükkan) A Blok Zemin 37 

973.150,00 TL 29.195,00 TL 

5 
BostanbaĢı Mah. 253 Ada 3 Parsel 
(Dükkan) A Blok Zemin 38 

973.150,00 TL 29.195,00 TL 
 
5 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerden aĢağıdaki Ģartlar aranır;  

a) TaĢınmaz mal satıĢ Ģartnamesi, 

b) ġartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iĢtirak eden tarafından imzalanmak 

zorundadır, imzası bulunmayan kiĢi veya firmaların dosyaları değerlendirme dıĢı bırakılacaktır.  

c) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubunun getirilmesi zorunlu olup verilen 

süreden sonra getirilecek belgeler iĢleme konulmayacaktır. 

d) Nüfus cüzdanı fotokopisi (Gerçek kiĢiler için)  

e) Ġhalenin yapılmıĢ olduğu yıl içerisinde alınmıĢ ikametgâh ilmühaberi veya yerleĢim 

belgesi (gerçek kiĢiler için)  

f) Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi ve telefon numaralarının belirtilmesi, 

g) Ġstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iĢtirak edenin noter tasdikli imza sirküleri verilmesi 

h) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

yetkisinin bulunduğu notere tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi. 

i) Tüzel kiĢi olması halinde, tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi 

odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, 

ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair (Tescilli) belge, 

kayıtlı olduğu Vergi Dairesi, numarası ve ticaret sicil gazetesi, 

j) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, Ģekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen 

noter tasdikli ortak giriĢim beyannamesi.  

6 - Teminat makbuzları ve belgeler 28/06/2018 tarihine rastlayan PerĢembe günü saat 

11:00’de kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne elden bizzat teslim edilmiĢ olması 

gerekmektedir. Aksi takdirde müracaatlar geçersiz sayılacaktır.  5193/1/1-1 
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TAġINMAZ SATIġI YAPILACAKTIR 

Yeşilyurt Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti YeĢilyurt Belediyesine ait, YeĢilyurt Ġlçesi sınırları içerisinde bulunan aĢağıdaki 

taĢınmazlar, YeĢilyurt Belediye Meclisinin 02/05/2018 tarih ve 219 sayılı kararı ile satıĢ yetkisi 

YeĢilyurt Belediyesi Encümenine verilmiĢtir. 18.01.2018 tarih ve 22 sayılı Encümen Kararıyla 

oluĢturulan Kıymet Takdir Komisyonunca, aĢağıdaki listede ada, parsel, yüzölçümleri belirtilen 

taĢınmaz malların tahmin edilen bedel tespitleri yapılarak aĢağıdaki listede yazılmıĢ olup, 2886 

sayılı Devlet Ġhale Kanununun 45. Maddesi gereği ―Açık Teklif Usulü‖ ihale yoluyla satıĢı 

yapılacaktır. 

1 - ġartname ve ekleri Ġhale Ģartnamesi mesai saatleri içerisinde YeĢilyurt Belediyesi 

Destek Hizmet Müdürlüğünde görülebileceği gibi 250,00 TL bedelle temin edilebilir. 

2 - Ġhale 26/06/2018 tarihine rastlayan Salı günü saat 11:00’de Belediye Encümen 

salonunda yapılacaktır.  

3 - YeĢilyurt Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 2886 Sayılı Devlet Ġhale 

Kanununun 1. ve 45. Maddelerine göre Açık Teklif Usulü (Açık Artırma) ile yukarıda belirtilen 

gün ve saatte yapılacaktır. 

4 - Ġhale ile satıĢı yapılacak yerlerin ilan ve Resmi giderleri hariç toplam muhammen 

bedeli ve geçici teminatı aĢağıdaki tabloda belirtilmiĢtir. 

 

Sıra 

No SatıĢı Yapılacak Yer MUHAMMEN BEDEL 

GEÇĠCĠ TEMĠNAT 

TUTARI 

1 

Gedik Mah. 394 Ada 31 Parsel 

(Dubleks Mesken) –  

C1-A Blok No:1 

498.000,00 TL 14.940,00 TL 

2 

Gedik Mah. 394 Ada 31 Parsel 

(Dubleks Mesken) –  

C1-A Blok No:2 

501.000,00 TL 15.030,00 TL 

3 

Gedik Mah. 394 Ada 31 Parsel 

(Dubleks Mesken) –  

C1-A Blok No:3 

477.000,00 TL 14.310,00 TL 

4 

Gedik Mah. 394 Ada 31 Parsel 

(Dubleks Mesken) –  

C1-B Blok No:2 

506.000,00 TL 15.180,00 TL 

5 

Gedik Mah. 394 Ada 31 Parsel 

(Dubleks Mesken) –  

C1-A Blok No:4 

470.000,00 TL 14.100,00 TL 
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Sıra 

No SatıĢı Yapılacak Yer MUHAMMEN BEDEL 

GEÇĠCĠ TEMĠNAT 

TUTARI 

6 

Gedik Mah. 394 Ada 31 Parsel 

(Dubleks Mesken) -C1-C Blok 

No:2 

501.000,00 TL 15.030,00 TL 

7 
Gedik Mah. 394 Ada 31 Parsel 

(Dükkan) ĠĢyeri Blok No:1 
334.000,00 TL 10.020,00 TL 

8 
Gedik Mah. 394 Ada 31 Parsel 

(Dükkan) ĠĢyeri Blok No:2 
132.300,00 TL 3.969,00 TL 

9 
Gedik Mah. 394 Ada 31 Parsel 

(Dükkan) ĠĢyeri Blok No:3 
108.360,00 TL 3.250,80 TL 

10 
Gedik Mah. 394 Ada 31 Parsel 

(Dükkan) ĠĢyeri Blok No:4 
131.040,00 TL 3.931,20 TL 

 

5 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerden aĢağıdaki Ģartlar aranır ;  

a) TaĢınmaz mal satıĢ Ģartnamesi, 

b) ġartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iĢtirak eden tarafından imzalanmak 

zorundadır, imzası bulunmayan kiĢi veya firmaların dosyaları değerlendirme dıĢı bırakılacaktır.  

c) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubunun getirilmesi zorunlu olup verilen 

süreden sonra getirilecek belgeler iĢleme konulmayacaktır. 

d) Nüfus cüzdanı fotokopisi ( Gerçek kiĢiler için )  

e) Ġhalenin yapılmıĢ olduğu yıl içerisinde alınmıĢ ikametgâh ilmühaberi veya yerleĢim 

belgesi (gerçek kiĢiler için )  

f) Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi ve telefon numaralarının belirtilmesi, 

g) Ġstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iĢtirak edenin noter tasdikli imza sirküleri verilmesi 

h) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

yetkisinin bulunduğu notere tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi. 

i) Tüzel kiĢi olması halinde, tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi 

odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, 

ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair (Tescilli) belge, 

kayıtlı olduğu Vergi Dairesi, numarası ve ticaret sicil gazetesi, 

j) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, Ģekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen 

noter tasdikli ortak giriĢim beyannamesi.  

6 - Teminat makbuzları ve belgeler 26/06/2018 tarihine rastlayan Salı günü saat 11:00’de 

kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne elden bizzat teslim edilmiĢ olması gerekmektedir. Aksi 

takdirde müracaatlar geçersiz sayılacaktır.  5193/2/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
374 nolu Laboratuvar Ġzin Belgesine sahip Obje Müh. Müt. Mim. ĠnĢ. Gıda Dan. Zemin 

ve Beton Lab. Hiz. San. Tic. Ltd. ġti. tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmıĢ olan davada, 
Ankara 12. Ġdare Mahkemesinin 2018/555 Esas nolu kararı ile ―Dava Konusu ĠĢlemin 
Yürütmesinin Durdurulmasına‖ hükmedildiğinden, Obje Müh. Müt. Mim. ĠnĢ. Gıda Dan. Zemin 
ve Beton Lab. Hiz. San. Tic. Ltd. ġti. hakkında, 25.01.2018 tarihli ve30312 sayılı, 06.02.2018 
tarihli ve 30324 sayılı Resmi Gazete ilanları ile tesis edilmiĢ olan Obje Müh. Müt. Mim. ĠnĢ. Gıda 
Dan. Zemin ve Beton Lab. Hiz. San. Tic. Ltd. ġti.’nin belge iptali, teminatının irat kaydedilmesi 
ve kurucu ortaklarının üç yıl süre içinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunda 
idari veya teknik bir görev alamayacağı ve baĢka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunun 
ortağı da olamayacağına iliĢkin iĢlemlerin yürütmesi 28.05.2018 tarihli ve 95283 sayılı Makam 
Olur’u ile durdurulmuĢtur. 

Ġlgililere duyurulur. 5203/1-1 
————— 

06.07.2017 tarihli ve 16468 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile denetçi belgesi iptal edilen, 
Çanakkale Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar Ġrfan BIYIKLI 
(Denetçi No: 8519, Oda Sicil No: 11341) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 
10. Ġdare Mahkemesinin 17.04.2018 tarihli ve E.2018/377 sayılı kararı ile ―dava konusu iĢlemin 
teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına‖ hükmedildiğinden, 09.07.2017 tarihli ve 
30119 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Ġrfan BIYIKLI hakkında tesis edilmiĢ olan idarî iĢlemin 
yürütülmesi 07.06.2018 tarihli ve 101972 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuĢtur. 

Ġlgililere duyurulur. 5204/1-1 
————— 

13.06.2017 tarih ve 14345 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile denetçi belgesi iptal edilen, 
GüventaĢ Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar Abdullah 
AYAZOĞLU (Denetçi No: 22122, Oda Sicil No: 20018) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan 
davada, Ankara 16. Ġdare Mahkemesinin 27.04.2018 tarihli ve E.2018/450 sayılı kararı ile ―dava 
konusu iĢlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına‖ hükmedildiğinden, 
15.06.2017 tarihli ve 30097 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Abdullah AYAZOĞLU hakkında tesis 
edilmiĢ olan idarî iĢlemin yürütülmesi 05.06.2018 tarihli ve 100273 sayılı Makam Olur’u ile 
durdurulmuĢtur. 

Ġlgililere duyurulur.  5205/1-1 
————— 

Afyonkarahisar Ġli, Emirdağ Ġlçesi, 293 ada, 22 parsel üzerindeki 914242 YĠBF nolu 
inĢaatın denetimini üstlenen 11093 Ticaret Sicil No ile Afyonkarahisar Ticaret Odasına kayıtlı 
1230 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip YeĢilay Yapı Denetim Ltd. ġti. tarafından, Ankara 
1. Ġdare Mahkemesinin 2017/1250 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 
30.01.2018 tarihli ve E.2017/1250-K.2018/168 sayılı karar ile ―dava konusu iĢlemin iptaline‖ 
hükmedildiğinden, 15.06.2016 tarihli ve 29743 sayılı Resmi Gazete ilanı ile YeĢilay Yapı 
Denetim Ltd. ġti. ile kuruluĢ ortağı Mustafa YEġĠLAY (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, 
Oda Sicil No: 39537) hakkında tesis edilmiĢ olan idarî iĢlemler 07.06.2018 tarihli ve 101734 
sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur.  5206/1-1 
————— 

ġanlıurfa Ġli, Karaköprü Ġlçesi, 5527 ada, 1 parsel üzerindeki 949472 YĠBF nolu yapının 
denetimini Elif Yapı Denetim Ltd. ġti.’ nin Proje ve Uygulama Denetçisi, ĠnĢaat Mühendisi Ġmam 
Bakır CANBAZ (Denetçi No: 16741, Oda Sicil No: 29233) tarafından, Bakanlığımız aleyhine 
açılmıĢ olan davada, Ankara 18.Ġdare Mahkemesi’nin 20.03.2018 tarih ve E.2017/2454-
K.2018/373 sayılı kararı ile ―davanın incelenmeksizin reddine‖ hükmedildiğinden, Proje ve 
Uygulama Denetçisi ĠnĢaat Mühendisi Ġmam Bakır CANBAZ (Denetçi No: 16741, Oda Sicil 
No:29233) hakkında, 27.10.2017 tarih ve 30223 sayılı Resmi Gazete ilanı ile kesintiye uğrayan 
sebebiyet kaydı iĢleminin yeniden tesis edilmesi, 07.06.2018 tarih ve 101257 sayılı Makam 
Olur’u ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur.  5207/1-1 
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Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: 

 

————— 

 

————— 

 

————— 

 

————— 

 



12 Haziran 2018 – Sayı : 30449 RESMÎ GAZETE Sayfa : 133 

 

Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2016/149708 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
BaĢbakanlık 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Ġl/Ġlçe Çankaya/ANKARA 

Adresi 
Üniversiteler Mah. Dumlupınar 

Bulvarı No: 147/A 
Tel-Faks 0 312 295 74 20 - 0 312 287 98 04 

Posta Kodu 06800 E-Mail ihale@diyanet.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Çakırgöz ĠnĢaat Endüstri ve Tic. Ltd. ġti.  

Adresi 
Cevizlidere Mah. 1238. Cad. No: 1/8 

06520 Balgat/Çankaya/ANKARA 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
2210736909  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
356530  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) 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. 

 5221/1-1 



Sayfa : 134 RESMÎ GAZETE 12 Haziran 2018 – Sayı : 30449 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
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. 

 5222/1-1 



12 Haziran 2018 – Sayı : 30449 RESMÎ GAZETE Sayfa : 135 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
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. 

 5223/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
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. 

 5223/2/1-1 



12 Haziran 2018 – Sayı : 30449 RESMÎ GAZETE Sayfa : 137 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
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. 

 5223/3/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
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. 

 5224/1/1-1 



12 Haziran 2018 – Sayı : 30449 RESMÎ GAZETE Sayfa : 139 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
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. 

 5224/2/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
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. 

 5225/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
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. 

 5225/2/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
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. 

 5225/3/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
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. 

 5226/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
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. 

 5227/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
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. 

 5228/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
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. 

 5229/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
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. 

 5230/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
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. 

 5231/1-1 
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Adnan Menderes Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) ĠKN AlınmamıĢtır (2886 D.Ġ.K.) 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
ADNAN MENDERES 

ÜNĠVERSĠTESĠ 
Ġl/Ġlçe AYDIN / EFELER 

Adresi KEPEZ MEVKĠĠ AYTEPE Tel-Faks 0256 218 20 00 -213 27 42  

Posta Kodu 09100 E-Mail idarimali@adu.edu.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Ziynet ARABACI  

Adresi 
Atatürk Mh. 1071 Sk. No: 5  

Selçuk / ĠZMĠR 
 

T.C. Kimlik No. 21055203468  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Selçuk Esnaf ve Sanatkarlar 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 (X) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) 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. 

 5244/1-1 
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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 Aladağ Orman ĠĢletme Müdürlüğü Ġl/Ġlçe BOLU 

Adresi 
Karamanlı Mah. Mazhar Murtezaoğlu 

Cad. No: 4 Merkez/BOLU 
Tel-Faks 0374 262 96 60 – 0374 269 96 10 

Posta Kodu 14600 E-Mail  

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Salih KARAYEL  

Adresi Seyit Mah. Mudurnu Cad. No: 5 BOLU  

T.C. Kimlik No. 12613826380  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
2056-BOLU 2056-BOLU 2056-BOLU  

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. 

 5254/1-1 
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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 Ġzmir Orman ĠĢletme Müdürlüğü Ġl/Ġlçe Ġzmir / KarĢıyaka 

Adresi 
1743 Sok. No: 29 KarĢıyaka / 

ĠZMĠR 
Tel-Faks 0232 369 50 55 - 369 48 19 

Posta Kodu 35580 E-Mail izmirisl@ogm.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Mehmet KARA  

Adresi 
636. Sok. No 31 D:9 Cüneyt Bey 

Mah. Menderes/ĠZMĠR 
 

T.C. Kimlik No. 16652391632  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

Menderes Esnaf ve Sanatkarlar 

Odası 
 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 8049  

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. 

 5255/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2017/160903 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI 

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin KÖYCEĞĠZ ORMAN ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ 

Adı 
Köyceğiz Orman ĠĢletme 

Müdürlüğü 
Ġl/Ġlçe MUĞLA / KÖYCEĞĠZ 

Adresi Ulucami Mah. Atatürk Cad. No:61 Tel-Faks 252 2624671 – 252 2622633 

Posta Kodu 48800 E-Mail koycegizisl@ogm.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı ERKAN ÇAĞAN - 

Adresi 

Karaçulha Mah. Dr. Devlet Bahçeli 

Bulvarı No: 22/1 FETHĠYE / 

MUĞLA 

- 

T.C. Kimlik No. - - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
18440614558 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 010299 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (2) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (X) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) 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. 

 5256/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
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. 

 5249/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
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. 

 5250/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
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. 

 5251/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
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. 

 5252/1-1 
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Yükseköğretim Kurumundan: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum YÜKSEKÖĞRETĠM KURUMU 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 

CELAL BAYAR ÜNĠVERSĠTESĠ 

REKTÖRLÜĞÜ ĠDARĠ VE MALĠ 

ĠġLER DAĠRE BAġKANLIĞI 

Ġl/Ġlçe MANĠSA/YUNUSEMRE 

Adresi 

ġEHĠT PROF. DR. ĠLHAN 

VARANK YERLEġKESĠ 

YUNUSEMRE/MANĠSA 

Tel-Faks 
Tel . 0 236 201 10 00  

Fax: 0 236 201 1442 

Posta Kodu 45140 E-Mail imid.baskanlik@cbu.edu.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı HATĠCE BODUR  

Adresi 

ĠNÖNÜ MAHALLESĠ 8. (DR. 

MEHMET KĠPER) SK. NO: 36/1 

AKHĠSAR/MANĠSA 

 

T.C. Kimlik No. 16514583328  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

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. 

 5238/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLĠK KARAR 

Karar Tarihi: 06.06.2018   Karar No: 7155 

ġĠRKETĠN: 

• TĠCARĠ UNVANI : Era Enerji, Enerji Servis Hizmetleri ve Petrol Tic. Ltd. ġti. 

• MERKEZĠ VE 

  TEBLĠGAT ADRESĠ : Mustafa Kemal Mah. BarıĢ Sitesi 2107. Sok. No: 3 EskiĢehir 

Yolu Çankaya/ANKARA 

• MÜRACAAT TARĠHĠ : 16.05.2017 

RUHSATIN: 

• KONUSU : Arama ruhsatı 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 15.177 hektar 

• BÖLGESĠ : Kara 

• KAPSADIĞI ĠL : Aksaray 

• PAFTA NUMARASI : AR/ERA/K/L32-a4 

KARAR: 

Era Enerji, Enerji Servis Hizmetleri ve Petrol Tic. Ltd. ġti.’nin bölgesi, ili, yüzölçümü ve 

paftası yukarıda gösterilmiĢ bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiĢ ve 

ġirkete; 

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi 

Gazete’de yayımı tarihinden itibaren beĢ yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiĢtir. 

 5181/1-1 

————— 

PETROL HAKKINA MÜTEALLĠK KARAR 

Karar Tarihi: 06.06.2018   Karar No: 7154 

ġĠRKETLERĠN: 

• TĠCARĠ UNVANI : TransAtlantic Exploration Mediterranean International Pty. Ltd. 

• MERKEZĠ ADRESĠ : 20 Howard St. Perth Australia 6000 

• TEBLĠGAT ADRESĠ : Ġran Caddesi Karum ĠĢ Merkezi No: 21 F Blok Kat: 5 No: 427 

06680 Kavaklıdere Çankaya/ANKARA 

• MÜRACAAT TARĠHĠ : 13.03.2018 

RUHSATIN: 

• KONUSU : ĠĢletme ruhsatı 

• KAPSADIĞI ĠL : Diyarbakır 

• KAPSADIĞI ĠLÇELER : Merkez, Bismil 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 15.256 hektar 

• PAFTA NUMARASI : ARĠ/TEM/K/M44-b2-1 

ĠġLETME SAHASININ KOORDĠNATLARI (ED-1950/6 derecelik): 
 

KÖġE NO ENLEM BOYLAM 

a 38º00’00’’00’’’ 40º30’00’’00’’’ 

b 37º52’30’’00’’’ 40º30’00’’00’’’ 

c 37º52’30’’00’’’ 40º22’30’’00’’’ 

d 38º00’00’’00’’’ 40º22’30’’00’’’  
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KARAR: 

TransAtlantic Exploration Mediterranean International Pty. Ltd.’nin mevkii, koordinatları, 

yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiĢ bulunan saha için petrol iĢletme ruhsatı verilmesi 

talebine ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine 

Ģekli ve esas Ģartlar bakımından uygunluğu tespit edilerek, milli menfaatler ve 6491 sayılı Türk 

Petrol Kanunu’nun amaç maddesi açısından Kanunun 1 ve 8’inci maddeleri uyarınca Sayın Enerji 

ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 17.05.2018 tarihli Olur’ları alınmıĢtır. 

TransAtlantic Exploration Mediterranean International Pty. Ltd.’ye 16.06.2018 tarihinden 

itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8’inci maddesi gereğince, ―ruhsatın veriliĢ tarihinden 

itibaren iĢletme müracaat alanında arama ruhsatından gelmeyen 4021 hektarlık alanda iki yıl 

içerisinde 1 adet kuyu açılması aksi halde ruhsatın iptal edilmesi‖ Ģartıyla sahanın mevcut rezerv 

durumu, yıllık üretim miktarları ile yatırım ve üretim programı dikkate alınarak ARĠ/TEM/ 

K/M44-b2-1 pafta no’lu petrol iĢletme ruhsatının 5 yıl süre ile verilmesine, 

Ayrıca, daha sonra talep edilmesi ve edilen taahhüt doğrultusunda Ģirketin sahada 

yapacağı üretim ve geliĢtirme faaliyetlerine göre Kanun’un 8’inci maddesinde iĢletme ruhsatı için 

öngörülen 20 yıllık kanuni sürenin kalan kısmının kullandırılmasına karar verilmiĢtir. 
Yukarıda yazılı karar gereğince, bu kararın yayımı tarihinde TransAtlantic Exploration 

Mediterranean International Pty. Ltd.’ye bir adet petrol iĢletme ruhsatı verilmiĢtir. 
 5182/1-1 

—— • —— 
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünden: 

Ġstanbul ili Fatih ilçesi Pertevniyal Lisesinden alındığı iddia edilen 1652 numaralı 

Abdulkadir ÖZEL adına düzenlenen diplomanın sahte olduğu ve okul kayıtları ile örtüĢmediği 

anlaĢıldığından aĢağıda kimlik bilgileri bulunan lise diploması iptal edilmiĢtir. 
 

OKUL NO 539 

ADI SOYADI ABDULKADĠR ÖZEL 

BABA ADI MEHMET SALĠH 

ANNE ADI NARĠZE 

DOĞUM YERĠ TATVAN 

DOĞUM TARĠHĠ 08/08/1983 

DĠPLOMAYI VEREN OKUL ADI PERTEVNĠYAL LĠSESĠ 

DĠPLOMA NO 1652 

DĠPLOMA DÜZENLEME TARĠHĠ 30/06/2001 

BÖLÜMÜ - KOLU - ALANI - 

Ġlan olunur. 5185/1-1 

—— • —— 
Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünden: 

Enstitümüzde açık bulunan 1. derecedeki doçent kadrosuna ―Yönetim Bilimleri Anabilim 

Dalı, Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti Bilim Dalı‖ alanında 1 adet doçent alınacaktır. 

Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen genel koĢulları taĢıyan ve 

―Doçent‖ unvanını almıĢ olan isteklilerin; baĢvuru dilekçelerine, özgeçmiĢ, 2 (iki) adet fotoğraf, 

nüfus cüzdan sureti, doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan  

4 (dört) adet dosyayı ekleyerek (18.yy. Osmanlı Sosyo-Ekonomik Tarihi ve Yabancı Vakıflar 

alanlarında çalıĢmaları olan adaylar tercih sebebidir) ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde 

aĢağıdaki adrese Ģahsen baĢvurmaları gerekmektedir. 

(Doçent kadrosuna baĢvuran adaylar atandıkları takdirde, daimi statüde çalıĢtırılacaktır.) 

Duyurulur. 

ADRES : 

Türkiye ve Orta Doğu Amme Ġdaresi Enstitüsü 85 Nolu Cad.  No: 8 Yücetepe/ANKARA 

Tel: Santral 231 73 60 / 1403-1404 5171/1-1 
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İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Ġlan Tarihi : 12.06.2018 

Son BaĢvuru Tarihi : 26.06.2018 

Eğitim dili Ġngilizce olan Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 

ilgili maddeleri uyarınca aĢağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır. 

BaĢvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve 

Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara ĠliĢkin Yönetmeliği’nin Madde 

8/7’de belirtilen yabancı dil (Ġngilizce) asgari koĢullarını sağlamıĢ olmak Ģartıyla ilanda belirtilen 

ve aĢağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir. 

PROFESÖR KADROLARI ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER: 

1- BaĢvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe 

2- ÖzgeçmiĢ 

3- Yayın listesi (baĢlıca eser belirtilmelidir) 

4- 2 adet vesikalık fotoğraf 

5- Nüfus cüzdanı örneği 

6- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi) 

(YurtdıĢında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmıĢ olması) 

7- Akademik unvana atanma yazıları (Varsa atama yazısı) 

8- Yabancı dil (Ġngilizce) yeterliliğine iliĢkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine 

iliĢkin belge 

9- Bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya veya 1 adet dosya 5 adet CD 

10- Varsa yurt dıĢı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında Ġngilizce eğitim verildiğine 

dair belge 

DOÇENT KADROLARI ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER: 

1- BaĢvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe 

2- ÖzgeçmiĢ 

3- Yayın listesi 

4- 2 adet vesikalık fotoğraf 

5- Nüfus cüzdanı örneği 

6- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi) 

(YurtdıĢında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmıĢ olması) 

7- Akademik unvana atanma yazıları (Varsa atama yazısı) 

8- Yabancı dil (Ġngilizce) yeterliliğine iliĢkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine 

iliĢkin belge 

9- Bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD 

10- Varsa yurt dıĢı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında Ġngilizce eğitim verildiğine 

dair belge 
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DOKTOR ÖĞRETĠM ÜYESĠ KADROLARI ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER: 

1- BaĢvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe 

2- ÖzgeçmiĢ 

3- Yayın listesi 

4- 2 adet vesikalık fotoğraf 

5- Nüfus cüzdanı örneği 

6- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi) 

(yurtdıĢında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmıĢ olması) 

7- Akademik unvana atanma yazıları (Varsa atama yazısı) 

8- Yabancı dil (Ġngilizce) yeterliliğine iliĢkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine 

iliĢkin belge 

9- Bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD 

10- Varsa yurt dıĢı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında Ġngilizce eğitim verildiğine 

dair belge 

NOTLAR: 

1- Adayların ilgili Fakültelere Ģahsen baĢvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen 

Ģartları taĢımayan ve süresi içerisinde baĢvurmayan adayların baĢvuruları dikkate alınmayacaktır. 

2- Posta ile yapılan baĢvurular kabul edilmeyecektir. Ġlanımıza www.ieu.edu.tr. adresinden 

ulaĢılabilir. 

BAġVURU YERĠ VE ĠLETĠġĠM 

ĠZMĠR EKONOMĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 

Adalet Meslek Yüksekokulu: (232) 4888145 

ĠletiĢim Fakültesi: (232) 4888138 

Mühendislik Fakültesi: (232) 4888122 

Sağlık Bilimleri Fakültesi: (232) 4888311 

Fax: (232) 2792626 
 

Fakülte/ 

Yüksekokul Bölüm/Program Unvan Adet Anabilim Dalı/Açıklama 

Adalet Meslek 

Yüksekokulu 
- Doç. Dr. 1 

- Sosyal Politika Bilim Alanı, ĠĢ ve 

Sosyal Güvenlik Hukuku, ĠĢçi 

Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği Alanlarında 

ÇalıĢmaları Olmak 

ĠletiĢim 

Fakültesi 

Halkla ĠliĢkiler 

ve Reklamcılık 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

- Kültürlerarası ĠletiĢim ve KiĢisel 

ĠletiĢim 

Mühendislik 

Fakültesi 

ĠnĢaat 

Mühendisliği 
Prof. Dr. 1 

- Prefabrike ve Betonarme Yapıların 

Tasarımı, Öngermeli Yapıların Analizi 

ve Deneysel Olarak Ġncelenmesi 

Mühendislik 

Fakültesi 

Mekatronik 

Mühendisliği 
Prof. Dr. 1 

- Mekatronik, Robotik, Sistem 

Dinamiği 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
HemĢirelik Prof. Dr. 1 - Cerrahi Hastalıkları HemĢireliği 

 5202/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 

 
 5184/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 



Sayfa : 180 RESMÎ GAZETE 12 Haziran 2018 – Sayı : 30449 

 

 
 5165/1-1 



12 Haziran 2018 – Sayı : 30449 RESMÎ GAZETE Sayfa : 181 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 78-04-297 

Toplantı Tarihi ve No : 29.05.2018 - 268 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 29.05.2018 - 4416 SAFRANBOLU 

Karabük Ġli, Eflani Ġlçesi, Çukurören Köyü, Hazine adına kayıtlı, 124 ada, 97 parselin bir 

bölümü ile 101 ada, 1 sayılı orman parselinin bir bölümü ve özel mülkiyet adına kayıtlı 124 ada, 

55, 56, 61, 62, 63 parselleri konu alan; Eflani Kaymakamlığı Ġlçe Jandarma Komutanlığı'nın 

14.02.2018 gün ve 44327320-0410-343-18 sayılı yazısı, Karabük Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 15.03.2018 gün ve E.142441 sayılı raporu ile kurum görüĢlerini 

soran, 14.03.2018 gün ve E.226307 sayılı ve 10.04.2018 gün ve E.310464 sayılı yazısı, 

Safranbolu Orman ĠĢletme Müdürlüğü Ġndere Orman ĠĢletme ġefliği'nin 20.04.2018 gün ve 

56236910-255.04-8601162 sayılı yazısı, Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü'nün 26.04.2018 gün ve 

20913469-101.29.02-E.420026 sayılı yazısı ile Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğü'nün21.05.2018 gün ve e.261549 sayılı rapor formu okundu, ekleri ile iĢlem 

dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Karabük Ġli, Eflani Ġlçesi, Çukurören Köyü, Hazine adına kayıtlı; 124 ada, 97 parselin bir 

bölümü ile 101 ada, 1 sayılı orman parselinin bir bölümü ve özel mülkiyet adına kayıtlı; 124 ada, 

55, 56, 61, 62, 63 parselleri iliĢkin Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğünce hazırlanan 1/2000 ölçekli harita ile tescil fiĢinin kabul edililip, onaylanmasına; 

Bu alanlarda gerçekleĢtirilecek her türlü uygulamanın yürürlükte bulunan ilke kararları ve 

mevzuat çerçevesince yürütülmesi gerektiğine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 

uyarınca, Koruma Amaçlı Ġmar Planı yapılıncaya kadar Arkeolojik sit alanlarına iliĢkin 

yürürlükteki ilke kararlarında yer alan hususların geçiĢ dönemi koĢulları olarak belirlenmesine 

karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 74-00-1067 

Toplantı Tarihi ve No : 29.05.2018 - 268 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 29.05.2018 - 4450 SAFRANBOLU 

Bartın Ġli, Merkez Ġlçe, Epçiler Köyü, Hazine adına kayıtlı, 101 ada, 1 parseli konu alan, 

Amasra Müze Müdürlüğü'nün 22.03.2018 gün ve 17159162-152-11-249538 sayılı yazısı eki, 

12.03.2018 gün ve 40 sayılı raporu, Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü'nün 26.04.2018 gün ve 

20913469-101.29.02-E.420025 sayılı yazısı, Amasra Müze Müdürlüğü'nün 11.05.2018 gün ve 

17159162-152-11/409110 sayılı yazısı ile Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü'nün 21.05.2018 gün ve E.261568 Sayılı rapor formu okundu, ekleri incelendi, yapılan 

görüĢmeler sonucunda; 

Bartın Ġli, Merkez Ġlçesi, Epçiler Köyü, Hazine adına kayıtlı; 101 ada, 1 parselin bir 

bölümünün kararımız eki, 1/10000 ölçekli haritada gösterildiği Ģekliyle, 1. ve 3. derece arkeolojik 

sit alanı olarak ilan edilmesine, Amasra Müze Müdürlüğünce hazırlanan tescil fiĢinin 

onaylanmasına, 

Bu alanlarda gerçekleĢtirilecek her türlü uygulamanın yürürlükte bulunan ilke kararları ve 

mevzuat çerçevesince yürütülmesi gerektiğine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 

uyarınca, Koruma Amaçlı Ġmar Planı yapılıncaya kadar Arkeolojik sit alanlarına iliĢkin 

yürürlükteki ilke kararlarında yer alan hususların geçiĢ dönemi koĢulları olarak belirlenmesine 

karar verildi mi koĢulları olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 09.04.421 

Toplantı Tarihi ve No : 08.02.2018 - 181 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 08.02.2018 - 7567 AYDIN 

Aydın Ġli, Karacasu Ġlçesi, Yolaltı Mahallesi, Erikligöl Mevkii’nde bulunan ve Afrodisias 

Müze Müdürlüğü Uzmanlarınca yerinde yapılan incelemelerde tespiti yapılan Erikligöl YerleĢim 

Alanının, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında ―Korunması 

Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı‖ özelliği gösterdiği gerekçesiyle hazırlanan ve III.(Üçüncü) 

Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tescil edilmesinin önerildiği; Karacasu Kaymakamlığı, 

Afrodisias Müze Müdürlüğü’nün 23.03.2017 tarih ve 129 sayılı yazısı eki; Afrodisias Müze 

Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan 15.03.2017 tarihli rapor, sit fiĢi ile Aydın Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan 06.02.2018 tarih ve 73422 sayılı 

rapor okundu. Ekleri ve konuya iliĢkin tüm bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler 

sonucunda; 

Aydın Ġli, Karacasu Ġlçesi, Yolaltı Mahallesi, Erikligöl Mevkii’nde bulunan ve tapunun 

266 ada, 23 ve 25 parsel numarasında kayıtlı taĢınmazları kapsayacak Ģekilde dağılım gösteren 

Erikligöl YerleĢim Alanının; 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 

kapsamında ―Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı‖ özelliği gösterdiğinden, kararımız eki 

sit fiĢi ile 1/1000 ölçekli harita üzerinde sınırları belirlendiği ve koordinat listesi verildiği Ģekliyle, 

―III. (Üçüncü) Derece Arkeolojik Sit‖ alanı olarak tescilinin uygun olduğuna, Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı gereğince sit 

sınırları içerisinde yapılacak her türlü uygulamalar öncesinde Kurulumuzdan izin alınması 

gerektiğine karar verildi. 

 



Sayfa : 186 RESMÎ GAZETE 12 Haziran 2018 – Sayı : 30449 

 



12 Haziran 2018 – Sayı : 30449 RESMÎ GAZETE Sayfa : 187 

 

 
 5168/1-1 



Sayfa : 188 RESMÎ GAZETE 12 Haziran 2018 – Sayı : 30449 

 

 



12 Haziran 2018 – Sayı : 30449 RESMÎ GAZETE Sayfa : 189 

 



Sayfa : 190 RESMÎ GAZETE 12 Haziran 2018 – Sayı : 30449 

 



12 Haziran 2018 – Sayı : 30449 RESMÎ GAZETE Sayfa : 191 

 



Sayfa : 192 RESMÎ GAZETE 12 Haziran 2018 – Sayı : 30449 

 



12 Haziran 2018 – Sayı : 30449 RESMÎ GAZETE Sayfa : 193 

 



Sayfa : 194 RESMÎ GAZETE 12 Haziran 2018 – Sayı : 30449 

 



12 Haziran 2018 – Sayı : 30449 RESMÎ GAZETE Sayfa : 195 

 



Sayfa : 196 RESMÎ GAZETE 12 Haziran 2018 – Sayı : 30449 

 



12 Haziran 2018 – Sayı : 30449 RESMÎ GAZETE Sayfa : 197 

 



Sayfa : 198 RESMÎ GAZETE 12 Haziran 2018 – Sayı : 30449 

 



12 Haziran 2018 – Sayı : 30449 RESMÎ GAZETE Sayfa : 199 

 

 



Sayfa : 200 RESMÎ GAZETE 12 Haziran 2018 – Sayı : 30449

Sayfa

1

1

26
27

35
47

52

52

52

52

53

53

53

54

67
73

76

77
97

113
131

188

İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)  70 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA SEÇME KARARI
–– Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına, Anayasa Mahkemesi Üyesi Hicabi DURSUN’un

Seçilmesi Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER
–– Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
–– Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddelerinin Spesifikasyonları Hakkında Yönetmelikte

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
–– Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
–– Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği
–– Harran Üniversitesi Ata Su Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin

Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Harran Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Harran Üniversitesi Fıstık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten

Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Harran Üniversitesi GAP Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten

Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Harran Üniversitesi Güneş Enerjisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜGEM)

Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Harran Üniversitesi Su Biyolojisi ve Ürünleri ile Sualtı Araştırma Geliştirme ve

Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Harran Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2018/13)
–– Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

(Seri No: 16)
–– Özelleştirme Yüksek Kurulunun 04/06/2018 Tarihli ve 2018/75 ve 76 Sayılı Kararları

KURUL KARARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 07/06/2018 Tarihli ve 7892-2 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 9/5/2018 Tarihli ve 2014/15253 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 9/5/2018 Tarihli ve 2014/18224 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri


