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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

           Karar Sayısı : 2012/3880
           Trabzon İli, Of İlçesi ile Rize İli, Kalkandere İlçesi sınırları içerisinde tesis edilecek
İncirli Regülatörü ve Hidroelektrik Santraline ait enerji nakil hattının yapımı amacıyla ekli listede
bulundukları yer ile parsel numaraları belirtilen taşınmazların Hazine adına tescil edilmek üzere
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılması; Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığının 15/10/2012 tarihli ve 1215 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun
27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/10/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.
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                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI
  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                 İ. N. ŞAHİN                                  C. YILMAZ                                  E. GÜNAY                                   M. ŞİMŞEK
                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                       Ö. DİNÇER                                        İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU
                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                            R. AKDAĞ                                                   B. YILDIRIM
                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Sayı : 28461



—— • ——
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

           Cumhurbaşkanlığından:
           Karar Sayısı : 2012/80
           Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Yalova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. İbrahim HATİBOĞLU’nun Bakanlar Kurulunca yapılan seçimi, 2547 sayılı Yük-
seköğretim Kanununun 6 ncı maddesinin (b) fıkrası gereğince onaylanmıştır.
                                                                  7/11/2012
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
YÖNETMELİKLER

           Karar Sayısı : 2012/3832
           Ekli “Taşınır Mal Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürür-
lüğe konulması; Maliye Bakanlığının 27/8/2012 tarihli ve 9112 sayılı yazısı üzerine, 10/12/2003
tarihli ve 5018 sayılı Kanunun 44 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 8/10/2012 tari-
hinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN
                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ
           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN
                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                           A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI
  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                 İ. N. ŞAHİN                                  C. YILMAZ                                  E. GÜNAY                                   M. ŞİMŞEK
                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                       Ö. DİNÇER                                        İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU
                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                            R. AKDAĞ                                                E. BAYRAKTAR
                                                          Sağlık Bakanı                       Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V.
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TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yü-

rürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “sa-

vunma ve güvenlik amaçlı” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki

cümle, ikinci fıkrasının (b) bendinin sonuna aşağıdaki ibare eklenmiştir.

“Kamu idarelerince ihtiyaç duyulması halinde birden fazla harcama biriminin taşınır kayıtları

harcama birimleri itibarıyla ayrı ayrı tutulmak kaydıyla, bir taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi

tarafından yürütülebilir.”

“(Ancak, özellikleri nedeniyle kesin kabulleri belli bir dönem kullanıldıktan sonra yapılabilen

sarf malzemelerinin kullanıma verilmesinde kesin kabul şartı aranmaz.)”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine aşa-

ğıdaki alt bent, (b) bendine ikinci cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“5) Bütçenin temsil ve tanıtma giderleri tertibinden makam için alınan yiyecek ve içe-

cekler.”

“Sorumlu yönetici, kendisine zimmetlenen taşıt veya iş makinesi ile kullanıcısını ayrıca tutu-

lacak kayıtlarda izler.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasına “Taşınır kayıtları,”

ibaresinden sonra gelmek üzere “harcama birimleri itibarıyla” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(2) Alımı bir merkezden yapılarak birden fazla birime doğrudan teslim edilen taşınırlar

için, taşınırın teslim edildiği birimlerce iki nüsha Taşınır Geçici Alındısı düzenlenir ve bir nüs-

hası alımı yapan birime gönderilir. Alımı yapan birim, bu alındıya dayanarak, ödemeye ve

kendi giriş kayıtlarına esas olmak üzere Taşınır İşlem Fişi düzenler. Diğer birimlerden alınan

geçici alındılar, düzenlenen bu fişin idarede kalan nüshasına bağlanır. Alımı yapan birimce

giriş kayıtları yapıldıktan sonra düzenlenecek Taşınır İşlem Fişiyle de ilgili diğer birimler adına

çıkış kaydedilir.”

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

“MADDE 20 – (1) 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 178 inci mad-

desi gereğince yürürlüğe konulan tasfiye işlemlerine ilişkin yönetmelik hükümleri çerçevesinde

kamu idarelerince temin edilen taşınırlar için Taşınır İşlem Fişi düzenlenir ve giriş kaydı yapılır.

Fişin birinci nüshası, taşınırı teslim eden ilgili idare yetkilisine verilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(4) Garanti veya sigorta taahhütnamesi kapsamında yenisi ile değiştirilmek üzere yük-

lenicisine iade edilen taşınırlar Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağına dayanılarak düzen-

lenecek Taşınır İşlem Fişiyle kayıtlardan çıkarılır ve yenisi kayıtlara alınır.
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(5) Kamu idaresi ile yüklenici arasında imzalanan mal alımına ilişkin sözleşmede hü-

küm bulunması ve fiyat farkı veya ek bir maliyet talep edilmemesi kaydıyla; kullanım süresi

dolan veya dolmak üzere olan taşınırlardan daha uzun miadlı olanlarla değiştirilenler, Kayıttan

Düşme Teklif ve Onay Tutanağına dayanılarak düzenlenecek Taşınır İşlem Fişiyle kayıtlardan

çıkarılır ve yenisi kayıtlara alınır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağı-

daki cümle eklenmiştir.

“Ancak, aynı muhasebe biriminden hizmet alan harcama birimleri arasında yapılan taşınır de-

virlerinde, devreden harcama birimince düzenlenen Taşınır İşlem Fişi muhasebe birimine gön-

derilmez.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş, aynı maddeye beşinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve

mevcut altıncı fıkra yedinci fıkra olarak teselsül ettirilmiştir.

“(3) Aşağıda sayılan taşınırların diğer kamu idarelerine bedelsiz devrinde beş yıl şartı

aranmaz:

a)  Kamu idarelerince yürütülen veya desteklenen projelerin gerçekleştirilmesi için edi-

nilen araştırma ve geliştirme amaçlı taşınırlar.

b) Kamu idarelerince yürütülen ve yönetilen ulusal otomasyon sistemleri çerçevesinde

edinilerek sisteme dâhil idarelerin kullanımına tahsis edilen taşınırlar.

c) Uluslararası organizasyonların gerçekleştirilmesi için alınan taşınırlar.

ç) İlgili mevzuatla verilen görev ve yetkiye dayanılarak diğer idarelere verilmek üzere

temin edilen taşınırlar.

d) Devredilmediği takdirde kullanım imkânı kalmayacak olan veya zorunlu sebeplerle

devredilmesi gereken tüketim malzemeleri.”

“(6) Devredilmeleri halinde daha etkin, verimli ve ekonomik kullanılacağı veya görev

ve yetki alanları itibarıyla devirlerinin daha faydalı olacağı anlaşılan taşınırlar, devreden ve

devralmak isteyen kamu idarelerinin müşterek talebi üzerine Maliye Bakanının uygun görüşü

ile herhangi bir şarta bağlı kalmaksızın bedelsiz devredilebilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “ve ilgili yerlere gönderilir” ibaresi yürürlükten kal-

dırılmış, aynı fıkranın (a) bendinde yer alan “üç” ibaresi “iki” şeklinde ve (ç) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kanunun kaynakların kullanılması ve yönetilmesi konusunda harcama birimi ve

harcama yetkililerine yüklediği sorumluluğun gereği olarak taşınır yönetim hesabı, taşınır kayıt

ve kontrol yetkilisi tarafından harcama birimleri itibarıyla hazırlanır. Taşınır yönetim hesabında;

önceki yıldan devredilen, yılı içinde giren, çıkan ve ertesi yıla devredilen taşınırlar ile yıl sonu

sayımında bulunan fazla ve noksanlar gösterilir.”
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“ç) Taşınır yönetim hesabı; yetkili mercilerce istenildiğinde ibraz edilmek veya gönde-

rilmek üzere harcama biriminde, yurt dışı teşkilatının taşınır yönetim hesabı ise merkez teşki-

latında muhafaza edilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 35 – (1) Kamu idarelerinin taşınır kesin hesabı merkezde, dış temsilcilikler

ile merkez ve taşra harcama birimleri itibarıyla düzenlenen Harcama Birimi Taşınır Yönetim

Hesabı Cetvelleri konsolide edilmek suretiyle taşınır konsolide görevlilerince hazırlanır.

(2) Taşınır Kesin Hesap Cetveli ile Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvelinin bir nüshası,

genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerince Sayıştayın ilgili mevzuatında belirlenen süre

içinde Sayıştay Başkanlığına gönderilir.

(3) Ayrıca, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerince, Taşınır Kesin Hesap Cetveli

ile Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvelinin bir nüshası, incelenmek ve üzerinde mutabakat sağ-

lanmak üzere Nisan ayının sonuna kadar Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkla mutabakat sağlanan

ve ilgili bakan ve üst yönetici tarafından imzalanan Taşınır Kesin Hesap Cetvelleri ile Taşınır

Kesin Hesap İcmal Cetvelleri, Mayıs ayının onbeşine kadar bütçe kesin hesap cetvelleri ile

birlikte yeniden Bakanlığa gönderilir.

(4) Sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idareler, Taşınır Kesin Hesap Cetvelleri ile

Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvellerinin bir nüshasını bütçelerinin uygulama sonuçlarını kesin

hesaba bağlayacak mercilere gönderirler.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Kayıt hatalarının düzeltilmesi

EK MADDE 1 – (1) Taşınırın kodunda, birim maliyet bedelinde veya miktarında hata

yapılması durumunda, harcama yetkilisinin onayı üzerine düzenlenecek yeni Taşınır İşlem Fi-

şiyle hatalı kaydın çıkış işlemi yapılır. Daha sonra düzenlenecek Taşınır İşlem Fişiyle de doğru

verinin girişi yapılmak suretiyle hata düzeltilir. Muhasebe kayıtlarını etkileyen düzeltmelere

ilişkin Taşınır İşlem Fişlerinin bir nüshası muhasebe birimine gönderilir.

(2) Mahsup dönemi sonuna kadar tespit edilen kayıt hataları, ilgili olduğu yılın hesap-

larına; daha sonra tespit edilen kayıt hataları ise cari yıl hesaplarına mâledilerek düzeltilir.”

MADDE 13 – Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.

MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

18/1/2007 26407

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 19/6/2010 27616
2- 22/3/2012 28241
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Gençlik ve Spor Bakanlığından:

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

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

gerekleri ve insan kaynakları planlaması esas alınarak Gençlik ve Spor Bakanlığı personelinin

görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 5 inci maddede sayılan görev unvanlarına görevde

yükselme veya unvan değişikliği suretiyle asaleten atanacaklar hakkında uygulanır.

Dayanak

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

nunu ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Ge-

nel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

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

çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Aynı düzeyde görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta

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

c) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,

ç) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,

d) Birim: 3/6/2011 tarihli ve 638 sayılı Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Gö-

revleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesinde sayılan hizmet birimle-

rini,

e) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesi çerçevesin-

de; Bakanlıkta çalışılan süreler ile genel ve katma bütçeli idareler, mahalli idareler, kamu kurum

ve kuruluşlarında fiilen çalışılan süreler, resmi ve özel müesseseler ve meslekleriyle ilgili ser-

best çalışılan süreler ile muvazzaf askerlikte geçen süreleri,

f) İş günü: Milli bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,

g) Görev grupları: Benzer ve eşit düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,
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ğ) Görev unvanı: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görev grupları içinde be-

lirtilen görev unvanlarını,

h) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet sı-

nıflarından yapılacak atamaları,

ı) Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özellikle-

rine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

i) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutula-

cağı yazılı sınavı,

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

ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

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

sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanacakların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

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

çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikiğine İlişkin Esaslar

Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi görev grupları

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

tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

(2) Görevde yükselmeye tabi kadrolar:

a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

1) Şube müdürü,

2) Şef.

b) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;

1) Çözümleyici.

c) İdari Hizmetler Grubu;

1) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, sekreter, şoför.

ç) Araştırma ve planlama hizmetleri grubu;

1) Sivil savunma uzmanı.

d) Destek Hizmetleri Grubu;

1) Hizmetli.

(3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar: Mühendis, mimar, istatistikçi, grafiker, mütercim,

programcı, tekniker, teknisyen, avukat, öğretmen, kütüphaneci, hemşire, sosyal çalışmacı, sos-

yolog, psikolog.
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Görevde yükselme sınavına tabi olmadan atanılacak kadrolarda aranılacak şartlar

MADDE 6 – (1) Genel müdür, genel müdür yardımcısı, müstakil daire başkanı, I. Hu-

kuk müşaviri, daire başkanı unvanlı kadrolara yapılacak atamalarda aranacak şartlar aşağıda

gösterilmiştir:

a) Atama tarihi itibariyle, son beş yıl içerisinde aylıktan kesme cezası, son on yıl içeri-

sinde ise kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile tecziye edilmemiş olmak,

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen

hizmet şartlarını taşımak.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle ata-

nabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen

hizmet şartlarını taşımak,

b) Görevde yükselme eğitimine katıldıktan sonra yapılan görevde yükselme sınavında

başarılı olmak,

şarttır.

Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara görevde yükselme suretiyle yapılacak

atamalarda aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) En az fakülte veya dört yıllık yüksek okul mezunu olmak,

2) Son iki yılını Bakanlıkta geçirmiş olmak kaydıyla; şef, çözümleyici, programcı un-

vanlarında en az üç yıl veya en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren mesleki ve teknik gö-

revlerde en az on yıl çalışmış olmak,

b) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak,

2) En az iki yılını Bakanlıkta çalışmış olmak kaydıyla, memur, bilgisayar işletmeni,

veri hazırlama ve kontrol işletmeni, sekreter unvanlarında veya mesleki ve teknik görevlerde

en az yedi yıl çalışmış olmak,

c) Sivil savunma uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az fakülte veya dört yıllık yüksek okul mezunu olmak,

2) Son iki yılını Bakanlıkta geçirmiş olmak kaydıyla; şef, çözümleyici, programcı un-

vanlarında en az üç yıl veya en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren mesleki ve teknik gö-

revlerde en az on yıl çalışmış olmak,

ç) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;
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1) En az fakülte veya dört yıllık yüksek okul mezunu olmak,

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

nularında tecrübeli olduğunu belgelemek,

3) En az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bilmek,

4) En az iki yılını Bakanlıkta çalışmış olmak kaydıyla, programcı olarak üç yıl veya

toplam yedi yıl hizmeti bulunmak,

d) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) En az iki yılını Bakanlıkta çalışmış olmak kaydıyla, beş yıl hizmeti bulunmak,

3) Bilgisayar veri girişi konusunda tecrübesi bulunmak veya Bakanlıkça düzenlenecek

kursta başarılı olmak,

e) Bilgisayar işletmeni kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) En az iki yılını Bakanlıkta çalışmış olmak kaydıyla, beş yıl hizmeti bulunmak,

3) Bilgisayar işletmenliği sertifikasına sahip olmak veya Bakanlıkça düzenlenecek bil-

gisayar işletmenliği kursunda başarılı olmak,

f) Memur veya sekreter kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

2) En az iki yılını Bakanlıkta çalışmış olmak kaydıyla, beş yıl hizmeti bulunmak,

g) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

2) En az iki yılını Bakanlıkta çalışmış olmak kaydıyla, beş yıl hizmeti bulunmak,

3) En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

gerekir.

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şart

MADDE 9 – (1) Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilmek için unvan değişikliği

sınavında başarılı olmak gerekir.

Unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar

MADDE 10 – (1) Unvan değişikliği sınavı sonucu yapılacak atamalarda aranacak şart-

lar unvanlar itibarıyla aşağıda belirtilmiştir:

a) Mühendis, mimar, istatistikçi, sosyal çalışmacı, psikolog, sosyolog, kütüphaneci, öğ-

retmen, grafiker ve benzeri mesleki ve teknik öğrenim görmüş olmayı gerektiren kadrolara

atanabilmek için;

1) Öğrenim durumu itibarıyla atanacağı kadro unvanını ihraz etmiş olmak,
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b) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya yüksekokulların filoloji, mütercim, tercümanlık bölümlerinden veya

ilgili diğer bölümlerinden mezun olmak,

2) KPDS’den en az (B) düzeyinde başarılı olmak,

c) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksek okul mezunu olup; bu okulların bilgisayar programcılığı bö-

lümünden mezun veya Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

2) En az iki programlama dilini bilmek,

ç) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

1) İki yıl süreli mesleki veya teknik yüksek öğretim mezunu olmak,

d) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;

1) Lise dengi mesleki veya teknik eğitim-öğretim veren okullardan mezun olmak,

e) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık stajını tamamlamış olmak,

f) Hemşire kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakültelerin, yüksek okulların veya sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümünden

mezun olmak

gerekir.

Duyurma ve başvuru

MADDE 11 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak

kadrolar sınavdan en az kırkbeş gün önce, aylıksız izinli olanlar ile kanuni izinlerini kullananlar

da dahil olmak üzere personele uygun araçlarla duyurulur.

(2) Başvurular için öngörülecek süre on işgününden az olamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme Eğitimine İlişkin Esaslar

Görevde yükselme eğitimi

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin; görevde yükselme

mahiyetindeki atamaların yapılabilmesi amacıyla, 14 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b),

(c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerindeki ders konularından en az 30 ve (g) bendinde yer alan ders

konularından en az 45 saat olmak üzere toplam en az 75 saat olarak düzenlenecek görevde

yükselme eğitim programına katılmaları gerekir. Ancak, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zo-

runlu olan izinler süresince eğitime katılma şartı aranmaz. Aylıksız izinde bulunanlar, eğitim

programı ile öngörülen toplam sürenin en az yarısı kadar eğitime katılmaları kaydıyla, bu eğitim

sonunda düzenlenecek görevde yükselme sınavına girebilirler.

(2) Birinci fıkrada belirtilen izinler dışında, zorunlu olduğu belgelendirilen hâllerde,

eğitim süresince izin kullanmamış olan personele on saate kadar izin verilebilir.
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Başvuru ve görevde yükselme eğitimine alınma

MADDE 13 – (1) Görevde yükselme sınavına ilişkin duyuru üzerine başvuruda bulu-

nanların dilekçeleri birim amirleri aracılığıyla Personel Dairesi Başkanlığına iletilir. Başvuruda

bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları Personel Dairesi Başkanlığı tarafından ince-

lenir.

(2) Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı atama yapılacak boş kadro sayı-

sının üç katını geçemez. Üç katından az istekli bulunması halinde ise durumu uygun olan bütün

personelin eğitime alınması sağlanır. Duyurulan kadro sayısının üç katından fazla personelin

başvurması halinde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği

Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan Personel Değerlendirme Formunda belir-

tildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere

kadro sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır.

(3) Puanların eşit olması halinde, sırasıyla; hizmet süresi fazla olanlara, daha üst öğre-

nimi bitirmiş olanlara, üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara öncelik verilir.

(4) Görevde yükselme eğitim programları Personel Dairesi Başkanlığınca, sınav kurulu

ve ilgili diğer birimlerle işbirliği yapılarak yürütülür. Ancak, eğitime alınacakların sayısı, atama

yapılacak görevler ve eğitim programı bir ay önceden Devlet Personel Başkanlığına bildirilerek

uygun görüş alınması hâlinde, Devlet Personel Başkanlığı veya anılan Başkanlıkça uygun bu-

lunacak kamu kurum ve kuruluşları tarafından müşterek görevde yükselme eğitim programları

düzenlenebilir.

Görevde yükselme eğitiminin konuları

MADDE 14 – (1) Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar.

a) T.C. Anayasası;

1) Genel esaslar,

2) Temel hak ve ödevler,

3) Devletin temel organları.

b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi, ulusal güvenlik,

c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuatı,

ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

d) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,

e) Halkla ilişkiler,

f) Etik davranış ilkeleri,

g) Atanılacak görev alanı ve niteliği ile ilgili konular ile mesleki etik ilkelerine ilişkin

konular.

(2) Düzenlenecek eğitim programında, birinci fıkranın (g) bendinde belirtilen konulara

ilişkin eğitimin ağırlığı yüzde altmışın altında olamaz.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Esaslar

Görevde yükselme sınavı ve şekli

MADDE 15 – (1) Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Sınav Bakanlık tara-

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

ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yüksek öğretim kurumlarından

birine yaptırılır.

(2) Görevde yükselme eğitim programının tamamlanmasından itibaren, en geç bir ay

içinde sınavın yapılması için Bakanlık tarafından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Baş-

kanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Mü-

dürlüğüne veya yüksek öğretim kurumlarından birine başvurulur.

(3) Bu sınavda 100 üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılırlar.

(4) Bu sınava herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya başarılı olup

da müteakip sınava kadar atanmamış olanlar aynı veya benzer unvanlar için düzenlenecek eği-

tim ve sınava ilişkin usul ve esaslara tabidir.

(5) Sınavlarda kopya çekenlerin, kopya verenlerin veya bunlara teşebbüs edenlerin veya

gerekli şartları taşımadığı daha sonra saptananların sınavları geçersiz sayılarak, atamaları ya-

pılmaz ve atamaları yapılmış olanların onayları iptal edilir ve ayrıca haklarında gerekli işlemler

uygulanır.

(6) Sınava girecek aday yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde

ilgililerin sınavı bir tutanakla saptanarak geçersiz sayılır.

Sınav kurulu

MADDE 16 – (1) Sınav Kurulu, Müsteşar tarafından belirlenecek bir Müsteşar Yar-

dımcısının başkanlığında, Müsteşar tarafından birim amirleri veya yardımcıları arasından tespit

edilecek üç üye ile Personel Dairesi Başkanı olmak üzere toplam beş kişiden teşekkül eder.

Ayrıca aynı usulle iki yedek üye seçilir. Kurul, Başkan ve üyelerinin tamamının katılımı ile

toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Asil üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak

eder.

(2) Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eşlerinin, ikinci

dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde,

bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler

görevlendirilir.

(3) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, sınava alınacak personelden, öğrenim durumu

itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.
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Sınav kurulunun görevleri

MADDE 17 – (1) Sınav kurulunun görevleri şunlardır:

a) Atanacak görevin niteliğine göre görevde yükselme eğitiminin konularını, süresini,

bu Yönetmelikte belirtilen süreyi dikkate alarak tespit etmek,

b) Sınavı yapacak kurumlara bildirilmek üzere yazılı sınav konularının kapsamına giren

ve yazılı sınavlarda sorulacak soruların konularını belirlemek,

c) 12 nci maddeyle öngörülen, Bakanlıkça belirlenecek görev alanları ve atama yapı-

lacak görevin niteliği ile ilgili konuları ihtiva eden notların hazırlanması veya hazırlattırılması

ve ilgili personele verilmesini sağlamak,

ç) Sınav sonuçlarını ilan ederek ilgililere duyurmak,

d) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,

e) Sınava ilişkin diğer işlemleri yürütmek.

Sınav sonuçlarının açıklanması

MADDE 18 – (1) Sınav sonuçları, Bakanlığa intikalinden itibaren en geç beş iş günü

içinde ilan edilir ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 19 – (1) Sınava katılanlardan başarılı olanların, sınavlarla ilgili belgeleri il-

gililerin özlük dosyalarında saklanır. Diğerlerinin belgeleri ise müteakip sınava kadar Personel

Dairesi Başkanlığında saklanır.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 20 – (1) Sınav sonuçlarının ilgililere bildiriminden itibaren beş iş günü içe-

risinde sınav sonuçlarına itiraz edilebilir. Personel Dairesi Başkanlığına yazılı olarak yapılacak

başvuru üzerine Sınav Kurulu tarafından itirazlar on beş gün içerisinde karara bağlanır ve il-

gililere yazılı olarak bildirilir. İtiraz üzerine Sınav Kurulunca verilen kararlar kesindir.

Başarılı olanların atanması

MADDE 21 – (1) Yapılan sınavda başarılı sayılanlar, başarı sırasına göre ilgili birim-

lerdeki boş kadrolara sınav sonuçlarının kesinleşmesinden itibaren en geç üç ay içerisinde ata-

nırlar. Başarı notlarının aynı olması halinde atanacak personel Kamu Kurum ve Kuruluşlarında

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan

Personel Değerlendirme Formuna göre puanlandırma yapılarak belirlenir. Ancak, yapılan pu-

anlama sonunda eşitlik olması durumunda, sırasıyla;

a) 14 üncü maddenin birinci fıkrasının (g) bendine ilişkin puanı yüksek olanlara,

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

ç) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilir.

(2) Aylıksız izinde olanlar dâhil, atanmaya hak kazandıkları kadroya ilişkin görevlerine

mevzuatla öngörülen süre içinde başlamayanların söz konusu atanma hakları sona erer.

Unvan değişikliğine ilişkin usul ve esaslar

MADDE 22 – (1) 5 inci maddede belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara, bu un-

vanları en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş bulunan

Bakanlık personelinin atanması, bu bölümde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime

tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarıya göre gerçekleştirilir.

(2) Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine

ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır.

(3) Bu sınava katılacaklarda Bakanlıkta veya öğrenim durumlarıyla ilgisi olmayan gö-

revlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

(4) Doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğ-

renimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Boş kalan veya boşalan kadrolara atama

MADDE 23 – (1) Duyurulan kadrolardan;

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

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

nılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

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

da başka bir kuruma naklen atanma

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, görevde yükselme veya unvan değişikliği sı-

navı tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak

müteakip sınava kadar, sınavı kazandıkları hâlde kadro yetersizliği nedeniyle ataması yapıla-

mayanların başarı sırasına göre atamaları yapılabilir.

Görev grupları arasındaki geçişler

MADDE 24 – (1) 5 inci maddede belirtilen görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki

esaslar çerçevesinde yapılır:

a) Aynı görev grubunun alt görev grubu içinde kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın

ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla diğer gö-

revlere atanmak mümkündür.
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b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara ge-

çişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak, Bakanlıkta veya diğer kamu kurum

ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya

alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi kadrolara ve bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili unvan

için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

Naklen atamalar

MADDE 25 – (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personel, bu Yönetme-

likteki aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu grupta ya da alt grupta yer olan diğer unvanlara

veya daha alt unvanlara naklen atanabilir.

(2) Diğer personel kanunlarına tabi olanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa

tabi görevlere atanmaları; öğrenim durumları, ihraz ettikleri unvan ve Devlet Personel Baş-

kanlığının görüşü dikkate alınarak yapılır.

Özelleştirilen kuruluşlardan atama

MADDE 26 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi hüküm-

lerine göre Bakanlığa yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Kazanılmış haklar

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatları uya-

rınca kazananların hakları saklıdır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Kamu Kurum ve Ku-

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

kümleri uygulanır.

Bakanlıkta çalışma süresi ve öğrenim düzeyi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren iki yıl süreyle,

görevde yükselmeyle ilgili ilanlara başvuru olmaması halinde, 8 inci maddede yer alan Bakan-

lıkta asgari çalışma sürelerine ilişkin şartlar aranmaz.

(2) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan personel bakımından bu Yönetmelikte unvan-

lar itibariyle öngörülen öğrenim düzeyinin bir alt öğrenim düzeyi Sınav Kurulunca belirlene-

bilir.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNİN

DÜZENLENMESİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/9/2006 tarihli ve 26283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımsal

Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin

birinci fıkrasının (a) bendinde ve 34 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Tarım ve

Köyişleri” ibareleri “Gıda, Tarım ve Hayvancılık” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde değiş-

tirilmiştir.

“c) Başkanlık: Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığını,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(1) Merkez Teknik Komitesi; Bakanlığın yayımdan sorumlu birimin bağlı olduğu Müs-

teşar Yardımcısının başkanlığında, Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanı, Eğitim, Yayım

ve Yayınlar Dairesi Başkanlığından ilgili daire başkanı ve ilgili daire başkanlığından bir tem-

silci, Bakanlık hizmet birimlerinden Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Bitkisel Üretim Genel

Müdürlüğü, Hayvancılık Genel Müdürlüğü, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Tarım

Reformu Genel Müdürlüğü, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Avrupa

Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ile Strateji Geliştirme Başkanlığından en az daire baş-

kanı düzeyinde olmak üzere birer temsilci, Türkiye Ziraat Odaları Birliği temsilcisi, tarımsal

amaçlı kooperatif merkez birliklerinin, yetiştirici birlikleri merkez birliklerinin, üretici birlikleri

merkez birliklerinin her birinden üye sayısı en fazla olanlardan birer temsilci, Ankara’da bu-

lunan ziraat ve veteriner fakültelerinden birer temsilci, üye sayısı en fazla olan iki meslek oda-

sından birer temsilci, üye sayısı en fazla olan meslek derneği temsilcisi olmak üzere toplam

yirmi bir kişiden oluşur.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bent-

leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Merkez Teknik Komitesi altı ayda bir olağan, komite başkanının gerekli gördüğü

hallerde olağanüstü toplanır. Başkanın katılamadığı hallerde, toplantıya Eğitim, Yayım ve Ya-

yınlar Dairesi Başkanı başkanlık eder.

b) Komitenin sekretarya hizmetleri Başkanlıkça yürütülür.

c) Toplantı gündemi Başkanlık tarafından katılımcıların önerileri alınarak oluşturulur.

Komite Başkanının onayını müteakip toplantıdan en az on beş gün önce üyelere bildirilir.”
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MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – (1) İl Teknik Komitesinin çalışma usulü aşağıda belirtilmiştir.

a) Komite dört ayda bir olağan, komite başkanının gerekli gördüğü hallerde olağanüstü

toplanır. Başkanın katılamadığı hallerde toplantıya ilgili Şube Müdürü Başkanlık eder.

b) Mazeretsiz olarak üst üste iki toplantıya katılmayan komisyon üyelerinin üyeliği dü-

şer ve ilgili kurumca yerlerine yenileri görevlendirilir.

c) Komitenin sekretarya hizmetleri ilgili Şube Müdürlüğü tarafından yürütülür.

ç) Toplantı gündemi il müdürlüğü tarafından katılımcıların önerileri alınarak oluşturulur,

komite başkanının onayını müteakip toplantıdan en az on beş gün önce üyelere bildirilir.

d) Merkez Teknik Komitesinin önerileri öncelikli olarak gündeme alınır.

e) Komite, üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıya

katılanların salt çoğunluğu ile alır. Oyların eşitliği durumunda Başkanın oyu yönünde karar

alınmış sayılır. Kararlar on gün içerisinde Bakanlığa gönderilir. Alınan kararlar il sekretaryası

tarafından ilgili birimlere ulaştırılır.

f) İl Teknik Komitesinde, aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (d)

bendi kapsamında yapılacak görüşme ve oylamaya, hakkında karar alınacak kuruluşun tem-

silcisi katılamaz.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (g) bendi

eklenmiştir.

“g) Bakanlıkça tarımsal yayım ve danışmanlık konularında verilen görevleri yerine ge-

tirmek.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(10) Sınav sonuçlarına itirazlar, sonuçların ilanı tarihinden itibaren 15 gün içinde Ba-

kanlığa yapılır. Bakanlık 30 gün içinde itirazı sonuçlandırarak ilgiliye tebliğ eder.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin, birinci fıkrasının, (c), (ç) ve (ğ)

bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (h) ve (ı) bentleri eklenmiştir.

“c) Kamu görevlerinden ayrılan kişilere önceden sahip oldukları tarım yayımcısı serti-

fikasına karşılık gelen tarım danışmanı sertifikası, kamuda görev alan kişilere, önceden sahip

oldukları tarım danışmanı sertifikasına karşılık gelen tarım yayımcısı sertifikası verilir.

ç) Sınavda başarılı olanlara mezun olduğu bölümde sertifika verilir. Mezuniyet belge-

lerinde bölüm belirtilmeyen kişiler için ise, sertifika bölümü çalıştığı alan veya transkriptleri

esas alınarak Başkanlıkça belirlenir. Mezun olduğu fakültenin başka bir bölümünde en az beş

yıl süreyle bilfiil çalıştığını belgelendirenlerin talep etmesi ve Başkanlıkça da uygun görülmesi

halinde, bir defaya mahsus olmak üzere çalıştığı bölümde sertifika verilir. Ancak bu kişilerin

tekrar mezun oldukları bölümde sertifika alma hakkı saklıdır. Her bir kişi sadece bir bölüme

ait sertifika alabilir.”
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“ğ) Talep etmeleri halinde tarım politikası ve yayım anabilim dalında veya tarımsal ya-

yım konusunda doktora ve üzeri akademik kariyere sahip kişiler, tarımsal yayım ve danışmanlık

eğitimi eğitici belgesine sahip kişiler ile tarımla ilgili lisans mezunu olup Bakanlık il müdür-

lüklerinde en az on yıl süre ile asaleten il müdürlüğü, çiftçi eğitim ve yayım şube müdürlüğü/ko-

ordinasyon ve tarımsal veriler şube müdürlüğü ve ilçe müdürlüğü yapmış olduğunu belgelen-

direnlere sınava katılmaksızın bu Yönetmeliğin Ek-5’inde örneği yer alan ve eğitimlerine ve

bölümlerine uygun “Tarım Yayımcısı/Danışmanı Sertifikası” verilir.

h) Tarımla ilgili lisans mezunu olup, tarımla ilgili lisansüstü eğitimini tamamlayanlara

sınavda başarılı olmaları koşuluyla, talep etmeleri ve Başkanlıkça uygun görülmesi halinde li-

sans üstü eğitimini tamamladığı bölümde sertifika verilir.

ı) Bu Yönetmelik hükümleri kapsamında tarım yayımcısı/danışmanı sertifikası verilen

kişilerin sertifika almak için gerekli koşulları taşımadığının sonradan ortaya çıkması durumunda

verilen sertifika iptal edilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin, ikinci ve dördüncü fıkraları aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Süresi bitiminde vize ettirilmeyen sertifikalar geçerliliğini kaybeder. Sertifikasını

vize ettirmeyen kişiler yeniden sertifika almak istediğinde sınava girmek zorundadır.”

“(4) Tarım danışmanı/tarım yayımcısı sertifikalarının vize işlemi bulundukları il mü-

dürlüklerince, Bakanlık merkez teşkilatında çalışanların tarım yayımcısı sertifikaları ile tarımsal

yayım ve danışmanlık eğitimi eğitici belgelerinin vize işlemi ise Başkanlık tarafından yapılır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(3) Tarımsal danışmanlık yetki belgesi sahibi kişi ve kuruluşlardan üç yıl süreyle ta-

rımsal danışmanlık hizmeti yapmayanların, danışmanlık hizmeti sunmaktan vazgeçenlerin ve

bu Yönetmelik hükümlerine uymayanların tarımsal danışmanlık yetki belgeleri iptal edilir. Bu

kişi ve kuruluşlardan 3 yıl süreyle tarımsal danışmanlık hizmeti yapmayanlar ve danışmanlık

hizmeti sunmaktan vazgeçenler 1 yıl süreyle; 28 inci madde kapsamında ceza alanlar ise 5 yıl

süreyle tarımsal danışmanlık yetki belgesi talebinde bulunamazlar.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (j) ve (k) bentleri eklenmiştir.

“e) İşletmelerin ekonomik analizleri, gelişim planlamaları, iş ve sermaye verimliliğinin

iyileştirilmesi ve aile işletmelerine özgü sorunlar, ev ekonomisi, mekanizasyon ve bitkisel

çoğaltım materyalleri ve tohumluk üretimi konularında yayım/danışmanlık yapmak,”

“ j) Güvenilir gıda arzına yönelik bilgilendirme faaliyetinde bulunmak,

k) Bakanlık tarafından tarımsal danışmanlık hizmetinin yürütülmesi ile ilgili verilen

görevleri yerine getirmek.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Merkezde Bakanlığın yayımla ilgili birimlerinde, il ve ilçelerde yayım ile ilgili gö-

revlerde tarım yayımcıları görev yapar. Ancak bu özellikte personel bulunmadığı durumda yet-

kili birim amirinin onayı ile diğer personel görevlendirilir.”
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MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yü-

rürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Bakanlıkça yayımlanan, genelge, yönerge ve teknik talimat hükümlerine aykırı ola-

rak, meslek disiplinini bozucu hareketlerde bulunmak.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (e) ve

(f) bentleri eklenmiştir.

“e) Sahip olunmayan unvanları ve yetkileri kullanmak,

f) Tarımsal danışmanlık hizmetleri ile ilgili resmi kurumlara gerçeğe aykırı beyanda bu-

lunmak.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Cezalar İl Teknik Komitesi ve Başkanlık tarafından verilir.

(2) İl Teknik Komiteleri tarafından verilen cezalara itiraz mercii Merkez Teknik Komi-

tesidir. Merkez Teknik Komitesinin ve Başkanlığın aldığı kararlar kesindir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent

eklenmiştir.

“f) Bilgilendirme faaliyetleri Bakanlık talimatlarına uygun olarak yapılır.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş sürecinde sertifikaların uyumu

GEÇİCİ MADDE 5 – 1/11/2012 tarihinden önce verilen tarım yayımcısı/danışmanı

sertifikalarından bu Yönetmelik hükümlerine uygun olmayanlar, takip eden ilk vize işlemi sı-

rasında bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilir. Aksi durumda sertifikalar vize edilemez.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1, EK-2, EK-4, EK-5, EK-6 ek-

teki şekilde değiştirilmiş ve EK-3 yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 21 – Bu Yönetmelik 1/11/2012 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 22 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

8/9/2006 26283

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 11/3/2009 27166

2- 31/3/2010 27538
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İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü)’ndan:

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI KIYAFET
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/8/2007 tarihli ve 26614 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet
Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinin ekinde yer alan Ek-9, Ek-9/A, Ek-9/B
ve Ek-9/C ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Emniyet Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu

Bakan yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

15/8/2007 26614

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 16/10/2010 27787
2- 19/3/2011 27879
3- 29/9/2012 28426
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATAMA VE YER

DEĞİŞTİRME YÖNETMELİGİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; Kültür ve Turizm Bakanlığı İl Kültür ve Turizm Mü-

dürlerinin yer değiştirme suretiyle atanmalarında, hizmetin gereklerini esas alarak atanmayı

belirli kurallara bağlamak, görevde verimliliği artırmak ve yurdun değişik hizmet bölgeleri ve

alanlarında görev yapmalarını sağlayarak hizmetin yaygınlaşmasını temin etmek amacıyla ha-

zırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kültür ve Turizm Bakanlığı taşra teşkilatında 657 sa-

yılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak memur statüsünde görev yapan İl Kültür ve Turizm

Müdürlerinin atanmalarına esas olacak kuralları ve bunlara ilişkin hükümleri kapsar.
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Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci mad-

desi ile 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet

Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 28 inci maddesine

dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

b) Hizmet: Bakanlık ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri

Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki diğer kurum ve kuruluşlarda geçen tüm

hizmetleri,

c) Hizmet bölgesi: Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK:1 Hizmet Bölgeleri Cetvelinde

gösterilen illerin gruplarını,

ç) Yer değiştirme suretiyle atanma: Bu Yönetmeliğe tabi personelin, bu Yönetmelikle

tespit edilen hizmet bölgelerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76 ncı maddesindeki

esaslar çerçevesinde atanmasını,

d) Zorunlu çalışma süresi: Her hizmet bölgesinde zorunlu olarak çalışılması gereken

süreyi,

ifade eder.

Temel ilkeler

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili temel ilkeler şunlardır:

a) Yer değiştirme suretiyle atamalarda kadro imkânları göz önünde bulundurulur.

b) Bu Yönetmelik çerçevesinde yer değiştirme suretiyle atamalar; ekonomik, sosyal,

kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren görev yerleri ile faaliyetleri

dikkate alınmak suretiyle oluşturulan bölgeler arasında yapılır.

c) Bu atamalarda, personelin hizmet bölgeleri arasında, hizmetin gereği de dikkate alı-

narak, adil ve dengeli dağılımını sağlamak esastır.

İKİNCİ BÖLÜM

Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaya İlişkin Genel Esaslar

Hizmet bölgeleri

MADDE 6 – (1) Ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve

yakınlık gösteren iller gruplandırılarak oluşturulan hizmet bölgeleri bu Yönetmeliğe ekli EK:1

Hizmet Bölgeleri Cetvelinde gösterilmiştir.
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Zorunlu çalışma süreleri

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmeliğe göre çalışan personelin hizmet bölgelerindeki zorunlu

çalışma süreleri; 5 inci hizmet bölgesine dâhil illerde iki yıl, 1, 2, 3 ve 4 üncü hizmet bölgelerine

dâhil illerde dörder yıl olarak uygulanır.

Yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda uyulacak esaslar

MADDE 8 – (1) Yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda uyulacak esaslar aşağıda

belirtilmiştir:

a) İl Kültür ve Turizm Müdürlerinin ilk görev yerleri bu Yönetmeliğe ekli EK:1 Hizmet

Bölgeleri Cetvelinde yer alan 5 inci hizmet bölgesidir. Diğer hizmet bölgelerindeki İl Kültür

ve Turizm Müdürü kadrolarına atanabilmek için ilgililerin belirtilen unvanda iki yılını tamam-

lamış olmaları gerekir. Ancak, diğer unvanlarda bu hizmet bölgesinde en az dört yıl görev yap-

mış olanlarda bu şart aranmaz.

b) Yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda her hizmet bölgesindeki zorunlu ça-

lışma süresinin tamamlanması esastır.

c) Hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresini tamamlayanların diğer bölgelere atan-

malarında bölgeler arasında belirli bir sıra takip etme zorunluluğu yoktur.

ç) Bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında, zorunlu çalışma süresinin doldurulması

nedeniyle yer değiştirme suretiyle yapılacak atamaların, yer değiştirme suretiyle atanma dönemi

içinde gerçekleştirilmesi esastır.

d) Bulunulan hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresinin tamamlanmasına rağmen,

zorunluluktan kaynaklanan nedenlerle bu bölgede kalması uygun görülenlerin, zorunlu çalışma

süresinden fazla geçen süreleri, (1. Bölge hariç) bir üst bölgedeki zorunlu çalışma süresinden

sayılır.

e) Çalışma süresinin hesabında 31 Temmuz tarihi esas alınır. Ay kesirleri tam ay olarak

hesap edilir.

f) Bulunduğu bölgede çalışma süresini tamamlamış olmaları nedeniyle yer değiştirme

suretiyle atanmaya tabi olacaklardan, emeklilik hakkını kazanmış olanlar veya emeklilik hak-

kını bir sonraki yıl kazanacak olanlar, idari yönden de bir sakınca görülmemesi halinde, en geç

Nisan ayı içinde emekli olacaklarına ilişkin dilekçelerini ve emeklilik belgesini vermeleri ko-

şulu ile, takip eden yer değiştirme dönemi sonuna kadar bulundukları yerde kalabilirler.

g) Bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında, hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma

süresini tamamlayan personelin daha önce görev yapmadığı veya zorunlu çalışma süresini ta-

mamlamadığı başka hizmet bölgesine atanması zorunludur.

ğ) Önceki görev yerinden disiplinsizlik nedeniyle atamaya tabi tutulan memurların,

eski görev yerlerine yeniden atanma istek ve teklifleri dikkate alınmaz.
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Yer değiştirme suretiyle atanma dönemleri

MADDE 9 – (1) 10, 12 ve 13 üncü maddeler dışındaki yer değiştirme suretiyle atan-

maların her yılın Haziran-Eylül döneminde sonuçlandırılması esastır. Atanma onayı ilgililere

bölge hizmetlerini doldurdukları tarihte tebliğ edilir ve ayrılışları sağlanır.

Memurun isteği üzerine yapılabilecek yer değiştirmeler

MADDE 10 – (1) İkinci fıkrada belirtilen özürlerin belgelendirilmesi ve ilgililerin de

talebi halinde; zorunlu çalışma süresini tamamlamayan personel farklı hizmet bölgelerine yer

değiştirme suretiyle atanabilir.

(2) Özür grupları şunlardır:

a) Sağlık durumu.

b) Eş durumu.

(3) Özür gruplarının değerlendirilmesinde ikinci fıkrada belirtilen öncelik sırası esas

alınır.

(4) İkinci fıkrada belirtilen özürleri nedeniyle yer değiştirme talebinde bulunanların

atamaları, aynı bölge içindeki diğer illere yapılabilir. Kurum, özürlerinin ortadan kalkması ha-

linde memurun ayrıldığı bölgedeki eksik kalan çalışma süresini tamamlatabilir.

(5) İstekleri üzerine, başka hizmet bölgesine atanan veya yerinde bırakılan memurlar,

özürlerinin devam ettiğini gösteren belgeleri her yılın en geç Ocak ayı sonuna kadar birimleri

aracılığıyla Personel Dairesi Başkanlığına göndermek zorundadırlar.

Özürlerin belgelendirilmesi

MADDE 11 – (1) Özürlerin belgelendirilmesi aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır;

a) Sağlık durumuna dayanarak memurun yer değiştirme veya yerinde kalma talebinde

bulunabilmesi için; kendisinin, eşinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu kimselerden

birinin bulunduğu yerde sağlık durumunun tehlikeye girdiğinin veya görev yerinin değişmesi

halinde sağlık durumunun tehlikeye gireceğinin tam teşekküllü Devlet hastanesinden veya üni-

versitelerin tıp fakülteleri hastanelerinden alınacak heyet raporu ile belgelendirilmesi gerekir.

b) Eş durumuna dayanarak personelin yer değiştirme talebinde bulunabilmesi için; eşi-

nin 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde

Kararnameye tabi bir kurumda memur statüsünde çalıştığının; yerinde kalma talebinde bulu-

nabilmesi için ise; eşinin anılan Kanun Hükmünde Kararnameye tabi bir kurumda memur sta-

tüsünde çalıştığının ve atandığı hizmet bölgesinde eşinin kurumunun veya durumuna uygun

bir görevin bulunmadığının, görev yeri belgesi ve evlilik durumunun da vukuatlı nüfus kayıt

örneği ile belgelendirilmesi gerekir.

c) Bakanlıkta veya farklı kurumda çalışıp da eşlerden birinin yer değiştirmeye veya bu

Yönetmelik hükümlerine göre yer değiştirmeye tabi olmaması hallerinde, yer değiştirmeye tabi
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olmayan veya özel yönetmeliklerine göre yer değiştirmeye tabi olan eşin görev ve unvanı ile

hizmetin özelliği dikkate alınır. Bu Yönetmelik hükümlerine göre zorunlu yer değiştirmeye

tabi tutulan memurun, memur olan eşinin yer değiştirme talebi öncelikle yerine getirilir.

(2) Eş durumuna dayalı olarak yapılacak atama ve nakilde:

a) Eşlerden her ikisinin de Bakanlıkta görevli olması halinde;

1) Sırasıyla görev unvanı, kazanılmış hak aylığına esas derece ve kademesi bakımından

daha aşağıda bulunanın görev yeri yukarıda bulunana bağlı olarak değiştirilir.

2) Eşlerin her ikisi de aynı düzeyde ve birisi yer değiştirmeye tabi değilse; yer değişik-

liği, yer değiştirmeye tabi olmayan veya bu Yönetmeliğe göre yer değiştirmeye tabi olan eşin

hizmetin özelliği dikkate alınarak, ilgili birimle koordine edilerek gerçekleştirilir.

3) Eşlerden her ikisi de aynı düzeyde ve bu Yönetmelik hükümlerine tabi ise, süresini

doldurmayan eşin ataması, süresini doldurana bağlı olarak yapılır.

b) Eşi 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren bir kurum veya kuru-

luşta memur olarak çalışanların atama ve nakilleri ilgili kurumla koordine edilerek yürütülür.

c) Farklı kurumlarda çalışıp da her ikisi de yer değiştirmeye tabi olan eşlerden unvan,

kadro ve görev bakımından daha aşağıda bulunanın görev yeri yukarıda bulunana bağlı olarak

değiştirilir.

Hizmetin gereği olarak yapılabilecek yer değiştirmeler

MADDE 12 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde, hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma sü-

releri tamamlanmadan ya da tamamlandıktan sonra hizmetin gereği olarak diğer hizmet böl-

gelerine ve/veya aynı hizmet bölgesindeki diğer illere yer değiştirme suretiyle atama yapılabilir.

a) Haklarında adli, idari veya inzibati bir soruşturma yapılmış ve bu soruşturma sonu-

cunda o yerde kalmalarında sakınca görülmüş olanların görev yerleri, bölge ve süre kaydı aran-

maksızın değiştirilebilir.

b) Bulundukları bölgelerdeki hizmetleri ilgili birimler ve/veya valilerce bir yazı veya

rapor ile olumlu değerlendirilenler, istekleri de dikkate alınarak bir yıl süreyle yerlerinde bıra-

kılabilirler. Bu süre üç yılı geçemez.

Olağanüstü hallerde yer değiştirme

MADDE 13 – (1) Genel hayatı etkileyen savaş, sıkıyönetim, olağanüstü hal ilanı, doğal

afetler gibi hallerle diğer olağanüstü durumlarda ihtiyacı karşılamak amacı ile yer değiştirme

işlemleri herhangi bir şarta bağlı kalınmaksızın yapılabilir.

Bölge hizmetinden sayılacak süreler

MADDE 14 – (1) Bölge hizmetinden sayılacak süreler aşağıda gösterilmiştir:

a) Yıllık, mazeret ve sağlık izinlerinin tamamı,

b) Yılda toplam 90 günü geçmeyen geçici görev süreleri,
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c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesi uyarınca bir görevin vekalet

ile ya da aynı Kanunun ek 8 inci maddesine göre geçici süreli görevlendirme ile yürütülmesi

halinde bu sürelerin tamamı,

ç) Görevden uzaklaştırılan ve görevleri ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan

tutuklanan veya gözaltına alınan memurların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 143 üncü

maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi halinde bu sürelerin tamamı,

d) Hizmet İçi Eğitimde başarılı geçen sürelerin tamamı,

e) Hizmetin gereği olarak TODAİE ve Yabancı Diller Eğitim Merkezinde başarılı geçen

sürelerin tamamı,

(a) bendinde belirtilen süreler, memurun görev yaptığı bölge hizmetinden, diğer fıkra-

larda belirtilen süreler ise bu sürelerin geçirildiği yerin bölge hizmetinden sayılır.

Bölge hizmetinden sayılmayacak süreler

MADDE 15 – (1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili maddeleri uyarınca

aylıksız izin almak suretiyle geçirilen süreler bölge hizmetinden sayılmaz.

Yer değiştirme suretiyle atanılamayacak yerler

MADDE 16 – (1) İl Kültür ve Turizm Müdürleri;

a) Kendisinin veya eşinin nüfusa kayıtlı olduğu ile,

b) Nüfusa kayıtlı olmamakla birlikte, en az 15 yıl müddetle devamlı olarak ikamet et-

tikleri veya hizmetini olumsuz yönde etkileyecek maddi ilişkisinin bulunduğu il veya ilçeye,

bu il'e bağlı ilçelere, ilçenin bağlı bulunduğu il ve bu il'e bağlı diğer ilçelere atanamazlar.

(2) Ancak, son genel nüfus sayımına göre;

a) Ekli hizmet bölgeleri cetvelinde dördüncü ve beşinci hizmet bölgelerinde yer alan il

merkezleri nüfusu 50.000’i aşan yerlere,

b) Diğer il merkezlerinden nüfusu 100.000’i aşan yerlere,

yapılacak atamalarda birinci fıkra hükmü uygulanmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaya İlişkin Hükümler

Duyuru ve başvuru şekilleri

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK:2 Yer Değiştirme Suretiyle

Atanma İstek Formunun doldurulması yönünde her yılın en geç Şubat ayı sonuna kadar Per-

sonel Dairesi Başkanlığınca Bakanlık teşkilatına duyuru yapılır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen duyuru üzerine, 19 uncu maddede belirtilenler dahil hizmet

bölgelerindeki çalışma sürelerini tamamlamış personel ile sürelerini tamamlamamış olmalarına

rağmen 10 uncu maddede belirtilen özürlerini belgeleyenler, EK:2 Yer Değiştirme Suretiyle

Atanma İstek Formu doldurarak, varsa ekleriyle birlikte her yılın en geç Nisan ayı sonuna kadar

görevli oldukları valilik kanalıyla Personel Dairesi Başkanlığına gönderirler.
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(3) 10 uncu madde hükmünden yararlananlar, süre kaydına bağlı olmaksızın başvura-

bilirler.

(4) Yer değiştirmeye tabi personelin talepte bulunmaması, bu Yönetmelik hükümlerinin

uygulanmasına engel teşkil etmez.

Gerçek dışı beyan

MADDE 18 – (1) Özür gruplarına dayanarak yer değiştirme suretiyle atanması yapı-

lanlar ile yerinde bırakılanlardan özür belgelerinin gerçek dışı düzenlendiği tespit edilenlerin

atamaları veya yerlerinde bırakılma onayları iptal edilerek, yer değiştirme dönemi beklenil-

meksizin başka hizmet bölgelerine atamaları gerçekleştirilir. Ayrıca, haklarında adli ve idari

kovuşturma yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İstekleri üzerine bölgelerde çalışma ve atanma

MADDE 19 – (1) EK:1’de yer alan beşinci hizmet bölgesindeki çalışma süresini ta-

mamladıkları halde diğer hizmet bölgelerinden bu bölgeye atanmak veya bölge hizmetini ta-

mamladıktan sonra bu bölgelerde kalmak ya da diğer hizmet bölgelerindeki çalışma süresini

tamamlamadan bu bölgelere atanmak için talepte bulunanların istekleri, atamaya yetkili amirce

uygun görüldüğü takdirde yerine getirilebilir.

İntibak

MADDE 20 – (1) Yer değiştirmeye tabi tutulanların bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği

tarihten önce görev yaptıkları bölgelerde il kültür ve turizm müdürü olarak geçen süreleri, bu

Yönetmelikteki hizmet bölgelerine intibak ettirilir.

Atanma talepleri öncelikle yerine getirilecekler

MADDE 21 – (1) Terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak

derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve er-

başların, Devlet memuru olarak Bakanlığımız teşkilatında görev yapan eş ve çocukları ile anne,

baba ve kardeşlerinin yer değiştirme suretiyle atanma talepleri, bu durumlarının ilgili makam-

larca belgelendirilmiş olması kaydıyla, kadro imkânları da dikkate alınmak suretiyle bu Yö-

netmelikteki kısıtlayıcı hükümlere bakılmaksızın öncelikle yerine getirilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 657 sayılı Devlet Me-

murları Kanunu ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yö-

netmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür. 
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HİZMET BÖLGELERİ CETVELİ EK:1

I. BÖLGE II. BÖLGE III. BÖLGE IV. BÖLGE V. BÖLGE

1-Adana 1-Aydın 1-Afyonkarahisar 1-Amasya 1-Adıyaman

2-Ankara 2-Balıkesir 2-Bilecik 2-Çankırı 2-Ağrı

3-Bursa 3-Çanakkale 3-Bolu 3-Çorum 3-Ardahan

4-Gaziantep 4-Denizli 4-Burdur 4-Kastamonu 4-Artvin

5-Mersin 5-Edirne 5-Düzce 5-Kırşehir 5-Batman

6-İstanbul 6-Kayseri 6-Giresun 6-Nevşehir 6-Bayburt

7-İzmir 7-Tekirdağ 7-Isparta 7-Niğde 7-Bingöl

8-Kocaeli 8-Konya 8-Kütahya 8-Sinop 8-Bitlis

9-Manisa 9-Ordu 9-Tokat 9-Diyarbakır

10-Muğla 10-Osmaniye 10-Yozgat 10-Elazığ

11-Sakarya 11-Rize 11-Aksaray 11-Erzincan

12-Antalya 12-Samsun 12-Karaman 12-Erzurum

13-Hatay 13-Kırklareli 13-Kilis 13-Gümüşhane

14-Zonguldak 14-Trabzon 14-Hakkâri

15-Eskişehir 15-Uşak 15-Iğdır

16-Yalova 16-Bartın 16-Kahramanmaraş

17-Karabük 17-Kars

18-Kırıkkale 18-Malatya

19-Mardin

20-Muş

21-Siirt

22-Sivas

23-Şanlıurfa

24-Şırnak

25-Tunceli

26-Van
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YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMA İSTEK FORMU        EK:2

I - Yer değiştirme sureti ile atanma isteğinde bulunan memurun:

A - Soyadı:

B - Adı:

C - Nüfusa kayıtlı olduğu yer: (İl ve ilçe belirtilecek)

Ç - En son bitirdiği öğrenim kurumunun bulunduğu il ve ilçe:

D - İkametgâhının bulunduğu il ve ilçe:

E - Halen çalışmakta olduğu hizmet bölgesi: (İli)

F - Bu hizmet bölgesindeki ve alanındaki görev süresi: (Yıl, Ay, Gün)

II - Yönetmeliğin 10 uncu maddesi gereğince yer değiştirme sureti ile atanma is-

teğinde bulunuyorsa:

Özür Grubu: Sağlık Durumu,

Özür Grubu: Eş Durumu,

III - Memurun yer değiştirme sureti ile atanmak istediği hizmet alanı:

(Tercih Sırasına Göre)

1 - ..................

2 - ..................

3 - ..................

4 - ..................

5 - ..................

NOT: Özür grubuna dayanarak istekte bulunanlar ayrıca gerekli belgeleri forma ekle-

yeceklerdir.

Adres: İmza, Tarih
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:

TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASINA AİT KATKI PAYINA

DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/4/2005 tarihli ve 25785 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşınmaz

Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, belediyelerin ve il özel idarelerinin görev alan-

larında kalan taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi amacıyla tahakkuk

eden emlak vergisinin %10’u oranında tarh, tahakkuk ve tahsil edilecek katkı payının uygulama

esaslarını belirlemektir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – Bu Yönetmelik, 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Var-

lıklarını Koruma Kanununun 12 nci maddesinin sekizinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – Bu Yönetmelikte geçen;

a) Belediye: Büyükşehir, il, ilçe, ilk kademe ve belde belediyelerini,

b) Kamulaştırma bedeli: Anlaşma tutanağı veya asliye hukuk mahkemelerince yaptırılan

tespite göre belirlenen kamulaştırma bedelini,

c) Kanun: 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanu-

nunu,

ç) Katkı payı: Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payını,

d) Katkı payı hesabı: İl özel idarelerince bu amaçla açılacak banka hesabını,

e) Koruma bölge kurulu: Kültür varlıklarını koruma bölge kurulunu,

f) Proje maliyeti: Planlama, projelendirme veya uygulama işleri (KDV dahil) ihale be-

deli, mal veya hizmet satın alma bedelini,

g) Tahmini kamulaştırma bedeli: İl özel idaresince veya belediyece taşınmaz için takdir

edilen kamulaştırma bedelini,

ğ) Taşınmaz kültür varlığı: 2863 sayılı Kanun kapsamına giren taşınmaz kültür varlık-

larını,
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h) Tescil kararı: Taşınmazın koruma bölge kurullarınca, taşınmaz kültür varlığı olarak

tescil edilmesiyle ilgili verilen kararı,

ı) Yaklaşık maliyet: İşin ihalesi yapılmadan önce ilgili kurumların birim fiyatlarına veya

birim fiyatı bulunmayan iş kalemleri için piyasa fiyatlarına veya teklif edilen fiyatlara göre be-

lirlenen projenin KDV dahil tahmini gerçekleşme maliyetini,

ifade eder.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – Katkı payı hesabında toplanan miktar, taşınmaz kültür varlıklarının ko-

runması ve değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan proje, uygulama ve kamulaştırma işlerinde

kullanılmak üzere, proje sahibi il özel idaresine ve il sınırları içindeki belediyelere vali tara-

fından aktarılır ve harcamalar vali tarafından denetlenir.

Belediye veya il özel idarelerince, taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve değer-

lendirilmesi amacıyla hazırlanan planlama, proje, uygulama ve kamulaştırma işlerinin (KDV

dahil) maliyetinin katkı payı hesabında toplanan tutar yeterli olmak şartıyla %95’ini aşmamak

kaydıyla  mevcut taşınmaz kültür varlığı sayısı, mevcut durumu, ilin kültürel değerlerine katkısı

dikkate alınarak Valilik tarafından hakkaniyet ölçüsünde kullandırılır.

İl özel idarelerince bu Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerin tamamı

katkı payı hesabında toplanan miktardan karşılanabilir. Ancak, il özel idarelerince gerçekleş-

tirilen projeler için kullanılan miktar, başvuru dönemi itibariyle katkı payı hesabında toplanan

miktarın %30’unu geçemez.

Katkı paylarından elde edilecek (nema ve benzeri) gelirler de bu Yönetmelikte belirtilen

amaçlar dışında kullanılamaz.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – Taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi amacıyla

hazırlanan projeler için katkı payından yararlanmak amacıyla il özel idaresince ve belediyelerce

yapılacak başvurular, yıl içinde değerlendirmeye esas iki dönem halinde valilerce belirlenecek

zamanlarda İl özel idarelerine yapılır. Başvuru dönemlerini valiler il sınırı içindeki belediyelere

ocak ayı itibari ile duyurur. Vali yıl içindeki başvuru dönemi sayısını dörde kadar artırmaya

yetkilidir.”
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MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – Taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi amacıyla

hazırlanan projeler kapsamında valiliğe yapılacak başvurularda aşağıda belirtilen belgeler is-

tenir:

a) Planlama ve projelendirme konusunda;

1) Koruma amaçlı imar planı için planlama alanının sit sınırlarını gösteren koruma

bölge kurulu kararı ve onaylı pafta; teknik rapor; belediye sınırları içerisinde belediye meclis

kararı; il sınırları içerisinde il genel meclisi kararı; yaklaşık maliyet,

2) Çevre düzenlemesi, kentsel tasarım ve sokak sağlıklaştırma projeleri için sit sınırla-

rını gösteren koruma bölge kurulu kararı; eki pafta ile bunlara ait CD; proje alanının sınırlarını

ve alandaki korunması gerekli öğeleri gösteren koruma bölge kurulu kararı ve onaylı pafta;

proje alanını, çevresini ve önemli yapıları gösteren panaromikler ve minimum 9x13 ebadında

çekilmiş fotoğrafları (CD ortamında); yaklaşık maliyet,

3) Tek yapı ölçeğindeki projeler için yapının tesciline ilişkin koruma bölge kurulu ka-

rarı; yapının konumunu, çevresini ve yerini gösteren ölçekli harita ve pafta, (CD ortamında);

yapının iç, dış ve çevresini gösteren fotoğraflar, (CD ortamında); yaklaşık maliyet,

4) Yönetim planı için Yönetim alanının sınırlarını gösteren Kültür ve Turizm Bakanı

onaylı harita; yaklaşık maliyet,

5) Bu belgelere ilave olarak Valilikçe gerek görülen diğer bilgi ve belgeler.

b) Uygulama konusunda;

1) Çevre düzenleme, kentsel tasarım ve sokak sağlıklaştırmaları için koruma bölge ku-

rulundan onaylı uygulama projesi (CD ortamında); alanın panaromikleri ve 9x13 ebadında fo-

toğrafları (CD ortamında); iş programı; yaklaşık maliyet,

2) Tek yapı ölçeğindeki uygulamalar için koruma bölge kurulu onaylı uygulama projesi

(CD ortamında); restorasyon raporu (CD ortamında); iş programı, yapının iç, dış ve çevresini

gösteren fotoğraflar (CD ortamında); yaklaşık maliyet.

c) Kamulaştırma konusunda;

1) Kamulaştırılacak taşınmazın tescil kararı,

2) Kesinleşmiş kamulaştırma kararı,

3) Kamulaştırma bedeli.

Birinci fıkradaki başvuruların tümünde ayrıca, işin yılı içerisinde mi bitirileceği yoksa

mali yıl esasına göre yıllara sâri olarak mı gerçekleştirileceği belirtilir. Yıllara sari işlerde her

yıl için bitirilecek kısımlarda ayrı keşif özetini içeren mali rapor ile başvuruyu yapan il özel

idaresi veya belediyenin üstleneceği miktarı gösteren taahhütnameyi sunması zorunludur.”
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MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – Özel hesapta toplanan katkı payları, taşınmaz kültür varlıklarının ko-

runması ve değerlendirilmesi amacıyla il sınırları içerisinde il özel idarelerince, belediye sı-

nırları içerisinde belediyelerce hazırlanan projeler kapsamında ikinci ve üçüncü fıkrada belir-

tilen alanlarda kullandırılır:

Kamulaştırma alanında;

a) Kanunun 15 inci maddesi ile belediyelere verilen yetkiler kapsamında yapılacak ka-

mulaştırmalar,

b) Koruma amaçlı imar planları veya projelerin uygulanmasında ihtiyaç duyulan ka-

mulaştırmalar.

Planlama, projelendirme ve uygulama alanında;

a) Koruma amaçlı imar planları,

b) Koruma amaçlı imar planları ile tespit edilmiş özel proje alanlarının projelendiril-

mesi,

c) Çevre düzenlemesi, kentsel tasarım ve sokak sağlıklaştırma projeleri,

ç) Rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin yaptırılması ve bunların uygulanması,

d) Yönetim planlarının yaptırılması ve bunların uygulanması.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde sayılan kamulaştırma, planlama,

projelendirme ve uygulama başvurularının değerlendirilmesinde aşağıdaki öncelik sırası dik-

kate alınır.

a) Mevcut durumu nedeniyle aciliyet arz eden taşınmaz kültür varlıkları,

1) Onarımı devam edenler,

2) Malzeme, taşıyıcı sistem ve zemin sağlamlaştırılması gerekenler,

b) Koruma amaçlı imar planları,

c) Koruma amaçlı imar planlarında özel proje uygulama alanı olarak ayrılmış yerlerdeki

proje ve uygulamalar,

ç) Çevre düzenlemesi, kentsel tasarım ve sokak sağlıklaştırma uygulamaları,

d) Kentsel sit alanlarındaki kamuya ait taşınmaz kültür varlıkları ve anıt yapılar ile ko-

ruma alanlarına ilişkin proje ve uygulamalar,

e) Yönetim planları,

f) Diğer taşınmaz kültür varlıklarına ilişkin proje ve uygulamalar,

g) Kamulaştırmalar.”

8 Kasım 2012 – Sayı : 28461                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 39

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 39



MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12 – Katkı payı aktarılacak projeler, başvuru dönemini takip eden ay sonuna

kadar valilerce değerlendirilir. Gerekli görülmesi halinde başvuruların değerlendirilmesi ve

projelerin öncelik sırasının belirlenmesi amacıyla vali başkanlığında istişari nitelikte bir ko-

misyon oluşturulur. Bu komisyon, il kültür ve turizm müdürü, il özel idare genel sekreteri ve

proje gönderen belediyelerin başkanları ile il genel meclisinden bir üyenin katılımıyla oluşur.

Takip eden yıllarda; yıllara sâri işlerin ödenek dilimleri ile öngörülmeyen durumlar ne-

deniyle ortaya çıkan zorunlu iş artışları (%50’sine kadar) sözleşme hükümleri dikkate alınarak

öncelikle değerlendirilir. Valilik makamının onayı ile yıl içerisinde gerçekleştirilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13 – Bu Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler için katkı payı

hesabından hangi oranlarda ödeme yapılacağı valilikçe yazılı olarak il özel idaresi ve ilgili be-

lediyelere bildirilir. Valilikçe uygun görülen plan, proje ve uygulama yaklaşık maliyetleri ile

kamulaştırmaların tahmini maliyet bedellerine göre belirlenen tutar, katkı payı hesabında bloke

edilir. Proje sonuçlandırılana kadar bloke devam eder.

Ödemeler, kamulaştırmada anlaşma tutanağı veya asliye hukuk mahkemelerince yap-

tırılan tespite göre, diğer işlerde ise fatura veya hak edişlere göre yapılır. Bloke edilen tutar,

ödeme tutarından fazla ise aradaki fark katkı payı hesabına aktarılır.

Katkı payı hesabından yapılacak ödemelerde mali yıl esas alınmaz. Katkı payı hesa-

bında bloke edilen tutar proje sonuçlandırılana kadar yıllara sâri olarak kullanılır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15 – Başvuruların değerlendirildiği ayın başında, katkı payı ve katkı payın-

dan elde edilen (nema v.b.) gelirlerden oluşan hesabın son durumu ile bu hesaptan il özel ida-

resine ve belediyelere aktarılan ve/veya aktarılmak üzere bloke edilen miktar ve bu miktarın

kullanıcılara göre dağılımı, valilikçe kamuoyuna duyurulur.

Valilik, ayrıca birinci fıkrada belirtilen bilgi ve listeleri Ocak ve Temmuz dönemi olmak

üzere yılda iki defa bir rapor halinde İçişleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığına bil-

dirir.”

MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı ile Kültür ve Turizm Bakanı

yürütür.
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

ARAÇLARIN YÜKLENMESİNE İLİŞKİN ÖLÇÜ VE USULLER İLE TARTI VE 

BOYUT ÖLÇÜM TOLERANSLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; insan ve eşya taşımak amacıyla ülkemiz ka-

rayollarında seyreden ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olan motorlu ve

motorsuz araçlar ile yabancı plakalı araçların yüklenmesine ilişkin ölçü ve usuller ile tartı ve

boyut ölçüm toleranslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; insan ve eşya taşımak amacıyla ülkemiz karayolla-

rında seyreden ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olan motorlu ve motorsuz

araçlar ile yabancı plakalı araçların yüklenmesine ilişkin ölçü ve usuller ile tartı ve boyut ölçüm

toleranslarına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik

Kanununun 8 inci ve 65 inci maddeleri ile 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik

ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin

2 nci, 7 nci, 28 inci ve 34 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Azami ağırlık: Aracın güvenle taşıyabileceği azami yükle birlikte ağırlığını,

b) Azami dingil ağırlığı: Araçların karayolu yapılarından güvenle ve yapıya zarar ver-

meden geçebilmeleri için saptanan dingil ağırlığını,

c) Azami genişlik: Aracın boylamasına düzlemine paralel ve bu düzlemin her iki tara-

fında araca teğet olan ve aracın geri görüş aynası (aynaları) hariç olmak üzere aracın yan ta-

raflara doğru çıkan bütün sabit aksamı kapsayan iki düzlem arasındaki azami mesafeyi,

ç) Azami uzunluk: Aracın boylamasına düzlemine dik ve aracın sırasıyla önüne ve ar-

kasına teğet olan ve aracın bütün aksamı ve özellikle aracın önünden ve arkasından dışarı doğru

çıkan bütün sabit aksamını (tamponlar, çamurluklar ve benzeri) kapsayan iki düşey düzlem

arasındaki azami mesafeyi,

d) Azami yükseklik: Aracın üzerinde bulunduğu düzlem ile buna paralel aracın en uç

üst kesimine teğet düzlem arasındaki azami mesafeyi,

e) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,
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f) Boyut ölçüm toleransı: Boyut ölçümü yapan alet ve cihazların gerçek boyutlara na-

zaran ölçüm esnasında santimetre cinsinden gösterdiği sapma miktarını,

g) Dingil ağırlığı: Araçlarda aynı dingile bağlı tekerleklerden karayolu yapısına aktarılan

ağırlığı,

ğ) Gabari: Araçların, yüklü veya yüksüz olarak karayolunda güvenli seyirlerini temin

amacı ile uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçüleri,

h) Gönderen: Eşyayı bir yerden başka bir yere nakletmek amacıyla taşımacıya teslim

eden gerçek veya tüzel kişiyi,

ı) İşleten: Denetlenen araç 11/6/2009 tarihli ve 27255 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında bir yetki belgesine kayıtlı ise yetki belgesi

sahibi olan; kayıtlı değilse araç sahibi olan veya mülkiyeti muhafaza kaydıyla satışta alıcı sı-

fatıyla sicilde kayıtlı görülen veya aracın uzun süreli kiralama, ariyet veya rehni gibi hallerde

kiracı, ariyet veya rehin alan gerçek veya tüzel kişiyi veya başka bir kişinin aracını kendi he-

sabına ve tehlikesi kendisine ait olmak üzere işlettiği ve araç üzerinde fiili tasarrufu bulunduğu

ispat eden kişiyi,

i) Tartı toleransı: Tartı yapan alet ve cihazların gerçek ağırlığa nazaran tartım esnasında

kilogram cinsinden gösterdiği sapma miktarını,

j) Taşıma sınırı: Bir aracın güvenle taşıyabileceği, en çok yük ağırlığı veya yolcu ve

hizmetli sayısını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller

Araçların ağırlık ve boyut ölçüleri

MADDE 5 – (1) Karayollarında seyreden araçların yüklü ve yüksüz olarak uyacakları

boyutların ve bu araçların karayolu yapısına zarar vermeden güvenle seyredebilecekleri ağır-

lıkların aşağıda belirtilen şartlara uygun olması zorunludur.

a) Azami genişlik

b) Azami yükseklik

Araçların azami genişliği 2,55 metre

Frigorifik taşıtların yalnız frigorifik yapılarında 2,60 metre

Belediyelere ait troleybüsler 2,65 metre

Araçların azami yüksekliği 4,00 metre
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c) Azami uzunluk

ç) Azami ağırlıklar

1) Dingil ve dingil grubu ağırlıkları

Otobüs dışındaki motorlu araçlarda 12,00 metre

Römorklarda 12,00 metre

İki dingilli otobüslerde 13,50 metre

İkiden çok dingilli otobüslerde 15,00 metre

Yarı römorklu araçlarda 16,50 metre

Mafsallı (Körüklü) otobüslerde 18,75 metre

Römorklu otobüslerde 18,75 metre

İki römorklu katarlarda 22,00 metre

Dingil ağırlığı en çok;

Tahriksiz tek dingilde 10 ton

Tahrikli tek dingilde 11,5 ton

İki dingilli motorlu araçlarda aks grubu ağırlığı en çok;

Dingiller arası mesafe 1m’den az ise (d<1m) 11,5 ton

Dingiller arası mesafe 1 m ile 1.3 m arası ise (1 m ≤ d< 1.3 m) 16 ton

Dingiller arası mesafe 1.3 ile 1.8 m arası ise (1.3 m ≤ d< 1.8 m) 18 ton

Dingiller arası mesafe 1.3 m ile 1.8 m arası ise (1.3 m ≤ d< 1.8 m)
(Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onay Yönetmeliği veya Araç-
ların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmeliğinde belirtilen
şartlarla)

19 ton

İki dingilli römork ve yarı römorklarda aks grubu ağırlığı en çok;

Dingiller arası mesafe 1m’den az ise (d<1m) 11 ton

Dingiller arası mesafe 1 m ile 1.3 m arası ise (1 m ≤ d< 1.3 m) 16 ton

Dingiller arası mesafe 1.3 ile 1.8 m arası ise (1.3 m ≤ d< 1.8 m) 18 ton

Dingiller arası mesafe 1.8 m veya daha büyük ise (1.8 m ≤ d) 20 ton

Üç dingilli aks grubu ağırlığı en çok;

Dingiller arası mesafe 1.3 m veya daha az ise ( d ≤ 1.3 m) 21 ton

Dingiller arası mesafe 1.3 m ile 1.4 m arası ise (1.3 m < d ≤ 1.4 m) 24 ton
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2) Toplam ağırlıklar

(2) Araçların imal tarihine bakılmaksızın yukarıda belirtilen boyutlar ve ağırlıklar uy-

gulanır.

(3) Karayolundan başka bir ulaşım imkânının olmadığı, zorunlu ve istisnai hallerde;

bölünemeyen özel yüklerin Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilen şartlarla taşınması zo-

runludur.

(4) Uluslararası yük ve yolcu taşımacılığına ilişkin konulardaki ikili ve çok taraflı an-

laşma hükümleri ile savaş hali, sıkıyönetim, olağanüstü hal ve doğal afet durumlarında uygu-

lanacak hükümler saklıdır.

Araçların yüklenmesine ilişkin usuller

MADDE 6 – (1) Karayollarında seyreden araçların yüklenmesine ilişkin ölçü ve usuller

aşağıda belirtilmiştir.

a) Taşıma sınırı üstünde yolcu taşınamaz.

b) Taşıtların tescil belgelerinde belirtilen azami yüklü ağırlıklar aşılamaz, bu ağırlıklar

aşılmamış olsa bile azami dingil ağırlıkları aşılacak şekilde yükleme yapılamaz.

c) Karayolu yapısı ve kapasitesi ile trafik güvenliği bakımından tehlikeli olabilecek

tarzda yükleme yapılamaz.

ç) Tehlikeli ve zararlı maddeler, gerekli izin ve tedbirler alınmadan taşınamaz.

İki dingilli motorlu araçlar ve römorklarda 18 ton

Üç dingilli motorlu araçlarda (Tahrikli dingilin, çift lastikle ve ha-
valı süspansiyon sistemi ile veya 97/27/AT Yönetmeliğinde tanım-
landığı gibi eşdeğer kabul edilen bir süspansiyon sistemi ile dona-
tılmış olduğu veya her bir tahrikli dingilin çift lastikli olduğu ve
her bir dingilin azami ağırlığının 9,5 tonu aşmadığı durumlarda 26
tondur.*)

25 ton
(26 ton*)

Üç dingilli yarı römorklu araçlarla mafsallı otobüslerde 28 ton

Dört dingilli motorlu araçlarda 32 ton

Dört dingilli römorklu ve yarı römorklu araçlarda 36 ton

Dört dingilli yarı römorklu araçlarda yarı römork dingil grubu ağır-
lığı 20 ton olan araçlarda

38 ton

Beş veya daha çok dingilli yarı römorklu veya römorklu katarlarda 40 ton

40 ft. boyutunda ISO Konteyner taşıyan iki veya üç dingilli yarı-
römorka sahip üç dingilli motorlu araçlarda

44 ton
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d) Ağırlık ve boyutları bakımından taşınması özel izne bağlı olan eşyalar gerekli izin

alınmadan taşınamaz.

e) Gabari dışı yük yüklenemez, taşınan yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirilemez.

f) Karayoluna değecek, düşecek, dökülecek, saçılacak, sızacak, akacak, kayacak, gü-

rültü çıkaracak şekilde yükleme yapılamaz.

g) Her çeşit yolda ve yolun her eğiminde, aracın ve yükün dengesini bozacak, yoldaki

bir şeye takılacak ve sivri çıkıntılar hasıl edecek şekilde yükleme yapılamaz.

ğ) Sürücünün görüşüne engel olacak, aracın sürme güvenliğini bozacak ve tescil plakaları,

ayırım işaretleri, dur ve dönüş ışıkları ile yansıtıcıları örtecek şekilde yükleme yapılamaz.

h) Aracın boyunu önden 1 metre, arkadan 2 metre aşacak, kasanın sağ ve sol yanından

taşacak şekilde yükleme yapılamaz.

ı) Çeken ve çekilen araçlarla ilgili şartlar ve tedbirler yerine getirilmeden araçlar çeki-

lemez.

i) Ağırlık ve boyut kontrol mahallerinde işaret, ışık, ses veya görevlilerin dur ikazına

uyulması zorunludur.

j) Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların her yılın 1 aralık ile 1 nisan tarihleri

arasında kış lastiği kullanmaları zorunludur. Hava şartlarının gerektirmesi halinde söz konusu

tarih aralığındaki süre Bakanlıkça 1 ay artırılabilir.

(2) Birinci fıkranın (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g), (ğ), (h), (ı) ve (i) bentlerinde belirtilen

kurallara uymayanlar hakkında; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 114 üncü maddesi-

nin birinci fıkrasında belirtilen personel tarafından aynı Kanunun 65 inci maddesinde belirtilen

miktarlarda trafik idari para cezası karar tutanakları düzenlenir.

(3) Birinci fıkranın (j) bendine uymayan araçları denetlemeye, Bakanlığın yetkilendir-

diği Bakanlık personeli ile 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinin

ikinci fıkrasının (c) bendi çerçevesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komu-

tanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim

birimleri yetkilidir.

(4) Birinci fıkranın (j) bendine uymayan aracın işletenine 655 sayılı Kanun Hükmünde

Kararnamenin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin Bakanlığa verdiği yetki çerçe-

vesinde 500 Türk Lirası tutarında üçüncü fıkrada belirtilen görevlilerce idari para cezası karar

tutanağı düzenlenir ve bu araçların lastiklerini uygun hale getirebilecekleri en yakın yerleşim

birimine kadar gitmelerine denetimle görevli olanlar tarafından izin verilir.

(5) Birinci fıkrada sayılan kurallara uymayanlar hakkında ikinci fıkrada belirtilen idari

para cezaları uygulandıktan sonra bütün sorumluluk ve giderler araç işletenine ait olmak üzere

fazla yolcular en yakın yerleşim biriminde indirilir.
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(6) Azami yüklü ağırlığın % 20'den fazla aşılması halinde fazla yük, 2918 sayılı Kara-

yolları Trafik Kanununun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine uygun hale getiril-

meden aracın yola devam etmesine denetimle görevli olanlar tarafından izin verilmez.

(7) İşleten ile gönderenin aynı olması halinde 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun

65 inci maddesinin birinci fıkrasına uymayan işleten ve gönderen için uygulanacak idari para

cezalarının toplamı uygulanır.

(8) Gönderenin birden fazla olması veya tespit edilememesi halinde 2918 sayılı Kara-

yolları Trafik Kanununun 65 inci maddesinin birinci fıkrasına uymayan işleten ve gönderen

için uygulanacak idari para cezalarının toplamı işletene uygulanır.

(9) Uluslararası taşımalarda yabancı plakalı araçların birinci fıkrada belirtilen kuralları

ihlal etmeleri halinde; aracın işleteni aynı zamanda gönderen kabul edilerek idari para cezası

karar tutanağı buna göre düzenlenir ve verilen idari para cezalarının ilgili mercilere ödenmesi

sağlandıktan sonra bu araçların yola devam etmelerine izin verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tolerans Uygulamaları

Tartı toleransı uygulaması

MADDE 7 – (1) Tartı toleransı; en çok [(aracın azami ağırlığının % 3,75’i) + 500] kilo-

gram olarak kabul edilir.

(2) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 65 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a),

(b), (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen fazla yükleme oranları hesabında; aracın azami ağırlığı

ile birinci fıkrada belirlenen tartı toleransının toplamı esas alınır.

(3) Ocaklardan çıkarılan ve ocak sahasının içinde tartılamayan maddelerin seçilecek

stok sahalarına taşınması ile zirai ürünlerin üretildiği arazi parçasından stoklama alanlarına ya-

pılacak taşımalarla sınırlı olmak üzere, araçların karayolu üzerinde 1 kilometreden fazla sey-

retmemesi ve hızlarının 60 km/s’den fazla olmaması şartıyla, azami yüklü ağırlıkları en fazla

% 15 oranında aşılabilir.

Boyut ölçüm toleransı uygulaması

MADDE 8 – (1) Boyut ölçüm toleransı; en çok araçların 5 inci maddede belirlenen bo-

yutlarının % 2’si olarak kabul edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik 12/11/2012 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme

Bakanı yürütür.
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Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan:

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU VE BÜNYESİNDEKİ

KURUM PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN

DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

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

met gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

ve bünyesindeki kurumlarda görev yapan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliğine

ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bün-

yesindeki kurumlarda 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak

görev yapan personelden müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme veya unvan değişikliği

suretiyle atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 11/10/2011 ta-

rihli ve 664 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında

Kanun Hükmünde Kararname ve 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişik-

liği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

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

çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

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

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

c) Başkan: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanını,

ç) Başkanlık: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığını,

d) Başkan Yardımcısı: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkan Yardımcı-

ları ile Kurum Başkan Yardımcılarını,
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e) Görev grupları: Aynı düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

f) Görev unvanı: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan hizmet grupları içinde

belirtilen görev unvanlarını,

g) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet sı-

nıflarından yapılacak atamaları,

ğ) Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özellikle-

rine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

h) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutu-

lacağı yazılı sınavı,

ı) Hizmet süresi: Aylıksız izinli geçen süreler hariç, muvazzaf askerlik süresi dâhil ol-

mak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendine göre he-

saplanan süreleri,

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

j) Kurum: Yüksek Kurum bünyesinde bulunan Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil

Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezini,

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

sonucu kazanılan unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için, eğitime tabi tutulmaksızın ya-

pılan yazılı sınavı,

l) Uzman: Mesleğe özel yarışma sınavı ile girerek üç yıl süreli meslek içi eğitimden

sonra özel bir yeterlik sınavı sonucu atanmış olup 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı

maddesinin Ortak Hükümler bölümünün (A) bendinin (11) numaralı alt bendinde sayılanlar

dışında kalan ve kurumda bulunan diğer uzmanları,

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

çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

n) Yüksek Kurum: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi görev grupları

MADDE 5 – (1) Görevde yükselmeye tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir:

a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

1) İdari İşler Müdürü, Strateji Geliştirme Müdürü,

2) Şef,
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b) Hukuk Hizmetleri Grubu;

1) Hukuk Müşaviri,

c) Araştırma Planlama Hizmetleri Grubu;

1) Sivil Savunma Uzmanı,

ç) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;

1) Çözümleyici,

d) İdari Hizmetler Grubu;

1) Ayniyat Saymanı, Sayman,

2) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Ambar Memuru,

Santral Memuru, Satın Alma Memuru, Sekreter, Veznedar, Daktilograf, Tahsildar, Muhasebeci,

Kameraman, Şoför,

e) Destek Hizmetleri Grubu;

1) Kaloriferci, Dağıtıcı, Hizmetli, Bekçi.

(2) Unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir:

a) Kütüphaneci, Mütercim, Programcı, Hemşire, Tekniker, Teknisyen, Desinatör.

Görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranılacak şartlar

MADDE 6 – (1) Görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranılacak şartlar

şunlardır:

a) İdari İşler Müdürü ve Strateji Geliştirme Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

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

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde yer alan

hizmet süresine sahip olmak,

3) Uzman, sayman, ayniyat saymanı veya şef unvanını kazanmış olup, Yüksek Kurum

veya bünyesindeki kurumlarda en az iki yıl çalışmış olmak,

4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

b) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla Yüksek Kurum veya bünyesindeki kurumlarda

Memur, Ambar Memuru, Santral Memuru, Satın Alma Memuru, Sekreter, Veznedar, Daktilo-

graf, Tahsildar, Muhasebeci, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni veya

Şoför unvanlarında en az iki yıl çalışmış olmak kaydıyla toplam sekiz yıl hizmeti bulunmak,

3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

c) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,
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2) İki yılı Yüksek Kurum ve bünyesindeki kurumlarda olmak üzere en az beş yıl Avukat

olarak çalışmış olmak,

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde yer alan

hizmet süresine sahip olmak,

4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

ç) Sivil savunma uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

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

2) Son müracaat tarihi itibarıyla Yüksek Kurum veya bünyesindeki kurumlarda en az

iki yıl çalışmış olmak kaydıyla toplam beş yıl hizmet süresine sahip olmak,

3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

d) Sayman kadrosuna atanabilmek için;

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

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde yer alan

hizmet süresine sahip olmak ve ilan tarihi itibarıyla toplam hizmetinin son iki yılını Yüksek

Kurum veya bünyesindeki kurumlarda geçirmiş olmak,

3) Muhasebe yetkilisi sertifikası almış olmak,

4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

e) Ayniyat Saymanı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla son iki yılı Yüksek Kurum veya bünyesindeki

kurumlarda Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Ambar Me-

muru, Santral Memuru, Satın Alma Memuru, Sekreter, Veznedar, Daktilograf, Tahsildar, Mu-

hasebeci, Kameraman veya Şoför unvanlarında çalışmış olmak kaydıyla en az sekiz yıl hizmeti

bulunmak,

3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

f) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

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

2) En az iki programlama dilini ve işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelen-

dirmek,

3) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla son iki yılı Yüksek Kurum veya bünyesindeki

kurumlarda programcı unvanında olmak üzere en az beş yıl hizmeti bulunmak,

4) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına katılarak en az (D) dü-

zeyinde puan almış olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir

belgeye sahip olmak,
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5) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

g) Bilgisayar İşletmeni kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) İki yılı Yüksek Kurum veya bünyesindeki kurumlarda olmak üzere en az üç yıl hiz-

meti bulunmak,

3) Millî Eğitim Bakanlığından onaylı en az 90 saatlik bilgisayar kullanım sertifikasına

sahip olmak,

4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

ğ) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) İki yılı Yüksek Kurum veya bünyesindeki kurumlarda olmak üzere en az üç yıl hiz-

meti bulunmak,

3) Millî Eğitim Bakanlığından onaylı en az 90 saatlik bilgisayar kullanım sertifikasına

sahip olmak,

4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

h) Memur, Ambar Memuru, Santral Memuru, Satın Alma Memuru, Sekreter, Veznedar,

Daktilograf, Tahsildar, Kameraman ve Muhasebeci kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla son iki yılını Yüksek Kurum ve bünyesindeki

kurumlarda yardımcı hizmetler sınıfında çalışmış olmak kaydıyla en az üç yıl hizmeti bulunmak,

3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

ı) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla son iki yılını Yüksek Kurum ve bünyesindeki

kurumlarda yardımcı hizmetler sınıfında çalışmış olmak kaydıyla en az üç yıl hizmeti bulunmak,

3) En az beş yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

gerekir.

Unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda aranılacak şartlar

MADDE 7 – (1) Unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) Kütüphaneci kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümünden mezun olmak,

2) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına katılarak en az (E) dü-

zeyinde puan almış olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir

belgeye sahip olmak,

3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,
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b) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların filoloji, mütercimlik veya tercümanlık

bölümünden mezun olmak,

2) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına katılarak en az (B) dü-

zeyinde puan almış olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir

belgeye sahip olmak,

3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

c) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak

veya dört yıl süreli yükseköğretim mezunu olup Millî Eğitim Bakanlığından onaylı programcı

sertifikasına sahip olmak,

2) En az iki programlama dilini ve işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelen-

dirmek,

3) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına katılarak en az (D) dü-

zeyinde puan almış olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir

belgeye sahip olmak,

4) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

ç) Hemşire kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakültelerin, yüksekokulların veya sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümü me-

zunu olmak,

2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

d) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

1) Mesleki veya teknik eğitim öğretim veren yüksekokullardan mezun olmak,

2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

e) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise dengi mesleki veya teknik eğitim öğretim veren okullardan mezun olmak,

2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

f) Desinatör kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise dengi mesleki ve teknik eğitim öğretim veren okullardan mezun olmak,

2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

gerekir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme Eğitiminin Esasları

Görevde yükselme eğitimi

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin görevde yükselme

mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla, bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci

fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerindeki eğitim konularından en az 30 ve (g) ben-

dinde yer alan eğitim konularından en az 45 saat olmak üzere toplam en az 75 saatlik görevde

yükselme eğitim programına katılmaları şarttır. Ancak, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zo-

runlu olan izinler süresince eğitime katılma şartı aranmaz. Aylıksız izinde bulunanlar, eğitim

programı ile öngörülen toplam sürenin en az yarısı kadar eğitime katılmaları kaydıyla bu eğitim

sonunda düzenlenecek görevde yükselme sınavına girebilirler.

(2) Yukarıdaki izinler dışında, zorunlu olduğu belgelendirilen hâllerde, eğitim süresince

izin kullanmamış olan personele on saate kadar izin verilebilir.

Boş kadroların ilanı

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

kadro sınavlarından en az kırk beş gün önce kurum personeline duyurulur. Başvuru süresi en

az beş iş günü olarak belirlenir.

(2) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan ni-

telikleri taşıyan personel, duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir. Aylıksız izinde

bulunanlar da dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kul-

lanmakta olan personelin, görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılmaları mümkündür. Du-

yurudan önce yıllık izinde bulunanlar, en geç eğitimin başlangıç tarihine kadar izinlerini sona

erdirmek kaydıyla, başvuruda bulunabilirler.

Başvuru ve görevde yükselme eğitimine alınma

MADDE 10 – (1) Görevde yükselme sınavına ilişkin duyuru üzerine başvuruda bulu-

nanların dilekçeleri birim amirleri aracılığıyla İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi

Başkanlığına iletilir. Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları İnsan Kay-

nakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından incelenir.

(2) Görevde yükselme eğitiminin yeri, tarihi ve diğer hususlar ise eğitime katılacaklara

en az 15 gün önce Başkanlıkça duyurulur.

(3) Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı duyurulan boş kadro sayısının üç

katını geçemez. Üç katından az istekli bulunması hâlinde ise başvuru şartlarını taşıyan başvuru

sahibi tüm personelin eğitime alınması sağlanır. Duyurulan kadro sayısının üç katından fazla
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personelin başvurması hâlinde, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla

yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği

Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin eki Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde

puanlama yapılmak suretiyle toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere kadro sayısının

üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır.

(4) Puanların eşit olması hâlinde sırasıyla dikkate alınmak üzere;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilir.

(5) Eğitime katılan ancak sınava herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan

veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olanlar aynı unvanla ilgili düzenlenecek

eğitim ve sınava ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.

(6) Görevde yükselme eğitimi programları, Başkanlık tarafından sadece kendi personeli

için düzenlenebileceği gibi bu eğitime alınacakların sayısı, atama yapılacak görevler ve eğitim

programı bir ay önceden Devlet Personel Başkanlığına bildirilerek uygun görüş alınması hâ-

linde Devlet Personel Başkanlığı veya anılan Başkanlıkça uygun bulunacak kamu kurum veya

kuruluşlarıyla müşterek görevde yükselme eğitimi programları düzenlenebilir.

Görevde yükselme eğitiminin konuları

MADDE 11 – (1) Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar:

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

1) Genel esaslar,

2) Temel hak ve ödevler,

3) Devletin temel organları,

b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik,

c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

d) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,

e) Halkla ilişkiler,

f) Etik davranış ilkeleri,

g) Atama yapılacak görevin niteliğine göre Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

ve bünyesindeki kurumları ilgilendiren konular.

(2) Görevde yükselmeye ilişkin sekretarya, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dai-

resi Başkanlığı tarafından yürütülür.
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Görevde yükselme sınavı

MADDE 12 – (1) Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Sınav, Başkanlık ta-

rafından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Millî Eğitim Bakanlığına, Tür-

kiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurum-

larından birine yaptırılır.

(2) Görevde yükselme eğitim programının tamamlanmasından itibaren 1 ay içinde sı-

navın yapılması için Başkanlık tarafından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına,

Millî Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne

veya yükseköğretim kurumlarından birine başvurulur.

(3) Bu sınavda yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Unvan değişikliği sınavı

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen unvan

değişikliğine tabi kadrolara, bu unvanları en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik

eğitim sonucu kazanmış bulunan personelin atanması, bu bölümde belirtilen usul ve esaslar

çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başa-

rısına göre gerçekleştirilir.

(2) Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine

ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır.

(3) Bu sınavda yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

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

van değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle kazanılan görevlere atanabilirler.

Sınav kurulu

MADDE 14 – (1) Sınav kurulu, atamaya yetkili amir veya görevlendireceği kişinin

başkanlığında İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı dâhil 5 üyeden teşekkül

eder. Ayrıca aynı usulle yedek üye de seçilir. Kurul, başkan ve üyelerin tamamının katılımı ile

toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak

eder.

(2) Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına 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 yeni üye veya üyeler

görevlendirilir.

(3) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, sınava alınacak personelden, öğrenim durumu

itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.
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(4) Başkanlık, gerekli hazırlıkların yapılabilmesi için eğitim tarihinden en az iki ay

önce sınav kurulunu bilgilendirir. Sınav kurulu, 11 inci maddenin birinci fıkrasının (g) bendinde

öngörülen sınav konularına ilişkin notların, görevde yükselme suretiyle atanacaklar için eğiti-

min başlayacağı tarihe kadar, unvan değişikliğine tabi görevlere atanacaklar için ise sınav ta-

rihinden en az bir ay önce, ilgili personele verilmesini sağlar. 11 inci maddedeki ortak ders ko-

nularına ilişkin ders notları, ilgili personel tarafından temin edilir.

Sınav kurulunun görevleri

MADDE 15 – (1) Sınav Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına katılacaklar için 11 inci mad-

dede öngörülen, Başkanlıkça belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği

ile ilgili konuları ihtiva eden notların hazırlanması veya hazırlattırılması ve ilgili personele ve-

rilmesini sağlamak,

b) Sınavı yapacak kurumlara bildirilmek üzere yazılı sınav konularının kapsamına giren

ve yazılı sınavlarda sorulacak soruların konularını belirlemek,

c) Sınav sonuçlarını ilan ederek ilgililere duyurmak,

ç) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,

d) Sınava ilişkin diğer işlemleri yürütmek.

Sınav sonuçlarının açıklanması ve itiraz

MADDE 16 – (1) Sınav kurulu, kendisine intikal ettiği tarihten itibaren beş iş günü

içerisinde sınav sonuçlarını ilan eder ve ilgililere yazılı olarak bildirir. İlgililer, kendilerine

yazılı olarak bildirilmesinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir.

(2) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara

dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun birinci fıkrada belirtilen

süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi hâlinde, sınav

iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.

Atanma

MADDE 17 – (1) Yapılan sınav sonucunda başarılı bulunanlar arasından başarı sırasına

göre boş kadrolara 3 ay içinde atama yapılır. Başarı notlarının aynı olması hâlinde atanacak

personel Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına

Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan Personel Değerlendirme Formuna göre puanlandırma

yapılarak belirlenir. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması durumunda, sırasıyla;

a) 11 inci maddenin birinci fıkrasının (g) bendine ilişkin puanı yüksek olanlara,

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

ç) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilir.

(2) Duyurulan kadrolardan;

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

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

nılmaması veya atanma hakkından vazgeçilmesi,

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

başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, görevde yükselme veya unvan değişikliği sı-

navı tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak

müteakip sınava kadar, sınavı kazandıkları hâlde kadro yetersizliği nedeniyle ataması yapıla-

mayan personelin başarı sırasına göre atamaları yapılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Görev grupları arasında geçişler

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan görev grupları arasın-

daki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır.

a) Personelin, aynı ana görev grubuna dâhil olmak, atanılacak kadronun gerektirdiği

özellikleri taşımak ve kendi alt görev grubu içinde kalmak şartıyla sınava girmeksizin diğer

görevlere atanması mümkündür.

b) Alt gruptan üst gruplara geçişler, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. An-

cak, Yüksek Kurum ve Kurumlarda veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bu-

lunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme

eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

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

unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

Kurum dışından yapılacak atamalar

MADDE 19 – (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının personelinden bu Yönetmelikte

sayılan unvanları kazanmış olanlar, Yüksek Kurum ve Kurumlardaki aynı unvana veya bu un-

vanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara; atanacakları unvan

için bu Yönetmelikte öngörülen Yüksek Kurum ve Kurumlarda belli bir süre çalışmış olma ve

sınavda başarılı olma dışındaki şartları taşımaları kaydıyla genel hükümlere göre naklen ata-

nabilirler.
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(2) Diğer personel kanunlarına tabi olanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa

tabi görevlere atanmalarında ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın olmaması hâlinde öğrenim

durumu ve kazandığı unvanla birlikte atanacağı unvan ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu

görüşü dikkate alınır.

Özelleştirilen kuruluşlardan atamalar

MADDE 20 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hak-

kında Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre Kuruma yapılacak ilk atamalarda bu Yönet-

melik hükümleri uygulanmaz.

Özürlülerin eğitim ve sınavları

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen unvanlardaki gerekli şartları taşıyan ve

atama yapılacak görevi yapabilecek durumda bulunan özürlülerin eğitimi ve sınavlarının özür

durumlarına uygun olarak yapılabilmesi için gerekli tedbirler alınır.

Kazanılmış haklar

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca

kazananların hakları saklıdır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâller

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde Kamu Kurum ve Ku-

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

kümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 24 – (1) 30/6/2001 tarihli ve 24448 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ata-

türk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliği yürür-

lükten kaldırılmıştır.

Öğrenim durumu

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

iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, 6 ncı mad-

denin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

Yürürlük

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek

Kurumu Başkanı yürütür.
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Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal İlahiyat Fakültesi Hazırlık

Sınıfında Arapça eğitim-öğretim ve sınavlarında uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Abant İzzet Baysal Üniversitesinde yürütülen Arapça

Hazırlık Sınıfı eğitim-öğretim programında uygulanacak esaslara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 14 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bir akademik yıl: İki yarıyılı,

b) Dekan: Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanını,

c) Dekanlık: Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığını,

ç) Fakülte: Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesini,

d) Genel sınav: İsteyen öğrenciler için bir yarıyılın ve tüm öğrenciler için bir akademik

yılın veya yaz öğretimi programının sonunda yapılan sınavı,

e) Hazırlık Sınıfı: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Arapça Hazırlık Sınıfını,

f) Rektör/Rektörlük: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörünü/Rektörlüğünü,

g) Senato: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Senatosunu,

ğ) Seviye tespit sınavı: Akademik yılbaşında uygulanan Arapça hazırlık eğitimi mua-

fiyet ve seviye belirleme sınavını,

h) Üniversite: Abant İzzet Baysal Üniversitesini,

ı) Yaz Okulu: Arapça Hazırlık Sınıfı destek programını,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretimi ve Sınavlara İlişkin Esaslar

Hazırlık sınıfı eğitim ve öğretiminin amacı

MADDE 5 – (1) Hazırlık Sınıfı eğitim-öğretiminin amacı; Arapça’nın temel kurallarını,

sözlü ve yazılı anlama, anlatma yöntemlerini öğretmek, çeşitli alanlardaki yayınları izleyebilme

becerisi edindirmek, akademik ve sosyal yaşam için gereken dil iletişimini sağlama yeterliğini

kazandırmaktır.

Hazırlık sınıfında eğitim ve öğretimin kapsamı

MADDE 6 – (1) Hazırlık Sınıfında eğitim-öğretim, zorunlu olarak bu Yönetmelikteki

esaslar çerçevesinde yürütülür.

Seviye tespit sınavı

MADDE 7 – (1) Arapça seviye tespit sınavı; öğretim yılı başında İlahiyat Fakültesine

kaydolan öğrencilerin, Arapça’daki seviyelerini tespit etmek amacıyla yapılır. Hazırlık Sınıfı

öğretimine tabi olan öğrenciler, kayıt yaptırdığı öğretim yılının başında, İlahiyat Fakültesi ta-

rafından düzenlenen yabancı dil seviye tespit sınavına tabi tutulurlar. Bu sınav, ilgili yabancı

dilde, öğrencilerin dil bilgi ve beceri düzeylerini belirlemek amacıyla yapılır. Hazırlık Sınıfın-

dan muafiyet için, yabancı dil seviye tespit sınavından 100 tam puan üzerinden en az 65 puan

almak gerekir.

(2) Aşağıdaki koşullardan birine sahip öğrenciler Arapça Hazırlık Sınıfından muaftırlar:

a) Fakülte tarafından yapılan muafiyet sınavında başarılı olmak,

b) Senato tarafından eşdeğer kabul edilen Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye

Tespit Sınavından 60 puanı son üç yıl içinde almış olduğunu belgelemek,

c) Daha önce Türkiye’de başka bir üniversiteye bağlı ilahiyat fakültesinin Arapça zo-

runlu hazırlık programına devam etmiş ve başarıyla tamamlamış veya herhangi bir ilahiyat fa-

kültesinin yaptığı Arapça yeterlilik sınavında en az 65 puan almış olmak.

Akademik takvim

MADDE 8 – (1) Hazırlık Sınıfı öğretimi, yaz öğretimi uygulaması saklı kalmak kay-

dıyla, akademik yıl esasına göre yapılır. Hazırlık Sınıfı öğretim takvimi, İlahiyat Fakültesinin

önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir ve ilân edilir.

Hazırlık sınıfı seviye grupları

MADDE 9 – (1) Hazırlık Sınıfı öğrencilerinin Arapça öğrenimine hangi seviyeden baş-

layacakları, seviye tespit sınavı sonuçlarına göre İlahiyat Fakültesi tarafından belirlenir.
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Devam zorunluluğu

MADDE 10 – (1) Öğrencinin devam zorunluluğu, akademik yıl esasına göre belirlenir.

Bir yıllık toplam ders saati üzerinden en az % 80 oranında devam şartı aranır. Devamsızlığı

toplam ders saatinin % 20’sini geçen öğrencilerin yarıyıl başarı notu 0 (sıfır) olarak hesaplanır.

Hazırlık sınıfı sınavları ve değerlendirme

MADDE 11 – (1) İlahiyat Fakültesinin kararıyla en az iki ara sınav, konulara göre be-

lirlenecek sayıda da kısa süreli sınavlar yapılır. Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

Her yarıyılın başarı notu, ara sınavların ortalamasının % 60’ı ve kısa süreli sınavların ortala-

masının % 40’ının toplamından oluşur. Hazırlık Sınıfı genel başarı notunun belirlenmesinde

birinci yarıyılın başarı notunun katkısı % 45, ikinci yarıyılın başarı notunun katkısı % 55’tir.

(2) Ara sınavlar; öğrencilerin sınıf içi çalışmalarla edindikleri bilgi ve becerileri ölçmeye

yönelik olarak ve genel sınava hazırlık amacıyla yapılır.

(3) Kısa süreli sınavlar; sınıf içi çalışmaları günü gününe takip etmeyi teşvik edici ni-

telikte ve izlemeye yönelik olarak haberli ya da habersiz yapılır.

Hazırlık sınıfında başarılı sayılma

MADDE 12 – (1) Öğrencilerin yılsonu başarı notu, iki yarıyılın başarı not ortalamasının

% 40’ıyla genel sınavdan aldığı notun % 60’ının toplamından oluşur. Öğrencinin Hazırlık Sı-

nıfını başarıyla tamamlamış sayılabilmesi için, yılsonu başarı notunun 100 üzerinden 60 ve

üzeri olması gerekir. Yarıyıl başarı notu 0 (sıfır) olan öğrencilerin başarılı sayılmaları için, yıl-

sonu genel sınavdan 100 üzerinden en az 65 veya üzeri puan almaları gerekir.

Mazeretler

MADDE 13 – (1) Devamsızlık süresini aşmamak koşuluyla, öğrencinin haklı ve geçerli

mazereti nedeniyle katılmadığı ara sınavlarını telafi etmek üzere mazeret sınavları yapılabilir.

Öğrencinin sağlık mazeretini sağlık raporu ile diğer mazeretlerini ise belgeleriyle birlikte İla-

hiyat Fakültesine mazeretlerinin bitimini izleyen üç iş günü içinde bildirmesi gerekir. Maze-

retlerini belgelendirmeyen öğrencilerin ilgili sınavdan başarısız oldukları kabul edilir. Mazeret

sınav tarihleri genel bir duyuruyla öğrencilere önceden ilan edilir. Kısa süreli sınavlara, genel

sınava ve akademik yılbaşında yapılan seviye tespit sınavlarına katılmayan öğrencilere mazeret

sınavı hakkı verilmez.

(2) Sağlık raporları hakkında, 23/8/1993 tarihli ve 21677 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğrenci Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönetmeliği

hükümleri uygulanır.
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Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 14 – (1) Genel sınavda maddi hata olduğunu düşünen öğrenciler, sınav so-

nuçlarının ilanını takip eden üç gün içinde bir dilekçeyle İlahiyat Fakültesi Dekanlığına baş-

vurur. Öğrenci dilekçeleri, İlahiyat Fakültesi Dekanlığı tarafından kurulan komisyonda incelenir

ve bir hafta içinde sonuçlandırılır.

Hazırlık sınıfı öğretimi süresi

MADDE 15 – (1) Hazırlık Sınıfı öğretimi süresi iki yarıyıldır. Öğrenciler, düzeylerine

göre haftada en az 24 saat Arapça yabancı dil dersi öğrenimi görürler. Hazırlık Sınıfında geçi-

rilen süre, öğrencinin lisans öğrenim programlarında görmekle yükümlü olduğu derslere ilişkin

kredi saatleri bakımından dikkate alınmaz.

Yaz dönemi eğitim ve öğretimi

MADDE 16 – (1) Hazırlık Sınıfı yaz öğretimi, 13/5/2008 tarihli ve 26875 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği hükümleri

çerçevesinde yürütülür.

Kayıtsız öğrenci

MADDE 17 – (1) Hazırlık sınıfı derslerine kayıtsız öğrenci kabul edilmez.

Kayıt dondurma ve disiplin işlemleri

MADDE 18 – (1) İlahiyat Fakültesi, Hazırlık Sınıfı öğrencilerinin eğitim-öğretiminden

sorumlu olup disiplin ve izinli sayılma ve/veya kayıt dondurma işlemleri, ilgili mevzuat hü-

kümlerine göre yürütülür.

Öğrencilik statüsü

MADDE 19 – (1) Hazırlık Sınıfında okuyan öğrencilerin tüm öğrencilik işlemleri İla-

hiyat Fakültesi Dekanlığınca yapılır.

İlişik kesme

MADDE 20 – (1) Hazırlık Sınıfında ilişik kesme, 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı

Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Erzincan Üniversitesinden:

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/4/2012 tarihli ve 28278 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erzincan

Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin

birinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrencilerden 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı maddeleri hükümleri ile o

yıl için belirlenen yükseköğretim kurumlarında cari hizmet maliyetlerine öğrenci katkısı olarak

alınacak katkı payları ve öğrenim ücretlerinin tespitine dair Bakanlar Kurulu kararları doğrul-

tusunda birinci öğretimde öğrenci katkı payı, ikinci öğretim ve uzaktan öğretimde ise öğrenim

ücreti alınır. Yabancı uyruklu öğrencilerden birinci veya ikinci öğretim ayırımı yapılmaksızın

öğrenim ücreti alınır.”

“(3) İlk yüzde ona giren öğrencilerin belirlenmesi işlemi bütünleme sınav sonuçları da

dikkate alınarak yapılır.”

“(4) Bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre her bir yarıyıl için be-

lirlenen en az kredi toplamını sağlayamayan, azami öğrenim süresini dolduran, başarısız olması

sebebiyle yarıyıl tekrarı yapan, herhangi bir değişim programı ile veya özel öğrenci statüsünde

gelen öğrenciler ilk yüzde on değerlendirmesinde dikkate alınmaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrası ile altıncı fıkrasının

(c), (ç), (d), (e), (f) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (ğ)

bendi eklenmiştir.

“(1) Sınavlar kısa süreli sınav, ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, tek ders

sınavı, mazeret sınavı, muafiyet ve mezuniyet GANO baraj sınavlarından oluşur. Bu sınavlar

yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir.”

“c) Yarıyıl sonu sınavı: Akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Ders kaydı yap-

tırarak devam şartlarını yerine getiren ve uygulamalarda başarılı olan öğrenci bu sınavlara gi-

rebilir.

ç) Bütünleme sınavı: Yarıyıl sonu sınavına girmeyi hak eden öğrenci başarısızlık sebe-

biyle veya not yükseltmek amacıyla bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavı akademik

takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.
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d) Tek ders sınavı: Sınava girme şartlarını yerine getirerek bir dersten FF veya FD alarak

başarısız olduğundan dolayı, mezun olamayan öğrenciler için bir defaya mahsus olmak üzere

tek derse kaldığı sınav yarıyıl sonunda ilgili Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tarihte ya-

pılan sınavdır. Bu sınavdan yararlanmak isteyen öğrenciler, dilekçe ile başvurmaları hâlinde

ilgili birim kararı ile bu tek dersin sınavına tek derse kaldığı anlaşılan yarıyıl sonu veya yaz

okulu sınavları sonunda girerler. Tek ders sınavı hakkı bir kez kullanılır. Tek ders sınavında

FF veya FD notu alarak başarısız olan öğrenciler, bu derse kayıt yaptırmaları kaydıyla derse

devam etmeksizin akademik takvimde belirtilen güz ve bahar yarıyıl sonu sınav dönemlerinde

bu dersin sınavına girebilirler. Ancak başarısız olunan tek ders tamamen uygulamalı veya teorik

ve uygulama kısım notları ayrı ayrı olarak verilen ders ise dersin bulunduğu yarıyılda derse

devam etmek zorunludur. Tek ders sınavında veya sonraki yarıyılda yapılan sınavlarda alınan

not, yıl içi notu dikkate alınmadan, Alt Limit (AL)’in altında olmamak kaydı ile ilgili öğretim

elemanı tarafından harfli nota dönüştürülür.

e) Mazeret sınavı: Ara sınav ve bütünleme sınavlarına haklı ve geçerli bir nedenden

dolayı katılamayan öğrenci için açılan sınavdır. Mazereti ilgili yönetim kurulunca kabul edilen

öğrencinin sınav tarihleri ilgili yönetim kurulunca belirlenir. Öğrenci, mazeretli kabul edildiği

süre içinde sınavlara giremez, girdiği sınav var ise geçersiz sayılır.

f) Muafiyet sınavı: Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciye, ortak zorunlu yabancı

dil dersinden öğretim yılı başında muafiyet sınavı açılır. Muafiyet sınavına ilişkin esaslar Senato

tarafından belirlenir.

g) Mezuniyet GANO baraj sınavı: GANO’ları 2,00’ın altında olduğu için mezun ola-

mayan öğrencilere, son iki yarıyılda DD, DC veya CC notu aldıkları en çok üç dersten verilen

birer sınav hakkıdır. Bu sınavlar, takip eden yarıyıl başlangıcındaki ders kayıt haftasından önce

yapılmalıdır. Bu sınavlara girmeyen öğrenci için mazeret sınavı açılmaz.”

“ğ) Sınav süreleri ara sınavlar için bir ders saati, yarıyıl sonu sınavları için iki ders

saatidir. Ancak dersin veya sınavın niteliğine göre yukarıda belirtilen süreler dışında belirle-

necek sınavın süresi ve nasıl yapılacağı yarıyıl başında ilgili öğretim elemanı tarafından ilan

edilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 29 – (1) Sınavlarda kopya çeken, kopya çekme girişiminde bulunan, kopya

çektiği sonradan anlaşılan ya da kopya çekilmesine yardım eden öğrenci o dersten başarısız

sayılır. Bu öğrenciye, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek-

öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.”
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesine aşağıdaki dördüncü fıkra eklen-

miştir.

“(4) Bütünleme sınavından alınan not, yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci

fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki altıncı fıkra eklenmiştir.

“(2) Bütünleme sınavı sonucu elde edilen başarı notu, dersin ait olduğu yarıyıldaki en

son notlar ile karşılaştırılarak harf notuna dönüştürülür.

(3) İlgili yönetim kurulunca gerekli görülürse, gerekçesi ile birlikte bir dersin başarı

durumunun yeniden değerlendirilmesine veya sınavın yeniden yapılmasına karar verilebilir.

(4) Başarı notları ilan edildikten sonra, itiraz veya başka bir nedenle yapılan değişik-

likler, o dersin daha önce yapılmış olan istatistiksel dağılımına yansıtılmaz.

(5) Harfle ilan edilen başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

Sözel Harf Notu Ağırlık Katsayısı

Pekiyi AA 4,00

İyi-Pekiyi BA 3,50

İyi BB 3,00

Orta-İyi CB 2,50

Orta CC 2,00

Zayıf-Orta DC 1,50

Zayıf DD 1,00

Başarısız FD 0,50

Başarısız FF 0,00

Muaf M -

Geçer G -

Kalır K -

Devamsız DZ - ”

“(6) Bunlardan;

a) Bir dersten AA, BA, BB, CB veya CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış

sayılır.

b) Bir dersten alınan DC ve DD notları, bu dersin şartlı olarak başarıldığını belirtir. FD

ve FF notu ise, başarısız öğrenciye verilir. FD veya FF notu alan öğrenci bu dersi verildiği ilk

yarıyılda tekrarlar.

c) M notu; öğrencinin bu Yönetmeliğin 21 inci maddesine göre ilgili yönetim kurulu

kararı ile başarılı sayıldıkları dersler için kullanılır.

ç) G notu, sadece başarılı veya başarısız olarak değerlendirilecek, GANO’ya katılmayan

çalışmalarda başarılı anlamında kullanılır.
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d) K notu, sadece başarılı veya başarısız olarak değerlendirilecek, GANO’ya katılmayan

çalışmalarda başarısız anlamında kullanılır.

e) Başarı notu M ve G ile takdir edilen dersler, GANO’nun hesaplanmasında değerlen-

dirmeye katılmaz.

f) DZ notu, GANO hesabında FF notu işlemi görür. DZ ile değerlendirilen ders verildiği

ilk yarıyılda tekrar alınır.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Erzincan Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden:

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER

BÖLÜMÜ ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/3/2006 tarihli ve 26121 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eskişehir

Osmangazi Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci mad-

desine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Yabancı dil puanı ile herhangi bir bölüm veya programa kayıt yaptıran öğrenci,

hazırlık sınıfında başarısız olduğu takdirde yapılan yabancı dil final ve bütünleme veya hazırlık

muafiyet sınavlarından birine girerek başarılı oluncaya kadar hazırlık sınıfını tekrar eder.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

29/4/2012 28278

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

20/6/2012 28329

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

27/3/2006 26121

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 9/4/2006 26134
2- 12/2/2008 26785
3- 24/8/2009 27329
4- 3/8/2011 28014
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Haliç Üniversitesi Rektörlüğünden:
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/6/2012 tarihli ve 28331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Haliç Üni-
versitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 33 üncü maddesinin ikinci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) 2,00 genel not ortalamasını tutturamadığı için dördüncü dönem sonunda sene kay-
beden veya son sınıfta mezun olamayan ön lisans ve lisans öğrencilerine; akademik takvimde
ilan edilen tarihte başvurmaları halinde, izleyen yarıyıl başlamadan önce bir defaya mahsus
olmak üzere ortalamalarını yükseltmeleri için seçecekleri FF üzerinde not aldıkları en çok üç
dersten birer sınav hakkı verilir. Ancak öğrenci, sınavı bir dönemlik uygulama ile verilebilen
(Proje, laboratuvar ve benzeri.) dersleri seçemez. Bu sınavlardan alınan notlar, derslerin son
sayısal başarı notları olarak kaydedilir. Bu sınavlar sonucu bir dersten FF alan öğrenciler, bu
dersi ilk kez alıyormuş gibi derse kaydedilirler ve devam koşulu dahil kaydoldukları bu dersin
her türlü yükümlülüğünü yerine getirmek zorundadırlar.”

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

—— • ——
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinden:
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/12/2011 tarihli ve 28129 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Recep
Tayyip Erdoğan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 24 üncü
maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 2012-2013 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak
üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü
yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

22/6/2012 28331

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

10/9/2012 28407

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1/12/2011 28129
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Türk Hava Kurumu Üniversitesinden:
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/4/2011 tarihli ve 27901 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Hava
Kurumu Üniversitesi Ana Yönetmeliğinin 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 38 – (1) Üniversitedeki idari birimlerin görevleri; 7/10/1983 tarihli ve 124
sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir. Üniversitenin idari birimleri şun-
lardır:

a) Genel Sekreterlik,
b) Fakülte Sekreterliği,
c) Enstitü Sekreterliği,
ç) Bilgi İşlem Müdürlüğü,
d) Personel Müdürlüğü,
e) Öğrenci İşleri Müdürlüğü,
f) Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğü,
g) Sağlık ve Spor Müdürlüğü,
ğ) İdari İşler Müdürlüğü,
h) Satın Alma Müdürlüğü,
ı) Mali İşler Müdürlüğü,
i) Basın, Kültür ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü,
j) Hukuk Müşavirliği.
(2) İdari birimlerin görevleri ve çalışma esasları Senato tarafından belirlenir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü

yürütür.

—— • ——
TEBLİĞLER

Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE

(TEBLİĞ NO: 2010/2) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 25/2/2010 tarihli ve 27504 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta
Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/2)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

10/4/2011 27901
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MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiştir.

“(5) Gözetim belgesi kapsamı eşyanın ithalatı ile ilgili belgelerin (gözetim belgesinin
aslı, ayrıca ithalat gerçekleştirilmiş ise ticari fatura ve gümrük beyannamesinin fotokopisi) bel-
ge sahibi tarafından gözetim belgesinin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren on işgünü içe-
risinde İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi gerekmektedir. Her halükarda; başvuru sahibinin,
Tebliğ konusu eşya için gözetim belgesi düzenlenmesine ilişkin yeni bir başvuruda bulundu-
ğunda tamamı kullanılmış veya geçerlilik süresi başvuru tarihi itibariyle sona ermiş olan gö-
zetim belgesinin/belgelerinin aslını, gözetim belgesinin zayii durumunda ise zayie ilişkin gazete
ilanının veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeleri İthalat Genel Müdürlüğüne iletmesi zo-
runludur. Bu şartın yerine getirilmemesi durumunda gözetim belgesi düzenlenmez.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayım tarihini takip eden otuzuncu gün yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

—— • ——
Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2012/6)

Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P) ve ta-
nımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri
haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan
gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içermektedir.

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. Gözetim belgesinin bir örneği gümrük
beyannamesine eklenir.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

25/2/2010 27504

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

11/7/2012 28350
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(2) Bir gümrük beyannamesi kapsamında ilgili gümrük tarife istatistik pozisyonundan

on adetten daha az miktarda yapılacak olan ithalat, gümrük kıymetine bakılmaksızın gözetim

uygulamasından muaftır.

Başvuru

MADDE 3 – (1) Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alı-

nabilmesi için EK I’de yer alan gözetim belgesi başvuru formunun usulüne uygun bir şekilde

doldurulması ve EK II’deki belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde İthalat Genel Müdürlüğüne

iletilmesi gerekmektedir. İthalat Genel Müdürlüğü, gerekli görmesi halinde, ek bilgi ve belgeler

isteyebilir.

(2) Yapılan beyanın gerçeğe aykırı olduğunun veya başvurularda sunulan bilgi ve bel-

gelerde tutarsızlık bulunduğunun tespit edilmesi halinde gözetim belgesi düzenlenmez.

Gözetim belgesine ve gözetim belgesinin kullanımına ait bilgiler

MADDE 4 – (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 Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasına

esas teşkil etmez.

(3) Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet

veya miktarın, gözetim belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam %5'ten (%5 dahil) daha

az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez.

(4) Gözetim belgesi üçüncü kişilere devredilemez. Gözetim belgesi kapsamı eşyanın

ithalatı ile ilgili belgelerin (gözetim belgesinin aslı, ayrıca ithalat gerçekleştirilmiş ise ticari fa-

tura ve gümrük beyannamesinin fotokopisi) belge sahibi tarafından gözetim belgesinin geçer-

lilik süresinin bitiminden itibaren on işgünü içerisinde İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi

gerekmektedir. Her halükarda; başvuru sahibinin, bu Tebliğ konusu eşya için gözetim belgesi

düzenlenmesine ilişkin yeni bir başvuruda bulunduğunda tamamı kullanılmış veya geçerlilik

süresi başvuru tarihi itibariyle sona ermiş olan gözetim belgesinin/belgelerinin aslını, gözetim

belgesinin zayii durumunda ise zayie ilişkin gazete ilanının veya bu hususu belgelendiren ilgili

belgeleri İthalat Genel Müdürlüğüne iletmesi zorunludur. Bu şartın yerine getirilmemesi du-

rumunda gözetim belgesi düzenlenmez.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ 

MADDE 5 – (1) 10/1/2007 tarihli ve 26399 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İtha-

latta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/12) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayım tarihini takip eden otuzuncu gün yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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KURUL KARARI

Şeker Kurumundan:

ŞEKER KURULU KARARI

Karar tarihi : 02/11/2012

Karar No : 264/6

Karar : "Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcı İthalatı İçin Elektronik Ortamda

Uygunluk Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Karar"

Amaç ve Kapsam

MADDE 1 – Bu Karar, Tebliğ’de belirtilen yüksek yoğunluklu tatlandırıcıların, itha-

latında beyan edilen amaca uygun olarak kullanımının yurt içinde takibinin sağlanması ama-

cıyla, söz konusu ürünlere uygunluk belgesi düzenlenmesine ilişkin hususları kapsamaktadır.

Hukuki Dayanak

MADDE 2 – Bu Karar, 4634 sayılı Şeker Kanunu ve “Yüksek Yoğunluklu Tatlandırı-

cıların İthaline İlişkin İthalat Tebliği” gereğince hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – Bu Karar’da geçen;

a) Kurum: 4634 sayılı Kanunla kurulmuş Şeker Kurumu’nu,

b) Kurul: 4634 sayılı Kanunla kurulmuş Şeker Kurulu’nu,

c) Tebliğ: Ekonomi Bakanlığınca yayımlanan “Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İt-

haline İlişkin Tebliğ”i,

d) Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcılar (YYT): Tebliğ’de Gümrük Tarife İstatistik Po-

zisyonları (G.T.İ.P.) ve madde isimleri ile belirtilen ürünleri,

e) Uygunluk Belgesi: Kurum tarafından düzenlenen uygunluk belgesini,

f) EVİS: Şeker Kurumu Elektronik Veri İşleme Sistemini,

g) Elektronik İmza: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlanan şekilde başka

bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik

doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi,

h) Mobil Elektronik İmza: Şeker Kurumu ile mobil elektronik imza kullanımına ilişkin

sözleşmesi bulunan GSM operatörlerince verilen SIM Kartı kullanarak yaratılan ve 5070 sayılı

Elektronik İmza Kanununca tanımlanan güvenli elektronik imza niteliğindeki elektronik ser-

tifikayı,

ı) Nitelikli Elektronik Sertifika: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nun 9 uncu mad-

desinde sayılan nitelikleri haiz elektronik sertifikayı,

i) Kullanıcı: EVİS üzerinden ithalatçı firmalar adına başvuruları girecek, işlemin taki-

bini yapacak ve belge başvuru işlemlerini onaylamak üzere ithalatçı tarafından bildirilen yet-

kilendirilmiş kişi veya kişileri,
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j) ESHS: Kanun uyarınca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirimini yapmış,

elektronik sertifika, zaman damgası ve elektronik imzalarla ilgili hizmetleri sağlayan kamu ku-

rum ve kuruluşları ile gerçek veya özel hukuk tüzel kişiler olan Elektronik Sertifika Hizmet

Sağlayıcılarını,

k) İthalatçı: Nihai üreticiye ve/veya aracıya satış yapmak ve/veya üretimde kullanmak

üzere YYT ithalatı yapacak olan firmayı,

l) Nihai Üretici: Tebliğ kapsamı maddeyi üretiminde girdi olarak kullanan işletmeyi,

m) Fason Üretim: Özel ve tüzel kişiler arasında üretime başlamadan önce karşılıklı ya-

pılan sözleşmeye ve izne bağlı olan ve imal edilecek ürünle ilgili hammaddelerin fason iş yap-

tıranlarca temin edildiği üretimi

ifade eder.

İthalatçıların Tanımlanması

MADDE 5 – İthalatçıların, EVİS üzerinden başvuru yapabilmesi için öncelikle sisteme

tanıtılması gerekmekte olup, ithalatçının sisteme tanıtılabilmesi için aşağıda sıralanan belgeler,

dilekçe ekinde Şeker Kurumuna iletilmelidir.

1- EK-1’de yer alan firma bilgileri,

2- İmza Sirküleri: Ana sözleşmede firmayı temsil ve ilzama yetkili kılınan kişi/kişiler

için düzenlenmiş imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti,

3- Ticaret Sicili Gazetesi: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin aslı ya da noter veya Ti-

caret ve/veya Sanayi Odaları ile Ticaret Sicil Memurluklarından tasdikli örneği (kuruluş ve

varsa ana sözleşme değişiklikleri ile son durumu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinin

her biri),

4- Vergi Levhasının noter tasdikli sureti.

Kullanıcıların Yetkilendirilmesi

MADDE 6 – İthalatçılar, internet üzerinden erişerek Şeker Kurumu sistemlerine giriş

ve başvuru işlemlerini yüksek güvenlik gereklilikleri nedeniyle sadece Elektronik İmza veya

Mobil İmza aracılığı ile yapabileceklerdir. İthalatçı firmaların “Kullanıcı” olarak yetkilendirdiği

kişi ya da kişilerin EK-2’de yer alan dilekçe ile Şeker Kurumuna bildirilmesi gerekmektedir.

Uygunluk belgesi başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için firmaya ait imza sirküle-

rinde firmayı temsil ve ilzama yetkili kılınan kişi/kişilerin elektronik imza veya mobil imza

ile başvuruyu imzalama zorunluluğu bulunmaktadır. Bu nedenle, imza yetkilisi kişilere ait kim-

lik bilgileri ile münferit/müşterek imza gerekip gerekmediği hususlarının EK-3’de yer alan

form düzenlenirken belirtilmesi zorunludur. EVİS üzerinden başvuru yapabilmek için ithalat-

çının sistemi kullanacak tüm kullanıcılarının EK-2’de belirtilmesi gerekmektedir. EK-2’de bil-

dirilen kullanıcılardan ancak EK-3’de belirtilen imza yetkisi olan kullanıcılar sistem üzerindeki

başvuru ve dilekçelerin onaylanması işlemini imza sirkülerindeki yetki seviyelerine göre ger-

çekleştirebileceklerdir. Ancak, zaruri durumlarda, firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi veya ki-

şilerce noter tasdikli olarak EK-4’de yer alan taahhütname ile yetki devri yapılan kişiler baş-

vuruyu imzalayabileceklerdir.

8 Kasım 2012 – Sayı : 28461                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 73

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 73



Yetkinin İptali

MADDE 7 – Kullanıcıların yetkisi, ithalatçının Şeker Kurumuna yazılı olarak başvur-

ması halinde iptal edilir. Başvuru sırasında, firmayı temsil ve ilzama yetkili kişilerce noter ka-

nalıyla düzenlenmiş ve EK-5’de yer alan örneğe uygun olarak düzenlenmiş azilname aranır.

Yetki sahibi kişinin yetkisini kullanmaktan vazgeçmesi halinde, ithalatçıya yapılan bil-

dirim ile bu bildirimin noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü olarak ithalatçıya gönderildiğini

tevsik eden belgelerin Şeker Kurumu’na sunulması gerekir.

Güncelleme İşlemleri

MADDE 8 – Firma bilgilerinin değiştirilmesi, güncellenmesi ya da firma tanımlama-

sının tamamen kayıttan düşürülmesi Şeker Kurumuna yazılı olarak başvurulması halinde Ku-

rum tarafından “Firma Tanımlama” uygulaması aracılığıyla yapılır.

Firma unvanında/vergi numarasında / ticaret sicil numarasında değişiklik yapılması du-

rumunda, söz konusu değişikliğe dair 5 inci madde uyarınca aranan belgelerin, usulüne uygun

şekilde firma tarafından dilekçe ekinde Kuruma sunulması sonrasında, kullanıcı yetkilerinin

Şeker Kurumu tarafından sisteme tekrar tanıtılması gerekmektedir.

Firmanın faaliyetine son vermesi durumunda, firma tarafından bu durumu tevsik eden

belgeler Kuruma sunulur. Bu çerçevede, firmanın kayıttan düşürülmesi ve bu firmanın kullanıcı

yetkilerinin iptali Kurum tarafından yapılır.

Firma tanımlaması ile kullanıcılara dair bilgi ve belgelerde meydana gelecek değişik-

likler bu Karar hükümleri çerçevesinde firma tarafından en geç 5 (beş) iş günü içerisinde bil-

dirilir. Bildirimin yapılmaması ve bu değişikliklerin Kurum tarafından öğrenilmesi durumunda,

diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, firmanın EVİS kapsamındaki işlemleri ve kul-

lanıcı yetkileri askıya alınır.

Yetki

MADDE 9 – Kurum Uygunluk Belgesi başvuruları ile ilgili hususlarda uygulamaya

yönelik her türlü önlemi almaya ve düzenlemeleri yapmaya, özel ve zorunlu durumları incele-

yip sonuçlandırmaya, uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları idari yoldan çözümlemeye ve EVİS

ile ilgili yaşanacak teknik düzeydeki aksaklıklar nedeniyle uygulamada yaşanabilecek sorunları

gidermeye yönelik uygulama usul ve esaslarını belirlemeye yetkilidir.

Kurum’dan kaynaklanmayan nedenlerle elektronik iletişimde yaşanan aksaklıklardan

Kurum sorumlu değildir.

Nitelikli Elektronik Sertifika ya da Mobil Elektronik İmza sahibinin fiil ehliyetinin sı-

nırlandığının, gaipliğinin, ölümünün veya adına işlem yaptığı firmanın tüzel kişiliğini kaybet-

tiğinin öğrenilmesi halinde, bu kişinin ya da firmaların yetkilendirdiği kişilerin uygulamaya

giriş yetkileri Kurumca iptal edilir.
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Uygunluk Belgesi Talebi

MADDE 10 – İthalatçılar tarafından yetkilendirilen kullanıcılar, Şeker Kurumu web

sayfasındaki (www.sekerkurumu.gov.tr) “EVİS UYGULAMALARI” üzerinden Kuruma baş-

vururlar.

Uygunluk Belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için;

EK-6’da yer verilen bilgi ve belgelerin EVİS üzerinde yapılan başvuru referans numarasını

belirterek dilekçe ekinde tam ve eksiksiz bir şekilde Kuruma iletilmesi gerekmektedir. Kurum,

gerekli görmesi halinde, ek bilgi ve belgeler isteyebilir.

Bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten sonra; yapılacak uygunluk belgesi başvurularında

yürürlükteki tebliğ kapsamı tüm YYT’lere ilişkin önceki takvim yılı sonu stok miktarları, uy-

gunluk belgesi numarası belirtilerek, ıslak imzalı olarak Kuruma yazı ile bildirilecektir.

Söz konusu uygunluk belgesi bazındaki stok miktarları Kurum tarafından EVİS’e gi-

rildikten sonra ithalatçılar başvuru yılı içinde YYT’lere ilişkin ithalat/satış/kullanım/iade vb.

bilgileri EVİS’e gireceklerdir.

Tüm bu işlemler neticesinde, başvuru konusu YYT’ye ilişkin EVİS üzerinde düzenle-

nen Uygunluk Belgesi Başvuru Formunda, ithalatçının sisteme giriş yaptığı stok hareket bil-

gileri başvuru tarihi itibariyle firma kayıtlarıyla uyumlu olacak şekilde yer alacaktır.

Karışım halinde ithal edilecek YYT’ler için yapılacak başvurularda, Yüksek Yoğunluklu

Tatlandırıcı Karışımları GTİP’i seçilecek ve sisteme GTİP karışım bilgileri girilecektir. Gerek-

tiğinde Kurumca karışımın nitelik ve nicelik olarak analizini gösterir analiz raporu istenecektir.

Başvuruların EVİS üzerinden gerçekleştirilemediğinin Kurumca tespiti halinde, yazılı

olarak iletilen başvurular da değerlendirilerek sonuçlandırılır.

Başvuruların Değerlendirilmesi

MADDE 11 – Kuruma yapılan başvurular, tam ve eksiksiz olması şartıyla, 10 (on) iş-

günü içinde ve miktar açısından bir kısıtlama olmaksızın, Kurum tarafından ücretsiz olarak

elektronik imza ile onaylanan “Uygunluk Belgesi” düzenlenmek suretiyle sonuçlandırılır. İt-

halatçı EVİS üzerinden başvurusunun hangi aşamada olduğunu, Kurum tarafından imzalanıp

imzalanmadığını takip edebilir. Kurum, gerekli görmesi halinde başvuruda sunulan bilgi ve

belgelerin gerçeğe uygunluğunu araştırabilir.

Yapılan beyanın ve/veya belgelerin gerçeğe aykırı olduğunun veya başvurularda sunu-

lan bilgi ve belgelerde tutarsızlık bulunduğunun tespit edilmesi halinde uygunluk belgesi dü-

zenlenmez.

Şeker Kurumu’na iletilmesi zorunlu olan belgeleri zamanında iletmemiş ya da istenilen

bilgileri EVİS’e zamanında girmemiş olan, adına uygunluk belgesi düzenlenmiş/düzenlenecek

başvuru sahiplerinin bu Karar kapsamında yapacakları uygunluk belgesi başvuruları karşılan-

maz.
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Kullanıcıya Yapılan Bildirimler

MADDE 12 – Kullanıcı, başvuru sürecine ve sonuçlarına ilişkin sorgulamaları EVİS

aracılığıyla gerçekleştirir.

Başvuruya ilişkin olarak Kurum tarafından düzenlenen Uygunluk Belgesi, Kurum yet-

kilisi tarafından elektronik imza ile onaylandığı anda kullanıcı ekranında PDF formatındaki

belge görünecektir.

PDF formatındaki belge; kullanıcı tarafından döküm alınarak veya elektronik ortamda

iletilerek ilgili Gümrük Müdürlüğüne beyan edilecektir.

Uygunluk Belgesi ve Kullanımı

MADDE 13 – Uygunluk belgelerinin geçerlilik süresi 6 (altı) aydır. Belgelerin süresi

uzatılamaz.

Uygunluk belgesi üçüncü kişilere devredilemez. Uygunluk belgesi kapsamı eşyaya ait

ithalatlar gerçekleştikçe sisteme girilmesi yeni bir uygunluk belgesi başvurusu yapılırken firma

stoklarının muhasebe kayıtlarıyla tutarlılık sağlaması açısından önem arz etmektedir.

Uygunluk belgesi kapsamı eşyanın ithalatı ile ilgili bilgilerin ithalat gerçekleştirilmiş

ise gümrük beyannamesinin sisteme yüklenmesi, ithalat gerçekleşmediyse de gerçekleşmedi-

ğinin sistem üzerinden belirtilmesi, EVİS üzerinden sisteme yüklenerek Uygunluk Belgesinin

kapama işlemlerinin uygunluk belgesinin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 10 (on) işgünü

içerisinde belge sahibi tarafından Şeker Kurumuna iletilmesi zorunludur.

İthalatın İzlenmesi

MADDE 14 – Uygunluk belgesi kapsamında ithalatı yapılan yüksek yoğunluklu tat-

landırıcıların belge başvurusunda beyan edilen amaçlar için kullanılıp kullanılmadığının tespiti

için gerekli hallerde ithalatçılardan/satın alan firmalardan/nihai üreticilerden ek bilgi ve belge

alınır. Gerekli görülmesi halinde kontrol amaçlı olarak yerinde inceleme yapılır.

Uygunluk belgesi başvurusu sırasında veya sonrasında beyan edilen bilgilerde ve bel-

gelerde herhangi bir değişiklik olması durumunda değişiklik, belge süresi dolmuş olsa dahi,

değişikliğin olduğu tarihten itibaren 7 (yedi) işgünü içerisinde Kuruma bildirilecektir.

Uygunluk Belgesi kapsamında ithalatı yapılan ürünlerin ithalatçı/aracı tarafından yurt içine

satışı sırasında, ilgili ithalat partisi için düzenlenmiş uygunluk belgesinin bir fotokopisi kaşelenerek

satış faturalarına eklenir. İthalatçılar YYT’ye ilişkin tüm işlemleri (ithalat/satış/iade/kullanım vb.)

Uygunluk Belgesi numarası ile EVİS üzerinden sisteme gireceklerinden, ithalatçı ve aracı firmalar

tarafından uygunluk belgesinin satış faturalarına eklenmesi gerekmektedir.

Fason üretime ilişkin bilgi ve belgelerin “Yeminli Mali Müşavirlik Uygunluk Belgesi

Kapsamı Ürünler Faaliyet Tasdik Raporu”nda (YMM Raporu) yer alması kaydıyla, fason üre-

timde kullanılmak üzere ithal edilecek YYT için uygunluk belgesi düzenlenir.
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Sadece gıdalarda kullanılmak amacıyla uygunluk belgesi talep eden ithalatçılar tara-

fından, uygunluk belgesi kapsamında ithal edilen tüm YYT’lerin ithalatından nihai üreticiye

kadar tüm yurtiçi satış aşamalarını ve nihai kullanım sürecini de kapsayacak şekilde EK-7’de

belirtilen “Yeminli Mali Müşavirlik Uygunluk Belgesi Kapsamı Ürünler Faaliyet Tasdik Ra-

poru” her takvim yılı sonu itibariyle 15 Mayıs’a kadar Kuruma ibraz edilecektir. “Yeminli Mali

Müşavirlik Uygunluk Belgesi Kapsamı Ürünler Faaliyet Tasdik Raporu”nun III Hesap İncele-

meleri bölümünü oluşturan tablolar ithalatçılar tarafından EVİS üzerinden sisteme girilen satış,

vb. hareketlerden oluşacak olup, elektronik ortamda Kurum incelemesi tamamlandıktan sonra

oluşturulan tablolar YMM raporunda Kuruma ibraz edilecektir.

YMM raporu için ithalatçılar kendilerine ait stok hareketlerinin yanısıra zincir takibini

yaparak aracıların satışlarını nihai üreticiye ulaşıncaya kadar satış, vb. hareketleri EVİS üze-

rinden sisteme gireceklerdir.

2012 yılına ait YMM raporu da dahil olmak üzere YMM raporları bu Karar kapsamında

düzenlenerek Kuruma ibraz edilecektir.

İthalatçılar YYT’lere ilişkin stok hareketlerini Uygunluk Belgesi bazında nihai üreticiye

kadar EVİS üzerinden sisteme girmekle yükümlü olduklarından aracı satıcılar ve nihai üreticiler

kendileri ile ilgili konularda ithalatçıya karşı sorumludur.

İthalatçıların YYT satış bilgilerini EVİS’e girerken nihai üretici olarak belirttikleri fir-

malar, Kurumun web sayfasındaki (www.sekerkurumu.gov.tr) “EVİS UYGULAMALARI”

üzerinden vergi numaralarını girmek suretiyle, YMM Raporunun konusu takvim yılı içinde sa-

tın aldıkları ve ürünlerinde kullandıkları tüm YYT’leri kapsayacak şekilde YYT/şeker vb. kul-

lanım ve mamul üretim bilgilerini gireceklerdir.

Girilen bilgiler Kurum tarafından incelendikten sonra YYT İmalatçı Üretim Tablosunun

çıktısı alınarak nihai üretici tarafından ıslak imzalı olarak Kuruma gönderilecektir. Nihai üretici,

YYT İmalatçı Üretim Tablosu ile birlikte; imza sirküleri, kapasite raporu sureti ve etiket ör-

neklerini Kuruma teslim edecektir. İthalatçıların nihai üretici olarak belirttikleri firmalara ait

YYT İmalatçı Üretim Tablolarının tümünün Kuruma ulaştığı bilgisi EVİS üzerinden görülme-

den YMM Raporunun Kuruma gönderilmemesi gerekmektedir. İthalatçıların uygunluk belgesi

bazında EVİS’e girdikleri satış bilgilerinde nihai üretici olarak belirtilen tüm firmaların YYT

İmalatçı Üretim Tabloları ekleriyle birlikte tam ve eksiksiz olarak YMM Raporu ekinde veya

ayrıca Kuruma teslim edilmeden ithalatçının YMM Raporu incelenmeyecektir.

Eğer ithalatçı hem gıda hem de gıda dışı amaçla YYT ithalatı yapıyorsa YMM raporu

tüm ithalatları kapsayacak şekilde düzenlenir.

Kurum gerekli görmesi halinde 1 yıldan önce de raporun güncellenmesini isteyebilir.

Yürürlük 

MADDE 15 – Bu Karar 20/12/2012 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme 

MADDE 16 – Bu Karar hükümlerini Şeker Kurulu yürütür.
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2012 KASIM GÜNSÜZLERİ       KILIÇ 

1200-5 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

Kuruluşu : 7 Ekim 1920 
8 Kasım 2012 

PERŞEMBE 
Sayı : 28461 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

İstanbul 45. Asliye Ceza Hakimliğinden: 

Esas No : 2011/63 

Karar No : 2011/370 

Hüviyet cüzdanı, pasaport gibi belgelerde sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda 

Esas ve karar numarası yazılı 21/12/2011 tarihli ilamı ile 350/1 maddesi gereğince 5 YIL 

HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT. SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan 

Baris ve Marıa kızı, 1957 doğumlu, LIDIA JELEZ tüm aramalara rağmen bulunamamıştır.  

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

Gazete’de ilanen tebliğine, 

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

tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir 

beyan ile temyiz edilmediği, taktirde kararın kesinleştirileceği 7201 sayılı Tebligat Kanununun 

28. V.d. Maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur. 8728/1-1 

—— •• —— 

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

Esas No : 2011/9035 

Suç : Sahtecilik 

Suç T. : 09.10.1997 

Sanık : Önder Utuşlu: Necati ve Nefiye oğlu, 20.04.1967 Ödemiş doğumlu, İzmir 

Ödemiş, Atatürk Mh/Köyü nüfusuna kayıtlı, TC; 51400236292, Mansuroğlu 

Mahallesi 289 Sokak No: 2 İç Kapı No: 214 Bayraklı/İzmir adresinde 

oturur. 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında İzmir 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nden 

verilen 09/10/1997 gün ve 2005/169 Esas 2008/335 Karar sayılı hükmün sanık tarafından temyiz 

edilmesi üzerine 4778 sayılı Yasanın 2. Maddesi ile CMUK’nun 316 maddesine eklenen son 

fıkrası hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tebliğnamesinin sanığa tebliği 

gerektirdiğinden Resmi Gazete İle ilanen tebliğine, Tebligat Kanunun 28, 29 ve 31. Maddeleri 

gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 

Onama isteyen 26.06.2011 gün ve 11/2009/142991 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiş 

sayılacağı ilan olunur. 8773/1-1 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN 

ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 7,08 TL ile en çok 658.395,18 TL arasında değişen; 

14/11/2012 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 0,71 TL., en çok 

65.839,52-TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen elektronik eşyalar, araç parçaları, muhtelif 

tekstil ve giyim eşyaları, ev telefonu, yapıştırıcı, reçine, kükürt, kireç taşı, sandalye, muhtelif 

mutfak eşyaları vb. ....... cinsi 33 grup eşya; açık artırma suretiyle, Mersin-Adana Karayolu üzeri 

7. Km. Yenice mevkii Tarsus/MERSİN adresindeki ihale salonunda 15/11/2012 tarihinde saat 

09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı 

bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (324) (651 28 

66) numaralı telefondan ulaşılabilir. 

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

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

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

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

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

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

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

Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 8780/1-1 

————— 

TASFİYE YÖNETMELİĞİNİN 17. MADDESİ UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN 

YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI EŞYA SATILACAKTIR 

1 - Satışa esas bedeli 50.100,00 TL olan; 14/11/2012 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması 

gereken güvence tutarı da 5.010,00 TL olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas 

bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen FROZEN CHICKEN 

(Dondurulmuş Tavuk) cinsi 1 grup eşya; açık artırma suretiyle, Mersin-Adana Karayolu üzeri     

7. Km. Yenice Mevkii Tarsus/MERSİN adresindeki ihale salonunda 15/11/2012 tarihinde saat 

09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı 

bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (324) (651 28 

66) numaralı telefondan ulaşılabilir. 

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

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

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

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

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

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

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

Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 8781/1-1 
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GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN  

ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 5.327,71 TL. ile en çok 33.864,06 TL. arasında değişen; 

12/11/2012 günü saat: 16.00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 532,77 TL, en 

çok 3.386,41 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas  bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen binek oto, kapalı saç kasa kamyonet, arazi 

taşıtı, karavan, panelvan vs  cinsi 14 (ondört) adet araç; açık artırma suretiyle, Liman Mah. Liman 

Cd. No: 28/1 Büyükliman/Antalya adresindeki ihale salonunda 13/11/2012 tarihinde saat : 09.30'da 

satışa sunulacaktır. Satışa sunulan araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye 

www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (242) (259 03 80) 

numaralı telefondan ulaşılabilir. 

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

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

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

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

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

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

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. (KDV Dahil) 

bedel karşılığı Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Gümrük ve Ticaret Bölge 

Müdürlüklerinden alınabilir. 

İlan Olunur. 8805/1-1 

—— • —— 

4458 SAYILI KANUN UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN  

EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Bakırköy İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 11,67 TL. ile en çok 365.730,71 TL. arasında değişen; 

14/11/2012 günü saat: 16.00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 5,00 TL, en çok 

36.575,00 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen canlı köpek, recevır, mensucat, akü, kapı 

kolu, kumaş kılıf, rulman, mum, çivi çakma tabancası, emitasyon, kupa bardak, heykelcik, 

batarya, şarz cihazı, kart okuyucu, muhtelif giyim eşyasından oluşan 100 gurup eşya; açık artırma 

suretiyle, Yeşilköy Mah. Yeni Havaalanı Yolu No: 1 Bakırköy/İstanbul adresindeki ihale 

salonunda 15/11/2012 tarihinde saat 09.30’da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz 

konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiyi www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet 

adreslerimiz ile (0) (212) (465) 80 14 ) numaralı telefondan ulaşılabilir. 

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

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

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

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

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

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

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri (KDV Dahil) 10,00 TL. 

bedel karşılığı Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 8782/1-1 
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1500 ADET EKRAN, 1500 ADET ASKI APARATI, 300 ADET HDMI ÇOKLAYICI 

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı olan 1500 adet 

ekran, 1500 adet askı aparatı, 300 adet HDMI çoklayıcı teknik şartnamesine uygun olarak, 

Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile 

iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire 

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

firmaların, ihale doküman bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur.  

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

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartname ile Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 15.11.2012 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

Alma Daire Başkanlığı’nda bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine 

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

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

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

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

 8765/1-1 
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ETÜT-PROJE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İHALE EDİLECEKTİR 

Samsun-Havza Tarımsal Ürün İşleme ve Tarım Makinaları İhtisas Organize Sanayi 

Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:  

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet 

Başkanlığımızın sorumluluğu altında kurulacak olan Samsun-Havza Tarımsal Ürün İşleme ve 

Tarım Makinaları İhtisas Organize Sanayi Bölgesine ait, zemin araştırma raporu, şeritvari harita, 

altyapı uygulama projeleri ile keşif ve metraj dosyası hazırlanması işlerinden müteşekkil etüt-

proje mühendislik hizmetleri işi, teklif fiyat esası ve teklif formu cetvelindeki her bir iş kalemi 

için teklif edilen fiyatların toplamı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif alınmak 

suretiyle, kapalı zarf usulü ihaleye çıkartılmıştır. 

1 - İhale 23/11/2012 günü saat 10.00’ da Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154    8. Kat Toplantı Salonu 

Söğütözü- ANKARA adresinde yapılacaktır. 

2 - İhaleye katılmak isteyen iştirakçilerin, ihale dosyasını Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154    8. Kat 

826 nolu odasındaki İhale Şube Müdürlüğünden 350.-TL karşılığında temin etmeleri 

gerekmektedir. 

3 - İştirakçiler, dış zarfa Teklif Verme Şartnamesinin İhaleye İştirak Edeceklerden İstenen 

Belgeler başlıklı 6. Maddesinde belirtilen koşullara uygun olarak İş Bitirme ve Diğer Belgeler ile 

Teklif Formu ve Teklif Mektubunu havi İç Zarfı koyacaklardır. 

4 - Madde 6’ya göre hazırlanacak ihale dosyasının en geç ihale günü saat 10.00’a kadar 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 

2151 Cad. No: 154    8. Kat 826 nolu adresine alındı belgesi karşılığında teslim edilmesi 

gerekmektedir. 

5 - Yeterlilik değerlendirmesi ve ihale aynı anda yapılacağından, dış zarfındaki belgeleri 

tamam olan ve Komisyonumuzca yeterli görülen firmaların teklif zarfı açılacaktır. 

6 - İşle ilgili ayrıntılı bilgi edinmek, yer görmek için Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın 

Havza Ticaret ve Sanayi Odası Belediye Sarayı Şehir Kulübü Üstü Kat : 2 Havza / SAMSUN 

adresine müracaat edilecektir. 

7 - Postadaki vaki gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular kabul edilmez. 

8 - Müteşebbis Heyet Başkanlığımız Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

İlan olunur. 8719/2-2 
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İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN İHTİYACI OLAN, AĞIR BAKIM ONARIM, YIKAMA 

YAĞLAMA HİZMET ALIMI İŞİ, AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

T.K.İ./G.L.İ. Müessesesi-Bursa Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2012/162769 

1 - İdarenin 

Adresi : Gümüşpınar Köyü Orhaneli/Bursa 

Telefon ve faks numarası : (0224) 827 64 71 - (Faks) 827 64 34 - 827 64 79 

Elektronik posta adresi (varsa) : blisatinalma@bli.gov.tr. 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Ağır Bakım Onarım, Yıkama ve Yağlama hizmet alımı 

işinin (1 Mühendis, 3 Tekniker, 29 Adet (Ağır Bakım 

Onarım Usta, Kaynakçı, Elektrikçi, Kaportacı), 39 adet 

işçi (Lastik Tamir Usta, Yağcı, Yıkamacı, Şoför, 

Tevziatçı), 6 adet işçi (Oto Elektrik Usta, Takım 

Tezgahları Operatörü), 3 adet en az 7000 Kg,- 10.000 

Kg yük taşıma kapasiteli Kamyon, 2 adet (4X4) çeker 

çift kabinli Pick-up ile 11 Ay süreli yaptırılması işi. 

b) Teslim yeri : - B.L.İ. Müdürlüğü/Gümüşpınar Köyü/Orhaneli-BURSA 

3 - İhalenin 

Yapılacağı yer : B.L.İ. Müdürlüğü (Satın Alma Şube Müdürlüğü İhale 

Salonu) G.Pınar Köyü/Orhaneli-BURSA 

Tarihi ve saati  : 26.11.2012 - 14:00 

Şartname bedeli : KDV. Dahil 100,00,-TL. 

4 - İhale dokümanı aşağıda yazılı adreslerde görülebilir ve satın alınabilir. 

- İhale dökümanının görülebileceği internet adresi: www.bli.gov.tr 

- BURSA’da: B.L.İ. Müdürlüğü-Satın Alma Şube Müdürlüğü (Gümüşpınar Köyü/ 

Orhaneli) 0224 827 64 71 

- ANKARA’da:TKİ Genel Müdürlüğü-Satınalma Daire Başkanlığı (Hipodrom Cad. 

No:12/Y.Mahalle) 0312 540 10 00 

- İZMİR’de: TKİ. Gümrük Şefliği (Erzene mah.78. Sok. No: 3/Bornova) 0232 339 26 71 

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler, İhale tarih saatine kadar B.L.İ. Genel Muhaberat Servisine verilebileceği 

gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak belirtilen saatten sonra İşletmemiz 

Genel Muhaberat Servisine intikal eden teklifler dikkate alınmayacak ve açılmadan iade 

edilecektir. 

6 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale üzerine kalan istekliyle 

toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

7 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. Verilecek olan geçici teminatın geçerlilik süresi, tekliflerin 

geçerlilik süresinden itibaren en az (30) gün fazla olmalıdır. 

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

9 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; Ceza ve İhalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 ve 4735 sayılı kanuna tabi değildir. 8757/1-1 
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TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YOL BAKIM VE ONARIM EKİPLERİNDE 

KULLANILMAK ÜZERE ALET EDEVAT SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2012/158623 

1. İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü 

Atatürk Caddesi No: 121/A 35220 

Alsancak/İzmir 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 232 464 31 31 /4108 --- 0 232 464 77 98 

c) Elektronik Posta Adresi : 3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 

Şartnamenin Görülebileceği İnternet Adresi : www.tcdd.gov.tr. 

  www.malzeme.tcdd.gov.tr 

2. İhale Konusu Malın Adı ve Miktarı : Söz konusu iş, TCDD 3. Bölge Müdürlüğü 

Yol bakım ve onarım ekiplerinde 

kullanılmak üzere alet edevat alımı işidir. 

3. Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık 

İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 

dokümanında belirtilmiştir. 

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

Başkanlığına 19/11/2012 Pazartesi Günü Saat 15.00’de kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5. İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV Dahil) 100,00,- ¨ 

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. 8634/1-1 

—— • —— 

4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN 

ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 1.430,70 TL ile en çok 41.962,78 TL arasında değişen; 

14/11/2012 günü saat 16.00' ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 143,07 TL, en 

çok 4.196,28 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 30 adet muhtelif vasıta (Binek Oto, Arazi 

Taşıtı ve Hurda Araç); açık artırma suretiyle, TASİŞ Ergazi Tesisleri Türkkuşu Yanı 

Etimesgut/ANKARA adresindeki ihale salonunda 15/11/2012 tarihinde saat 09:30 ' da satışa 

sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve 

www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (312) ( 2431304) numaralı telefonlardan ulaşılabilir. 

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

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

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

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

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

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

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

Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 8522/1-1 
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GÜMRÜK MEVZUATINA GÖRE TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Cilvegözü Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 35,40 TL ile en çok 1.798.400,24 TL arasında değişen; 
22/11/2012 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 3,54 TL ile en 
çok 179.840,02 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 
güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen muhtelif oto aksam ve parçaları, cep 
telefonu ile aksam ve parçaları, muhtelif giyim eşyası, elektronik terazi, at arabası, muhtelif av 
tüfeği ile aksam ve parçaları, hurda araç deposu, karabiber, kullanılmış araç lastiği, deniz motoru, 
karbon elyaf, kaynak elektrodu, ham kağıt, akvaryum malzemesi, muhtelif ev ve mutfak eşyası, 
kamera bataryası, muhtelif motorsiklet ve bisiklet aksam ve parçaları, muhtelif çakmak, delik 
delme makinası, elektronik eşya, muhtelif hırdavat aletleri 45 grup eşya; açık artırma suretiyle 
Gündüz Caddesi Antakya/HATAY adresindeki Antakya Belediye Parkı içinde bulunan Nikah ve 
Oda Tiyatrosu Salonunda 23/11/2012 tarihinde saat: 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan 
eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve 
www.tasis.gov.tr. internet adreslerimiz ile (0) (326) (285 60 44) numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 
ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 
tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 
vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartnamesi ve eki listelerde belirtilen hükümler 
geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı 
Cilvegözü Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüklerinden alınabilir. 

İlan olunur. 8713/1-1 
—— • —— 

TCDD 7. BÖLGE MINTIKASINDA BULUNAN VAGON KANTARLARI VE 
BASKÜLLERİN BAKIM, ONARIM, AYAR VE DAMGALAMA İŞLERİNİN 

YÜRÜTÜLMESİ HİZMET ALIM İŞİDİR 
TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2012/161975 
İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. 

GAR/AFYONKARAHİSAR 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21- 0 272 214 19 43 
c) Elektronik Posta Adresi : www.tcdd.gov.tr 

(tcddihalekomisyonuafyon@mynet.com) 
1 - İhale konusu işin adı ve miktarı: 
TCDD 7. Bölge Müdürlüğü mıntıkasındaki Afyonkarahisar, Kütahya, Denizli, Isparta, 

Burdur ve Balıkesir il sınırları içindeki Gar ve istasyonlarda periyodik bakım, onarım, ayar ve 
damgalama işleri yapılacak toplam 11 adet baskül, 7 adet vagon kantarıdır. (Ayrıntısı ihale 
dokümanında belirtilmiştir.) 

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 
Komisyonu Başkanlığına ihale gün ve saati olan 04/12/2012 günü saat 14.30'a kadar verilmiş 
veya gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Malzeme Müdürlüğü Mal ve Hizmet 
Komisyonu Bürosu-AFYONKARAHİSAR adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanı, TCDD İşletmesi 7. Bölge 
Afyonkarahisar Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 50,00 TL bedelle temin edilebilir. 

5 - Teklif edilen bedelin en az %3'ü oranında geçici teminat verilecektir. 
Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi 

değildir. 8681/1-1 
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PROGRAMLANABİLİR ELEKTRONİK KONTROLLÜ CIRT OTOMAT MAKİNASI İLE 

ELEKTRONİK KONTROLLÜ PROGRAMLANABİLİR İŞLEME OTOMAT MAKİNASI 

SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

 

Sıra 

No 
Malzemenin Cinsi Açıklama Birimi Miktarı 

1 

PROGRAMLANABİLİR 

ELEKTRONİK 

KONTROLLÜ CIRT 

OTOMAT MAKİNASI 

TEKNİK ÖZELLİKLER 

VE DİĞER ŞARTLAR 

EK-A’da 

BELİRTİLMİŞTİR. 

ADET 2  

2 

ELEKTRONİK 

KONTROLLÜ 

PROGRAMLANABİLİR 

İŞLEME OTOMAT 

MAKİNASI 

TEKNİK ÖZELLİKLER 

VE DİĞER ŞARTLAR 

EK-B’de 

BELİRTİLMİŞTİR. 

ADET 3 

 

1 - Türk Kızılayı ihtiyacını karşılamak üzere yukarıdaki tabloda cins ve miktarı belirtilen 

malzemeler idari şartname, EK-A’da ve EK-B’deki Teknik özellikler ve diğer ekleri ( istekler ve 

özellikler, ambalajlama ve işaretleme garanti süresi ve teslim şartları) kapsamında KALEM 

BAZINDA DEĞERLENDİRME yapılarak kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle ve aynı tarihte ve 

saatte açık eksiltme yapılarak satın alınacaktır. 

2 - Firmalar en az 4.350 TL.- tutarında geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir. 

3 - İdari şartname, EK-A’da ve EK-B’deki Teknik özellikler ve diğer eklere ( istekler ve 

özellikler, ambalajlama ve işaretleme garanti süresi ve teslim şartları) www.kizilay.org.tr 

adresinden ulaşılabilecektir. 

4 - Firmaların tekliflerini en geç 21 KASIM 2012 günü saat 12:00’a kadar Türk Kızılayı 

Cad. No: 6 Etimesgut/ANKARA adresindeki Sistemler Yönetimi Müdürlüğü’ne vermiş/ 

göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - İhale Zarfı aynı gün saat 14:30’da Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.  

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.  

8 - Derneğimiz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir. 8774/1-1 

————— 
ELEKTRONİK PUL PAYETLİ NAKIŞ MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR 

 

Sıra  

No 
Malzemenin Cinsi Açıklama Birimi Miktarı 

1 

ELEKTRONİK PUL 

PAYETLİ NAKIŞ 

MAKİNESİ 

TEKNİK ÖZELLİKLER VE 

DİĞER ŞARTLAR 

EK-A’da BELİRTİLMİŞTİR. 

ADET 1 

 

1 - Türk Kızılayı ihtiyacını karşılamak üzere yukarıdaki tabloda cins ve miktarı belirtilen 

malzeme idari şartname ve EK-A’da Teknik özellikler ve diğer ekleri (istekler ve özellikler, 

ambalajlama ve işaretleme garanti süresi ve teslim şartları) kapsamında kapalı zarfla teklif 

alınmak suretiyle ve aynı tarihte ve saatte açık eksiltme yapılarak satın alınacaktır. 

2 - Firmalar en az 3.500,-TL. tutarında geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir. 
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3 - İdari şartname ve EK-A’da Teknik özellikler ve diğer eklere (istekler ve özellikler, 

ambalajlama ve işaretleme garanti süresi ve teslim şartları) www.kizilay.org.tr adresinden 

ulaşılabilecektir. 

4 - Firmaların tekliflerini en geç 23 KASIM 2012 günü saat 12:00’a kadar Türk Kızılayı 

Cad. No: 6 Etimesgut/ANKARA adresindeki Sistemler Yönetimi Müdürlüğü’ne vermiş/ 

göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - İhale Zarfı aynı gün saat 14:30’da Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.  

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.  

8 - Derneğimiz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir. 8775/1-1 

—— • —— 

5 KALEM PARAŞÜT VE PARAŞÜT YEDEK MALZEMESİ 

SATIN ALINACAKTIR 

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından: 

1 - 5 kalem paraşüt ve paraşüt malzemesi 28 KASIM 2012 Çarşamba günü Saat: 14.00’da 

kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecektir. 

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını ihale gün ve 

saatine kadar Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA adresindeki THK. Evrak Kısmına teslim 

edeceklerdir. 

3 - İstekliler bu işe ait Teknik ve İdari şartnameyi ücretsiz olarak yukarıda belirtilen 

adresten temin edebilirler. 

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı Kamu İhale Yasasına tabi olmayıp, ihaleyi yapıp 

yapmamakta, dilediğine vermekte serbesttir. 

Bilgi Tel : (0 312) 310 48 40 / 276-270 8772/1-1 

—— • —— 

YAP İŞLET DEVRET MODELİ ŞEHİRLERARASI 

OTOBÜS TERMİNALİ YAPTIRILACAKTIR 

Amasya Belediye Başkanlığından: 

MADDE 1 - Belediye Meclisinin,02/11/2012 tarih ve 50 sayılı kararı ile Mülkiyeti 

Amasya Belediyesine ait İlimiz merkez Fındıklı Köyü sınırları içerisine 121-144-145-146-147 

nolu parsellerde kayıtlı gayrimenkul üzerine yapılacak ve Amasya Belediyesince hazırlatılmış 

olan projeyi eksiksiz olarak uygulamak kaydı ile, AMASYA ŞEHİRLERARASI OTOBÜS 

TERMİNALİ inşaatının proje ve şartnamelere uygun olarak bitirilmesi, işletmeye açılması, ve 

tüm masrafları yüklenici tarafından karşılanmak kaydı ile söz konusu gayrimenkul üzerine 15 

(onbeş)yıl süre ile ayni hak tesisi yapılarak işletilmesi/intifa hakkının (kullanım) kiraya verilmesi 

ve işletme süresi sonunda tesislerin idareye şartsız, borçsuz, kusursuz ve bedelsiz devir edilme 

işidir. 

MADDE 2 - İhale 20/11/2012 Tarihinde saat 14:30 de Merkez Belediye Parkı yanında 

bulunan Belediye Hizmet Binasında, Meclis toplantı odasında, Belediye Encümeni huzurunda 

yapılacaktır. İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta 

ve uygun bedeli tespitte serbesttir. Komisyonun ihaleyi iptal kararına itiraz edilemez. 

MADDE 3 - İş bu İhaleye katılmak isteyen istekliler de aşağıdaki şartlar aranır. 

A - İkametgah belgesi 

B - Tebligat adresi 

C - Ticaret ve Sanayi Odası kayıt belgesi 

- Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret odası veya  

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge (2012 yılı içerisinde 

alınmış olacak) 
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- Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya 

idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri makamdan ihalenin yapıldığı yıl 

içerisinde alınmış tüzel kişiliğin kayıtlı olduğuna dair belge. (2012 yılında alınmış olacak.) 

Türkiye de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu 

ülkedeki T.C. konsolosluğu veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.  

- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin 

(a), (b) ve (c) fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belge. 

D - Noter tasdikli imza sirküleri verilmesi 

E - İstekliler adına vekaleten katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

noter tasdikli vekaletnameleri ile vekalet edeceklerin noter tasdikli imza sirküleri vermesi 

F - İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğine uygun olarak 

ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi (ihale üzerinde 

kaldığı takdirde noter tastikli ortaklık sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler 

vasıtası ile imzalarlar.) 

H - Şartnamenin madde 9.2 Dış Zarf içerisine konulması gereken evraklar. 

I - Ekonomik ve Mali Yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler. 

- Bankalardan temin edilecek belgelerde Toplam yatırım tutarının %10 undan az olmamak 

üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar neznindeki kullanılmamış nakit kredisini 

veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini yada serbest mevduatını gösterir yerli veya 

yabancı bankalardan alınacak belge. 

J - Diğer belgeler 

- Geçici Teminat Mektubu 

- İhale dökümanı satın alındığını gösterir dekont.  

- İstekli firmanın iş durumu ve tutumu ile ilgili beyanlarını,2886 sayılı D.İ.K.na göre 

yasaklı olmadıklarına dair beyanlarını ve Amasya Belediyesi başta olmak üzere benzer 

kuruluşlarla itilaflı olup, olmadığı varsa açıklayıcı beyanlarını içerir beyan yazısı. 

MADDE 4- İşin Tahmini Bedeli 15 yıllık süre, beşer yıllık 3 dönem halinde tespit edilmiş 

olup, 15 yıllık tahmini intifa hakkı kira toplamı olan 5.400.000.00 TL (beşmilyondörtyüzbin 

türklirası) dir. Yıllara göre alınacak minimum kira bedelleri aşağıda belirtilmiştir. 

İstekliler Amasya Şehirlerarası otobüs terminal tesisinin aylık kira bedeli olarak; birinci 

beş yıllık dönemde (1.2.3.4.5. yıl) aylık kira bedeli olarak 15.000.00 (onbeşbin)TL den az 

olmayacak şekilde teklif verecektir. İkinci beş yıllık dönemde (6.7.8.9.10.yıl) aylık kira bedeli 

olarak 30.000.00 (otuzbin) TL den az olmayacak şekilde teklif verecektir. Üçüncü beş yıllık 

dönemde (11.12.13.14.15.yıl) aylık kira bedeli olarak 45.000.00 (kırkbeşbin) TL den az 

olmayacak şekilde teklif verecektir. Belirlenen aylık intifa hakkı kiralarına ilaveten %18 KDV 

bedeli tahsil edilecektir. 

İhaleye iştirak edecek istekliler, yıllara göre minimum kira bedelleri üzerinden% yüzde 

oranı olarak artış yapacaklardır. İstekliler tekliflerinde yapacakları yüzde artış oranını yıllara göre 

ayrı ayrı değil, tek bir yüzde artış oranı olarak belirtecek ve bu yüzde artış oranı yıllara göre 

belirtilen minimum kira bedelleri ile çarpılarak bulunan artış miktarları ile ilgili yılın minimum 

kira bedeline eklenerek o yıla ait ihale sonucundaki kira bedeli tesbit edilecektir. 

MADDE 5 - İş bu ihaleye ait şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Mali Hiz. Müd. 

İhale ve Satın Alma Servisinden 250.00 TL dosya bedeli karşılığı temin edilebilir. 

 8766/1-1 
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15 PAFTA, 3053 ADA, 1 PARSELDE BULUNAN ARSANIN ÜZERİNE BELEDİYE BİNASI 

İLE BİRİMLERİ VE TİCARET KOMPLEKSİ YAPTIRILACAKTIR 

Nevşehir Belediye Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Nevşehir Belediyesine ait Nevşehir İli Camicedit Mahallesi Kayseri 

Caddesi, 15 pafta, 3053 ada, 1 parselde bulunan arsanın üzerine; Belediye Binası ile birimleri ve 

Ticaret Kompleksi yapılması işi, 2886 Sayılı Devlet İhale kanununun 35/a Maddesi uyarınca 

kapalı teklif usulü İhaleye çıkarılmıştır.  

2 - İhale 23 Kasım 2012 Cuma günü saat 14.00’de Nevşehir Belediye Meclis Toplantı 

Salonunda yapılacaktır. 

3 - İhaleye katılacak isteklilerden aşağıda sıralanan şartları taşıması ve istenen belgeleri 

ibraz etmesi şarttır. 

A. Kanuni ikametgâh sahibi olmak. 

B. Türkiye’de tebligat için adres göstermesi. 

C. Geçici teminatı yatırması ve şartnamede istenen diğer belgeleri eksiksiz vermesi. 

D. İmza sirküleri vermesi 

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri, 

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin (a) ve (b) bentlerdeki esaslara göre temin edecekleri belgeler.  

E. İstekli adına vekâleten ihaleye iştirak ediyorsa; istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi.  

F. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter onaylı ortak girişim Sözleşmesi vermesi. 

G. Teklif mektubunu şartname ekindeki örneğe uygun olarak hazırlanıp vermesi.  

4 - İhaleyle ilgili geniş bilgi ve şartname, mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Mali 

Hizmetler Müdürlüğünden 100,00 TL bedelle temin edilebilir. 

5 - Tahmini bedel ve teminatlar:  

a. İnşaatın tamamı: Belediye hizmet birimleri dahil 62374 m² dir. 

b. Geçici teminat arsa bedeli olan 32.831.173,50 TL x %3’ü = 984.935,21 TL’dir. 

c. İhaleyi alan yüklenici tarafından şartname eki olan projede belirtilen; 

BELEDİYEYE BIRAKILACAK MAHALLAER: 

21.00 -22.50 Kotu: Belediye Otoparkı: 3035.00 m² (-22.50 Kotu)-Otopark: 4480.00 m² 

16.00 Kotu:-Gelin Damat Odası: 38.00 m²-Belediye Konferans Salonu Fuaye Alanı: 

300.00 m²-Belediye Konferans Salonu: 254.00 m²-Belediye Fotoğraf Stüdyosu: 28.00m²-Belediye 

Rezerv Salonu 2: 788.00 m²-Ana Depo : 30 m²-Wc: 24,00 m²- Otopark :4535,00 m² 

- 11.00 Kotu:-Başkanlık Otoparkı: 312,20 m²-Belediye Rezerv Salonu 1: 786.20 m² 

- 7.00 Kotu:-Meclis Toplantı Salonu ve Holü: 64,00 m²-Belediye Açık Ofisi: 240,00 m²-

Belediye Otopark Giriş Alanı: 32,31 m² -Wc: 24,00 m² 

- 3.00 Kotu :-Belediye Açık Ofisi: 280,00 m²-Yaya Yolları, Peyzaj: 5210,000, m²-Meydan 

Alanı: 2980,00 m² 

0.00 Kotu:-Anfi Tribünü: 930,00 m² -Belediye Açık Ofisi : 280,00 m²-Belediye Ofis 

Katı:650,00 m²4-Belediye Ofis Tip Kat: 311,00 m² (8 Kat=2488,00 m²)-Belediye Başkanlık Katı 

2: 300,00 m²-Belediye Başkanlık Katı 1: 377,00 m². 

YÜKLENİCİDE KALACAK MAHALLAER: 

- 21.00 -22.50 Kotu: -Alışveriş Merkezi Ana Deposu: 1700,00 m²-Mağaza 106: 166,00 m² 
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- 16.00 Kotu :-Alışveriş Merkezi-98: 1144,00 m²-Mağaza 99: 163,00 m²-Mağaza 100: 55,00 m² 

- Mağaza 101: 55,00 m²-Mağaza 102: 55,00 m²-Mağaza 103: 55,00 m²-Mağaza 105(Oto Yıkama) 

: 280,00 m²-Yiyecek İçecek Alanı: 500,00 m²-Çocuk Oyun Alanı ve Ulaşım Koridoru: 1140,00 

m²-Wc Erkek ve Kadın: 24,00 m² 

- 11.00 Kotu:-Bilet Satış Standı 75: 13,00 m²-Fast Food Standı 76: 59,00 m²-Bilet Satış 

Standı 77: 13,00 m-Mağaza 78: 105,00 m²-Mağaza 79: 102,00 m²-Mağaza 80: 108,00 m²-Mağaza 

81: 125,00 m²-Mağaza 82: 31,00 m²-Mağaza 83: 51,00 m²-Mağaza 84: 46,00 m²-Mağaza 85: 

35,00 m²-Mağaza 86: 51,00 m²-Mağaza 87: 43,00 m²-Mağaza 88: 75,00 m²-Mağaza 89: 82,00 m²-

Mağaza 90: 83,00 m²-Mağaza 91: 83,00 m²-Mağaza 92: 82,00 m²-Mağaza 93: 39,00 m²-Mağaza 

94: 169,00 m²-Mağaza 95: 141,00 m²-Mağaza 96: 49,00 m²-Mağaza 97: 70,00 m²-Sinema 

Salonları: 976,00 m²-Sirkülâsyon Alanı: 587,00 m² 

- AVM Toplam Alanı: 4505,00 m²: AVM Alanı: 3220,00 m² AVM Deposu: 172,00 m² 

AVM Yönetim Ofisleri: 331,00 m² AVM Kat Rampası: 582,00 m² AVM Geçiş Köprüsü 

:200,00 m²-Yiyecek Alanı : 663,00 m²-Wc'ler ve Mescitler: 266,00 m² 

- 7.00 Kotu :-Mağaza 41: 71,00m²-Mağaza 42(Bilet Satış Standı): 36,00 m²-Mağazalar 

Holü: 1037,00m²-Mağaza 43: 107,00 m²-Mağaza 44: 110,00 m²-Mağaza 45: 123,00 m²-Mağaza 

46: 106,00m²-Mağaza 47: 101,00 m²-Mağaza 48: 109,00 m²-Mağaza 49:128,00 m²-Mağaza 50: 

160,00m²-Mağaza 51: 178,00 m²-Mağaza 52: 173,00 m²-Mağaza 53: 144,00 m²-Mağaza 54: 

71,00 m²-Mağaza 55: 43,00 m²-Mağaza 56: 75,00 m²-Mağaza 57: 83,00 m²-Mağaza 58: 85,00 m² 

- Mağaza 59: 87,00 m²-Mağaza 60: 85,00 m²-Mağaza 61: 83,00 m²-Mağaza 62: 40,00 m² 

- Mağaza 63: 116,00 m²-Mağaza 64: 81,00 m²-Mağaza 65: 76,00 m²-Mağaza 66: 73,00 m² - 

Mağaza 67: 71,00 m²-Mağaza 68: 44,00 m²-Mağaza 69: 27,00 m²-Mağaza 70: 27,00 m² - Mağaza 

71: 114,00 m²-Mağaza 72: 47,00 m²-Mağaza 73: 50,00 m²-Mağaza 74: 71,00 m² - Sinema Giriş 

Holü:83,00 m²-Sinema Yönetim Holü: 163,00 m²-Yönetim Odası 1 : 54,00 m² - Teknik Oda 1-2-3-4 : 

53,00 m²-Yönetim Odası 2 : 30,00 m²-Arşiv Odası 1-2: 31,00 m² - Wc: 142,00 m² 

- 3.00 Kotu:-Mağaza16: 67,00 m²-Mağaza 17: 67,00 m²-Mağaza 18: 67,00 m²-Mağaza 19: 

69,00 m²-Mağaza 20: 69,00 m²-Mağaza 21: 64,00 m²-Mağaza 22: 70,00 m²-Mağaza 23: 70,00 m²-

Mağaza 24: 69,00 m²-Mağaza 25: 68,00 m²-Mağaza 26: 67,00 m²-Mağaza 27: 67,70 m²-Mağaza 

28: 96,00 m²-Mağaza 29: 87,00 m²-Mağaza 30: 88,00 m²-Mağaza 31: 81,00 m²-Mağaza 32: 27,00 

m²-Mağaza 33: 27,70 m²-Mağaza 34: 117,00 m²-Mağaza 35: 71,00 m²-Mağaza 36: 77,00 m²-

Mağaza 37: 82,00 m²-Mağaza 38: 67,00 m²-Mağaza 39: 79,00 m²-Mağaza 40: 115,00 m² - 

Mağaza 1 Deposu 52,00 m²-Mağaza 2 Deposu: 64,00 m²-Mağaza 3 Deposu: 52,00 m²-Mağaza 4 

Deposu: 52,00 m²-Mağaza 5 Deposu: 64,00 m²-Mağaza 6 Deposu: 52,00 m²-Mağaza7 Deposu: 

52,00 m²-Mağaza 8 Deposu: 64,00 m²-Mağaza 9 Deposu: 52,00 m²-Mağaza 10 Deposu: 52,00 

m²-Mağaza11 Deposu: 64,00 m²-Mağaza12 Deposu: 52,00 m²-Wc: 24,00-Mağazalar Holü: 

244,40 m²-Meydan AVM Girişi Sirkülasyon Alanı: 283,17 m² 

0.00 Kotu :-Mağaza 1: 52,00 m²-Mağaza 2: 64,00 m²-Mağaza 3: 52,00 m²-Mağaza 4: 

52,00 m² - Mağaza 5: 64,00 m²-Mağaza 6: 52,00 m²-Mağaza 7: 52,00 m²-Mağaza 8: 64,00 m²-

Mağaza 9: 52,00 m²-Mağaza 10: 52,00 m²-Mağaza 11: 64,00 m²-Mağaza 12: 52,00 m²-Mağaza 13: 

916,00 m²-Mağaza 14: 27,00 m²-Mağaza 15/1: 27,00 m²-Mağaza 15/2: 434,00 m²-Wc: 24,00 m² 

6 - Teklifler ihale günü saat 13.50’e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale 

Komisyonu Başkanlığına verilecektir. 

7 - İhaleyi alan Belediyeye verilecek yerlere ilave olarak 100.000,00 TL + KDV 

üzerinden teklif verecek olup ihalede teklif edeceği bedel ile + KDV’yi ihale sonucunda 

Belediyeye vereceği yerlerin kat mülkiyeti tapularının teslimiyle birlikte ihalede teklif edilen 

bedeli ile + KDV’yi ödeyecektir. 
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8 - İhaleyi alan yüklenici, ihalenin onayından sonra sözleşme imzalanmasına müteakip yer 

tesliminden;  

a) Belediyeye bırakılacak mahaller, meydan, yeşil alan, yaya yolları ve tüm dış cephe 

giydirmeleri 12 ayda tamamlanacak ve idareye teslim edilecektir. 

b) Yükleniciye kalan bağımsız bölümlerle birlikte inşaatın toplam süresi 18 aydır. 

c) İşin kesin kabul süresi 365 gündür.  

9 - Yapılacak olan Nevşehir Belediyesi Binası ile birimleri ve Ticaret Kompleksine ait 

mimari proje ve resimler Belediyemizden temin edilecek olup diğer her türlü projeler yüklenici 

tarafından temin edilecektir. 

10 - İnşaata ait imar durumu (harçlar, ücretler, vs.), yapı ruhsatı (fenni mesuller, fenni 

mesul sicil durum belgeleri, inşaatla ait her türlü iş ve işlemler, harçlar, otopark ücretleri ve diğer 

ücretler vs.), yapı kullanma izin belgesi (Vergi Dairesi, SGK, her türlü harçlar, ücretler vs.), kat 

mülkiyeti (her türlü evrak ve işlemler, harçlar ücretler vs.) iş ve işlemleri ile masrafları, elektrik, 

doğalgaz ve su aboneleri yüklenici tarafından ödenecektir. 

11 - İnşaat projelere ve teknik şartnameye uygun olarak yapılacaktır. 

12 - İhaleye ilişkin sözleşme gideri, vergi, resim ve harçlar ihaleyi alan tarafından 

ödenecektir. 

13 - Belediye ihale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedel tespitinde ve 

teklifleri değerlendirmede yetkilidir. 8751/1-1 

—— • —— 

TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR 

Aydın Belediye Başkanlığından: 

1 - Belediyemize ait Meşrutiyet (M.Sinan) Mahallesi, tapunun 5951 ada, 2 parselde kayıtlı 

olup imar planında ticaret alanında kalan arsa niteliğindeki 3720.71m2 miktarındaki taşınmazın 

2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. maddesi gereğince kapalı teklif usulüyle satışı yapılacaktır. 

2 - Satışı yapılacak olan taşınmazın ihalesi 21/11/2012 Çarşamba günü, saat 14.00'da 

Belediye Encümen salonunda, Encümen huzurunda kapalı teklif usulüyle yapılacaktır. 

3 - Satışı yapılacak olan taşınmaz 2.250.000,00-TL.+ K.D.V. muhammen bedel üzerinden 

ihaleye çıkarılacaktır. 

4 - Satışı yapılacak olan taşınmazın geçici teminat tutarı 67.500,00-TL.’dir. Geçici 

teminat olarak kabul edilecek değerler ihale şartnamesinin 4. maddesinde belirtilmiştir. 

5 - İhaleye katılan gerçek kişiler; 

• Kanuni ikametgah sahibi olmak. 

• Tebligat için Türkiye de bir adres göstermek. 

• Geçici teminatı yatırmış olmak. 

• Belediyemize borcu bulunmadığına dair yazı.(su, emlak, çtv. vs.) Tüzel kişilerde ise 

yukarıdaki şartlara ilave olarak; 

• İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu 

ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış 

tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 

• Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe 

temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi teslim etmek 

zorundadır. 

6 - İhaleye ilişkin şartname İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde mesai saatleri içinde 

görülebilir veya ücretsiz alınabilir. 

7 - Teklif mektupları 21/11/2012 Çarşamba günü saat 14.00'a kadar belediye encümen 

salonunda komisyon başkanlığına verilmesi gerekmektedir. 

İlgililere ilan olunur. 8756/1-1 
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MALATYA-DARENDE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNE AİT, ENERJİ NAKİL HATTI 
YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Malatya-Darende Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet 
Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Malatya-Darende Organize Sanayi Bölgesine 
ait, enerji nakil hattı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak 
üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin adresi : Heyiketeği Mah. Hükümet Binası Kat: 3 Darende/ 
MALATYA 

2 - İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Darende Organize Sanayi Bölgesi enerji nakil hattı 

yapım işi 
b) Yapılacağı yer : Darende/MALATYA  
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 
başlanacaktır. 

d) İşin süresi : 30/07/2013 tarihine kadar tamamlanacaktır.  
e) Keşif bedeli  

   (2012 Tedaş B.F. ile) : 2.450.000.-TL 
f) Geçici Teminatı : 171.500.-TL 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. 
No: 154   8. Kat Toplantı Salonu Söğütözü- ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 22/11/2012 - Saat 10.00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 
içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
4) İş Deneyim Belgesi. 
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 
gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 
edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim 
Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye 
yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de 
sunulması gerekmektedir 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo 
indirici ve dağıtım merkezi, şalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, AG-OG dağıtım şebekesi 
veya harici aydınlatma şebekesi yapımı işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 
ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 
değerlendirilmek üzere, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer 
işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. 
maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 
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5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 

Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 

bildirimi.  

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 

hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; 

ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli 

mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra 

düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 

korunduğunu gösteren belge. 

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

G) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.  

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

J) İç Zarf. 

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye 

katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif 

dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   8. Kat 826 nolu oda 

Söğütözü-ANKARA adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle 

ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   8. Kat 826 nolu odasında veya Malatya-

Darende Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Heyiketeği Mah. Hükümet 

Binası Kat: 3 Darende/MALATYA adreslerinde görülebilir veya 350.- TL karşılığı Bilim, Sanayi 

ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 

8. Kat 826 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur.  

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır.  

10 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 8679/2-2 
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ALTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Van-Çaldıran Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından: 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi 

Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Van-Çaldıran Küçük Sanayi Sitesi altyapı 

yapım işi birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim 

verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin 

Adresi : Van Yolu Caddesi Çınarbay Pasajı No 4 Çaldıran / VAN 

2 - İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Van-Çaldıran KSS’ ye ait yol, açık çalışma sahası, 

içmesuyu, yağmursuyu, atıksu ve YG-AG elektrik 

şebekesi inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi  

b) Yapılacağı yer : Çaldıran / VAN 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır. 

d) İşin süresi : 31/10/2013 tarihine kadar tamamlanacaktır  

e) Keşif Bedeli (2012 B.F. ile) : 2.834.500.-TL 

f) Geçici teminatı : 198.415.-TL 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. 

No: 154   8. Kat Toplantı Salonu Söğütözü- ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 26/11/2012 - Saat : 10.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 

4) İş Deneyim Belgesi. 

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 

gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’ i oranında ihale 

konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş 

deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer 

belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, 

drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 

ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 

değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk 

sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde 

belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 
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5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 

Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 

bildirimi.  

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az %51 

hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; 

ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli 

mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra 

düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 

korunduğunu gösteren belge. 

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

G) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.  

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

J) İç Zarf. 

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye 

katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif 

dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   8. Kat 826 nolu odasına 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten 

sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   8. Kat 826 nolu odasında veya Van-

Çaldıran KSS Yapı Kooperatifi Başkanlığının. Van Yolu Caddesi Çınarbay Pasajı No 4 Çaldıran / 

VAN adreslerinde görülebilir veya 500.- TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   8. Kat 826 nolu 

odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur.  

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.  

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır.  

10 - Kooperatifimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.  8754/2-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden: 

2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili 

maddelerine göre Üniversitemiz’e Öğretim Üyesi alınacaktır. 

1 - Profesör kadrosu için adayların Başvuru Formuna özgeçmişini, Doçentlik Belgesini, 2 

fotoğrafını, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-

öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora çalışmalarını veya yüksek 

lisans çalışmalarını kapsayan 6 takım dosya ile 6 adet CD'yi (CD içeriğinde: yayın dosyasında 

bulunan eserlerin dijital ortama aktarılması, Word ortamında Özgeçmiş ile Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri) ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına 

başvurmaları gerekmektedir. 

2 - Yardımcı Doçent kadrosu için adayların, Yabancı Dilini belirten Başvuru Formuna 

özgeçmişini, 2 fotoğrafını, doktora belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım 

dosya ile 4 adet CD'yi (CD içeriğinde: yayın dosyasında bulunan eserlerin dijital ortama 

aktarılması, Word ortamında Özgeçmiş ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri) 

ekleyerek İlgili Birime başvurmaları gerekmektedir. 

3 - Başvurularda Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen "Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri" dikkate alınacağından burada belirtilen belgelerin de eklenmesi 

gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi (http://www.personel.sakarya.edu.tr) adresinden temin edilebilir. 

Son başvuru tarihi ilanın yayınını müteakip 15 (onbeş) gündür. Posta ile yapılacak 

başvurular kabul edilmeyecektir. 

 

İLGİLİ BİRİM 

PROFESÖR Y.DOÇENT 

AÇIKLAMA Adet Derece Adet Derece 

TIP FAKÜLTESİ 

Temel Tıp Bilimleri Bölümü          
 

Tıbbi Mikrobiyoloji 

Anabilim Dalı 
1 1     

 

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

İnşaat Mühendisliği Bölümü          
 

İnşaat Mühendisliği 

Anabilim Dalı 
    1 1 

 

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 

Finansal Ekonometri 

Bölümü 
        

 

Finansal Ekonometri 

Anabilim Dalı 
    1 3 

 

KARASU MESLEK 

YÜKSEKOKULU 
    1 2 

Aktinit atomlarının seviye 

yapıları hakkında çalışmalar 

yapmış olmak. 

 8790/1-1 
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Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından: 

SERBEST MESLEK MENSUPLUĞU SINAV DUYURUSU 

5531 Sayılı “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri 

Mühendisliği Hakkında Kanun” un 6’ncı maddesi uyarınca hazırlanıp, 6/5/2009 tarihli ve 27220 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve 

Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği”ne uygun olarak, bir yıl süreli mesleki deneyim kazanma 

çalışmalarını başarıyla tamamlamış orman mühendisi, orman endüstri mühendisi ve ağaç işleri 

endüstri mühendisi aday meslek mensuplarının katılacakları serbest meslek mensupluğu sınavları, 

uzmanlık alanlarına göre ayrı ayrı olmak üzere aşağıdaki esaslar dahilinde yapılacaktır. Buna 

göre; 

A) SINAVA GİRECEK ADAY MESLEK MENSUPLARINDA ARANACAK 

ŞARTLAR: 

a) Orman Mühendisleri Odasının bilgisi dahilinde ruhsatlı meslek mensubu yanında veya 

denetim ve gözetiminde bir yıl süreli mesleki deneyim kazanma çalışmalarını yapmak ve yanında 

çalıştığı meslek mensubundan 100 üzerinden en az 60 puan tezkiye değerlendirme notu alarak 

başarılı olmak koşuluyla, düzenlenen tezkiye varakası en geç 10 Aralık 2012 Pazartesi günü 

mesai bitimine kadar Odaya teslim edilecektir.  

b) Uygulama tezleri; tez konularının teslim yazısında belirtilen süre içinde Odaya teslim 

edilecektir. 

c) Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil belgesi ile mesleki deneyim kazanma 

çalışmalarının tamamlandığına dair tamamlama belgesinin ekleneceği sınav başvuru formu, 10 

Aralık 2012 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Odaya doğrudan veya taahhütlü mektupla 

gönderilecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

ç) Sınav başvuru belgeleri TEMDEM kurulunca 12 Aralık 2012 Çarşamba gününe kadar 

incelenecek, TEMDEM değerlendirme sınavlarına girecek adaylar belirlenerek Oda yönetim 

kuruluna bildirilecek ve Odanın internet sayfası ile ilan tahtasında 14 Aralık 2012 Cuma günü 

duyurulacaktır. 

d) Oda TEMDEM kurulunun, 21 Aralık 2012 Cuma günü Saat: 10.00 da Ankara’da 

yapacağı mesleki değerlendirme sınavından 100 üzerinden en az 60 puan alınacak ve 

değerlendirme sınav sonuçları 24 Aralık 2012 Pazartesi günü Oda internet sayfasında ilan 

edilecektir. 

e) SMM Sınavlarına aşağıdaki serbest meslek mensubu adaylar girebileceklerdir. 

1- Mesleki deneyim kazanma çalışmalarını ve TEMDEM değerlendirme sınavını 

başarıyla tamamlamış ve ilk defa sınava girecek adaylar. 

2- Serbest meslek mensupluğu sınavlarında başarısız olunan konular ile not yükseltilmek 

istenen konularda sınavlara girmek isteyen adaylar 

f) Sınava girilecek konulara ait Odanın belirlediği sınav giderleri 26 Aralık 2012 

Çarşamba günü mesai bitimine kadar yatırılacaktır. 

g) Sınav giriş belgeleri, adaylara 31 Aralık 2012 Pazartesi gününe kadar imza karşılığı 

tebliğ edilecek veya başvuru formundaki adreslerine veya Odaya dilekçeyle bildirilen adreslerine 

iadeli taahhütlü mektup veya kargo ile gönderilecektir. 

ğ) Serbest meslek mensupluğu sınav giriş belgesiyle sınavlara girilebilecektir.  
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B) SINAVLARA İLİŞKİN BİLGİLER: 

a) Sınav günleri: 12 Ocak 2013 Cumartesi günü her uzmanlık alanında en çok iki sınav 

oturumu yapılacaktır. 

13 Ocak 2013 Pazar günü her uzmanlık alanında en çok iki sınav oturumu yapılacaktır. 

b) Sınav başlama saati: 09.30 

c) Sınav süresi: Her konu için sınav süresi 40 dakikadır. Bir oturumda Oda yönetim 

kurulunca belirlenecek en çok dört konuda sınav yapılacaktır. Sınav oturumları arasında en az bir 

saat süre olacaktır. 

ç) Sınav yeri ve adresi: Ankara, sınav giriş belgesinde belirtilen adres ve salonda 

d) Sınavların şekli: Çoktan seçmeli yazılı test  

e) Sınav soru sayısı: Yönetmeliğin 40’ıncı maddesinin birinci fıkrasındaki konularda 

Orman Mühendisleri; ikinci fıkrasındaki konularda orman endüstri mühendisleri ve üçüncü 

fıkrasındaki konularda ağaç işleri endüstri mühendisleri sınavlara girecekler ve her bir konuda 40 

(Kırk) soru sorulacaktır. 

f) Puan durumu: Her sınav konusu 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Her bir 

sorunun değeri 2,5 (İki buçuk) puandır. 

5531 sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliğe göre serbest meslek mensupluğu sınavlarına 

girmeye hak kazanan Orman Mühendisi, Orman Endüstri Mühendisi ve Ağaç İşleri Endüstri 

Mühendislerine Yönetmeliğin 35’inci maddesi uyarınca ilanen duyurulur. 8739/1-1 

—— • —— 

Sayıştay Başkanlığından: 

Aşağıda ismi ve yılı yazılı saymanlıklarla ilgili olarak Sayıştay Dairesince verilen ilam 

hakkında 832 sayılı Sayıştay Kanunu'nun 69. maddesi gereğince sorumlular tarafından yapılan 

temyiz istemine ait dilekçenin bir nüshası Sayıştay Başsavcılığına gönderilmiş ve alınan 

karşılamalar ise ilgili sorumluların halen bulunduğu yer ve adresinin tespit edilememesi nedeniyle 

kendilerine tebliğ edilememiştir. İlgililerin Sayıştay Başsavcılık karşılamalarını almak veya 

kendisine tebligatın yapılabileceği açık adresini bildirmek üzere ilan tarihinden itibaren 15 gün 

içinde bizzat veya yazı ile Başkanlığımıza başvurmaları gerektiği, aksi takdirde işbu ilanın 

tebligat yerine geçeceği ilan olunur. 

 

SORUMLULARIN 

SAYMANLIĞIN 

ADI 

HESABIN 

YILI 

ADI VE 

SOYADI 
ÜNVANI ADRESİ 

Van Belediyesi 

Muhasebe Birimi 
2008 

Cevdet 

YILDIZ 
Meclis Üyesi 

Defterdarlık Cad.Çınar İş 

Merkezi Kat:2 No:4 Yıldız 

Emlak İnşaat Merkez/VAN 

Van Belediyesi 

Muhasebe Birimi 
2008 

Dilek 

ÇETİNKAYA 
Meclis Üyesi 

İki Nisan Cad. Artos Evleri 

A.Blok No :12 Merkez/VAN 

Van Belediyesi 

Muhasebe Birimi 
2008 

İlknur 

DOĞAN 
Meclis Üyesi 

Hastane Cad.Sistem Sitesi    

C Blok No : 6 VAN 

Van Belediyesi 

Muhasebe Birimi 
2008 

İmadettin 

BİTLİS 
Meclis Üyesi 

Selim Bey Mah. Kaleyolu 

Cad.Mavi Köşk Apt. C Blok 

No: 6 VAN 

 8769/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

İSTİMLAKE MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 08.10.2012     Karar No: 463 

Transatlantic Exploration Mediterranaean Int. Pty. Ltd. Şti. ile Transatlantic Turkey Ltd. 

Şti. X no.lu Siirt Petrol Bölgesi’nde müştereken sahip bulundukları AR/TAT-TEM/4174 hak sıra 

no.lu arama ruhsat sahası içerisinde yer alan Göksu-3 kuyusunun lokasyon yeri ve yolu için 

gerekli olan ancak arazi maliklerinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle anlaşma 

yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve Bismil Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma 

kararı alınan, Diyarbakır İli, Bismil İlçesi, Üçtepe Köyünde kain 23 no.lu parselin 9.623.00 

m2’lik kısmının 6326 Sayılı Petrol Kanunu’nun 87/2’nci maddesi gereğince istimlakine karar 

verilmesi için Genel Müdürlüğümüze tevdi ettiği 17.07.2012 tarihli dilekçeleriyle müracaatta 

bulunmuşlardır. 

Yapılan inceleme neticesinde; petrol ameliyesi için gerekli olan ve istimlakinde kamu 

yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın 

alınması mümkün olmayan ve üzerinde Bismil Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma 

kararı alınan, aşağıda müfredatı ve dosyasında mevcut 1/5.000 ölçekli haritada hudutları 

gösterilen Diyarbakır İli, Bismil İlçesi, Üçtepe Köyünde kain 23 no.lu parselin 9.623.00 m2’lik 

kısmının 6326 Sayılı Petrol Kanunu’nun 87/2’nci maddesi gereğince istimlakine karar verilmiştir. 

 

İstimlakine karar verilen arazinin: 

 

İli : Diyarbakır 

İlçesi : Bismil 

Köyü : Üçtepe 

Mevkii : Kumluk 

 

Parsel No                     Malikleri  İstimlaki istenen miktar (m2) 

   23 Maliye Hazinesi 9.623.00 

 Adem Akyıldız (Mehmet oğlu) 

 Fatma Akyıldız (Mehmet kızı) 

 Rabia Akyıldız (Mehmet kızı) 

 Mahmut Akyıldız (Mehmet oğlu) 

 Hacer Akyıldız (Mehmet kızı) 

 Mehmet Akyıldız (Yusuf oğlu) 

 Mehmet Hayrullah Akyıldız (İhsan oğlu) 

 Selim Kaya (Abdülaziz oğlu) 

 Dilşah Kikizade (Mehmet Sadık kızı) 

 Kerem Kaya (Mehmet Sadık oğlu) 

 Ekrem Kaya (Mehmet Sadık oğlu) 

 Hayati Kaya (Mehmet Sadık oğlu) 

 Katibe Timur (Mehmet Sadık kızı) 

 Selahattin Ayhan (İbrahim oğlu) 

 Namık Akyıldız (Yusuf oğlu) 

 İstimlaki istenen toplam miktar: 9.623.00 m2 

 8740/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 31.10.2012     Karar No: 6580 

ŞİRKETİN: 

• TİCARİ UNVANI : Sektör Madencilik, Enerji İnşaat, Petrol, Gaz, 

Elektrik, Elektronik, Sanayi ve Tic. Ltd. 

• MERKEZİ ve TEBLİGAT ADRESİ : Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Cad. 

No: 36    58000 Kurtlapa SİVAS  

• MÜRACAAT TARİHLERİ : 20.06.2012-10.09.2012 

RUHSATIN: 

• MAHİYETİ : Arama ruhsatı  

• BÖLGESİ  : X no.lu Siirt 

• SAHA İŞARETİ : SKT/XIII/A 

• KAPSADIĞI İL : Kahramanmaraş 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 49.899 Hektar 

• HAK SIRA NUMARASI : AR/SKT/5123 

KARAR: 

Sektör Madencilik, Enerji, İnşaat, Petrol, Gaz, Elektrik, Elektronik, Sanayi Tic. Ltd, 

Şti’nin XIII no.lu Hatay Petrol Bölgesinde SKT/XIII/A işaretli ve AR/SKT/5123 hak sıra 

numaralı, 49.899 hektarlık saha için petrol arama ruhsatnamesi verilmesine ilişkin müracaatı 

incelenmiş; 6326 Sayılı Petrol Kanunu’nun 4,51 ve 52’nci maddeleri gereğince talebin reddine 

karar verilmiştir. 8741/1-1 

————— 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 31.10.2012      Karar No: 6579 

DEVREDEN ŞİRKETİN: 

• TİCARİ UNVANI : Çalık Enerji ve San. Tic. A.Ş. 

• MERKEZİ : Keresteciler Sit. Fatih Cd. Selvi Sk. No: 18    34010, 

Merter, İSTANBUL 

• TEBLİGAT 

  ADRESİ : Ak Plaza Yaşam Cd. No:7 Kat:17 06510, Söğütözü, 

ANKARA 

DEVRALAN ŞİRKETİN: 

• TİCARİ UNVANI : Çalık Petrol Arama Üretim San. ve Tic. A.Ş. 

• MERKEZİ : Esentepe Mah. Büyükdere Cd. No: 163 Şişli, İSTANBUL 

• TEBLİGAT 

  ADRESİ : Ak Plaza Yaşam Cd. No:7 Kat: 9    06510, Söğütözü, 

ANKARA 

DEVREDİLEN PETROL 

HAKKININ MAHİYETİ : Çalık Enerji San. ve Tic. A.Ş.’nin IX no.lu Van, X no.lu 

Siirt ve XV no.lu Konya Petrol Bölgeleri’nde sahip 
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bulunduğu AR/ÇLK/4909, 4910, 5030, 4705, 4706 hak 

sıra no.lu 5 adet petrol arama ruhsatının her birindeki % 

100’er hissesinin tamamının Çalık Petrol Ar. Ür. San. ve 

Tic. A.Ş.’ye devri. 

MÜRACAAT TARİHLERİ : 08.08.2012 

KARAR: 

Çalık Enerji San. ve Tic. A.Ş.’nin IX no.lu Van, X no.lu Siirt ve XV no.lu Konya Petrol 

Bölgeleri’nde sahip bulunduğu AR/ÇLK/4909, 4910, 5030, 4705, 4706 hak sıra no.lu 5 adet 

petrol arama ruhsatının her birindeki % 100’er hissesinin tamamını, Çalık Petrol Ar. Ür. San. ve 

Tic. A.Ş.’ye devretmek, adı geçen Şirketin de yukarıda belirtilen her bir ruhsattaki % 100’er 

hisseyi bütün hak ve vecibeleriyle birlikte devralmak için Petrol Kanunu’nun 34, 35, 36 ve Petrol 

Tüzüğü’nün 31, 32/C maddelerine istinaden 08.08.2012 tarihinde Genel Müdürlüğümüze ayrı ayrı 

tevdi edilen müracaatları incelenip, Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 22.10.2012 

tarihli Olur’ları alındıktan sonra; 

IX no.lu Van Petrol Bölgesi’nde AR/ÇLK/4909, 4910 hak sıra no.lu 2 adet, X no.lu Siirt 

Petrol Bölgesi’nde AR/ÇLK/5030 hak sıra no.lu 1 adet, XV no.lu Konya Petrol Bölgesi’nde 

AR/ÇLK/4705, 4706 hak sıra no.lu 2 adet olmak üzere toplam 5 adet petrol arama ruhsatının her 

birindeki Çalık Enerji San. ve Tic. A.Ş.’nin sahip olduğu % 100’er hissenin tamamının Çalık 

Petrol Arama Üretim San. ve Tic. A.Ş.’ye bütün hak ve vecibeleriyle birlikte, Devlet’e hiçbir 

mükellefiyet tahmil etmemesi şartlarıyla, devredilmesine ve Petrol Siciline tescil edilmesine 

Petrol Kanunu’nun 34, 35 ve 36 ncı maddeleri gereğince karar verilmiştir. 

Yukarıda yazılı karar gereğince, bu kararın yayımı tarihinde AR/ÇLK/4909, 4910, 5030, 

4705, 4706 hak sıra no.lu 5 adet petrol arama ruhsatının tamamı Çalık Petrol Arama Üretim San. 

ve Tic. A.Ş.’nin olacaktır. 8742/1-1 

————— 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 31.10.2012     Karar No.:6578 

ŞİRKETİN: 

• TİCARİ UNVANI : Gümüş Madencilik, İnşaat, Petrol, Turizm, 

Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

• MERKEZİ ve TEBLİGAT ADRESİ : Mevlana Bulvarı Konya yolu üzeri No: 174 

Balgat-ANKARA 

• MÜRACAAT TARİHİ : 20.06.2012 

RUHSATIN: 

• MAHİYETİ : Arama ruhsatı 

• BÖLGESİ  : IX no.lu Van 

• SAHA İŞARETİ  : GMŞ/IX/J 

• KAPSADIĞI İLLER  : Bitlis, Van 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 49.821 hektar 

• HAK SIRA NUMARASI : AR/GMŞ/5110 
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KARAR: 

Gümüş Madencilik, İnşaat, Petrol, Turizm, Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin IX no.lu Van petrol 

bölgesi’nde GMŞ/IX/J işaretli, AR/GMŞ/5110 hak sıra numaralı ve 49.821 hektarlık saha için 

petrol arama ruhsatnamesi verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6326 Sayılı Petrol 

Kanunu’nun 4, 51 ve 52 inci maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir. 

 8743/1-1 

————— 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 31.10.2012      Karar No: 6577 

ŞİRKETİN: 

• TİCARİ UNVANI : Gümüş Madencilik, İnşaat, Petrol, Turizm, 

Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

• MERKEZİ ve TEBLİGAT ADRESİ : Mevlana Bulvarı Konya yolu üzeri No:174 

Balgat, ANKARA 

• MÜRACAAT TARİHİ : 20.06.2012 

RUHSATIN: 

• MAHİYETİ : Arama ruhsatı  

• BÖLGESİ : IX no.lu Van 

• SAHA İŞARETİ  : GMŞ/IX/I 

• KAPSADIĞI İLLER  : Bitlis, Van 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 49.138 hektar 

• HAK SIRA NUMARASI : AR/GMŞ/5109 

KARAR: 

Gümüş Madencilik, İnşaat, Petrol, Turizm, Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin IX no.lu Van petrol 

bölgesi’nde GMŞ/IX/I işaretli, AR/GMŞ/5109 hak sıra numaralı ve 49.138 hektarlık saha için 

petrol arama ruhsatnamesi verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6326 Sayılı Petrol 

Kanunu’nun 4, 51 ve 52 inci maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir. 

 8744/1-1 

————— 
Turkish Petroleum International Co. Ltd. Şti.’nin XIII No.lu Hatay petrol bölgesi’nde 

sahip bulunduğu AR/TPI/4902 ve 4904 hak sıra numaralı 2 adet petrol arama ruhsatnamesi 6326 

sayılı Petrol Kanunu’nun 132/4’üncü maddesi gereğince Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 

tarafından 22.10.2012 tarihinde feshedilmiş ve söz konusu ruhsatların süresi bu tarihte sona 

ermiştir. 

6326 Sayılı Petrol Kanununun 48 ve 49 uncu maddelerinin yukarıda ismi yazılı şirkete 

tahmil eylediği mükellefiyetin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz 

kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Petrol Tüzüğü’nün 69 ncu maddesi gereğince şirketin 

teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli 

mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur. 

 8745/1-1 
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TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezinden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/97351 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı/TÜBİTAK Marmara 

Araştırma Merkezi (MAM) 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
TÜBİTAK Marmara Araştırma 

Merkezi 
İl/İlçe Kocaeli/Gebze 

Adresi Barış Mah. Dr. Zeki Acar Cad. No: 1 Tel-Faks 2626772000 

Posta Kodu 41470 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Yazgül Turizm Nak. İnş. Spor Tesisleri 

Sosyal Hizmetler San. ve Tic. Ltd. Şti. 
 

Adresi 
Mustafapaşa Mah. İbrahimağa Cad.    

No: 51/A Kat: 3 Gebze/Kocaeli 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
9440287389  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Gebze Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
12809  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No.: Herhangi bir ticaret 

veya esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8811/1-1 
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Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/83897 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı/Elektrik Üretim A.Ş. Genel 

Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
EÜAŞ Tunçbilek Termik Santrali 

İşletme Müdürlüğü 
İl/İlçe Kütahya/Tavşanlı 

Adresi Bursa Caddesi No: Bila-Tunçbilek Tel-Faks 0 274 638 30 53/0 274 638 31 05 

Posta Kodu 43900 E-Mail ttermiks@hotmail.com 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Ömer Çelebi (Gerçek Kişi)  

Adresi 
Durak Mahallesi Çevre Yolu Üzeri 

No: 94 Tavşanlı-Kütahya 
 

T.C. Kimlik No. 355 159 159 14  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
2340058625  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

Tavşanlı Şoförler ve Nakliyeciler 

Esnaf Odası 
 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 43/43366  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(X) 

b-4735 

KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   40 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI
2012/3880 Trabzon İli, Of İlçesi ile Rize İli, Kalkandere İlçesi Sınırları İçerisinde Tesis

Edilecek İncirli Regülatörü ve Hidroelektrik Santraline Ait Enerji Nakil
Hattının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek
Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması
Hakkında Karar

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI
— Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Yalova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. İbrahim HATİBOĞLU’nun Seçilmesine Dair Karar (No: 2012/80)

YÖNETMELİKLER
2012/3832 Taşınır Mal Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Gençlik ve Spor Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
— Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelikte

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik
— Kültür ve Turizm Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
— Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelikte Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller ile Tartı ve Boyut Ölçüm Toleransları

Hakkında Yönetmelik
— Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve Bünyesindeki Kurum Personelinin

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
— Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı

Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
— Erzincan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Haliç Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Türk Hava Kurumu Üniversitesi Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik

TEBLİĞLER
— İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğde (Tebliğ No: 2010/2) Değişiklik

Yapılmasına Dair Tebliğ
— İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2012/6)

KURUL KARARI
— Şeker Kurulunun 2/11/2012 Tarihli ve 264/6 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri


