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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

           Karar Sayısı : 2013/4244
           Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin genel kurul dışındaki organlarının seçim tarihleri
ile oda ve borsa organlarının seçim tarihlerinin belirlenmesine dair ekli Kararın yürürlüğe
konulması; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 28/1/2013 tarihli ve 563 sayılı yazısı üzerine, 5174
sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 81 inci maddesine
göre, Bakanlar Kurulu’nca 28/1/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.
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28/1/2013 TARİhLİ VE 2013/4244 SAYILI
KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1 – (1) 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar
Kanununun 81 inci maddesine istinaden yürürlüğe konulan 4/6/2012 tarihli ve 2012/3237 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 2013 yılının Şubat ayında başlayıp Mart ayında tamamlan-
ması gereken oda ve borsaların organlarının seçimleri, 2013 yılının Mayıs ayında başlayıp
Haziran ayında tamamlanır.

MADDE 2 – (1) 5174 sayılı Kanunun 85 inci maddesi gereğince 2013 yılının Mayıs
ayında yapılması gereken Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin genel kurul dışındaki organ-
larının seçimleri 2013 yılının Ağustos ayında yapılır.

MADDE 3 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – (1) Bu Karar hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——
ATAMA KARARI

          Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:
Adlî yargı hâkim ve Cumhuriyet savcılarının 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu

gereğince atanmalarına ilişkin kararname aşağıda gösterilmiştir.
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YÖNETMELİKLER

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:
SİVİL hAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN VERİLECEK

İDARİ PARA CEZALARI hAKKINDA YÖNETMELİK
(ShY-İPC)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil

Havacılık Kanununda belirtilen hükümlere ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün sivil ha-
vacılığı düzenlemek maksadıyla alacağı önlemlere aykırılık oluşturan fiilleri ve bu fiillere 2920
sayılı Kanunun 143 üncü maddesi uyarınca verilecek idari para cezalarına ilişkin usul ve esas-
ları düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 2920 sayılı Kanunun 143 üncü maddesi ile 10/11/2005

tarihli ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka-
nunun 4 üncü maddesinin (p) bendi ile 22 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AIP: Ülkelerin havacılıkla ilgili detaylı ülke bilgilerini içeren ve düzenli aralıklarla

yayımlanan havacılık bilgi yayınını,
b) ATC: Hava trafik kontrol hizmetini,
c) ATM: Hava aracının, operasyonunun her aşamasında emniyetli ve verimli hareketini

sağlamak üzere gerekli olan hava trafik hizmetleri, hava sahası yönetimi ve hava trafik akış
yönetimi gibi yer temelli ve hava kaynaklı işlevlerden oluşan hava trafik yönetimini,

ç) ATSEP Lisansı: CNS/ATM teknik hizmet sağlayıcı kuruluşun temel eğitim ve yeterlik
eğitimini başarıyla tamamlayarak 24/2/2010 tarihli ve 27503 sayılı Resmî Gazete’de yayımla-
nan Hava Trafik Emniyeti Elektronik Personeli Sertifika ve Lisans Yönetmeliği (SHY-5) çer-
çevesinde yapılacak yeterlik sınavı sonucunda başarılı olan asistan ATSEP sertifikalı personele
Genel Müdürlük tarafından verilen yetki belgesini,

d) Bakım kuruluşu: 17/7/2007 tarihli ve 26585 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Onaylı Bakım Kuruluşları Yönetmeliği (SHY 145-01)’ne göre bakım yapmak üzere yetkilen-
dirilmiş kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere ait işletmeleri,

e) Bakım personeli: Hava aracının veya hava aracına ait her tür motor, pervane, parça
veya cihazın muayenesini, revizyonunu, parça değiştirmesini, onarımını, arıza veya hasar gi-
derimini yapan personeli,

f) Bulgu: İlgili sivil havacılık düzenlemelerine aykırı olan, emniyet ve güvenlik stan-
dardını düşüren, uçuş ve yer emniyeti ve güvenliğini etkileyebilecek bir yetersizlik, kusur veya
uygunsuzluğu,

g) CNS hizmet sağlayıcı: Haberleşme seyrüsefer gözetim hizmetini sağlayan kurum
veya kuruluşu,

ğ) FDM: Uçuş verileri izleme programını,
h) FTO: Pilot lisansı alınmasına esas teşkil eden teorik bilgi ve uçuş eğitimi veren Genel

Müdürlük tarafından onaylı uçuş eğitim organizasyonunu,
ı) Gayrisıhhi işyeri: 5/4/2008 tarihli ve 26838 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sivil

Hava Ulaşımına Açık Havaalanlarında Yer Alan Gayrisıhhi İşyerleri İçin İşyeri Açma ve Ça-
lışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik (SHY-33A) kapsamında faaliyeti sırasında çevresinde
bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya
vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek işyerlerini,

i) Genel Müdür: Sivil Havacılık Genel Müdürünü,
j) Genel Müdürlük: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü,
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k) Güvenlik eğitim kuruluşu: Özel güvenlik görevlileri ve yönetici adaylarına özel gü-
venlik eğitimi vermek üzere kurulan eğitim kurumlarını,

l) Hava aracı: Havalanabilen ve havada seyredebilme kabiliyetlerine sahip her türlü
aracı,

m) Havaalanı: Karada ve su üzerinde, içerisindeki bina, tesis, donanımlar dahil hava
araçlarının kalkması, inmesi ve yer manevraları için hazırlanmış, hava araçlarının bakım ve
diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına, yük ve yolcu indirilip, bindirilmesine elverişli tesisleri bu-
lunan yerleri,

n) Havaalanı işletmecisi: Havaalanı işletiminden sorumlu kamu kurum ve kuruluşları
ile gerçek ve özel tüzel kişileri,

o) Havacılık işletmesi: Türk tescilli hava araçlarıyla faaliyette bulunan tüm işletmeleri,
ö) Kargo: Bagaj ve posta dışında taşınabilecek her türlü fiziksel nesneyi,
p) Kargo acentası: Havaalanı veya havacılık işletmesi ile iş yapan ve kargo, kurye ve

ekspres koliler konusunda ilgili makam tarafından kabul edilen veya istenen güvenlik kontrol-
lerini sağlayan acenta, nakliyeci veya diğer bir kuruluşu,

r) Kategori 3 bulgu: 14/5/2010 tarihli ve 27581 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Yerli ve Yabancı Hava Araçlarına Yapılan Emniyet Değerlendirmelerine Dair Yönetmelik
(SHY-SAFA) kapsamında yapılan denetimlerde tespit edilen uçuş emniyetini direkt etkileye-
bilecek ciddi bulguyu,

s) Kök sebep: Uygunsuzluğun veya bulgunun oluşmasına neden olan, ortadan kaldırıl-
ması halinde aynı uygunsuzluğun veya bulgunun tekrar oluşmasını engelleyecek gerçek durum
ya da olayı,

ş) Kural tanımaz yolcu: Uçağa binişten, uçak indikten sonra kapı açılmasına kadar olan
sürede yolcu veya personelin düzenini veya güvenliğini tehlikeye atacak hareketlerde bulunan,
uçaktaki malzemelere zarar veren, tehdit eden veya sivil havacılık alanında uygulanan mevzuat
kurallarına ve mürettebatın uyarılarına uymayan kişiyi,

t) NOTAM: Uçuş personeline uçuş ve uçuş emniyeti ile ilgili herhangi bir havacılık,
hizmet, kolaylık, yöntem veya tehlikenin varlığını, koşullarını ya da değişikliğine özgü bilgileri
zamanında bildirmek amacıyla yapılan duyuruyu,

u) SAFA: Yabancı hava araçlarına yapılan emniyet denetlemesini,
ü) Sağlık kuruluşu: Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilmiş havacılık tıp merkezini,
v) Sıhhi işyeri: Sivil hava ulaşımına açık havaalanlarında bulunan ve Sivil Hava Ula-

şımına Açık Havaalanlarında Yer Alan Gayrisıhhi İşyerleri İçin İşyeri Açma ve Çalışma Ruh-
satlarına İlişkin Yönetmelik (SHY-33A) kapsamı dışında kalan işyerlerini,

y) SMS: Emniyet yönetim sistemini,
z) Terminal işletmecisi: Sivil hava ulaşımına açık havaalanlarında havaalanı işletmecisi

dışında yap-işlet-devret modeli, kiralama ve benzeri şekillerde terminal işletmeciliği yapan iş-
letmeyi,

aa) Uçuş personeli: Havacılık işletmeleri tarafından belirlenen, hava aracının sevk ve
idaresiyle görevli pilotlar, uçuş mühendisleri ile sertifikalı kabin içi emniyet ve diğer hizmet-
lerin yürütülmesiyle görevli kabin ekibini ve yükleme görevlilerini, uçak tipine göre uçuş mü-
hendisi kapsamında gerektiğinde seyrüsefer ve radyo operatörleri ile uçuş uçak bakım teknis-
yenlerini,

bb) Uçuş eğitmeni: Genel Müdürlük tarafından uçuş eğitmeni olarak görev yapmak
üzere yetkilendirilmiş, havacılık personeline eğitim veren kişiyi,

cc) Üretim kuruluşu: Üretim yapmak üzere Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilmiş
kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere ait işletmeleri,

çç) VFR: Açık hava koşullarında, bir hava aracının yeri görerek seyrüseferine devam
etmesine izin verilen kuralları,

dd) Yer hizmetleri kuruluşu: 28/8/1996 tarihli ve 22741 sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan Havaalanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği (SHY-22) hükümlerine uygun olarak havaa-
lanlarında yer hizmetleri yapmak üzere çalışma ruhsatı alan özel hukuk tüzel kişiliği statüsün-
deki kuruluşları,

ifade eder.
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(2) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında yukarıda belirtilen tanımlar dışında, 2920 sayılı
Kanun, 5431 sayılı Kanun ve diğer sivil havacılık mevzuatı ile ülkemizin üyesi bulunduğu
uluslararası sivil havacılık kuruluşları tarafından yayımlanan dokümanlarda belirtilen tanımlar
ve kısaltmalar geçerlidir.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel hükümler

İdari para cezası
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte tanımlanmayıp, Genel Müdürlük tarafından tespit

edilip ilgili kurum ve kuruluşlara uygunsuzluğun giderilmesi için verilen süre içerisinde dü-
zeltilmeyen uygunsuzluklara 5.000 TL idari para cezası ile gerektiğinde ilave idari tedbir uy-
gulanır.

(2) Ek-1’de yer almamakla beraber, Genel Müdürlükçe çıkarılan mevzuatta açıkça be-
lirtilmek sureti ile idari para cezası uygulanacağı ifade edilen aykırılıklar ile bulguların tespiti
halinde 2920 sayılı Kanunun 143 üncü maddesi uyarınca idari para cezası uygulanır. Ek-1’de
yer alan bulgulara ise belirtilen miktarda idari para cezası uygulanır.

(3) Sivil havacılıkta gönüllü raporlamayı teşvik etmek ve SMS kültürünü geliştirmek
için aşağıdaki esaslar dahilindeki ihlallere idari para cezası uygulanmaz:

a) Yapılan ihlaller yapılış tarihinden itibaren en geç 1 ay içinde ihlalin tekrarlanmaması
için kök sebeplerini içerecek şekilde önleyici, düzeltici önlemlerin ne olduğunu açıklayan ve
Genel Müdürlük tarafından kabul edilen detaylı bir bildirim raporunun Genel Müdürlüğe su-
nulmuş olması.

b) Yapılan ihlalin kasıt ile veya bilerek yapılmamış olması, yapılan ihlalden ilgili kurum,
kuruluş ve gerçek kişi maddi bir kazanç temin etmemiş olması, ihlalin bu amaçla yapılmamış
olması.

c) Genel Müdürlüğe yapılan gönüllü bildirimin Genel Müdürlük tarafından planlanan
denetim tarihinden en geç 1 ay öncesinden yapılmış olması.

ç) FDM kayıtlarından ilgili havayolu tarafından tespit edilen ihlaller, gerekli önlemlerin
alınması ve Genel Müdürlük denetimlerinde istendiğinde ibraz edilmesi.

(4) Genel Müdürlüğe sunulan raporun uygun bulunmaması halinde, ihlale bu Yönet-
meliğin öngördüğü idari para cezası uygulanır.

(5) Gönüllü raporlamaya rağmen aynı ihlalin bir yıl içinde tekrarlaması halinde mütea-
kip ihlaller idari para cezasından istisna edilmez.

(6) Genel Müdürün onayı olmadan idari para cezası kararı verilemez. Genel Müdürün
onayının alınmasını müteakip, idari para cezası 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Ka-
nununa göre ilgili kişiye tebliğ edilir.

Kural tanımaz yolcular
MADDE 5 – (1) Kural tanımaz yolcunun bu Yönetmelikte belirlenen ihlallerden birini

uyarıya rağmen sürdürmeye devam etmesi halinde ihlale ait tutanak, uçağın kaptanı ile uçağın
iki kabin memuru olmak üzere üç kişinin tutacağı bir tutanak ile tespit edilir. Bu tutanakta ilgili
kişinin adı soyadı, Türk vatandaşı ise T.C. kimlik numarası ve tespit edilebiliyor ise adres bil-
gileri yer alır. Yabancı uyruklu yolcuların ise adı, soyadı ve pasaport numarası ile tespit edile-
biliyor ise adres bilgileri yer alır.

(2) Kural tanımaz yolcu hakkında tutanak tutulabilmesi için kendisine, eyleminin Genel
Müdürlük talimatlarına aykırı olduğu, sonlandırmaması halinde ilgili kişi hakkında bu Yönet-
meliğe göre belirtilen miktarda idari para cezası uygulanması için tutanak tutulacağı hakkında
sözlü ikazın yapılması gerekir.

(3) Kural tanımaz yolcu hakkındaki tutanak ilgili havayolunun tutanakta imzası olan
kendi personeli ile yapacağı inceleme ve mutabakat sonrasında kalite sistem yöneticisi ve so-
rumlu müdürün ortak imzası ile Genel Müdürlüğe gönderilir. Genel Müdürlük gerektiğinde
konu ile ilgili havayolundan ve ilgililerden ilave bilgi ve belge isteyebilir.

(4) Kural tanımaz yolcu ile ilgili uygulanan cezalara itirazlarda ispat sorumluluğu ilgili
havayoluna aittir.

Diğer idari yaptırımların uygulanması
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelikte düzenlenen ihlaller için düzenlenen idari para ceza-

larının uygulanması diğer mevzuat hükümleri uyarınca düzenlenen idari yaptırımların uygu-
lanmasını engellemez.

Sayfa : 28                               RESMÎ GAZETE                                 29 Ocak 2013 – Sayı : 28543

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 28



İhlaller
MADDE 7 – (1) Aynı gerçek veya tüzel kişiler tarafından gerçekleştirilen aynı veya

farklı ihlallerin her biri ayrı ayrı belirtilmek suretiyle birden fazla idari para cezası verilebilir.
(2) Bir fiil hem idari para cezasına konu olup hem de suç olarak tanımlanmış ise, sadece

suçtan dolayı yaptırım uygulanmasını teminen Genel Müdürlük tarafından yetkili Cumhuriyet
Başsavcılığına ihbarda bulunulur. Ancak, suçtan dolayı yaptırım uygulanamayan hallerde ka-
bahat dolayısıyla 2920 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde idari para
cezası verilir.

Tespit edilen aykırılıkların süresi içerisinde giderilmemesi
MADDE 8 – (1) Genel Müdürlük tarafından tespit edilen ve idari para cezası uygulan-

mış aykırılıkların düzeltilmesi için ilgilisine verilen süreler içerisinde söz konusu aykırılıkların
giderilmemesi durumunda tespit edilen her bir bulgu için ilgilisine onbin Türk Lirası idari para
cezası uygulanır.

İdari para cezalarının ödeme süresi ve yeri, gelir kaydı ve tahsili
MADDE 9 – (1) İdari para cezası, idari yaptırım kararının tebliğinden itibaren bir ay

içinde Genel Müdürlüğün hesabına ödenir.
(2) İdari para cezasını, 11 inci maddede belirtilen kanun yoluna başvurmadan önce öde-

yen kişiden cezanın dörte üçü tahsil edilir. Peşin ödeme, kişinin bu karara karşı kanun yoluna
başvurma hakkını etkilemez.

(3) İdari para cezasına muhatap olanın ekonomik durumunun müsait olmaması halinde
idari para cezasının ilk taksitinin peşin ödenmesi koşuluyla, bir ay içersinde vergi dairesine
müracaat edilmesi halinde, bir yıl içinde ve dört eşit taksit halinde ödenebileceğine ilgili vergi
dairesince karar verilebilir. Taksitlerin zamanında ve tam olarak ödenmemesi halinde idari para
cezasının kalan kısmının tamamı tahsil edilir.

(4) Kesinleşen idari para cezalarının ödeme süresi içinde ödenmemesi veya taksitlen-
dirilmesi durumunda taksitlerin tam ve zamanında ödenmemesi halinde, ödenmeyen idari para
cezaları, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
hükümlerine göre ilgili vergi dairesince takip ve tahsil edilir.

(5) İdari para cezaları genel bütçeye gelir kaydedilir.
Yeniden değerleme
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelikte belirlenen idari para cezası 5326 sayılı Kanunun

17 nci maddesinin yedinci fıkrasına uygun şekilde yeniden değerleme oranında arttırılarak uy-
gulanır. Yeniden değerleme yapılarak belirlenen idari para cezası alt sınırları Genel Müdürlüğün
internet sayfasında duyurulur.

(2) İdari para cezası karşılıkları yeniden değerlemeye göre 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı
Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve Maliye Ba-
kanlığınca ilan edilen alt sınırın altında olamaz.

İdari yaptırım kararlarına itiraz
MADDE 11 – (1) İdari para cezalarına karşı, tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde

sulh ceza mahkemesine başvurabilir. Bu süre içerisinde başvurunun yapılmamış olması halinde
idari para cezaları kesinleşir.

hüküm bulunmayan hallerde yapılacak işlemler
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte açıkça düzenlenmemiş olmakla birlikte, gerçek ve

tüzel kişilerin 2920 sayılı Kanunun 143 üncü maddesine göre Genel Müdürlüğün sivil havacı-
lığı düzenlemek maksadıyla aldığı önlemlere aykırı durumların, ilgili ihtisas biriminin bağlı
olduğu Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında ilgili ihtisas biriminde görev alan kişilerden se-
çilecek toplam üç kişilik bir komisyon tarafından tespit edilmesi ve Genel Müdürün uygun
bulması halinde de idari para cezası verilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son hükümler

Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKALARIN DESTEK hİZMETİ ALMALARINA İLİŞKİN

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/11/2011 tarihli ve 28106 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların

Destek Hizmeti Almalarına İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin altıncı ve yedinci fıkraları

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Başka şirket bünyesinde istihdam edilen personel, 1 inci maddenin ikinci fıkrasının

(a) bendinde sayılan işlerde, çağrı merkezi, müşteri ziyareti şeklinde yapılanlar dâhil pazarlama,

veri girişi, dosyalama, arşiv, yönetici asistanlığı, bankanın idari işlerinin takibi, bilgi sistemleri

gibi hizmet alanlarında, bankada geçici veya sürekli olarak çalıştırılabilir. Bu kapsamdaki per-

sonele verilecek sisteme erişim, veriye erişim veya veriyi görme yetkisi işin gerektirdiği bilgiyi

kapsayacak sekilde sınırlandırılmalıdır.”

“(7) Başka şirket bünyesinde istihdam edilmekle birlikte bankada geçici veya sürekli

olarak çalışan personel aracılığıyla yapılanlar hariç olmak üzere, destek hizmeti kuruluşlarından

sağlanacak pazarlama faaliyeti mevduat veya katılım fonu kabulü hariç bireysel nitelikli ürün

ve hizmetlerin ve kredi kartlarının pazarlanması ile sınırlıdır. Bankalarca mevduat veya katılım

fonu kabulü dışındaki faaliyetlerinden herhangi birinin pazarlanması konusunda destek hizmeti

alınması durumunda, pazarlama faaliyetleri münhasıran ikinci el satış yapan yerler hariç olmak

üzere oto bayilerinde, emlak ofislerinde, çağrı merkezleri kullanılarak, şube içerisinde hizmet

sunularak veya internet, televizyon, telefon, elektronik hizmet birimleri ve mevzuat ile izin ve-

rilen diğer dağıtım kanalları yoluyla gerçekleştirilebilir. Pazarlama hizmeti alımına ilişkin ola-

rak ilgili diğer mevzuatta yer alan usul ve esaslar saklıdır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(2) Denetim komitesi, destek hizmeti alınmasında bankanın iç sistemlerinin etkin ve

yeterli bir şekilde işletilmesini veya iç kontrol ya da iç denetim faaliyetlerinin yürütülmesini

engelleyici ya da risk doğurucu herhangi bir hususun oluşup oluşmadığı ve destek hizmeti ku-

ruluşunun nitelikli pay sahiplerinin ve şirketi temsil ile yetkili yöneticilerinin 6 ncı maddede

belirlenen şartları idame ettirip ettirmedikleri hususlarında, en az yılda bir banka yönetim ku-

ruluna sunmak üzere bir değerlendirme raporu hazırlar.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

5/11/2011 28106
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
BANKALARIN İÇ SİSTEMLERİ hAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/6/2012 tarihli ve 28337 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların
İç Sistemleri Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (o) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(o) Bankanın alacağı destek hizmetine ilişkin risk değerlendirmesi yapmak, değerlen-
dirmelerini bir rapor halinde yönetim kuruluna sunmak, hizmet alınması halinde de sözleşme
süresince, yılda bir defadan az olmamak üzere, düzenli bir şekilde bu işlemleri tekrarlamak ve
ayrıca, destek hizmeti kuruluşunun sağladığı hizmetlerin yeterliliğini izlemek,”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Başkanı yürütür.

—— • ——
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından:

KOSGEB ORGANLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI hAKKINDA
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 1/6/2011 tarihli ve 27951 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan KOSGEB
Organlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin EK-1 sayılı cetvelindeki Başkan
Yardımcısı satırı, Müdür satırı ve Toplam satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“

”
“

”
“

”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme

ve Destekleme İdaresi Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

28/6/2012 28337

Başkan Yardımcısı 4 - 4

Müdür 36 90 126

Toplam 544 1093 1637

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1/6/2011 27951

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1/12/2011 28129
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Atatürk Üniversitesinden:

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Atatürk Üniversitesi İş Sağlığı ve İş Güven-

liği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetimine ve çalışma-

larına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Atatürk Üniversitesi İş Sağlığı ve İş Güvenliği Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve organ-

ların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (ATAİSİGAM): Atatürk Üniversitesi İş Sağlığı ve İş Güvenliği Uygulama

ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Üniversite Rektörünü,

ç) Üniversite: Atatürk Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer birimlerle iş-

birliği yaparak iş sağlığı ve iş güvenliği konusunda araştırma, bilgilendirme ve uygulamalar

yapmaktır. İş sağlığı ve iş güvenliği uzmanlarının yetiştirilmesi ile ilgili sertifika programları

hazırlayarak eğitim vermek ve Üniversite içinde ve dışında ilgili platformlarda iş güvenliği so-

runlarıyla ilgili faaliyetlerde bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde

bulunur:

a) Ülkemizde iş sağlığı ve iş güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak için çalışmalar

yapmak.
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b) Üniversitedeki iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili birimleri bir araya getirerek koordi-

nasyonu sağlamak.

c) Bölgemizde bulunan işletmeleri iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilendirerek

Avrupa Birliği uyum programları çerçevesinde güvenlik standartları oluşturmaya çalışmak.

ç) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitim programları düzenleyerek iş güvenliği uzman-

ları yetiştirmek.

d) İş kazaları, meslek hastalıkları ve risk analizleri konusunda bilimsel araştırma faali-

yetlerinde bulunmak.

e) İş sağlığı ve iş güvenliği konusunda ulusal veya uluslararası projeler yapmak veya

diğer kurumlarla proje bazında işbirliği yapmak.

f) Merkez öncülüğünde ulusal ve uluslararası panel, konferans, seminer, kongre, sem-

pozyum, sergi ve benzeri faaliyetlerde bulunmak.

g) Üniversitede yürütülen lisans ve lisansüstü derslerde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin

konulara daha fazla yer verilmesini sağlamak.

ğ) Yönetim kurulunun belirleyeceği diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları; Müdür ve Yönetim Kuruludur.

Müdür ve müdür yardımcısı

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üni-

versite öğretim üyeleri arasından üç yıl süre için Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten

Müdür tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine, kalan

süreyi tamamlamak üzere, Rektör tarafından aynı yöntemle yenisi görevlendirilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir veya iki kişiyi kendisine yardımcı ol-

mak üzere, üç yıl süre ile müdür yardımcısı olarak görevlendirilmesi için Rektöre öneride bu-

lunur. Süresi dolmadan görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine aynı yöntemle yenisi

görevlendirilir. Müdürün görevi sona erince müdür yardımcısının da görevi sona erer.

(3) Müdür yardımcısı, Müdürün verdiği görevleri yapar. Müdürün görevi başında bu-

lunmadığı zamanlarda müdür yardımcısı Müdüre vekâlet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi belirlemek ve toplantıya başkanlık

etmek,

c) Yönetim Kurulu kararlarını yürütmek,

ç) Merkezin ve bağlı birimlerin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak,
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d) Merkez birimlerinin de görüşünü alarak; bina, araç-gereç ve benzeri fiziksel ihtiyaç-

lar ile personel ihtiyaçlarını Rektörlüğe bildirmek,

e) Yılsonu çalışma raporlarını, yeni yıl çalışma programını hazırlamak ve bunları Yö-

netim Kuruluna sunmak.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Müdürün önerisi üzerine Rektör tara-

fından görevlendirilecek Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyelerinden altı

üye olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolmadan ayrılan üyenin

yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni üye görevlendirilir. Süresi biten üye

yeniden görevlendirilebilir.

(3) Yönetim Kurulu ayda en az bir defa toplanır. Müdür gerekli gördüğü durumlarda

veya üyelerden en az beşinin yazılı talebi üzerine Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır.

(4) Yönetim Kurulu toplantısına üst üste üç defa mazeretsiz katılmayan üyenin üyeliği

kendiliğinden sona erer.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışması ve yönetimi ile ilgili kararlar almak,

b) Müdürün Merkezle ilgili önerilerini değerlendirmek,

c) Merkezin eleman ihtiyacını belirlemek ve gerekli personelin temini için Müdüre bil-

dirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son hükümler

Çalışma birimleri

MADDE 12 – (1) Merkez bünyesinde; görevleri, çalışma usul ve esasları Yönetim Ku-

rulu tarafından belirlenen ve Rektör tarafından açılmasına onay verilen çeşitli çalışma birimleri

oluşturulabilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı Müdürün öne-

risi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek

personel tarafından karşılanır.

hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Bahçeşehir Üniversitesinden:

BAhÇEŞEhİR ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ-KAFKASYA UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bahçeşehir Üniversitesine bağlı olarak ku-
rulan Bahçeşehir Üniversitesi Karadeniz-Kafkasya Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacı,
faaliyet alanları, organları ve bu organların görevleriyle ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bahçeşehir Üniversitesine bağlı olarak kurulan, Bah-
çeşehir Üniversitesi Karadeniz-Kafkasya Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet
alanlarına, organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci madde-
sinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Bahçeşehir Üniversitesi Karadeniz-Kafkasya Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Bahçeşehir Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Bahçeşehir Üniversitesini,
e) Üniversite Yönetim Kurulu: Bahçeşehir Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Balkanlardan Orta Asya’ya uzanan bölge ve bu böl-
gede yer alan ülkelerle ilgili tarihi, ekonomik, sosyolojik, siyasal ve hukuki alanlarda bilimsel
araştırma, uygulama, eğitim-öğretim ve dokümantasyon çalışmaları yapmak, talep etmeleri
halinde ilgili resmi ve özel kuruluşlara yardımcı olmak ve onlarla işbirliği içinde çalışmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, 5 inci maddede öngörülen amacına ulaşabilmek için aşağıdaki
faaliyetlerde bulunur:

a) Araştırmalar yapmak ve yaptırmak; bu konularda raporlar hazırlamak, projeler yü-
rütmek, yayın yapmak.
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b) Ulusal ve yabancı akademik kuruluşlar ve araştırma kurumlarıyla işbirliği yaparak
ulusal ve uluslararası eğitim programları düzenlemek.

c) Sertifikalı veya sertifikasız eğitim ve öğretim programları düzenlemek.
ç) Konferans, sempozyum, çalıştay, seminer, sergi ve benzeri çalışma ve etkinliklerde

bulunmak.
d) Kamuoyunu bilgilendirici tanıtım, gösteri, festival gibi etkinlikler yapmak veya bu

tür etkinliklere katkıda bulunmak.
e) Kamuoyunu bilgilendirici görsel veya işitsel materyal hazırlamak ve yayınlamak,

bu tür materyallerin oluşturulmasına katkıda bulunmak.
f) Yurt dışında ve yurt içinde aynı konularda çalışan bilimsel kuruluşlar ile resmi ve

özel kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, ortak faaliyetler tasarlamak ve yürütmek.
g) Üniversite olanaklarından yararlanarak veri tabanları hazırlamak.
ğ) Üniversitede öğrenim gören her düzeydeki öğrenciyi, Merkezin faaliyet konularında

araştırma yapmaya yöneltmek ve araştırmalarına destek vermek.
h) Faaliyet konularına giren araştırma ve çalışmaları yürütmek üzere çalışma grupları

oluşturmak.
ı) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kamu kuruluşlarına ve özel kuruluşlara ücretli

ya da ücretsiz danışmanlık ve bilirkişilik hizmeti vermek.
i) Araştırma, inceleme ve eğitim çalışmalarının gerçekleştirilmesinde yerli ve yabancı

uzmanlardan yararlanmak.
j) Amacının gerçekleşmesine hizmet edecek şekilde Türkçe ve yabancı dilde yayınlar

yapmak.
k) Ulusal ve uluslararası araştırma projelerinin gerçekleşebilmesi için gerekli koordi-

nasyonu yürütmek, bu projeler için destek veya fon sağlamak.
l) Amacı ile ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Organların Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalarda bulunan Üni-
versite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi
sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla süre ile görev başında
bulunamaması durumunda görevi sona erer ve yeni bir Müdür görevlendirilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite çalışanlarından
bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar.

(3) Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda, yerine Müdür Yardımcısı vekalet
eder. Müdür, aynı usulle görevden alınabilir.
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Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Bu Yönetmelikte öngörülen zamanlarda ve gerekli gördüğü hallerde Yönetim Ku-

rulunu toplantıya çağırmak.

c) Merkezin faaliyetlerinin, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amacı doğ-

rultusunda yürütülmesini sağlamak.

ç) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, Yönetim Kurulunda alınan kararları uygula-

mak.

d) Merkezin idari işlerini yürütmek.

e) Yıllık çalışma, faaliyet programları ve faaliyet raporlarını hazırlayıp, Yönetim Ku-

rulunun görüşünü alarak, kabul edilen faaliyet raporlarını onay için Rektöre sunmak.

f) Merkezin faaliyetleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla temasa ge-

çerek, Merkezin faaliyet konusu ve amacına uygun projelerin yürütülmesi ve bunlara ulusal

ve uluslararası zeminde destek ve mali kaynak sağlanması girişimlerinde bulunmak.

Müdür yardımcısı

MADDE 10 – (1) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite

çalışanlarından bir kişiyi Müdür Yardımcısı olarak üç yıl süre ile görevlendirmek üzere Rek-

törün onayına sunar.

Müdür yardımcısının görevleri

MADDE 11 – (1) Müdür Yardımcısının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Müdürün bulunmadığı zamanlarda Müdürün görevlerini yerine getirmek.

b) Görevlerini yerine getirmesinde Müdüre yardımcı olmak.

c) Müdürün verdiği yetki çerçevesinde, Merkezi yönetmek, temsil etmek ve Merkezle

ilgili diğer işlerin yürütülmesini sağlamak.

Yönetim kurulu

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdürün teklifi üzerine

Üniversite öğretim elemanları arasından Üniversite Yönetim Kurulunun uygun bulduğu kişi-

lerin Rektör tarafından üç yıllık süreyle görevlendirilmesiyle toplam beş üyeden oluşur. Üyelik

süresi sona erenler, aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Üyelerden, görev süresi dolmadan önce üyelikten ayrılanların yerine, Müdürün tek-

lifi üzerine Üniversitenin öğretim elemanları arasından aynı usulle yeni üye görevlendirilir. Bu

üyeler, yerine görevlendirildikleri üyenin görev süresi sonuna kadar görev yaparlar.

(3) Yönetim Kurulu, ayda en az bir kez olmak üzere, Müdürün daveti üzerine ve Müdür

tarafından belirlenen gündemle toplanır. Müdürün uygun görmesi halinde, toplantı öncesi ve

sırasında üyelerden gelen öneriler üzerine, gündeme başka hususlar eklenebilir.

(4) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğu

ile alınır. Yönetim Kurulu raportörlüğü; Müdür, Müdür Yardımcısı veya Müdürün görevlendi-

receği Yönetim Kurulu üyesi tarafından yapılır. Mazeretsiz üst üste üç kez Yönetim Kurulu

toplantısına katılmayan üyenin üyeliği sona ermiş sayılır.
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Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amacı ve faaliyet alanlarıyla ilgili konularda kararlar almak.

b) Müdür tarafından hazırlanan yıllık çalışma planını, gündemde bulunan araştırma ve

eğitim projelerini görüşüp karara bağlamak.

c) Merkezin yıllık çalışma ve faaliyet programları ile raporlarını hazırlamak.

Danışma kurulu

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunca Merkezin faaliyet alanlarında

çalışan, tecrübeli kişiler arasından Rektör tarafından görevlendirilen üyelerden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Üyelik süresi sona erenler yeniden

görevlendirilebilirler.

(3) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez olmak üzere, Müdürün daveti üzerine toplanır.

(4) Müdür, gerektiğinde Danışma Kurulu üyelerini düşünce ve deneyimlerinden yarar-

lanmak, görüşlerini almak ve Merkezin faaliyetleri hakkında bilgi vermek üzere toplantıya ça-

ğırabilir.

Danışma kurulunun görevleri

MADDE 15 – (1) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin amacı ve faaliyet alanları doğ-

rultusunda, Merkezin faaliyetlerine yönelik görüş ve önerilerini Müdüre ve Yönetim Kuruluna

sunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son hükümler

Personel ihtiyacı

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

nunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşı-

lanır.

Sertifika programları

MADDE 17 – (1) Merkez, ilgili mevzuat hükümlerine göre sertifika programları aça-

bilir. Sertifika programlarının yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar, Yönetim Kurulunun önerisi

üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde  2547 sayılı Kanun

ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinden:
İSTANBUL SABAhATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ

SATIN ALMA VE İhALE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinin ih-

tiyaçları dikkate alınarak her türlü alım-satım, yapım, inşaat, hizmet, kiralama, taşıma ve ben-
zeri işlerin verimlilik ilkeleri doğrultusunda, en uygun değer ve şartlarla, serbest piyasa orta-
mında temin edilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinin ihtiyaç duy-

duğu her türlü alım-satım, yapım, inşaat, hizmet, kiralama, taşıma ve benzeri işlerin yapılması
ve yaptırılmasına ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununa ve 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek
123 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alım-satım: Taşınır ve taşınmaz varlıklar ile her türlü ihtiyaç maddeleri, hizmet ve

hakların en iyi şekilde, uygun değer ve şartlarla zamanında alım ve satımını,
b) Başkan: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını,
c) Başkan Yardımcısı: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan

Yardımcısını,
ç) Birim: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinin eğitim-öğretim birimleri ile idari

birimlerini,
d) Genel Sekreter/Sekreterlik: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Genel Sekreterini/

Sekreterliğini,
e) Hizmet: İlgili mevzuata göre çalıştırılan aylıklı, ücretli, yevmiyeli ve sözleşmeli per-

sonel istihdamı hariç olmak üzere, gerçek veya tüzel kişilere ücret karşılığında yaptırılacak
araştırma, etüd, plan, proje, proje kontrollük, periyodik bakım anlaşmaları, tamirat ve tadilat,
müteahhitlik, fuar organizasyonları, müşavirlik ve her türlü hizmet satın alma işlerini,

f) Kiralama: Taşınır ve taşınmaz mallarla, hakların kiralanması ve/veya kiraya veril-
mesini,

g) Mütevelli Heyeti: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
ğ) Rektör/Rektörlük: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörünü/Rektörlüğünü,
h) Satın Alma Birimi: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Bütçe Daire Başkanlığına

bağlı satın alma birimini,
ı) Satın Alma Komisyonu: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi satın alma ve ihale

komisyonunu,
i) Yapım: Her türlü inşaat, imalat, teknik onarım, yıkma değiştirme, iyileştirme ve mon-

taj işlerini,
j) Yüklenici: İşi yapmak üzere kendisiyle sözleşme imzalanan istekliyi,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Satın Alma İşlerinde Yetkili Organlar ve Satın Alma İşlemleri

Satın alma ve ihale işleriyle ilgili kişi ve komisyonlar
MADDE 5 – (1) Üniversitenin harcama yetkilisi Mütevelli Heyetidir. Mütevelli Heyeti

bu yetkisini kısmen veya tamamen Başkana, Başkan Yardımcılarına, Mütevelli Heyeti Üyele-
rine ve üniversite personeline devredebilir.

(2) Satın alma ve ihale komisyonlarına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Satın alma ve ihale komisyonu; Rektörün önerisi ile Mütevelli Heyeti tarafından gö-

revlendirilecek en az üç üyeden oluşur. Komisyon başkanını, Mütevelli Heyeti Başkanı belirler.
Satın alma ve ihale komisyonunun görevi; satın alınacak mal ve hizmetin konusu itibarıyla
teknik görüş gerektiren hallerde, Rektörlüğe gerekli teknik bilgilerin sunulması ile Rektörlük
tarafından Komisyona havale edilen ihale işlerinde satın alma ve ihale hakkında karar vermek.

b) Muayene ve kabul komisyonu; ihale konusu işlerin tamamlanmasını müteakip, işin
istenilen vasıfta olduğunun tespitine yetkili olarak Rektörlükçe görevlendirilecek en az üç üye-
den oluşur. İhale bedelinin ödenmesi için, muayene ve kabul komisyonunun uygunluk içeren
kararı imzalayıp Rektörün onaylaması gerekir.

c) Mütevelli Heyetçe uygun görülmesi halinde satın alma ve ihale komisyonuna yar-
dımcı olmak üzere teknik komisyon/komisyonlar da kurulabilir. Kurulacak komisyonlarda en
az bir Mütevelli Heyeti temsilcisi bulunur. Komisyon kararlarının kesinleşmesi için Mütevelli
Heyet temsilcisinin uygunluk onayı vermesi şarttır.

ç) Komisyonlar üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğu ile karar verir. Aynı üye her
iki komisyonda birden görev alamaz.

Satın alma ve ihale esasları
MADDE 6 – (1) Satın alma ve ihale esasları şunlardır:
a) Cari yıl bütçesinde yer almayan kalemden harcama yapılması Başkan ve/veya Başkan

Yardımcılarının yetkisindedir.
b) Mal ve hizmet alımı mümkün olan en uygun şartlarda ilk elden yapılır.
c) Mal ve hizmet alımlarında; en uygun fiyat, ödeme planı, zamanında teslim, bakım

ve kalite şartlarını taşıyan teklif tercih edilir.
ç) Üniversitenin kısa ve uzun dönemdeki ihtiyaçlarının tespitinde, eğitim hizmetlerinin

aksamaması; ancak gereksiz mal stoklarından kaçınılması için Üniversite tarafından gerekli
tedbirler alınır.

d) İhalelerde şartname ve sözleşmeler kolaylıkla incelenebilir ve anlaşılabilir şekilde
hazırlanır. Davet edilen her firmaya mal ve hizmet alımına ait açıklayıcı bilgiler verilir ve re-
kabet için birden fazla firmanın teklif vermesi sağlanır.

Satın alma ve ihale talepleri
MADDE 7 – (1) Akademik ve İdari birimler, ihtiyaç duyulan mal veya hizmetin bütün

özelliklerini açıklayan taleplerini Rektörlüğe iletirler.
(2) Rektör, talepleri inceledikten sonra; işin gereği için Satın Alma ve İhale Komisyo-

nuna veya Genel Sekretere iletir.
(3) Genel Sekreter, talepleri Mütevelli Heyetçe belirlenen yetkilendirmeler çerçevesinde

onay makamına sunar. Onaydan sonra talep/talepler, Bütçe Daire Başkanlığına bildirilir.
(4) Satın alma talebi veya onayı otomasyon sistemi üzerinden de yapılabilir.

29 Ocak 2013 – Sayı : 28543                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 45

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 45



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Satın Alma ve İhale Usulleri ile Teslim Alma ve Ödeme

Satın alma ve ihale usulleri
MADDE 8 – (1) Satın alma ve ihalelerde aşağıdaki usullerden biri uygulanır:
a) Doğrudan temin usulü,
b) Açık teklif usulü,
c) Kapalı teklif usulü,
ç) Pazarlık usulü.
(2) Satın alma ve ihalelerde en az üç teklif alınır. Mütevelli Heyetince belirlenen yet-

kilendirmeler çerçevesinde mali konularda en alt yetkilendirme diliminde olan satın almalarda
üç teklif alınma şartı aranmaz.

(3) Taleplerin karşılanmasında hangi usulün uygulanacağına Rektör karar verir.
Doğrudan temin usulü
MADDE 9 – (1) Aşağıdaki hallerde doğrudan temin usulü uygulanır:
a) Önceden alımı yapılan mal, demirbaş, teknoloji ve hizmetlerle uyumun ve standar-

dizasyonun sağlanması için ilk alım yapılan kişi veya kurumdan yapılan alımlar,
b) Mal ve hizmet sağlayıcının tek bir kişi olması durumunda yapılan alımlar,
c) Ani veya olağanüstü durumlar nedeniyle yapılacak acil alımlar,
ç) Konaklama ve seyahatlere ilişkin alımlar,
d) Fikri ve sınai mülkiyet hakları alımları,
e) Her türlü alanda danışmanlık ve projelendirme hizmetleri alımları,
f) Alanında uzmanlaşmış sanatçı, bilim insanı, kişi ve kuruluşlara yaptırılan sanatsal,

bilimsel ve teknik özelliklere sahip işlere ilişkin mal ve hizmet alımları,
g) Gayrimenkul kiralama ve satın alımları,
ğ) Günlük ihtiyaç ve her türlü sarf malzemeleri, yedek parçalar, temizlik işleri, gıda

gibi olağan hizmetler, küçük donanım ve yazılım alımları,
h) Pazarlık imkânının bulunmadığı büyük alışveriş merkezlerinden yapılacak satın alım-

lar,
ı) Bedeli ne olursa olsun elektrik, telefon, internet, kablo tv, su, iletişim, reklam ve ilan,

posta, kargo ve benzeri abonman sözleşmesine veya akaryakıt, köprü, vapur, feribot, tercihli
yol gibi ücretleri tarifeye bağlanmış her türlü işlerle ilgili alımlar,

i) Laboratuvar sarf malzemeleri alımları,
j) Süreklilik arz eden hizmet alımlarında, sözleşme süresi tamamlandığı halde işe aynı

yüklenici ile devam edilmek istendiği takdirde sözleşmede belirtilen fiyat veya devresel fiyat
artışları dışında bir fiyat artışı yapılmamış olması kaydıyla, yeni bir satın alma talebi yapılma-
sına gerek duyulmadan yapılacak hizmet alımları,

k) Mütevelli Heyetçe belirlenen yetkilendirmeler çerçevesinde mali konularda en alt
yetkilendirme diliminde olan ve yukarıda sayılanlar dışında kalan satın alımlar.

(2) Satın alma yetkilisi; alım-satım veya kiralamalarda, istekli veya isteklilerden alım-
satım veya kiralama şartlarını elektronik posta, faks veya mektup yoluyla temin edebilir. Gö-
rüşmeler sonunda seçilen isteklilerden nihai teklif alınır ve alım sonuçlandırılır.

Açık teklif usulü
MADDE 10 – (1) Açık teklif usulü; niteliği itibariyle açık teklif alınmasında fayda gö-

rülen veya kapalı teklif istenilmesinin zaman kaybına sebep olacağı hallerde, yazılı tekliflerin
açık olarak veya faks, e-posta ya da internet ortamında alınması suretiyle yapılan usuldür. En
uygun teklif sahibi ile yeniden pazarlık yapılabilir.
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Kapalı teklif usulü
MADDE 11 – (1) Kapalı teklif usulünde, teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu

bir zarfa konulduktan sonra kapatılır. Zarfın üzerine teklif veren firma veya şahsın ismi, teklif
verdiği konu, açıkça yazılır. Zarfın kapanan kısmı teklif veren tarafından imzalanır. Teklif mek-
tubunun şartnameye uygun olarak hazırlanması, istenen belge ve ek bilgilerin verilmesi gerekir.
Teklif mektuplarında teklif edilen fiyatların rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça
yazılması, teklif mektuplarının teklif veren tarafından imzalanması gerekir. En uygun teklif
sahibi ile yeniden pazarlık yapılabilir.

Pazarlık usulü
MADDE 12 – (1) Pazarlık usulünde işin nitelik, özellik ve gereğine göre belirlenen en

az üç istekliden yazılı teklif alınır. Aranan şartları taşıyan isteklilerle alım, satım, inşaat veya
kiralama şartları ve bedel üzerinde pazarlık yapılır, ihale ve satın alma sonuçlandırılır.

Teslim alma ve ödeme
MADDE 13 – (1) İhale konusu işlerin tamamlanmasını müteakip, iki iş günü içinde

muayene ve kabul komisyonu toplanır, işin niteliğine uygun olarak tamamlandığına kanaat ge-
tirdiği takdirde kararını onaya sunar. Onaylanan karar tutanağı ödemeye esas olmak üzere Bütçe
Daire Başkanlığına iletilir.

(2) Acil durumlarda ve/veya satın alma ve ihale komisyonunun kararı alınmamış işlerde
ise ödeme yapılabilmesi için talep sahibinin, satın alma biriminin alınan malın/hizmetin uy-
gunluğunu kontrol edip mal ve hizmeti teslim alması gerekir.

(3) Gerekli onayları tamamlanmış olan fatura, Bütçe Daire Başkanlığına iletilerek kaydı
yapılır ve yüklenici ile anlaşılmış ödeme planı çerçevesinde ödenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Şartname ve Sözleşmeler, Teminatlar, İhaleye Giremeyecekler ve

İhalenin Kesinleşmesi

Şartnameler ve sözleşme
MADDE 14 – (1) Yapılacak alımlara ilişkin şartnameler, bu Yönetmelik hükümlerine

göre talep eden birim tarafından hazırlanır, Rektör tarafından onaylanır.
(2) Şartnamelerde, satın alma konusu işlerin her türlü idari ve teknik özelliği belirtilir.

Şartnamelerde işin mahiyetine göre konulacak olan özel ve teknik şartların yanında gerekli
hallerde ek hususlara da yer verilir.

(3) Otomasyon sistemi üzerinden istekte bulunan birimin hazırladığı satın alma tale-
binde bulunan teknik açıklamalar da şartname olarak kabul edilir.

(4) Şartnamelerde aksine bir hüküm bulunmadıkça fiyat ve nitelik açısından en uygun
teklifi veren firma ile pazarlık yapılabilir. Mutabakata varılması halinde yüklenici, sözleşmeyi
imzalamaya ve sözleşmede öngörülmüş ise kesin teminatı yatırmaya davet edilir.

(5) Sözleşmelerde aşağıdaki hususlar yer alır:
a) Alınacak malın/hizmetin net ve ayrıntılı olarak açıklaması; malın tanımı, hizmetin

konusu, yapılacak iş ve şartlar,
b) Alınacak mal/hizmet bedeli, ödeme planı ve gerekli hallerde teminat,
c) Süre, fesih, yenileme şartları,
ç) Gerekli durumlarda damga vergisi, noter tasdiki ve benzeri mali yükümlülükler ve

sigorta sorumlulukları,
d) İşin gereği gibi yapılmaması, süresinde bitirilmemesi gibi hallerde uygulanacak cezai

şartlar ve Üniversite için doğacak haklar.
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Geçici teminat
MADDE 15 – (1) İhaleye gireceklerden işin niteliğine göre ve işin tahmini bedeli üze-

rinden teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere Üniversite tarafından belirlenen oran-
da geçici teminat alınabilir. Teklif alma usulü ile yapılacak alımlarda ise tahmini bedel bildi-
rilmediğinden Üniversite tarafından tespit olunan miktarda geçici teminat alınabilir.

Kesin teminat
MADDE 16 – (1) İhaleye gireceklerden işin niteliğine göre ve işin tahmini bedeli üze-

rinden %  5 oranında kesin teminat alınabilir.
İhalenin kesinleşmesi
MADDE 17 – (1) Fiyat ve nitelik açısından en uygun teklifi veren firma ile yapılan

görüşmeler neticesinde mutabakata varılması halinde onbeş gün içinde sonuç, ilgili yükleniciye
bildirilir ve yüklenici on gün içinde sözleşmeyi imzalamaya ve sözleşmede öngörülmüş ise ke-
sin teminatı yatırmaya davet edilir. Usulüne uygun olarak yapılan davete rağmen, süresi içeri-
sinde sözleşmeyi imzalamayan ve/veya kesin teminatı yatırmayan yüklenici, ihaleyi kaybetmiş
sayılır. Geçici teminatı iade edilmez, Üniversiteye irat kaydedilir.

İhaleye katılamayacak olanlar
MADDE 18 – (1) Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak

kendileri veya başkaları adına, ihale işlemlerine katılamazlar:
a) Üniversite Mütevelli Heyeti Başkanı ve üyeleri, Rektör, İlim Yayma Vakfı üst düzey

yöneticileri; Üniversiteden aylık ve ücret alan kurum mensupları ile bu kişilerin eşleri ve üçün-
cü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hı-
sımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri,

b) İhale kapsamına giren işleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle
görevli olanlar ve bu görevlilerin eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan (bu derece dâhil) ve
ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri,

c) Daha önce kendisine iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak istemeyenler
ile sözleşme yapıldıktan sonra, taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhütle-
rini, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edilenler iki
yıla kadar ihalelere alınmazlar.

ç) İlim Yayma Vakfı yönetim kurulu üyeleri ile bu kişilerin eşleri ve üçüncü dereceye
kadar (bu derece dâhil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kayın hısımları ile ev-
latlıkları ve evlat edinenleri, ortakları, yöneticisi veya temsilcisi bulundukları şirketler,

d) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine dair karar verilenler,
e) İlgili mevzuat hükümlerine göre geçici veya devamlı olarak, 10/12/2003 tarihli ve

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen merkezi yönetim kapsamın-
daki kamu idareleri ile özel kanunlarla kurulmuş bankalar ve iktisadi devlet teşekküllerinin
ihalelerine girmekten men edilmiş olanlar.

(2) Yasak kapsamında olduğu halde ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici
teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit
edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek
ihale iptal edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri, Yükseköğretim Kurulu, Rektörlük ve Mütevelli Heyet kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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TEBLİĞLER

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

KİMYA TEKNİK KOMİTESİNİN OLUŞUMU VE GÖREVLERİNE

DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: SGM/2008-4)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: SGM/2013-1)

MADDE 1 – 18/2/2008 tarihli ve 26791 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimya

Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM/2008-4)’in 3 üncü

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik

Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 10 uncu maddesi ve 3/6/2011 tarihli

ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

Hükmünde Kararnamenin 2 nci, 7 nci ve 27 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlık”

tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (f), (g), (n), (ö)

ve (p) bentleri aşağıdaki gibi değiştirilmiş ve aynı fıkraya (s) bendinden sonra gelmek üzere

aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“b) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye,

c) Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye,”

“f) Ekonomi Bakanlığını temsilen bir üye,

g) Kalkınma Bakanlığını temsilen bir üye,”

“n) Çevre ve Şehircilik Bakanlığını temsilen bir üye,”

“ö) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını temsilen bir üye,

p) Gümrük ve Ticaret Bakanlığını temsilen bir üye,”

“ş) Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı ( PAGEV)’nı tem-

silen bir üye,

t) Kauçuk Derneğini temsilen bir üye,

u) Kompozit Sanayicileri Derneğini temsilen bir üye,

ü) Plastik Pencere Üreticileri Kalite Birliği Derneği (PÜKAB)’ni temsilen bir üye,

v) Boya Sanayicileri Derneği (BOSAD)’ni temsilen bir üye,

y) Müstakil İş Adamları Derneği (MÜSİAD)’ni temsilen bir üye,”

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:
AKRİLONİTRİL İThALATINDA TARİFE KONTENJANI

UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 20/12/2012 tarihli ve 2012/4105 sayılı Bakanlar

Kurulu Kararı eki Akrilonitril İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uya-
rınca, Akrilonitril ithalatında açılan tarife kontenjanının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kulla-
nım usul ve esaslarını düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 20/12/2012 tarihli ve 2012/4105 sayılı Bakanlar Kurulu

Kararı eki Akrilonitril İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar ile 14/4/2010
tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi
Hakkında Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tarife kontenjanı başvuruları ve dağıtımı
MADDE 3 – (1) 20/12/2012 tarihli ve 2012/4105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uya-

rınca, 2926.10.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlu (G.T.İ.P) Akrilonitril ithalatında
açılan 70.000 tonluk tarife kontenjanının dağıtımı söz konusu ürünü üretiminde hammadde
olarak kullanan sanayicilere yapılacaktır.

(2) Tarife kontenjanından faydalanabilmek için, sanayicilerin bu Tebliğin yayımı tari-
hinden itibaren on beş gün içerisinde, EK-1 de yer alan başvuru formu ile EK-2 de yer alan
başvuruya eklenmesi gereken belgeleri tam ve eksiksiz olarak düzenleyerek Ekonomi Bakan-
lığına (İthalat Genel Müdürlüğü) müracaat etmeleri zorunlu olup, başvuruların değerlendiril-
mesinde, Ekonomi Bakanlığı genel evrak kayıt tarihi ve kayıt numarası esas alınacaktır.

(3) Başvurulara ilişkin olarak ihtiyaç duyulması halinde Ekonomi Bakanlığınca (İthalat
Genel Müdürlüğü) EK-1 de yer alan başvuru formu ile EK-2 de yer alan başvuruya eklenmesi
gereken belgeler ile ilgili olarak firmadan ve/veya bu belgeleri düzenleyen kişi, kurum ve ku-
ruluşlardan ek veya açıklayıcı belge ve bilgi talep edilebilir.

(4) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife
kontenjanı miktarının, açılmış olan tarife kontenjanı miktarından daha düşük olması durumunda
talepler tam olarak karşılanır.

(5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife
kontenjanı miktarının açılan tarife kontenjanı miktarından daha fazla olması durumunda ise
dağıtım, geçerli başvuru sayısı, toplam talep miktarı, tüketim miktarı ve/veya ithalat perfor-
mansı çerçevesinde gerçekleştirilir.

(6) Dağıtılan toplam tarife kontenjanı miktarının, açılan tarife kontenjanı miktarından
daha düşük olması halinde, artan miktarın dağıtımı Ekonomi Bakanlığınca yayımlanacak yeni
bir tebliğ ile yapılabilir.

İthal lisansı düzenlenmesi
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılan tarife kon-

tenjanı dağıtımı sonucunda oluşan tahsisat hakkı dikkate alınarak, 2926.10.00.00.00 G.T.İ.P
inde yer alan Akrilonitril için Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı
düzenlenir.

(2) İthal lisansı, bir tanesi tarife kontenjanı tahsisi yapılan firmaya verilmek üzere (firma
nüshası) ve bir tanesi de Ekonomi Bakanlığında kalmak üzere (Bakanlık nüshası) iki nüsha
olarak düzenlenir.
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İthal lisansı geçerlilik süresi
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ çerçevesinde yapılacak ithalat için Ekonomi Bakanlığınca

(İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenen ithal lisansları, 31/12/2013 tarihine kadar (bu tarih dâhil)
geçerli olup, bu süre uzatılamaz.

Gümrük beyannamesinin tescili
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamında ithal edilecek ürünlere ilişkin gümrük beyan-

namelerinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır.
İthal lisansı devri
MADDE 7 – (1) İthal lisansı kapsamındaki ithalatın, ithal lisansı sahibi firma tarafından

yapılması zorunludur. İthal lisansı üçüncü kişilere devredilemez.
Gümrük idaresince yapılacak işlemler
MADDE 8 – (1) İthal lisansı kapsamında yapılan ithalata ilişkin gerekli düşümler ilgili

gümrük idaresi tarafından ithal lisansının firma nüshasının arka yüzüne işlenerek imza ve mü-
hür altına alınır. Bu sayfada yer kalmaması halinde ise yeni sayfa ilave edilerek ilave edilen
sayfa adedi ithal lisansı firma nüshasının aslına derç edilerek imza ve mühür altına alınır.

İthal lisansının zayii
MADDE 9 – (1) İthal lisanslarının kaybolması, kullanılamaz hale gelmesi ve bu duruma

ilişkin gazete ilanı ve/veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeler ile başvurulması halinde,
Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) üzerine "Zayi olmasından dolayı yeniden
düzenlenmiştir" şeklinde şerh düşülerek, ithal lisansının kullanılmamış olan kısmı için yeni
ithal lisansı düzenlenebilir.

(2) Lisansın zayi olması durumunda yapılan işlemler, Ekonomi Bakanlığınca (İthalat
Genel Müdürlüğü) Gümrük ve Ticaret Bakanlığına (Gümrükler Genel Müdürlüğü) ve firmaya
bildirilir.

İthal lisansının revizesi
MADDE 10 – (1) İthal lisansının üzerinde kayıtlı hususlara ilişkin olarak ihtiyaç olması

halinde, Ekonomi Bakanlığı (İthalat Genel Müdürlüğü) resen değişiklik yapabilir. Adına ithal
lisansı düzenlenen firma tarafından, ithal lisansı firma nüshasının aslı ve değişiklik talebine
ilişkin ilgili bilgi ve belgeler ile birlikte başvurulması halinde, ithal lisansına ilişkin revize ta-
lepleri Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) sonuçlandırılır.  Söz konusu başvu-
runun, adına ithal lisansı düzenlenmiş olan firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya tem-
silciler tarafından yapılması gerekmektedir.

(2) İthal lisansının miktarının artırılmasına ve lisans süresinin uzatılmasına yönelik ta-
lepler değerlendirmeye alınmaz.

İthal lisansının iadesi
MADDE 11 – (1) İthal lisansının geçerlilik süresinin bitmesini müteakip, on beş gün

içerisinde firmalara verilen nüshanın aslı Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) iade
edilir.

hüküm bulunmayan haller
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda, 20/12/1995 tarihli ve 95/7606

sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mev-
zuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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EK-1

AKRİLONİTRİL İThALATINDA UYGULANAN
TARİFE KONTENJANINDAN YARARLANMAK VE İThAL LİSANSI ALMAK

İÇİN BAŞVURU FORMU ÖRNEĞİ

Tarih…/…/…..

EKONOMİ BAKANLIĞINA
(İthalat Genel Müdürlüğü)

20/12/2012 tarihli ve 2012/4105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan
Akrilonitril İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karara istinaden hazırlanan
Akrilonitril İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında, aşağıda
belirtilen madde için firmamız adına tahsis yapılması ve ithal lisansı düzenlenmesi hususunda
gereği müsaadelerine arz olunur.

Bakanlığınızca talep edilen bilgi ve belgeler tam ve eksiksiz olarak ekte sunulmaktadır.

Firma Yetkilisinin:
Adı Soyadı :
Unvanı       :
İmza/Kaşe  :

I- İthalatçının;

1) Adı/Unvanı (Ticaret Sicil Gazetesinde yer aldığı şekliyle):

2) Açık adresi (Ticaret Sicil Gazetesinde yer alan tebligat adresi):

3) Vergi Numarası/Vergi Dairesi:

4) Ticaret Sicil No/Sanayi Sicil No:

5) Telefon ve faks numaraları:

6) E-posta adresi:

II- İthal Lisansı düzenlenmesi talep edilen maddenin miktarı:
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EK-2

BAŞVURUYA EKLENMESİ GEREKEN BELGELER

Bu Tebliğ kapsamında yapılacak tarife kontenjanı başvurularında aşağıdaki belge ve

bilgilerin tam ve eksiksiz olarak son başvuru tarihinden önce ibrazı gerekmektedir. İbraz edilen

bilgi ve belge nüshalarının asılları ile uygunluğu ve doğruluğundan başvuru sahibi sorumlu-

dur.

1- Başvuru sahibi firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya temsilciler tarafından

imzalanmış Başvuru Formu (EK-1).

2- Noter onaylı imza sirkülerinin aslı veya Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Mü-

dürlüğü) onaylı örneği.

3- Ticaret unvanı, ticaret sicil numarası ve kayıt olduğu ticaret sicil memurluğu adının

yazılı beyanı (Şirket sözleşmesi 1/10/2003 tarihinden önce Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde

yayımlanmış ise şirket sözleşmesinin yer aldığı ticaret sicil gazetesinin aslı veya Ekonomi Ba-

kanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) onaylı örneğin, sonradan unvan veya adres değişikliği

yapılması halinde mevcut duruma ilişkin ticaret sicil gazetesinin aslı veya Ekonomi Bakanlı-

ğınca (İthalat Genel Müdürlüğü) onaylı örneği).

4- Üretimde hammadde olarak kullanılan Akrilonitril miktarını ayrıntılı olarak içeren

ve başvuruda bulunan firma adına düzenlenmiş geçerli kapasite raporunun bağlı bulunulan ti-

caret ve/veya sanayi odası tarafından tasdik edilmiş sureti.

5- İthal lisansı kapsamında ithalatı yapılacak mala ilişkin proforma fatura/faturalar.
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Ekonomi Bakanlığından:
BUTİL AKRİLAT İThALATINDA TARİFE KONTENJANI

UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 20/12/2012 tarihli ve 2012/4108 sayılı Bakanlar

Kurulu Kararı eki Butil Akrilat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar
uyarınca, Butil Akrilat ithalatında açılan tarife kontenjanının dağıtım yöntemi ile başvuru, da-
ğıtım ve kullanım usul ve esaslarını düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 20/12/2012 tarihli ve 2012/4108 sayılı Bakanlar Kurulu

Kararı eki Butil Akrilat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar ile
14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki İthalatta Kota ve Tarife Kon-
tenjanı İdaresi Hakkında Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tarife kontenjanı başvuruları ve dağıtımı
MADDE 3 – (1) 20/12/2012 tarihli ve 2012/4108 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uya-

rınca, 2916.12.00.00.13 gümrük tarife istatistik pozisyonlu (G.T.İ.P) Butil Akrilat ithalatında
açılan 60.000 tonluk tarife kontenjanının dağıtımı söz konusu ürünü üretiminde hammadde
olarak kullanan sanayicilere yapılacaktır.

(2) Tarife kontenjanından faydalanabilmek için, sanayicilerin bu Tebliğin yayımı tari-
hinden itibaren on beş gün içerisinde, EK-1 de yer alan başvuru formu ile EK-2 de yer alan
başvuruya eklenmesi gereken belgeleri tam ve eksiksiz olarak düzenleyerek Ekonomi Bakan-
lığına (İthalat Genel Müdürlüğü) müracaat etmeleri zorunlu olup, başvuruların değerlendiril-
mesinde, Ekonomi Bakanlığı genel evrak kayıt tarihi ve kayıt numarası esas alınacaktır.

(3) Başvurulara ilişkin olarak ihtiyaç duyulması halinde Ekonomi Bakanlığınca (İthalat
Genel Müdürlüğü) EK-1 de yer alan başvuru formu ile EK-2 de yer alan başvuruya eklenmesi
gereken belgeler ile ilgili olarak firmadan ve/veya bu belgeleri düzenleyen kişi, kurum ve ku-
ruluşlardan ek veya açıklayıcı belge ve bilgi talep edilebilir.

(4) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife
kontenjanı miktarının, açılmış olan tarife kontenjanı miktarından daha düşük olması durumunda
talepler tam olarak karşılanır.

(5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife
kontenjanı miktarının açılan tarife kontenjanı miktarından daha fazla olması durumunda ise
dağıtım, geçerli başvuru sayısı, toplam talep miktarı, tüketim miktarı ve/veya ithalat perfor-
mansı çerçevesinde gerçekleştirilir.

(6) Dağıtılan toplam tarife kontenjanı miktarının, açılan tarife kontenjanı miktarından
daha düşük olması halinde, artan miktarın dağıtımı Ekonomi Bakanlığınca yayımlanacak yeni
bir tebliğ ile yapılabilir.

İthal lisansı düzenlenmesi
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılan tarife kon-

tenjanı dağıtımı sonucunda oluşan tahsisat hakkı dikkate alınarak, 2916.12.00.00.13 G.T.İ.P
inde yer alan Butil Akrilat için Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı
düzenlenir.

(2) İthal lisansı, bir tanesi tarife kontenjanı tahsisi yapılan firmaya verilmek üzere (firma
nüshası) ve bir tanesi de Ekonomi Bakanlığında kalmak üzere (Bakanlık nüshası) iki nüsha
olarak düzenlenir.
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İthal lisansı geçerlilik süresi
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ çerçevesinde yapılacak ithalat için Ekonomi Bakanlığınca

(İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenen ithal lisansları, 31/12/2013 tarihine kadar (bu tarih dâhil)
geçerli olup, bu süre uzatılamaz.

Gümrük beyannamesinin tescili
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamında ithal edilecek ürünlere ilişkin gümrük beyan-

namelerinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır.
İthal lisansı devri
MADDE 7 – (1) İthal lisansı kapsamındaki ithalatın, ithal lisansı sahibi firma tarafından

yapılması zorunludur. İthal lisansı üçüncü kişilere devredilemez.
Gümrük idaresince yapılacak işlemler
MADDE 8 – (1) İthal lisansı kapsamında yapılan ithalata ilişkin gerekli düşümler ilgili

gümrük idaresi tarafından ithal lisansının firma nüshasının arka yüzüne işlenerek imza ve mü-
hür altına alınır. Bu sayfada yer kalmaması halinde ise yeni sayfa ilave edilerek ilave edilen
sayfa adedi ithal lisansı firma nüshasının aslına derç edilerek imza ve mühür altına alınır.

İthal lisansının zayii
MADDE 9 – (1) İthal lisanslarının kaybolması, kullanılamaz hale gelmesi ve bu duruma

ilişkin gazete ilanı ve/veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeler ile başvurulması halinde,
Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) üzerine "Zayi olmasından dolayı yeniden
düzenlenmiştir" şeklinde şerh düşülerek, ithal lisansının kullanılmamış olan kısmı için yeni
ithal lisansı düzenlenebilir.

(2) Lisansın zayi olması durumunda yapılan işlemler, Ekonomi Bakanlığınca (İthalat
Genel Müdürlüğü) Gümrük ve Ticaret Bakanlığına (Gümrükler Genel Müdürlüğü) ve firmaya
bildirilir.

İthal lisansının revizesi
MADDE 10 – (1) İthal lisansının üzerinde kayıtlı hususlara ilişkin olarak ihtiyaç olması

halinde, Ekonomi Bakanlığı (İthalat Genel Müdürlüğü) resen değişiklik yapabilir. Adına ithal
lisansı düzenlenen firma tarafından, ithal lisansı firma nüshasının aslı ve değişiklik talebine
ilişkin ilgili bilgi ve belgeler ile birlikte başvurulması halinde, ithal lisansına ilişkin revize ta-
lepleri Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) sonuçlandırılır.  Söz konusu başvu-
runun, adına ithal lisansı düzenlenmiş olan firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya tem-
silciler tarafından yapılması gerekmektedir.

(2) İthal lisansının miktarının artırılmasına ve lisans süresinin uzatılmasına yönelik ta-
lepler değerlendirmeye alınmaz.

İthal lisansının iadesi
MADDE 11 – (1) İthal lisansının geçerlilik süresinin bitmesini müteakip, on beş gün

içerisinde firmalara verilen nüshanın aslı Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) iade
edilir.

hüküm bulunmayan haller
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda, 20/12/1995 tarihli ve 95/7606

sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mev-
zuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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EK-1

BUTİL AKRİLAT İThALATINDA UYGULANAN
TARİFE KONTENJANINDAN YARARLANMAK VE İThAL LİSANSI ALMAK

İÇİN BAŞVURU FORMU ÖRNEĞİ

Tarih…/…/…..

EKONOMİ BAKANLIĞINA
(İthalat Genel Müdürlüğü)

20/12/2012 tarihli ve 2012/4108 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan
Butil Akrilat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karara istinaden hazırlanan
Butil Akrilat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında, aşağıda
belirtilen madde için firmamız adına tahsis yapılması ve ithal lisansı düzenlenmesi hususunda
gereği müsaadelerine arz olunur.

Bakanlığınızca talep edilen bilgi ve belgeler tam ve eksiksiz olarak ekte sunulmakta-
dır.

Firma Yetkilisinin:
Adı Soyadı :
Unvanı       :
İmza/Kaşe  :

I- İthalatçının;

1) Adı/Unvanı (Ticaret Sicil Gazetesinde yer aldığı şekliyle):

2) Açık adresi (Ticaret Sicil Gazetesinde yer alan tebligat adresi):

3) Vergi Numarası / Vergi Dairesi:

4) Ticaret Sicil No / Sanayi Sicil No:

5) Telefon ve faks numaraları:

6) E-posta adresi:

II- İthal Lisansı düzenlenmesi talep edilen maddenin miktarı:
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EK-2

BAŞVURUYA EKLENMESİ GEREKEN BELGELER

Bu Tebliğ kapsamında yapılacak tarife kontenjanı başvurularında aşağıdaki belge ve

bilgilerin tam ve eksiksiz olarak son başvuru tarihinden önce ibrazı gerekmektedir. İbraz edilen

bilgi ve belge nüshalarının asılları ile uygunluğu ve doğruluğundan başvuru sahibi  sorumlu-

dur.

1- Başvuru sahibi firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya temsilciler tarafından

imzalanmış Başvuru Formu (EK-1).

2- Noter onaylı imza sirkülerinin aslı veya Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Mü-

dürlüğü) onaylı örneği.

3- Ticaret unvanı, ticaret sicil numarası ve kayıt olduğu ticaret sicil memurluğu adının

yazılı beyanı (Şirket sözleşmesi 1/10/2003 tarihinden önce Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde

yayımlanmış ise şirket sözleşmesinin yer aldığı ticaret sicil gazetesinin aslı veya Ekonomi Ba-

kanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) onaylı örneğin, sonradan unvan veya adres değişikliği

yapılması halinde mevcut duruma ilişkin ticaret sicil gazetesinin aslı veya Ekonomi Bakanlı-

ğınca (İthalat Genel Müdürlüğü) onaylı örneği).

4- Üretimde hammadde olarak kullanılan Butil Akrilat miktarını ayrıntılı olarak içeren

ve başvuruda bulunan firma adına düzenlenmiş geçerli kapasite raporunun bağlı bulunulan ti-

caret ve/veya sanayi odası tarafından tasdik edilmiş sureti.

5- İthal lisansı kapsamında ithalatı yapılacak mala ilişkin proforma fatura/faturalar.
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Ekonomi Bakanlığından:

KLİMALARIN ÜRETİMİNDE KULLANILAN KOMPRESÖRLERİN
İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA

İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç ve kapsam 
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 20/12/2012 tarihli ve 2012/4109 sayılı Bakanlar

Kurulu Kararı eki Klimaların Üretiminde Kullanılan Kompresörlerin İthalatında Tarife Kon-
tenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, klimaların üretiminde kullanılan kompresör-
lerin ithalatında açılan tarife kontenjanının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve
esaslarını düzenlemektir. 

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 20/12/2012 tarihli ve 2012/4109 sayılı Bakanlar Kurulu

Kararı ile 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki İthalatta Kota ve
Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karara dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tarife kontenjanı dağıtımı başvuru usul ve esasları
MADDE 3 – (1) 20/12/2012 tarihli ve 2012/4109 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uya-

rınca, 8414.30.81.90.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlu (G.T.İ.P.) “Diğerleri”  [rotatif (rotary)
tip kompresör, soğutma kapasitesi 2 Kw ile 8 Kw arasında olan tek fazlı motora sahip, R22
veya R410 tip refrijeran sıvı kullanan, klimaların üretimine mahsus olan] isimli madde için
açılan 450.000 adetlik tarife kontenjanının dağıtımı, sadece söz konusu maddeyi üretimlerinde
kullanan sanayicilere talep toplama yöntemiyle yapılır.

(2) Tarife kontenjanından faydalanabilmek için, sanayicilerin, bu Tebliğin yayımı tari-
hinden itibaren on iş günü içerisinde, EK-1’de yer alan başvuru formu ve EK-2’de yer alan
aranacak diğer belgelerle birlikte Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) başvurma-
ları gerekmektedir. Taleplerin değerlendirilmesinde genel evrak giriş tarihi ve sayısı esas alınır.
Süresi içinde yapılmayan veya eksik yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz. 

(3) Başvurulara ilişkin olarak ihtiyaç duyulması halinde Ekonomi Bakanlığınca (İthalat
Genel Müdürlüğü) EK-1’de yer alan başvuru formu ve EK-2’de yer alan aranacak diğer belgeler
ile ilgili olarak firmadan ve/veya bu belgeleri düzenleyen kişi, kurum ve kuruluşlardan ek veya
açıklayıcı belge ve bilgi talep edilebilir.

Dağıtım 
MADDE 4 – (1) Talep edilen toplam miktarın, tespit edilen tarife kontenjanı miktarına

eşit veya daha az olması durumunda talepler tam olarak karşılanır.
(2) Talep edilen toplam miktarın, tespit edilen tarife kontenjanı miktarından fazla olması

durumunda dağıtım; sanayicilerin mezkur ürün için ithalat performansları, tüketim kapasiteleri
ve kendilerine tahsis edilmiş bulunan tarife kontenjanını kullanma performansları dikkate alı-
narak gerçekleştirilir. 

İthal lisansına ilişkin esaslar
MADDE 5 – (1) Tarife kontenjanı kapsamında yapılacak ithalat için, Ekonomi Bakan-

lığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir. Bu Tebliğ kapsamında ithal edilecek
ürünlere ilişkin gümrük beyannamelerinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş
olması şarttır. 
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(2) Düzenlenecek ithal lisansları 31/12/2013 (31/12/2013 dahil) tarihine kadar geçerli-
dir. İthal lisansı üzerinde, geçerlilik süresi içerisinde, ilgili firmaların talep etmesi halinde, Ba-
kanlıkça uygun görülecek değişiklikler yapılabilir. Ancak, tahsis edilmiş olan tarife kontenjanı
miktarının artırılmasına ve lisans geçerlilik süresinin uzatılmasına yönelik talepler değerlen-
dirmeye alınmaz.

(3) İthal lisansının geçerlilik süresinin bitmesini müteakip, on iş günü içerisinde, fir-
malara verilen nüshanın aslı Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) iade edilir.

İthal lisansının zayii
MADDE 6 – (1) İthal lisanslarının kaybolması, kullanılamaz hale gelmesi ve bu duruma

ilişkin gazete ilanı ve/veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeler ile başvurulması halinde,
Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) üzerine "Zayi olmasından dolayı yeniden
düzenlenmiştir" şeklinde şerh düşülerek, ithal lisansının kullanılmamış olan kısmı için yeni
ithal lisansı düzenlenebilir.

(2) Lisansın zayi olması durumunda yapılan işlemler, Ekonomi Bakanlığınca (İthalat
Genel Müdürlüğü) Gümrük ve Ticaret Bakanlığına (Gümrükler Genel Müdürlüğü) ve firmaya
bildirilir.

hüküm bulunmayan haller
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda, Bakanlar Kurulunun 20/12/1995

tarihli ve 95/7606 sayılı İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. 
Yürürlük 
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme 
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

KARAYOLUYLA ŞEhİRLERARASI YOLCU TAŞIMACILIĞI ALANINDA

UYGULANACAK TABAN ÜCRET TARİFESİ hAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 67)

MADDE 1 – (1) Karayoluyla yapılan şehirlerarası yolcu taşımacılığı piyasasında, aşırı

ücret uygulamaları nedeniyle gelişme gösteren haksız rekabetin önlenmesi amacıyla 10/7/2003

tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 11 inci maddesi çerçevesinde Bakanlığı-

mızca "Karayoluyla Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı" alanında 4 ay süreyle uygulanmak üzere

aşağıdaki taban ücret tarifesi belirlenmiştir.

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ Bl ve D1 yetki belgesi sahipleri tarafından karayoluyla ya-

pılan tarifeli şehirlerarası yolcu taşımalarında kilometre esasına göre 1 Şubat - 31 Mayıs 2013

tarihleri arasında uygulanacak olup, uygulama süresince aşağıdaki hususlara uyulacaktır.

a) Bu Tebliğ ile belirlenen taban ücret tarifesine Katma Değer Vergisi (KDV) dâhildir.

b) Uyguladıkları ücret tarifesi bu Tebliğe uymayan yetki belgesi sahipleri bu Tebliğin

yayımından itibaren Bakanlığa başvurarak en geç yirmi (20) gün içerisinde her türlü iş ve iş-

lemlerini tamamlayarak bu Tebliğe uygun ücret tarifesini alır ve uygularlar.

c) Yetki belgesi sahipleri Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 57 nci maddesi çerçevesinde

indirimli yolcu bileti kesme haklarını, bu Tebliğ ile belirlenen taban ücret tarifesinden daha

aşağı olmamak üzere kullanabilirler.
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ç) Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 57 nci maddesi çerçevesinde Bakanlıktan önceden

izin almak suretiyle yapılan özel indirimli bilet satışları ile çocuklar ve özürlüler için yapılan

zorunlu indirimlerde (c) bendi hükümleri uygulanmaz.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

yürütür.

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİh                :  18/1/2013

KARAR NO       :  2013/13

KONU                 :  İmar Planı. 

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 9/1/2013 tarih ve 220 sayılı yazısına istinaden;

1- Mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğü adına kayıtlı toplam 44.542 m²’lik alandan

oluşan İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Mansuroğlu Mahallesi, 52 ada 86, 96, 98 no’lu parseller, Bornova

İlçesi, Kazımdirik Mahallesi 52 ada 20, 84, 88 no’lu, 358 ada 136, 137, 143, 160 no’lu parseller

ile mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Kazımdirik Mahallesi 358 ada 4 no’lu parsele ve

mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğü adına kayıtlı toplam 90.266 m² lik alandan oluşan

İzmir İli, Bornova İlçesi, Kazımdirik Mahallesi, 402 ada 160, 5 ada 19, 20, 21, 95, 125 no’lu

parsellere ilişkin  “II. ve III. Kentsel ve Bölgesel İş Merkezi (E:2.00; Hmax: 10 Kat), Park Alanı,

Yol ve Trafo” kararı getirilmesine dair Kurulumuzun 3/10/2012 tarih ve 2012/144 sayılı Kararı

ile onaylanan imar planı değişikliğine askı sürecinde yapılan itirazların değerlendirilmesi so-

nucunda; uygun görülen bazı itirazlar doğrultusunda yeniden düzenlenen 1/25.000 ve 1/5.000

ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onay-

lanmasına, 

2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve ge-

reği için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Bornova Belediye Başkanlığı’na gönderil-

mesine,

karar verilmiştir.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİh                :  28/1/2013

KARAR NO       :  2013/14

KONU                 :  Sümer Holding A.Ş.ye ait %20

                                oranındaki iştirak hissesinin satışı.

Kurulumuzca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın (İdare) 28/12/2012 tarih ve 8824 sayılı yazısı ge-

reğince; Türk Arap Gübre A.Ş. (Şirket)’nin sermayesindeki Sümer Holding A.Ş. (Holding)’ye

ait %20 oranında ve 44.044.- (Kırkdörtbinkırkdört) TL tutarındaki sermayeyi temsil eden his-

senin, Kurulumuzun 21/02/2006 tarih, 2006/16 sayılı Kararına göre “Satış” yöntemi ve “Pa-

zarlık” usulü uygulamak suretiyle özelleştirilmesine ilişkin; anılan Kanun, İhale Şartnamesi,

İhale İlan metni ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde 4046 sayılı Özelleştirme Uygula-

maları Hakkında Kanun’un 4. Maddesine istinaden verilen yetki ile Holding tarafından ger-

çekleştirilen ihalesi neticesinde;

- Söz konusu hissenin; Toros Tarım San. ve Tic. A.Ş.ye 2.300.000.- (İkimilyonüçyüzbin)

ABD Doları bedelle satılmasına, Şirket Anasözleşmesi gereği satışa konu hissenin bu satış be-

deli üzerinden İhale Şartnamesinde yer alan ödeme şartları çerçevesinde Şirket’in diğer ortak-

larına teklif edilmesine ve öncelik hakkı bulunan Şirket ortaklarınca önalım hakkının kullanıl-

mamasına bağlı olarak adı geçen teklif sahibinin Hisse Satış Sözleşmesini imzalamaktan imtina

etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde teminatının irat kaydedilerek,

Proje Yönetim Planlama Peyzaj Bilişim İnş. Turiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.ne 2.250.000.- (İki-

milyonikiyüzellibin) ABD Doları bedelle satılmasına, Şirket Anasözleşmesi gereği satışa konu

hissenin bu satış bedeli üzerinden İhale Şartnamesinde yer alan ödeme şartları çerçevesinde

Şirket’in diğer ortaklarına teklif edilmesine ve öncelik hakkı bulunan Şirket ortaklarınca önalım

hakkının kullanılmamasına bağlı olarak adı geçen teklif sahibinin Hisse Satış Sözleşmesini

imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde temina-

tının irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine,

- İhale Şartnamesi hükümleri gereğince peşin esasına göre teklif veren isteklilerin/alı-

cıların, ödemelerini vadeye bırakmaları halinde, vadeye bırakılan meblağa, İhale Şartname-

si’nde belirtilen esaslara göre vade farkı uygulanmasına ve kesin teminat mektubu alınmasına,

- Söz konusu satışa ilişkin Hisse Satış Sözleşmesi imzalanması ve devir işlemleri ile

karar gereklerinin Holding tarafından yerine getirilmesine,

karar verilmiştir.
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İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

29 Ocak 2013 

SALI 
Sayı : 28543 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

Hatay 3. Asliye Ceza Hakimliğinden: 
Esas No : 2010/510 
Karar No : 2012/854 
Basit yaralama ve Mala zarar verme suçundan müşteki-sanık SAIDA YAGOUBI ve 

müşteki-sanık MALİKA AKGÜL hakkında Mahkememizde yapılan yargılama sonunda: 
Fas uyruklu olup, Sıraevler Caddesi No.22 Giriş Kat Beyoğlu/İSTANBUL adresinde 

oturur, Muhammed ve Kenza kızı 05/05/1984 Tanger Doğumlu SAIDA YAGOUBI'ya, PTT 
aracılığıyla tebligat yapılamadığı, açık adresinin tespit edilemediği, yurt dışı adresinin 
bulunmadığı gibi, T.C. vatandaşı da olmadığı, bu suretle mernis adresinin de bulunmadığı 
anlaşıldığından, hüküm özetinin ilan yoluyla tebliğine karar verilmiş olmakla, 

Mahkememizin 2010/510-Esas 2012/854 Karar Sayılı 09/10/2012 tarihli ilamıyla; 
Müşteki-sanık Malika AKGÜL hakkında, müşteki-sanık Saıda Yagoubı'ya karşı basit 

yaralama suçundan, müşteki-sanığın şikayetinden vazgeçmesi nedeniyle kamu davasının 
Düşmesine, 

Müşteki-sanık Saıda YAGOUBI hakkında, Müşteki-sanık Malika Akgül'e karşı mala 
zarar verme suçundan TCK.151/1, 62, 52/1-2, 52/4 maddeleri gereğince 2.000,00-TL. Adli Para 
Cezası ile Cezalandırılmasına, hükmün 6217 Sayılı Yasanın 26.maddesi ile eklenen 5320 Sayılı 
Yasanın geçici 2.maddesi uyarınca Yargıtay temyiz yolu kapalı olmak üzere, 

Sanık Malika Akgül hakkında basit yaralama suçundan kurulan, düşme hükmü 
bakımından ise Yargıtay Temyiz yolu açık olmak üzere karar verilmiştir. 

İşbu hüküm özetinin İlan tarihinden itibaren yasal sürede temyiz yoluna başvurulmadığı 
taktirde 15 Gün sonra kesinleşmiş sayılacağı, 7201 Sayılı Tebligat Kanunun ilgili hükümleri 
gereğince ilanen tebliğ olunur. 283 

—— • —— 
Çifteler Asliye Ceza Hakimliğinden: 
Esas No : 2012/61 
Karar No : 2012/112 
Elektrik enerjisi hakkında hırsızlık suçundan mahkememizin 26.09.2012 tarih ve 2012/61 

esas 2012/112 sayılı kararı ile sanık HARUN CİHAN hakkında 6352 sayılı Kanunun 82 maddesi 
ile TCK.nun 142/1-f maddesi yürürlükten kaldırıldığından sanığın CMK.nun 223/2-a maddesi 
uyarınca BERAATİNE; karar verilmiş; 

Katılan Osmangazi Elektrik A.Ş. Vekili tarafından Çifteler Asliye Ceza Mahkemesinin 
2012/61 esas, 2012/112 karar sayılı kararının usul ve yasaya aykırı bulunduğundan temyiz 
incelemesi neticesinde bozulmasına karar verilmesini içeren temyiz dilekçesi ve gerekçeli kararın 
sanık HARUN CİHAN'a tüm aramalara rağmen tebliğ edilemediği, yapılan adres 
araştırmalarından da tebligata yarar açık adresi tespit edilememiştir. 7201 sayılı Yasanın 28 ve 29 
maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31 maddesi gereğince ilanen 
yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 
günlük yasal süresi içerisinde temyiz edilmediği takdirde kesinleşmiş sayılacağı hususu ilanen 
tebliğ olunur. 284 
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İstanbul 31. Asliye Ceza Hakimliğinden 
ESAS NO : 2009/185 
KARAR NO : 2009/795 
SANIK : MUSTAFA AKDEMİR; Bahtiyar-Hanım oğlu, Bulancak 1976 D.lu, 

Giresun, Piraziz, Güneyköy N.K. Halen İsinye Mah. Ömer Hoca Sk. 
N.17/3 Sarıyer-İstanbul. 

SUÇ : Görevi yaptırmamak için direnme, görevli memura görevinden dolayı 
hakaret. 

SUÇ TARİHİ : 18/12/2008 
KARAR TAR. : 01/10/2009 
Görevi yaptırmamak için direnme, görevli memura görevinden dolayı hakaret suçundan 

sanık MUSTAFA AKDEMİR hakkında Mahkememizin 01/10/209 tarih, 2009/185 esas, 2009/795 
sayılı kararı ile TCK.125/1-3/a,43/2 Md.si uyarınca 1 YIL 3 AY HAPİS ve 53/1-a,b,d ve e 
Md.lerindeki haklarından cezanın infazı tamamlanıncaya kadar CEZALANDIRILMASINA karar 
verilmiş olup, TCK.231/5 Md.si UYARINCA HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ 
BRAKILMASINA dönüştürüldüğü, 

Kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacı ile tehdit kullanmak 
suçundan MUSTAFA AKDEMİR hakkında Mahkememizin 01/10/2009 tarih, 2009/185 esas, 
2009/795 sayılı kararı ile TCK.265/1 Md.si uyarınca 6 AY HAPİS VE TCK. 53/1-a,b,d ve e 
Md.lerindeki haklarından cezanın infazı tamamlanıncaya kadar CEZALANDIRILMASINA 
ilişkin karar TCK.231/5 Md.si uyarınca HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ 
BIRAKILMASINA dönüştürülmüş olup, karar tüm aramalara rağmen sanık bulunamadığından 
tebliğ edilememiş olup, işbu karar özetinin 7201 sayılı tebligat kanunun 27/28 ve müteakip 
maddeleri uyarınca Resmi Gazete'de ilan edilerek, kesinleştirilmesine karar verildiği hususu 
ilanen tebliğ olunur. 171 

—— • —— 
İstanbul 10. Asliye Ceza Hakimliğinden: 
ESAS NO : 2012/1173 
KARAR NO : 2012/179 
DAVACI : K.H. 
SANIK : ABDELKARIM MATHLOUTHI/Abdulkadir ve Ayşe Oğ. 18.2.1980 

D.lu Tunus uyruklu, Türkiye'de belli adresi yok. 
SUÇ : BİNA İÇİNDE MUHAFAZA ALTINA ALINMIŞ OLAN EŞYA 

HAKKINDA HIRSIZLIK 
SUÇ TARİHİ  : 18.12.2009 
SUÇ YERİ : İstanbul-Merkez 
KARAR TARİHİ : 11.12.2012 
Yapılan yargılama sonunda yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında 5271 sayılı 

kanunun 231/5 Mad. uyarınca HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA dair 
gıyapta verilen karar, adresi belirlenemeyen sanığa tebliğ edilememiş olduğundan 7201 sayılı 
kanunun 28. maddesi uyarınca tebligatın ilanen yapılmasına ve ilanın Resmi Gazete’de 
yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olduğundan 
Tebligat Yerine Geçerli Olmak Üzere ilan olunur. 173 

—— • —— 
İstanbul 42. Asliye Ceza Hakimliğinden: 
ESAS NO : 2007/873 
KARAR NO : 2011/980 
Mahkememizin 04/11/2011 tarih, 2007/873 Esas 2011/980 Karar sayılı kararı ile Resmi 

Belgede Sahtecilik suçundan 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun 204/1, 62/1, 63, 53/1, 53/2, 51/1 ve 
51/3 Maddesi uyarınca 1 Yıl 8 Ay Hapis cezasının ertelenmesine ve 2 yıl süre ile denetim altına 
alınmasına dair, Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyanda Bulunmak suçuna ise 
beraatine karar verilen Magomedoviç ve Fatima kızı, 07/03/1977 Rusya/Nazran doğumlu, Rusya 
uyruklu olan TİMUR TEMİRHANOV (AMERHAN BULGUCHEV) bildirdiği adresinin yetersiz 
olması nedeniyle bulunamadığı gibi tüm aramalara rağmen de ulaşılamadığı anlaşılmakla; 

7201 Sayılı Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince kararın Resmi Gazete’de 
ilanen tebliğine, 

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

İlan ücretinin ve mahkeme masrafının karar kesinleştikten sonra Sanıktan tahsiline, 
İlan olunur. 164 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

DÖVME MALZEME SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2013/9149 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR 

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

2 - İhale konusu işin niteliği, 

    türü ve miktarı : 160 adet Cer Motor Kulağı Askı Biyeli Komple, teknik 

şartname ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın 

alınacaktır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 14/02/2013 - Saat 14:00 

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

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

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 

14/02/2013 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında 

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

adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 704/1-1 

————— 
MUHTELİF DİYOD SATIN ALINACAKTIR 

İhale Kayıt Numarası : 2013/9145 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR 

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

2 - İhale konusu işin niteliği, 

    türü ve miktarı : 4 kalem (750’şer adet düz-ters polariteli güç diyodu, 250 

adet muhtelif ölçüde alçak ger. dev. için avalans diyod) 

muhtelif diyod, teknik şartnameye göre imal ettirilmek 

suretiyle satın alınacaktır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati  : 12/02/2013 - Saat 14:45 

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

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

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 

12/02/2013 günü saat 14:45’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire 

Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 

olup aynı adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 705/1-1 
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KAYNAKLI MALZEME SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2013/9153 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR 

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

2 - İhale konusu işin niteliği, 

    türü ve miktarı : 2 kalem (muhtelif ölçülerde 40’ar adet) fren silindiri, 

lokomotiflerde kullanılmak üzere, teknik şartname ve 

resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati  : 14/02/2013 - Saat 14:45 

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

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

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 

14/02/2013 günü saat 14:45’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire 

Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 

olup aynı adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 707/1-1 

—— • —— 

YUVACIK (KİRAZDERE) BARAJI VE HES TESİSİ YAPIM İŞİ KAPSAMINDA 

İNŞAAT VE HİDROMEKANİK İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR 

TEMSAN - Türkiye Elektromekanik Sanayii Genel Müdürlüğünden: 

1 - Teşekkülümüz taahhüdünde bulunan Yuvacık (Kirazdere) Barajı ve Hes Tesisi Yapım 

İşi Kapsamında inşaat ve hidromekanik işleri yaptırılacaktır. 

2 - Bu işe ait ihale dokümanları Çamlıca Mahallesi 145. Sokak No: 16, 06200 

Yenimahalle/ANKARA (Tel: 0312 - 397 55 75 Dahili: 276 ) Kuruluşumuzun Satın Alma ve 

Tedarik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Satın Alma Müdürlüğü’nden yazılı dilekçe ile müracaat 

edilerek, 300,00 TL ( KDV dahil) bedel karşılığında temin edilebilir. 

3 - İsteklilerin ihale dökümanları hükümlerine göre hazırlayacakları kapalı teklif 

mektuplarını en geç 19 ŞUBAT 2013 günü Saat 14.30’a kadar yukarıdaki adreste Genel 

Müdürlüğümüz genel evrak servisinde bulundurmaları gerekmektedir. Posta ve diğer sebeplerden 

dolayı meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4 - Kuruluşumuz 4734 ve 4735 sayılı kamu ihale Kanunlarına tabi olmayıp, bahis konusu 

ihale TEMSAN Satın Alma ve İhale Yönetmeliği esaslarına göre Açık İhale Usulü şeklinde 

yapılacak olup, ihaleyi yapıp yapmamakta, işi bölmekte, dilediğine kısmen veya tamamen 

vermekte serbesttir. 713/2-2 
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ZEYİLNAME 

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden (EÜAŞ): 

İhale ilanı 11.11.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “Orhaneli Termik Santralı 

kazan türbin ve kömür alma kontrol sistemlerinin PLC-DCS sistemlerine dönüştürülmesi ve 

çalışır vaziyette teslimi işi” ihalesine ilişkin Teknik Şartname ve İdari Şartname yapılan 

değişiklikler aşağıda yer almaktadır. 

1 - Teknik Şartname madde 16- MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİLİK: 

- Benzer iş. Elektrik enerjisi üretimi yapan bir enerji santralının (linyit, taş kömürü, fuel-

oil, nükleer, doğalgaz ve atık yakma) komple ölçü kontrol sistemini ve/veya komple (kazan, 

türbin ve elektrik) DCS-SCADA sistemini yapmış olmak.  

Şeklinde yazılmış olup 

Benzer iş. Elektrik enerjisi üretimi yapan yada endüstriyel bir tesiste elektrik üretimi 

yapan bir enerji santralının( linyit, taş kömürü, fuel-oil, nükleer, doğalgaz ve atık yakma ) komple 

ölçü kontrol sistemini ve/veya komple (kazan, türbin ve elektrik) DCS-SCADA sistemini yapmış 

olmak. 

Şeklinde değiştirilmiştir. 

1.1. İdari Şartnamenin 7.3.1.1 Benzer iş olarak kabul edilecek işler: “Elektrik enerjisi 

üretimi yapan bir enerji santralının (linyit, taş kömürü, fuel-oil nükleer, doğalgaz ve atık yakma) 

komple ölçü kontrol sistemini ve/veya komple (kazan, türbin ve elektrik) DCS - SCADA 

sistemini yapmış olmak” şeklinde yazılmış olup 

“Elektrik enerjisi üretimi yapan yada endüstriyel bir tesiste elektrik üretimi yapan bir 

enerji santralının( linyit, taş kömürü, fuel-oil, nükleer, doğalgaz ve atık yakma ) komple ölçü 

kontrol sistemini ve/veya komple (kazan, türbin ve elektrik) DCS-SCADA sistemini yapmış 

olmak” şeklinde değiştirilmiştir. 

2 - Teknik Şartname madde 8- OPERATÖR VE MÜHENDİSLİK İSTASYONU: 

8.1. Sistemde yer alacak olan kontrol istasyonları ile bunlara ait donanım bilgisi aşağıda 

yer almaktadır. Herbir monitorde tüm sistem ile ilgili (kazan-türbin-elektrik-dış tesisler) istenilen 

herhangi bir sayfa görüntülenebilir olacaktır. İşin yapımı esnasında gerek görülmesi halinde 

yedek alınan monitörler sistemde kullanılacaktır. Tüm gerekli işlemler yüklenici tarafından 

sağlanacaktır. 

Kazan Tablo 

- 6 adet 22” monitor LCD Monitör 

- 3 adet 60” büyüklüğünde LCD Monitör 

- 1 klavye,1 mause 

Türbin Tablo 

- 6 adet 22” monitor LCD Monitör 

- 3 adet 60” büyüklüğünde LCD Monitör 

- 1 klavye,1 mause 

Elektrik Tablo  

- 6 adet 22” monitor LCD Monitör 

- 3 adet 60” büyüklüğünde LCD Monitör 

- 1 klavye,1 mause 
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Dış Tesisler (Ana Kumanda) 

- 6 adet 22” monitor LCD Monitör 

- 3 adet 60” büyüklüğünde LCD Monitör 

- 1 klavye,1 mause 

Dış Tesisler (50 nolu bina) 

- 6 adet 22” monitor LCD Monitör 

- 3 adet 60” büyüklüğünde LCD Monitör 

- 1 klavye, 1 mause 

Mühendislik İstasyonu (1) 

- 3 adet 22” monitor LCD Monitör 

- 1 klavye,1 mause 

Mühendislik İstasyonu (2) 

- 3 adet 22” monitor LCD Monitör 

- 1 klavye,1 mause 

Şeklinde yazılmış olup 

8.1. Sistemde yer alacak olan kontrol istasyonları ile bunlara ait donanım bilgisi aşağıda 

yer almaktadır. Herbir monitorde tüm sistem ile ilgili (kazan-türbin-elektrik-dış tesisler) istenilen 

herhangi bir sayfa görüntülenebilir olacaktır. İşin yapımı esnasında gerek görülmesi halinde 

yedek alınan monitörler sistemde kullanılacaktır. Tüm gerekli işlemler yüklenici tarafından 

sağlanacaktır.  

Kazan Tablo 

- 4 adet 22” monitor LCD Monitör 

- 2 adet 60” büyüklüğünde LCD Monitör 

- 1 klavye,1 mause 

Türbin Tablo 

- 4adet 22” monitor LCD Monitör 

- 2 adet 60” büyüklüğünde LCD Monitör 

- 1 klavye,1 mause 

Elektrik Tablo  

- 4 adet 22” monitor LCD Monitör 

- 2 adet 60” büyüklüğünde LCD Monitör 

- 1 klavye,1 mause 

Dış Tesisler (Ana Kumanda) 

- 4 adet 22” monitor LCD Monitör 

- 2 adet 60” büyüklüğünde LCD Monitör 

- 1 klavye,1 mause 

Dış Tesisler (50 nolu bina) 

- 4 adet 22” monitor LCD Monitör 

- 2 adet 60” büyüklüğünde LCD Monitör 

- 1 klavye,1 mause 

Mühendislik İstasyonu (1) 

- 3 adet 22” monitor LCD Monitör 

- 1 klavye,1 mause 
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Mühendislik İstasyonu (2) 

- 3 adet 22” monitor LCD Monitör 

- 1 klavye,1 mause 

Şeklinde değiştirilmiştir. 

3 - Teknik Şartname madde 21 - İŞİN SÜRESİ: 

Sözleşmenin imzalanma tarihinden itibaren işin toplam süresi 400 gündür.  

400 günden fazla iş süresi öneren teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.  

21.1 Malzeme Teslim süresi sözleşmeye müteakip 205 (ikiyüzbeş) takvim günüdür. 

Şeklinde yazılmış olup 

Sözleşmenin imzalanma tarihinden itibaren işin toplam süresi 460 gündür.  

460 günden fazla iş süresi öneren teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.  

21.1 Malzeme Teslim süresi sözleşmeye müteakip 265 (ikiyüzaltmışbeş) takvim günüdür. 

Şeklinde değiştirilmiştir. 

3.1. İdari Şartnamenin 49.1. maddesi: “Teslim süresi; DDP teslimatlarda akreditif 

tarihinden, İşletme Müdürlüğü teslimatlarda ise sözleşme tarihinden itibaren 400 takvim günü 

olup, bu süre yerli yükleniciler için sözleşme imza tarihi, yabancı yükleniciler için ise akreditif 

tesis tarihinden itibaren başlayacaktır.” şeklinde yazılmış olup, 

“Teslim süresi; DDP teslimatlarda akreditif tarihinden, İşletme Müdürlüğü teslimatlarda 

ise sözleşme tarihinden itibaren 460 takvim günü olup, bu süre yerli yükleniciler için sözleşme 

imza tarihi, yabancı yükleniciler için ise akreditif tesis tarihinden itibaren başlayacaktır.”şeklinde 

değiştirilmiştir. 

4 - Teknik Şartname madde 22 - CEZA: 

22.1 Malzeme teslim süresi 205 (ikiyüzbeş) takvim günüdür. Bu sürenin aşılması 

durumunda gecikme cezası her takvim günü için sözleşme bedeli üzerinden %0,1 (bindebir) 

olacaktır. 

Şeklinde yazılmış olup 

22.1 Malzeme teslim süresi 265 (ikiyüzaltmışbeş) takvim günüdür. Bu sürenin aşılması 

durumunda gecikme cezası her takvim günü için sözleşme bedeli üzerinden %0,1 (bindebir) 

olacaktır. 

Şeklinde değiştirilmiştir.  

Ayrıca  

5 - Teknik Şartname madde 5- YAPILACAK İŞLER:  

5.48 Teklif edilen DCS yazılımı üretici firmanın varsa termik santraller için tasarlanan 

versiyonu ve uygulama tarihi itibari ile son versiyonu olacaktır. 

5.49 Kumanda odasında bulunan -1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-KP16-18-19-69-

Flanş saplama21-22-23-24-25 nolu panolar tamamen sökülecek olup bu panolara ait sinyaller 

pano odasında toplanacaktır. Boşalan alanlar kumanda odası kullanım alanına dahil edilecektir. 

Maddeleri ilave edilmiştir. 

6 - Teknik Şartname madde 8- OPERATÖR VE MÜHENDİSLİK İSTASTONU’nun 8.3 

alt maddesi iptal edilmiştir. 

7 - Teknik Şartname madde 9- YEDEK MALZEME LİSTESİ’ nde yer alan 2 adet 60” 

matrix led LCD monitör listeden çıkartılmıştır. 720/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Tüm Belediye Çalışanları Sosyal Yardımlaşma Sağlık Sanat Kültür ve 

Eğitim Vakfı (BEY-VAK) 

VAKFEDENLER: Atilla ÇELİK, Mustafa ÇOŞKUN, Lokman TERZİ, Hasan KARTAL, 

Muhammet KIT, Erdoğan KARAMAN, Selçuk SAKMAN, Hasan KARAKAZAN, Hamza 

AKPINAR, Nizamettin UZUN, Duran Ali ASLAN, Turan SARMUSAK, Ali KUŞ, Saim 

DEMİR, Şerafettin AKBULUT 

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: İstanbul 9. Asliye Hukuk Mahkemesinin 06/12/2012 tarih ve E. 2012/153 K. 2012/427 

sayılı kararı 

VAKFIN KURULUŞ SENEDİNİN TARİH VE YEVMİYE NO’SU: İstanbul 

15.Noterliğince düzenlenen 19/04/2012 tarih ve 833 yevmiye nolu kuruluş senedi ve aynı 

noterlikçe düzenlenen 27/06/2012 tarih ve 1342 yevmiye nolu tadil senetleri 

VAKFIN AMACI: Büyükşehir İl, İlçe ve Belde Belediyelerinde her meslek grubundan 

çalışanlar ve emekliler olmak üzere Türkiye’de yaşayan her vatandaşa imkanları ölçüsünde 

eğitim-öğretim, bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal, sportif ve sağlık alanlarında hizmetlerde 

bulunmak bu vakfın amacıdır. Bu amacı eşitlik ilkesini esas alarak gerçekleştirir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000 TL Nakit 

VAKFIN ORGANLARI: Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu, Denetçiler 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 726/1-1 

—— • —— 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Antalya Gümrük Müdürlüğünden:  

İLANEN TEBLİGAT 

Antaş Entegre Beton ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş firması adına düzenlenen 21/02/1986 

tarihli 362 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında Müdürlüğümüzce tescilli 18/07/1988 tarihli 

08070100IM000094 sayılı Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesinden kaynaklanan gelir eksikliği 

ile ilgili olarak firmanın bilinen adresine tebligat yapılmasına rağmen (Büyükdere Cad. Hacıbekir 

Han. No: 93/6 Gayrettepe/İSTANBUL) adreste bulunamadığından tebliğ edilememiştir. Bunun 

üzerine firmanın adresinin tespit edilebilmesi için bağlı bulunduğu Zincirlikuyu Vergi Dairesi 

Müdürlüğünden bilgi istenmiş, cevaben alınan yazıdada firmanın adresinin bilinen adresle aynı 

olduğu anlaşılmıştır. Bu defa firma ortağı Mehmet Ertuğrul Bayraktaroğlu'na (Eski Bağdat Cad. 

No:8 Küçükyah/İSTANBUL) amme alacağından dolayı tebligat yapılmış ancak adı geçen 

şahsında adresten taşınması nedeniyle söz konusu tebligatımız tebliğ edilememiştir. 

30/12/1987 tarihli 1924 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde kuruluş ortağı olduğu anlaşılan 

Mehmet Ertuğrul Bayraktaroğlu Antaş Entegre Beton ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş firması adına 

düzenlenen 21/02/1986 tarihli 362 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi ile ilgili olarak Gümrük 

Müsteşarlığı Gümrükler Kontrol Müdürlüğünden alınan 18/07/2008 tarihli ve 14611 sayılı 

yazılarında, söz konusu belge kapsamında onaylanan makina teçhizat listesinde yer alan 

eşyalardan bir kısmının ithalatının yapılmasına rağmen yatırım tamamlama vizesinin yapılmadığı 

tespit edildiği belirtilmiş olduğundan, söz konusu belge kapsamında işlem yapılan 

Müdürlüğümüzce tescilli 18/07/1988 tarihli IM0094 sayılı Serbest Dolaşıma Giriş 

Beyannamesinden kaynaklanan gelir eksiği ile ilgili olarak yapılan tahakkuk neticesi ayrıntısı 

aşağıda belirtilen (KDV: 53,OOTL, GV:95,00TL, Diğer Vergiler: 63,00TL, Gecikme zammı 

oranında faiz: 3.384,00TL, %50 fazlası: 403,00TL TOPLAM: 3.998,00TL)'nin tahsili, devlet 

alacağının daha fazla sürüncemede kalmaması için adı geçen firma ve yukarıda adı geçen ortağına 

yapılan tebligatların adres yetersizliği nedeniyle iade edildiğinden ve tebligata sair başkaca adres 

bulunamadığından tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın 

yapılmış sayılacağı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri ile Tebligat 

Tüzüğünün 49. maddesi uyarınca ilanen tebligat olunur. 698/1-1 
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Şeker Kurumundan: 

ŞEKER KURUMUNA 

GENEL SEKRETER YARDIMCISI VE GRUP BAŞKANI ALIMI 

HAKKINDA DUYURU 

Kurumumuz Personel Yönetmeliği çerçevesinde Genel Sekreter Yardımcısı ve Grup 

Başkanı kadrolarına 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre işçi statüsünde istihdam edecek 

birer adet personel alınacaktır. Söz konusu kadrolara alınacak adaylarda aranacak genel ve özel 

şartlar aşağıda belirtilmiştir. 

Genel şartlar; 

1) 25/9/1981 tarihli ve 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve 

Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine 

İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak. 

2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 

3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu 

düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve 

casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, 

hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı 

değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 

4) 18 yaşını bitirmiş bulunmak, askerliğini yapmış veya sınav tarihinde tecil ettirmiş 

olmak veya askerlikle ilişkisi bulunmamak. 

5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. 

6) Görevin gerektirdiği nitelikler ile temsil yeteneğini haiz olmak. 

7) Öğrenim derecesi, eğitim, tecrübe, yaş haddi ve hizmet görecekleri pozisyonların iş 

özelliklerinin gerektirdiği özel şartları taşımak. 

Özel Şartlar; 

Genel Sekreter Yardımcısı olarak atanabilmek için;  

1) Hukuk, siyasal bilgiler, ziraat, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile mühendislik 

fakültelerinin kimya mühendisliği, gıda mühendisliği, endüstri mühendisliği, işletme mühendisliği 

bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki 

yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmak, 

2) Kamuda ve/veya özel sektörde toplam en az 12 yıl çalışmış olmak, 

3) İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden biri için KPDS’den asgari (C) düzeyinde 

veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan 

başka bir belgeye sahip olmak, 

4) Kamuda ve/veya özel sektörde en az 2 yıl yöneticilik yapmış olmak veya kamuda 

kariyer meslek mensubu olmak. 

Grup Başkanı olarak atanabilmek için; 

1) Hukuk, siyasal bilgiler, ziraat, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile mühendislik 

fakültelerinin kimya mühendisliği, gıda mühendisliği, endüstri mühendisliği, işletme mühendisliği 

bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki 

yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmak, 

2) Kamuda ve/veya özel sektörde toplam en az 10 yıl çalışmış olmak, 

3) İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden biri için KPDS’den asgari (C) düzeyinde 

veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan 

başka bir belgeye sahip olmak. 

Genel ve özel şartlara uygun olan adaylar 06/02/2013 tarihine kadar Mustafa Kemal 

Mahallesi 2120 Cad. No: 12 Çankaya ANKARA adresindeki Kurumumuz hizmet binasına 

aşağıda belirtilen belgeleri teslim etmek zorundadır. 

- Kimlik belgesi aslı veya onaylı sureti 

- Diplomasının aslı veya onaylı sureti 

- Fotoğraflı özgeçmiş   

- Geçmiş çalışmalarına ilişkin hizmet dökümü 

- Yabancı dil düzeyini gösteren belge 728/1-1 
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Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı 

Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri 

doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. 

maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir. 

1. 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; 

Özgeçmişlerini, yayın listelerini, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek 

Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus 

Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Bilimsel Yayınlarını, Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara 

yapılan Atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmalarını, 

Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte 

özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet cd’yi ekleyerek Rektörlük Personel 

Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye noterden veya 

resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta 

Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın 

listesi, hizmet cetveli eklenecektir). 

2. 2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; 

Özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, 

Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

ile birlikte Yayın Listesi ile Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte 

özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet cd’yi ekleyerek Rektörlük Personel 

Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye noterden veya 

resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta 

Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın 

listesi ve hizmet cetveli eklenecektir). 

3. 2547 Sayılı Kanunun 23.maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent 

adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, Özgeçmiş, noterden veya resmi 

kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta 

Yeterlilik Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile kamu 

kurumlarında çalışmış yada halen çalışmakta olanların Hizmet Belgelerini, Bilimsel Çalışma 

Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 

4 adet cd’yi ekleyerek İlgili Fakültelerine başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde 

dilekçeye noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, 

Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil 

başarı belgesi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen 

çalışmakta olanların Hizmet Belgeleri eklenecektir). 

Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu'nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca Üniversite Yönetim 

Kurulunca belirlenecek jüri tarafından başvuru dilekçesinde belirtmiş oldukları yabancı dilden dil 

sınavı yapılacaktır. (Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati Personel 

Daire Başkanlığımızca Üniversitemiz web sayfasından (www.konya.edu.tr) duyurulacaktır. 

Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.) 
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4. Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt 

unvanlı kadrolara başvuru yapamazlar. 

5. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 

onaylanmış olması gerekmektedir. 

6. İlan edilen Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan 

edilen kadronun anabilim dalı ile Doçentlik, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik alanları 

farklı olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar 

verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

7. İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme 

veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir. 

İlanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde Profesör, 

Doçent ve Yardımcı Doçent Adayların üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, şahsen 

başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular geçerli 

kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri ile telefon 

numaralarının bildirilmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular 

geçersiz sayılacaktır. 

ADRES: 

Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı 

Yenişehir Mah. Dr. Hulusi Baybal Caddesi Bera İş Merkezi 

No: 12 Kat: 22 Selçuklu/KONYA 

Telefon: 0 332 280 80 74  

 

BİRİMİ 

ANABİLİM 

DALI 

K. 

ÜNVANI 

K. 

DER ADET ÖZEL ŞARTLAR 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 

Klinik Bilimler 

Bölümü/Diş 

Hastalıkları ve 

Tedavisi A.D. 

Profesör 1 1 

Florlu Diş Macunlarının 

Plak Ph’sı ve Tükürük 

İçeriği Üzerine Etkileri 

Konusunda Doktora 

Yapmış Olmak 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 

Klinik Bilimler 

Bölümü/ 

Pedodonti A.D. 

Profesör 1 1 

Kompomer, Kompozit 

ve Cam İyonomer 

Dolgu Maddelerinin 

Fiziksel Özellikleri 

Konusunda Doktora 

Yapmış Olmak 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 

Klinik Bilimler 

Bölümü/Ağız 

Diş ve Çene 

Hastalıkları 

Cerrahisi A.D. 

Doçent 1 1 

Odontojenik Kistlerde 

Sitokinler Üzerine 

Doktora Yapmış Olmak 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 

Klinik Bilimler 

Bölümü/Ağız 

Diş ve Çene 

Radyolojisi A.D. 

Doçent 2 1 

TME 

Disfonksiyonlarının MR 

ile Görüntülenmesi 

Konusunda Doktora 

Yapmış Olmak 
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BİRİMİ 

ANABİLİM 

DALI 

K. 

ÜNVANI 

K. 

DER ADET ÖZEL ŞARTLAR 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 

Klinik Bilimler 

Bölümü/ 

Endodonti A.D. 

Yrd. 

Doçent 
1 1 

Kök Kanal Dolgu Patları 

ile Sinir Dokusunun 

Etkileşimi Konusunda 

Çalışma Yapmış Olmak 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 

Klinik Bilimler 

Bölümü/ 

Ortodonti A.D. 

Yrd. 

Doçent 
1 1 

Üst Molar 

Distalizasyonunda 

Kullanılan Zygomagear 

Apareyi ile İlgili 

Çalışma Yapmış Olmak 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 

Klinik Bilimler 

Bölümü/ 

Peridontoloji 

A.D. 

Yrd. 

Doçent 
2 1 

Sigara İçen 

Hiperlipidemik 

Hastalarda Periodontal 

Tedavinin Dişeti Oluğu 

Sıvısı ve Serumdaki 

Biyokimyasal Parametreler 

Üzerine Doktora Yapmış 

Olmak 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 

Klinik Bilimler 

Bölümü/Protetik 

Diş Tedavisi 

A.D. 

Yrd. 

Doçent 
3 1 

Işıkla sertleşen Kompozit 

ve fiberle güçlendirilmiş 

kompozitlerin renk 

stabilitesi konusunda 

doktora yapmış olmak. 

Sağlık 

Bilimleri 

Fakültesi 

Hemşirelik 

Bölümü 

Yrd. 

Doçent 
4 1 

Doğum ve Kadın 

Hastalıkları Hemşireliği 

Alanında Doktora 

Yapmış Olmak, Doktora 

Tez Çalışmasının Doğum 

Sonu Yaşam Kalitesi 

Konusunda Olması 

Sağlık 

Bilimleri 

Fakültesi 

Hemşirelik 

Bölümü 
Doçent 2 1 

Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları Hemşireliği 

Alanında Doktora 

Yapmış Olmak ve 

Hemşirelik Alanında 

Doçent Olmak 

Sağlık 

Bilimleri 

Fakültesi 

Hemşirelik 

Bölümü 
Doçent 2 1 

Doğum ve Kadın 

Hastalıkları Hemşireliği 

Alanında Doktora 

Yapmış Olmak ve 

Hemşirelik Alanında 

Doçent Olmak 

 727/1-1 
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Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/104434 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Türkiye Elektrik İletim Anonim 

Şirketi Genel Müdürlüğü Destek 

Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 

Gölbaşı Sosyal Tesisleri İşletme 

Müdürlüğü 

İl/İlçe Ankara/Gölbaşı 

Adresi Eymir Mahallesi Tel-Faks 0 312 497 22 05 - 0312 497 22 06 

Posta Kodu 6830 E-Mail gstimd@teias.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Tomurcuk Temizlik Turizm Gıda 

İnşaat ve Otomotiv Sanayi Ticaret 

Limited Şirketi 

Figen Gülen 

Adresi 
Molla Gürani Mahallesi Kazgani Sadi 

Cami Sokak No: 1 Fatih/İstanbul 

Deniz Abdal Mahallesi Hacı Zihni 

Efendi Sokak Yahiç Apt. No: 1/2 

Fatih/İstanbul 

T.C. Kimlik No.  43579307682 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Kocamustafapaşa V.D. 8500037689  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İstanbul Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
333743  

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 (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 724/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/159903 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Pınarbaşı İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü Mimar Sinan Anadolu 

Öğretmen Lisesi 

İl/İlçe Kayseri/Pınarbaşı 

Adresi 

Pazarören Kasabası Fatih Mah. 

Mimar Sinan Cad. No: 18 

Pınarbaşı/Kayseri 

Tel-Faks 0352 522 50 43-0352 522 50 04 

Posta Kodu 38730 E-Mail 
mimarsinanaol@hotmail.com/ 

343942@meb.k.12.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Şemsettin Kara/İstanbul Giyim  

Adresi 
Çarşı İçi No: 66 PK: 38700 

Pınarbaşı/Kayseri 
 

T.C. Kimlik No. 529 152 477 80  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

Pınarbaşı Esnaf ve Sanatkarlar Odası 

Kayseri 
 

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
38/18530  

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. 

 717/1-1 
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TEMSAN Türkiye Elektromekanik Sanayi Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2011/32943 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
TEMSAN Türkiye Elektromekanik 

Sanayi Genel Müdürlüğü 
İl/İlçe Ankara/Yenimahalle 

Adresi 
Çamlıca Mahallesi 145. No: 16 

Yenimahalle/Ankara 
Tel-Faks 0312 397 55 75-0312 397 42 60 

Posta Kodu 6370 E-Mail temsan@temsan.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

ERSA İnşaat Makine Temizlik 

Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited 

Şirketi 

Erol Yıldız 

Adresi 
Atatürk Cad. Efsus İş Merkezi 

Kat:3 No: 17 

Atatürk Cad. Efsus İş Merkezi Kat:3 

No: 17 

T.C. Kimlik No.  48445582156 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
3680259342  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Afşin Ticaret ve Sanayi Odası Afşin Ticaret ve Sanayi Odası 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 1382 1382 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) 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. 

 746/1-1 
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TEMSAN Türkiye Elektromekanik Sanayi Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2011/42228 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
TEMSAN Türkiye Elektromekanik 

Sanayi Genel Müdürlüğü 
İl/İlçe Ankara/Yenimahalle 

Adresi Çamlıca Mahallesi 145. No: 16  Tel-Faks 0312 397 55 75-0312 397 55 73 

Posta Kodu 06200 E-Mail temsan@temsan.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Form Teknik Söndürme Sistemleri 

San. Tic. Ltd. Şti. 
Şükrü Kılavuz 

Adresi 
Mebusevleri Mah. Önder Cad.  

No: 16-3 Çankaya/Ankara 

Ayvalı Mahallesi 4. Cadde No: 2/7 

Etlik-Keçiören/Ankara 

T.C. Kimlik No.  20807281198 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 

Maltepe Vergi Dairesi : 

388 062 5822 

Maltepe Vergi Dairesi : 

388 062 5822 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası Ankara Ticaret Odası 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 273805 273805 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (2) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) 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. 

 747/1-1 
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TEMSAN Türkiye Elektromekanik Sanayi Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2011/10851 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
TEMSAN Türkiye Elektromekanik 

Sanayi Genel Müdürlüğü 
İl/İlçe Ankara/Yenimahalle 

Adresi Çamlıca Mahallesi 145. No: 16  Tel-Faks 0312 397 55 75-0312 397 55 73 

Posta Kodu 06200 E-Mail temsan@temsan.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Taşkaya Mak. San. ve Tic. 

Ltd. Şti. 
 

Adresi 
Ostim Organize San. Bölgesi 1183. 

Sokak No: 18-20 Ostim/Ankara 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 

Ostim Vergi Dairesi: 

827 005 9050 
 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 96868  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (2) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) 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. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

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

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI
2013/4244 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin Genel Kurul Dışındaki

Organlarının Seçim Tarihleri ile Oda ve Borsa Organlarının Seçim
Tarihlerinin Belirlenmesine Dair Karar

ATAMA KARARI
— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı

YÖNETMELİKLER
— Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından Verilecek İdari Para Cezaları

Hakkında Yönetmelik (SHY-İPC)
— Bankaların Destek Hizmeti Almalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
— KOSGEB Organlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Atatürk Üniversitesi İş Sağlığı ve İş Güvenliği Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
— Bahçeşehir Üniversitesi Karadeniz-Kafkasya Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
— İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— Kimya Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ (Tebliğ

No: SGM/2008-4)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: SGM/2013-1)
— Akrilonitril İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
— Butil Akrilat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
— Klimaların Üretiminde Kullanılan Kompresörlerin İthalatında Tarife Kontenjanı

Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
— Karayoluyla Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı Alanında Uygulanacak Taban

Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (No: 67)
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 18/1/2013 Tarihli ve 2013/13 Sayılı Kararı
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 28/1/2013 Tarihli ve 2013/14 Sayılı Kararı

NOT: 28/1/2013 tarihli ve 28542 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de, Konut
Edindirme Yardımı Hak Sahipleri Listesi, 2 nci mükerrer Resmî Gazete’de,
Başbakanlığa ve Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemleri yayımlanmıştır.

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri




