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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

           Karar Sayısı : 2013/4237
           2013 Yılı Yatırım Programında 2007A010060 proje numarası ile yer alan Yozgat-Musabeyli
Projesi ve 2007K050160 proje numarası ile yer alan Musabeyli (Yozgat İçmesuyu) Projesi
kapsamında ekli haritada gösterilen güzergâh ve alanlarda bulunan taşınmazların Devlet Su
İşleri Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması; Orman ve Su İşleri Bakanlığının
27/12/2012 tarihli ve 2702 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci
maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/1/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN
                  Başbakan

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

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

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

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

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

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

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

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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           Karar Sayısı : 2013/4239

           Kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışı teşkilatını oluşturan birimlerin nitelik, kurulduğu

şehir ve ülke, görev alanı, akredite edildiği ülkeler ve bağlı bulunduğu misyonlar hakkındaki

13/4/1999 tarihli ve 99/12770 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında değişiklik yapılmasına ilişkin

ekli Kararın yürürlüğe konulması; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 31/12/2012 tarihli

ve 2201 sayılı yazısı üzerine, 189 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü ve 6 ncı mad-

delerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/1/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN

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

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                           A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN

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

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI

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

                 İ. N. ŞAHİN                                  C. YILMAZ                                  E. GÜNAY                                   M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                       Ö. DİNÇER                                        İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                            R. AKDAĞ                                                   B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

14/1/2013 TARİHLİ VE 2013/4239 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1 – (1) 13/4/1999 tarihli ve 99/12770 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki

Kararın ikinci kısmında yer alan 14 üncü bölümünden sonra gelmek üzere aşağıdaki bölüm

eklenmiştir.

“ONBEŞİNCİ BÖLÜM

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞININ YURTDIŞI TEŞKİLATININ

KURULUŞ VE GÖREVLERİ

Madde 41 – Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yurtdışı teşkilatının, kurulan birimler

itibarıyla isimleri, kurulduğu yer, bağlı olduğu dış temsilcilik ile görev alanına giren diğer ül-

keler ve çalıştırabileceği azami kadrolu personel sayısı, ekli (19) sayılı cetvelde gösterilmiştir.
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Madde 42 – Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yurtdışı teşkilatı, bilim diplomasisi
faaliyetlerini yürütmek, görevli bulunduğu ülkedeki bilimsel, teknolojik ve sınai faaliyetler ile
ilgili gelişmeleri takip etmek, raporlamak, değerlendirmek ve sonuçlarından Bakanlığı haberdar
etmek; bilimsel, teknolojik ve sınai alandaki politikaları yabancı bilimsel ve teknik akademi-
lerde, sanayide ve devlet kurumlarında takip etmek ve bilim ve teknoloji alanlarında Türkiye’yi
temsil etmek; bilimsel ve teknik konularda büyükelçiye danışmanlık yapmak; bulunduğu ül-
kelerde üniversite-sanayi işbirliği ve teknoloji transferi mekanizmalarını inceleyerek ülkemize
uygulanabilirliğini incelemek ve ülkemize uygun projeler geliştirmek; ülkemiz için öncelikli
alanlarda yeni işbirliği modelleri önermek ve uygulanmasında aktif rol oynamak; ülkemizdeki
bilimsel, teknolojik ve sınai faaliyetler, yatırım imkanları, teşvikler gibi konularda tek nokta
ofisi tarzında bilgi merkezi olarak hizmet vermek; ülkemizdeki girişimcilik, yenilikçilik,
Ar-Ge ve bilimsel destek programlarından görev yaptığı ülkedeki bilim adamlarımızın, araş-
tırmacıların ve girişimcilerin haberdar olmasını sağlamak ve Bakanlığa yapılacak başvurular
için gerekli yönlendirmeleri yapmak; görev yaptığı ülkede teknolojik açıdan öncü, pazar lideri
firmalar ile ülkemizde aynı sektörde faaliyet gösteren kurum ve firmalar arasında iletişim ve
işbirliği imkanlarının oluşmasına yönelik çalışmalar yapmak; bilimsel bilgi ve bilim adamı de-
ğişimine yardımcı olmak; görev yaptığı ülkedeki bilimsel programlardan ve etkinliklerden ül-
kemizdeki muadillerin haberdar edilmesini ve katılımlarını sağlamak; ortak proje geliştirme
kültürünün geliştirilmesi amacıyla bilim adamlarımızla yabancı bilim adamlarının ortak tematik
alanlarda bir araya gelmelerini sağlayacak etkinlikler düzenlemek; bilim, sanayi ve teknoloji
alanlarında iki ülke makamları arasında imzalanan ikili anlaşmalar, protokoller, mutabakat za-
bıtları ve daimi komisyon toplantılarında alınan kararların uygulanmasını izlemek, değerlen-
dirmesini yapmak; nezdinde vazife gördükleri temsilciliklerin diğer ülkeler ile olan münase-
betlerini takip ederek bilim, sanayi ve teknoloji konularında sağlanacak imkanlar konusunda
tekliflerde bulunmak; bağlı olunan dış temsilcilik tarafından verilecek diğer görevleri yerine
getirmek ve bu çerçevede yapılacak çalışmaların verimli, süratli ve etkin bir şekilde yürütül-
mesini sağlamakla yükümlüdür."

MADDE 2 – (1) Bu Kararın ekinde yer alan cetvel, 13/4/1999 tarihli ve 99/12770 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararının eki Karara Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ait (19) sayılı
cetvel olarak eklenmiştir.

MADDE 3 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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           Karar Sayısı : 2013/4249

           Hatay İlinde tesis edilecek Şenköy Rüzgâr Enerjisi Santralinin yapımı amacıyla ekli

listede bulundukları yer ile parsel numaraları belirtilen taşınmazların Hazine adına tescil

edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılması; Enerji

ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 14/1/2013 tarihli ve 48 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Ka-

mulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 28/1/2013 tarihinde karar-

laştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     S. ERGİN                                     N. ERGÜN

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

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                           A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN

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

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI

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

                  M. GÜLER                                   C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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           Karar Sayısı : 2013/4250

           Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne ait “380 kV Tortum Trafo

Merkezi ve Bağlantı Yolu Projesi” kapsamında ekli haritada gösterilen trafo merkezi sahası ile

bu sahaya ulaşımı sağlayacak bağlantı yolu güzergâhına isabet eden taşınmazların adı geçen

Genel Müdürlük tarafından acele kamulaştırılması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının

14/1/2013 tarihli ve 43 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci mad-

desine göre, Bakanlar Kurulu’nca 28/1/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     S. ERGİN                                     N. ERGÜN

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

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                           A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN

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

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI

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

                  M. GÜLER                                   C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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           Karar Sayısı : 2013/4253
           Giresun İli, Şebinkarahisar İlçesinde tesis edilecek Burçak Hidroelektrik Santralinin
yapımı amacıyla ekli listede bulundukları yer ile ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların
Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamu-
laştırılması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 14/1/2013 tarihli ve 52 sayılı yazısı üzerine,
2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 28/1/2013
tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN
                  Başbakan

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

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

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

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

                  M. GÜLER                                   C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK
                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

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

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM
                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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           Karar Sayısı : 2013/4257

           İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Fatih Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve ekli

kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın riskli alan ilan edilmesi; Çevre ve Şehircilik

Bakanlığının 9/1/2013 tarihli ve 119 sayılı yazısı üzerine, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki alanların

Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 28/1/2013

tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     S. ERGİN                                     N. ERGÜN

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

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                           A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN

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

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI

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

                  M. GÜLER                                   C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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           Karar Sayısı : 2013/4260
           Bazı kamu iktisadi teşebbüslerine ait;
           1- Ekli (I) sayılı listede yer alan kadrolardan (A) sütununda belirtilenlerin iptali ile (B)
sütununda gösterilen kadroların ihdası ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I)
sayılı cetvelin ilgili bölümlerinde değişiklik yapılması,
           2- Ekli (II) sayılı listede yer alan pozisyonlardan (A) sütununda belirtilenlerin iptali ile
(B) sütununda gösterilen pozisyonların ihdası ve (II) sayılı cetvelin ilgili bölümlerinde değişik-
lik yapılması;
           Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının teklif yazıları üzerine, 399 sayılı Kanun Hük-
münde Kararnamenin 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 28/1/2013 tarihinde karar-
laştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN
                  Başbakan

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

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

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

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

                  M. GÜLER                                   C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK
                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

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

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM
                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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           Karar Sayısı : 2013/4261

Ordu İli, Çatalpınar İlçesinde tesis edilecek Irmak Hidroelektrik Santralinin yapımı

amacıyla bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına ilişkin 16/7/2012 tarihli ve 2012/3433

sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki listede değişiklik yapılmasına dair ekli Kararın yürürlüğe

konulması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 9/1/2013 tarihli ve 30 sayılı yazısı üzerine,

2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 28/1/2013

tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     S. ERGİN                                     N. ERGÜN

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

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                           A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN

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

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI

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

                  M. GÜLER                                   C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

28/1/2013 TARİHLİ VE 2013/4261 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1 – (1) Ordu İli, Çatalpınar İlçesinde tesis edilecek Irmak Hidroelektrik

Santralinin yapımı amacıyla bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına ilişkin 16/7/2012 tarihli

ve 2012/3433 sayılı Kararnamenin eki listenin üçüncü sırasında yer alan parsel numaraları

“4,7,8,9,10,12,17,20,21,22,23” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

Sayfa : 14                               RESMÎ GAZETE                                   7 Şubat 2013 – Sayı : 28552

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 14



BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                             4 Şubat 2013

       69471265-305-1338

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            Görüşmelerde bulunmak üzere; 7 Şubat 2013 tarihinde Hırvatistan Cumhuriyeti’ne

gidecek olan Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in dönüşüne kadar Adalet Bakanlığına, Çalışma

ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz

ederim.

                                                                                                               Bülent ARINÇ

                                                                                                                 Başbakan V.

—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                   4 Şubat 2013

     B.01.0.KKB.01-06-30-107

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 4/2/2013 tarihli ve 69471265-305-1338 sayılı yazınız.

            Görüşmelerde bulunmak üzere, 7 Şubat 2013 tarihinde Hırvatistan Cumhuriyeti’ne

gidecek olan Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in dönüşüne kadar Adalet Bakanlığına, Çalışma

ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in vekâlet etmesi uygundur.

           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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YÖNETMELİKLER

           Karar Sayısı : 2012/4151
           Ekli “İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 17/8/2012 tarihli
ve 9005 sayılı yazısı üzerine, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 65 inci
maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/12/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN
                  Başbakan

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

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

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

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

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

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

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

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/6/2006 tarihli ve 2006/10654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürür-
lüğe konulan İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 2 nci madde-
sinin birinci fıkrasında yer alan “, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Tasarruf Mev-
duatı Sigorta Fonu” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) ve (k) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya (m) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent-
ler eklenmiştir.

“g) Kalite güvence ve geliştirme programı: İç Denetim Koordinasyon Kurulunca ve iç
denetim birimince ilgili kamu idaresinde yürütülen iç denetim faaliyetinin, tüm yönleriyle de-
ğerlendirilmesi, iç denetimin tanımına, denetim standartlarına ve etik kurallara uygunluğunun
incelenmesi ve geliştirilmesine ilişkin programı,”

“k) Risk yönetimi: Risklerin tanımlanması, değerlendirilmesi ve etkisinin kabul edile-
bilir bir seviyede tutulabilmesi için gerekli kontrollerin uygulanması, gözden geçirilmesi ve
raporlanmasını sağlayan yönetimi,”
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“n) Dış değerlendirme: İç denetim faaliyetlerinin; denetim standartları ve etik kurallara
uygunluğunun, başarılı uygulama örneklerini kullanma düzeyi ile etkinliğinin ve verimliliğinin
belirlenmesi amacıyla İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından ilgili idare dışından belir-
lenecek nitelikli ve bağımsız dış değerlendirme uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından en
az beş yılda bir defa yürütülmesi gereken çalışmaları,

o) İç denetim birimi başkanı: Üst yönetici tarafından görevlendirilen ve iç denetim faa-
liyetinin yönetiminden sorumlu olan iç denetçiyi,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Nesnel güvence sağlama; kurumun risk yönetimi ile kontrol ve yönetim süreçleri-
nin etkin bir şekilde işlediğine, üretilen bilgilerin doğruluğuna ve tamlığına, faaliyetlerin etkili,
ekonomik, verimli ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğine, varlıklarının korundu-
ğuna dair kurum içine ve kurum dışına yeterli güvencenin verilmesidir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İç de-
netçiler” ibaresi “İç denetim birimi başkanı ve iç denetçiler” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (d), (f) ve (g)
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) İç kontrol sisteminin değerlendirilmesi sürecine yönelik olarak gerçekleştirilen iç
denetim faaliyetleri sonrası elde edilen bilgiler ve tavsiyeler doğrultusunda, sistemin aksayan
yönlerinin giderilmesine ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasına yönelik
tedbirleri alır.”

“f) İç denetim raporları ile bunlar üzerine yapılan işlemleri Kurula gönderir.
g) İç denetim faaliyetinin kalitesini gözetir ve dış değerlendirme sonuçlarına ilişkin dü-

zeltici önlemlerin alınmasını sağlar.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 13 – (1) İç denetim birimi, birim faaliyetleri hakkında üst yöneticiye düzenli

olarak bilgi verir ve denetlenen birimlerle uzlaşılamayan hususlar ile izleme sonuçlarını üst
yöneticiye ayrıca raporlar. İç denetim faaliyetinin denetim standartları ve etik kurallara uygun
ve etkili bir şekilde yürütülmesi için üst yönetici ve iç denetim birimi başkanı tarafından gerekli
önlemler alınır.

(2) İç denetim birimlerinde, özellikli alanlarda yapılacak denetim faaliyetleri kapsa-
mında idare içinden ya da diğer idarelerden teknik veya uzman personel geçici süreli görev-
lendirilebilir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurul tarafından belirlenir.

(3) İç denetim biriminin işleyişi ve yönetimi ile iç denetim faaliyetlerinin yürütülmesine
ilişkin diğer usul ve esaslar, Kurulun uygun görüşü alınarak iç denetim birimleri tarafından ha-
zırlanan ve üst yönetici tarafından yürürlüğe konulan iç denetim yönergesiyle belirlenir. İç de-
netim yönergesi, dönemsel olarak gözden geçirilir ve yönerge ve değişikliklerinin bir örneği
Kurula gönderilir. Yönergede, plan ve program harici iç denetçilere yaptırılacak danışmanlık
ve benzeri görevlerin nitelik ve süreleri denetim standartlarına uygun olarak açıkça belirtilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğe 13 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
13/A maddesi eklenmiştir.

“İç denetim birimi başkanının görev ve yetkileri
MADDE 13/A – (1) İç denetim birimi başkanının görev ve yetkileri şunlardır:
a) İç denetim birimini, mevzuata, denetim ve raporlama standartlarına ve Kurulun diğer

düzenlemelerine uygun olarak yönetmek.
b) İç denetçilerin de katılımıyla iç denetim yönergesi, iç denetim planı ve iç denetim

programını hazırlamak ve üst yöneticinin onayına sunmak.
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c) İç denetçilerin program kapsamında ve program dışı görevlendirmelerini yapmak.
ç) İç denetçilerin, iç denetim plan ve programlarına uygun olarak faaliyet yürütmelerini

sağlamak ve bu yönde gerekli tedbirleri almak.
d) İç denetim raporlarının, Kurul tarafından belirlenen raporlama standartlarına uygun-

luğunu kontrol etmek.
e) Denetim sonuçlarını izlemek, denetlenen birim yöneticisi ile mutabık kalınan husus-

ların yerine getirilip getirilmediğini takip etmek.
f) Yıllık iç denetim faaliyet raporunu, iç kontrol sistemine ilişkin genel değerlendirmeyi

de kapsayacak şekilde hazırlamak.
g) Kurulun düzenlemeleriyle uyumlu olarak, iç denetim faaliyetinin kalitesini gözetmek

ve bu amaçla kalite güvence ve geliştirme programını oluşturmak, iç denetçilerin performansını
takip etmek.

ğ) Dış değerlendirme sonuçlarına ilişkin düzeltici ve iyileştirici önlemleri almak.
h) İç denetçilerin, meslek içi eğitim programına uygun bir şekilde, bilgi ve becerilerini

düzenli olarak artırmalarını sağlamak.
ı) Gerekli görülmesi durumunda, iç denetim faaliyetlerine yönelik olarak başka bir iç

denetçiden veya konunun uzmanından görüş veya yardım alınmasını sağlamak.
i) İç denetçilerin görevlerini yaparken bağımsızlık veya tarafsızlığının tehlikeye girdiği

veya ihlal edildiği durumlarda gerekli tedbirleri almak ve üst yöneticiyi bilgilendirmek.
j) İdari ve/veya cezai yönden suç teşkil eden, soruşturma veya ön inceleme yapılmasını

gerektiren durumlara ilişkin iç denetçilerin tespitlerini üst yöneticiye bildirmek.
k) İç denetime ilişkin mevzuatın ve Kurul kararlarının uygulanmasında ortaya çıkan

tereddütleri ve sorunları Kurulun bilgisine sunmak.
l) Mevzuatla verilen diğer görevler ile iç denetim faaliyetleriyle ilgili olarak bakanlık-

larda bakan ve üst yönetici, diğer idarelerde ise üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri
yapmak.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Denetimin gözetimi faaliyeti
MADDE 14 – (1) İç denetim birimi başkanı, kalite güvence ve geliştirme programı

kapsamında, her bir denetim görevinin denetim ve raporlama standartları ile rehberlere uygun
olarak yürütülmesini sağlamak amacıyla kıdemli bir iç denetçiyi, denetimin gözetimi sorumlusu
olarak görevlendirir. Kurulun düzenlemelerine uygun olarak denetimin gözetimi faaliyeti, iç
denetim birimi başkanı tarafından da yürütülebilir.

(2) Denetimin gözetimi sorumlusu olarak görevlendirilenler, başka bir iç denetim faa-
liyetinde de görevlendirilebilir.

(3) Denetimin gözetimi sorumluluğu;
a) Çalışma planının yeterli risk analizine dayandırılıp dayandırılmadığı,
b) Görev iş programında belirlenen denetim testlerinin denetim amaçlarının gerçekleş-

tirilmesi için yeterli olup olmadığı,
c) Görev iş programında yer alan testlerin uygulanıp uygulanmadığı ve denetim sonuç-

larına dayanak teşkil eden bilgilerin kayıtlı hale getirilip getirilmediği,
ç) Denetim sonucunda varılan kanaatleri destekleyecek kanıtların yeterli olup olmadığı

ve ilave inceleme yapılmasına gerek olup olmadığı,
d) Raporda uygulanabilir önerilere ve eylem planlarına yer verilip verilmediği,
hususlarında değerlendirme yapmak ve ilgili iç denetçiden gerekli düzeltmeleri istemek

görev ve yetkilerini kapsar.
(4) Denetimin gözetimi faaliyetine ilişkin diğer usul ve esaslar Kurul tarafından belir-

lenir.”
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MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağı-
daki şekilde, (c) bendinde yer alan “iç denetim birimini” ibaresi “iç denetim birimi başkanını”
ve (ç) bendinde yer alan “iç denetim birimine” ibaresi “iç denetim birimi başkanına” şeklinde
değiştirilmiştir.

“a) Mevzuata, iç denetim yönergesine, denetim ve raporlama standartlarına ve etik ku-
rallara uygun hareket etmek.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“a) Kamu idarelerinin ihtiyaçları da dikkate alınarak Kurul tarafından belirlenen alan-
larda en az dört yıl süreli eğitim veren yükseköğretim kurumları ile denkliği Yükseköğretim
Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki eşdeğer eğitim kurumlarından birini bitirmek.”

“(3) Kurul, sertifika eğitim programına alınacak adayların tespit edilmesi amacıyla ida-
reler ve/veya unvanlar itibarıyla kontenjanlar belirleyebilir ve bu kontenjanlar ilgili aday be-
lirleme sınavı ilanında gösterilir.

(4) Belli idareler ve/veya unvanlar ile bilgi teknolojileri denetimi alanına özgü ayrı aday
belirleme sınavı yapılabilir.

(5) Sertifika eğitimine kabul edilen iç denetçi adayları eğitim süresince kurumlarından
izinli sayılır. Kurul, eğitim programının bir bölümünün, belirleyeceği iç denetim birimlerinde
staj şeklinde yapılmasına karar verebilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Kamu iç denetçi sertifikası; kıdem sırası ve kadro şartları yanında iç denetçinin
yeterliliği, mesleki bilgi birikimi ve temsil yeteneği dikkate alınarak ilgili idarenin teklifi üze-
rine Kurul tarafından derecelendirilir. İdareler puanlamaya ilişkin değerlendirmelerini; iç de-
netçilerin çalışmaları, hizmet içi eğitim etkinliklerine katılımı ve başarısını dikkate alarak Ku-
rulun düzenlemelerine uygun olarak yapar.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “iç
denetçi” ibaresi “iç denetim birimi başkanı” ve “iç denetim birimi yönergelerinde” ibaresi “Ku-
rul tarafından” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(3) Sertifika derecelerinin düşürülmesine ve iptaline ilişkin usul ve esasları belirlemeye

Kurul yetkilidir.”
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Üst

yönetici” ibaresi “İç denetim birimi başkanı” ve dördüncü fıkrasında yer alan “koordinasyon
sağlamakla görevlendirilen iç denetçiye, görevlendirme yapılmamışsa” ibaresi “iç denetim bi-
rimi başkanına, iç denetim birimi başkanı görevlendirilmemişse” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “iç de-
netim birim yönergelerinde” ibaresi “iç denetim yönergelerinde” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde
yer alan “yirmibeş” ibaresi “yirmi” şeklinde, (b) bendinde yer alan “otuzbeş” ibaresi “elli” şek-
linde, (ç) bendi aşağıdaki şekilde, (d) bendinde yer alan “on” ibaresi “beş” şeklinde, üçüncü
fıkrasında yer alan “koordinasyon sağlamakla görevlendirilen iç denetçinin” ibaresi “iç denetim
birimi başkanının” ve “görevlendirme yapılmamışsa” ibaresi “iç denetim birimi başkanı gö-
revlendirilmemişse” şeklinde değiştirilmiştir.

“ç) Aldıkları başarı belgeleri ve takdirnamelerden beş puana kadar,”
MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(4) Kamu iç denetçi sertifikası sahibi iç denetçi adayları veya sertifika sahibi olup baş-

ka görevde bulunanlar, mesleki yeterliliklerini sürekli hale getirmekle yükümlüdürler. Kurul,
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bunların sertifikalarının kullanımına ilişkin yetkinlik kriterleri ile diğer usul ve esasları belir-
lemeye yetkilidir. Bu kapsamda idareler, kamu iç denetçi sertifikası sahibi iç denetçi adayları
veya sertifika sahibi olup başka görevde bulunanlar arasından iç denetçi kadrolarına atama
yapmadan önce, ilgililerin kamu iç denetçi sertifikalarının kullanım durumunu Kuruldan teyit
ettirirler.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “iç
denetim stratejik planı da” ibaresi “Kamu İç Denetim Strateji Belgesi de” şeklinde değiştirilmiş
ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) İç denetim planı öncesinde, idarenin denetlenebilecek alanlarının tamamını ifade
eden bir denetim evreni oluşturulur. Denetim evreni kapsamına, idarenin merkez, taşra ve yurt
dışı teşkilatına dahil tüm birimlerinin işlem, faaliyet ve süreçleri dahil edilir. Denetim evreninin
hazırlanmasında süreç bazlı yaklaşım esas alınır ve yapılan risk analizi sonucunda yüksek ve
orta riskli olarak belirlenen denetim alanlarının tamamı bir plan dönemine dahil edilir. Bu fık-
ranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurul tarafından belirlenir.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “de-
netime başlamadan önce” ibaresi “saha çalışması öncesinde” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 44 – (1) Denetim bulguları, belirli bir sürede cevaplandırılmak üzere, de-

netlenen birimin yöneticisine verilir. Denetlenen birimin yöneticisi, gerektiğinde çalışanlardan
ve ilgililerden görüş almak suretiyle bulgularda belirtilen hususları cevaplandırarak iç denetim
birimine gönderir.

(2) Bulgu ve önerilerin önem ve düzeyi konusunda iç denetim birimi ile denetlenen bi-
rimin yöneticisi aynı görüşteyse, makul bir sürede önlem alınmasında anlaşılır.

(3) Bulgu ve önerilerin önem ve düzeyi konusunda iç denetim birimi ile denetlenen bi-
rimin yöneticisi arasında anlaşmazlık varsa, bu duruma ilişkin değerlendirmeler rapora dahil
edilir.

(4)  Denetlenen birimin görüşleri, uzlaşılamayan hususlar, denetimde tespit edilen risk-
ler, risklerin olası etkileri, denetim sonuçlarına ilişkin genel değerlendirme ve risklerin ortadan
kaldırılmasına veya en aza indirilmesine yönelik önerileri içeren nihai denetim raporu hazırlanır
ve yönetici özeti de eklenerek iç denetim birimi başkanı tarafından üst yöneticiye sunulur. De-
netlenen alan veya konuya ilişkin kapsamlı bir görüş ortaya konulabilmesi ve güvence seviye-
sinin belirtilebilmesi için, ilgili idarenin iç denetim yönergesinde güvence seviyelerinin tanım-
lanmış ve bunun denetlenen birimlere önceden duyurulmuş olması ile yeterli seviyede denetim
kanıtı elde edilmiş olması zorunludur.

(5) Raporlar üst yönetici tarafından değerlendirildikten sonra gereği için ilgili birimlere
ve strateji geliştirme birimine gönderilir.

(6) Denetim raporunda belirtilen önlemlerin alınıp alınmadığı iç denetim birimi tara-
fından izlenir.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “iç de-
netim birim yönergelerinde” ibaresi “iç denetim yönergelerinde” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Denetlenen birimlerin yöneticileri, denetlenen faaliyetlere ilişkin denetim rapo-
runda yer alan ve eylem planına bağlanan önerilerle ilgili gerekli önlemleri alır. Önlem alın-
maması halinde iç denetim birimi başkanı üst yöneticiyi bilgilendirir.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin eki Liste ekte yer alan şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 24 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 25 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Gümrük Yönetmeliğinin 72 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Sahip ve acentelerince gümrük idaresine önceden bildirim yapmak suretiyle yük

almaya giderken seferleri esnasında yükleri iptal edilen veya yük boşaltmaya giderken seferleri

esnasında yük boşaltma limanları değişen ve geriye dönüş yapmayan gemilerin bu durumları

rota değişikliği sayılmaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 73 üncü maddesinin birinci fıkrasında geçen “218”

ibaresi  “271” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 85 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen “F tipi

genel antrepo” ibaresi “kaçak eşya ambarı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 114 üncü maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Mavi hattan yararlanma hakkı bulunan Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası veya

Onaylanmış Kişi Statü Belgesi sahibi kişiler adına tescil edilen ihracat beyannameleri ile Yet-

kilendirilmiş Yükümlü Sertifikasına sahip kişilerin mavi hatta işlem gören gümrük beyanna-

melerinin 44 nolu kutusuna birinci fıkrada belirtilen belgeler kaydedilir.

Muayene türü mavi hat olarak belirlenen ihracat beyannameleri ile Yetkilendirilmiş Yü-

kümlü Sertifikasına sahip kişilerin mavi hatta işlem gören gümrük beyannamelerine birinci

fıkrada belirtilen belgeler eklenmez. Ancak, muayene türü kırmızı hat olarak belirlenen beyan-

nameler, 44 nolu kutuya kaydedilen belgeler ile birlikte gümrük idaresine ibraz edilir.”

“(5) Üçüncü fıkrada belirtilen beyannameler dışındaki gümrük beyannamelerine her-

hangi bir belge eklenmemesine ilişkin düzenleme yapmaya Bakanlık yetkilidir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 121 inci maddesinin birinci, ikinci fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiş ve mülga üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“(1) Kanunun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasında geçen ‘başka bir eşya’ ifadesinden,

tarife alt pozisyonu değişen, değişmemesi durumunda ise her türlü vergi ile ek mali yükümlü-

lüğün ad valorem usulde oran veya spesifik usulde miktarına ve/veya ticaret politikası önlemine

ilişkin faydalanılacak hak ve menfaatlerde farklılık gösteren eşya anlaşılır.

(2) Eşyanın teslimine kadar;

a) Eşyanın muayenesi için bilgisayar sistemi tarafından beyanın kontrolü türünün kır-

mızı hat olarak belirlenmesinden,

b) Beyan edilen eşyaya ilişkin bilgilerin yanlış olduğunun tespit edilmesinden,

önce beyannamede düzeltme yapılmasına izin verilir ve herhangi bir cezai işlem uygu-

lanmaz.
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(3) Beyanın kontrolü türü kırmızı hat olarak belirlenen eşyaya ilişkin bilgilerin yanlış

olduğunun tespit edilmesinden önce düzeltme talebinde bulunulması halinde talep Kanunun

234 üncü maddesinin üçüncü fıkrasından yararlanma talebi olarak değerlendirilerek sistemde

gerekli düzeltmeler yapılır. Beyan edilen eşyaya ilişkin bilgilerin yanlış olduğunun tespit edil-

mesinden sonra düzeltme talebinde bulunulması halinde ise düzeltme talepleri kabul edilme-

yerek 192 ve 193 üncü maddeler uygulanır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 171 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki  bent

eklenmiştir.

“ğ) Genelkurmay Başkanlığı koordinesinde icra edilecek eğitimlere katılacak NATO

üyesi olmayan ülkelere ait eşya.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin dördüncü kitabının üçüncü kısmının 212 ila 307 nci

maddelerini kapsayan üçüncü bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Transit Rejimi

Rejim kapsamı

MADDE 212 – (1) Bu Bölüm, transit rejimine ilişkin usul ve esasları belirlemektedir.

(2) Transit rejimi hükümleri aksi belirtilmediği sürece ortak transit rejimini de kapsar.

(3) Ortak Transit Sözleşmesi hükümleri gerektiğinde gerekli değişiklikler yapılmak su-

retiyle transit rejimine de uygulanır.

(4) Eşya Türkiye Gümrük Bölgesi içinde bir noktadan diğerine ortak transit rejimi kap-

samında taşınmaz.

Tanımlar

MADDE 213 – (1) Bu Bölümde geçen;

a) AS pozisyonu: 14/6/1983 tarihli Sözleşme ile belirlenen armonize eşya tanımı ve

kodlama sisteminin pozisyonları ve alt pozisyonları için nümerik kodları,

b) Asıl sorumlu: Transit rejimi beyanında bulunan veya adına transit rejimi beyanında

bulunulan kişiyi,

c) Eşyanın serbest bırakılması: Gümrük makamlarının, eşyayı ortak transit rejiminde

öngörülen amaçlara uygun olarak sevkine izin verdiği tasarrufu,

ç) Hareket idaresi: Eşyayı transit rejimine tabi tutan beyanın kabul edildiği gümrük ida-

resini,

d) Kağıt usul: Standart usulün elektronik yollarla yürütülmesinin mümkün olmadığı

durumlarda, transit beyanının sunulması ve kontrolü ile transit işleminin izlenmesine olanak

veren, kağıt belge kullanılmasına dayalı usulü,

e) Kefil: Teminat tutarına kadar doğabilecek gümrük vergileri ve diğer yükleri asıl so-

rumlu ile birlikte müştereken ve müteselsilen ödemeyi yazılı olarak üstlenen gerçek veya tüzel

üçüncü kişiyi,

f) Ortak transit rejimi: Ortak Transit Sözleşmesi kapsamındaki taşımalara uygulanan

rejimi,
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g) Ortak Transit Sözleşmesi: 20/5/1987 tarihli Ortak Transit Rejimine ilişkin Sözleş-

meyi,

ğ) Tek İdari Belge (TİB): 20/5/1987 tarihli Eşya Ticaretindeki İşlemlerin Basitleştiril-

mesine İlişkin Sözleşmede öngörülen belgeyi,

h) TİB Sözleşmesi: 20/5/1987 tarihli Eşya Ticaretindeki İşlemlerin Basitleştirilmesine

İlişkin Sözleşmeyi,

ı) Transit idaresi:  Ortak Transit Sözleşmesine taraf olan bir ülkenin giriş gümrük ida-

resini, örneğin Bulgaristan’dan gelen bir araç için Kapıkule TIR Gümrük Müdürlüğü, Bulga-

ristan’a giden bir araç için Kaptan Andreevo Gümrük Müdürlüğü transit idaresini,

i) Ulusal transit rejimi: Türkiye Gümrük Bölgesi içerisinde başlayıp biten transit reji-

mini,

j) Varış idaresi: Transit rejimine tabi tutulan eşyanın, rejimin sonlandırılması için su-

nulması gereken gümrük idaresini,

k) Yetkili makamlar: Gümrük makamı veya Ortak Transit Sözleşmenin uygulanmasın-

dan sorumlu başka bir makamı,

l) Yüksek kaçakçılık riski içeren eşya;

1) Ortak transit rejiminde Ortak Transit Sözleşmesi Ek I, İlave I’de yer alan eşyayı,

2) Ulusal transit rejiminde ek-33’te yer alan eşyayı,

ifade eder.

Teminat, teminat aranmayacak haller ve memur refakati

MADDE 214 – (1) Ortak transit rejimi kapsamında geçerli teminatlar, yüksek kaçak-

çılık riski içeren eşyaya ilişkin işlemler dışında, ulusal transit işlemlerinde de kullanılabilir.

(2) Ulusal transit rejiminde Kanunun 85 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılan ta-

şımalar için teminat aranmaz. Ancak, demiryolu ile ek-33’te sayılan eşyanın taşınmasında te-

minat aranır.

(3) Bakanlıkça belirlenecek istisnai hallerde ulusal transit işlemine tabi eşya için teminat

şartına bağlı olmaksızın memur refakati uygulanabilir.

Teminat idaresi

MADDE 215 – (1) Teminat idaresi;

a) Fişli bireysel teminat için Gümrükler Genel Müdürlüğü,

b) Kapsamlı teminat için Gümrükler Genel Müdürlüğü veya Bakanlıkça yetkilendiril-

mesi halinde Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü,

c) Bireysel teminat için hareket idaresidir.

Teminat türleri

MADDE 216 – (1) Toplu ve götürü teminata ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla,

bu rejim kapsamında teminat, tek bir transit işlemini kapsayan bireysel teminat veya birden

fazla işlemi kapsayan kapsamlı teminat şekillerinde olabilir.

(2) Bireysel ve kapsamlı teminat türleri birlikte kullanılabilir.

(3) TIR Sözleşmesi ve Türkiye’nin taraf olduğu diğer uluslararası anlaşma veya söz-

leşme ile öngörülen teminat şekillerinden biri de teminat olarak kabul edilebilir.
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Teminat belgeleri

MADDE 217 – (1) Ortak Transit Sözleşmesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ulusal

transit işlemlerinde;

a) Bireysel teminat belgesi ek-34’te,

b) Taahhütname (fişli bireysel teminat)  ek-35’te,

c) Kapsamlı teminat belgesi ek-36’da,

ç) Kapsamlı teminat sertifikası ek-37’de,

d) Kapsamlı teminattan vazgeçme sertifikası ek-38’de,

yer alan örneğe uygun olur.

Kefil

MADDE 218 – (1) Ortak Transit Sözleşmesi Ek I 10b maddesi hükümleri çerçevesinde,

kefil Türkiye’de yerleşik ve teminat idaresince onaylanmış;

a) Teminat mektubu vermeye yetkili banka ve finans kuruluşları,

b) Taşımacılık sektörünün temsilcisi konumundaki oda, dernek veya birlikler

olabilir.

(2) Kefil ve asıl sorumlu, aynı kişi olamaz. Kefil ve asıl sorumlu arasında ana firma

bağlı firma ilişkisi varsa, bağlı firmanın, ana firmadan ayrı bir tüzel kişiliği olmalıdır.

(3) Fişli bireysel teminatta kefilden, tutarı teminat idaresince belirlenecek olan teminat

mektubu/taahhütname alınır. Ayrıca, fişli bireysel teminat kefilinin onaylanmasında, kefil ta-

rafından düzenlenen fişlerin kaydedilmesi, her ay düzenlenecek fiş sayısı ve fişlerin geçerlilik

süresi ve teminat idaresinin belirleyebileceği diğer koşullar öngörülebilir.

(4) Kefilin yükümlülüğü, taahhüdünün teminat idaresince kabul edilmesine dayanır ve

hareket idaresinin eşyayı bu teminat kapsamında serbest bıraktığı tarihte başlar. Kefilin yü-

kümlülüğü, teminat belgesinde belirtilen maksimum tutarla sınırlıdır.

Bireysel teminatın şekli

MADDE 219 – (1) Bireysel teminat;

a) Tedavülde olan nakit Türk Lirası, işlem tarihinde T.C. Merkez Bankası tarafından

ilan edilecek değerleri üzerinden kabul edilen hazine tahvil ve bonoları ve T.C. Merkez Bankası

tarafından kabul edilen ve bu Bankanın belirlediği döviz kuru üzerinden hesaplanan dövizler,

b) Ulusal transit işlemlerinde ek-34’de yer alan teminat mektubu veya ortak transit iş-

lemlerinde ise Ortak Transit Sözleşmesi Ek III, İlave C1’de yer alan teminat belgesi,

c) Ek-39’daki örneğe uygun bireysel teminat fişi,

olabilir.

Bireysel teminat fişi

MADDE 220 – (1) Kağıt usulde ortak transit işlemlerinde kullanılan bireysel teminat

fişlerinin arka yüzünde “T1, T2, T2F” sembolleri, ulusal transit işlemlerinde kullanılan bireysel

teminat fişlerinin arka yüzünde ise “TR” sembolü bulunur.
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Fişli bireysel teminat

MADDE 221 – (1) Teminat idaresi, fişli bireysel teminat sisteminde taahhütname (Ek-35)

ve/veya Ortak Transit Sözleşmesi Ek III İlave C2’de yer alan teminat mektubunu kabule ve iz-

lemeye, ayrıca bu sistemden yararlanma hakkının iptaline yetkilidir.

(2) Teminat idaresi, kefilin 218 inci maddenin birinci ve ikinci fıkrasındaki koşullara

uygunluğunu inceleyerek taahhütname ve/veya teminat mektubunu kabul eder. Teminat idaresi,

kefilin düzenleyeceği fiş sayısını, taahhütnamenin “II. Teminat idaresi tarafından kabul” bölü-

münde belirtmek suretiyle sınırlayabilir. Taahhütnamenin aslını ve/veya teminat mektubunun

bir fotokopisini saklar. Teminat mektubunun aslını ilgili Gümrük Saymanlık Müdürlüğüne gön-

derir.

(3) Teminat idaresi, taahhütnamenin ve/veya teminat mektubunun kabul edildiğini ve

Ortak Transit Sözleşmesi Ek I, 19 uncu maddesine göre iptal ve feshi ile iptal ve feshin hangi

tarihten itibaren geçerli olacağını gecikmeksizin gümrük idarelerine bildirir.

(4) İptal ve feshin geçerli olduğu tarihten itibaren, teminat idaresince, bu kapsamda

gerçekleştirilen tüm transit işlemlerinin ibra edildiği tespit edilmediği sürece, taahhütname

ve/veya teminat mektubu kefile iade edilemez.

Kapsamlı teminat

MADDE 222 – (1) Teminat idaresi, kapsamlı teminat mektubunu kabule, izlemeye ve

iptale yetkilidir.

(2) Teminat idaresi, kapsamlı teminat veya indirilmiş tutarda kapsamlı teminat veya te-

minattan vazgeçme iznini dikkate alarak referans tutar üzerinden teminat tutarını belirler. Asıl

sorumludan bu teminat tutarını kapsayan ve ortak transit işlemlerinde Ortak Transit Sözleşmesi

Ek III, İlave C4’te yer alan teminat belgesinin, ulusal transit işlemlerinde ise örneği 36 nolu

ekte yer alan teminat mektubunun sunulmasını yazılı olarak ister.

(3) Teminat idaresi, kefilin 218 inci maddenin birinci ve ikinci fıkralarındaki koşullara

uygunluğunu inceler ve belirlediği teminat tutarı üzerinden kefilin verdiği teminat mektubunu

kabul eder. Teminat mektubunun bir fotokopisini saklar. Teminat mektubunun aslını ilgili Güm-

rük Saymanlık Müdürlüğüne gönderir.

(4) Teminattan vazgeçme izninin bulunması durumunda, banka teminat mektubu isten-

mez.

(5) Teminat idaresi, asıl sorumlunun talebi doğrultusunda Ortak Transit Sözleşmesi Ek I,

56(1) inci maddesine uygun olarak örnekleri 37 ve 38 nolu eklerde yer alan bir veya birden

fazla kapsamlı teminat sertifikası veya teminattan vazgeçme sertifikası düzenler ve asıl sorum-

luya verir.

(6) Teminat idaresi, Ortak Transit Sözleşmesi Ek I 50 nci maddesine uygun olarak iznin

iptal edilmesi durumunda, Ortak Transit Sözleşmesi Ek I 57 nci maddesine göre kefilin taah-

hüdünün kabulünü iptal eder.
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(7) Teminat idaresi, Ortak Transit Sözleşmesi Ek I 57 nci maddesine göre kefilin taah-

hüdünün kabulünü iptal etmesi durumunda, kefile taahhüdünün kabulünün iptal edildiğini ve

bu iptalin hangi tarihten itibaren geçerli olacağını bildirir.

(8) Teminat idaresi, teminat belgesinin kabul edildiğini ve Ortak Transit Sözleşmesi Ek I

57 nci maddesine göre iptal ve feshini ve iptal ve feshin geçerli olacağı tarihi derhal gümrük

idarelerine bildirir.

(9) İptal veya feshin geçerli olduğu tarihten itibaren, teminat idaresince, bu kapsamda

gerçekleştirilen tüm transit işlemlerinin ibra edildiği tespit edilmediği sürece teminat mektubu

iade edilemez.

(10) Teminat idaresi, Ortak Transit Sözleşmesi Ek I  57(3) üncü maddesine göre asıl

sorumlunun iade ettiği sertifikaları beş yıl süreyle saklar.

(11) Kapsamlı teminatın kullanılmasının yüksek kaçakçılık riski içeren eşya için geçici

olarak yasaklanması durumunda bu eşya için transit işlemleri bireysel teminat kapsamında ger-

çekleştirilir.

(12) Teminat idaresi, kapsamlı teminat veya teminattan vazgeçme izninde öngörülen

yükümlülük, kısıtlama veya ayrıcalıkları sertifikaların “özel gözlemler” kutusuna aşağıda be-

lirtilen şekilde yazarak tasdik eder:

a) “Sınırlı geçerli - 99200”; kapsamlı teminatın, yüksek kaçakçılık riski içeren eşyayı

kapsamaması halinde,

b) “Sadece ... hareket idaresinde geçerli”,

c) “Sadece Fasıl ... eşyası için geçerli”,

ç) “Kısıtlanmamış kullanım – 99209”; kapsamlı teminatın kullanılmasının yüksek ka-

çakçılık riski içeren eşya için geçici olarak yasaklanması durumunda, kapsamlı teminatın bu

yasağın uygulandığı eşya için kullanılması halinde,

d) “Tarife pozisyonu ve eşya kıymeti beyanı zorunluluğu”.

Kapsamlı teminat veya teminattan vazgeçme sertifikaları

MADDE 223 – (1) Kapsamlı teminat veya teminattan vazgeçme sertifika formlarının

basımından Bakanlık sorumludur.

Basitleştirme izninin genel koşulları ve mali yeterlilik

MADDE 224 – (1) Ortak Transit Sözleşmesi Ek I 44(1) inci maddesinde belirtilen izinli

gönderici statüsü haricindeki basitleştirmelere ilişkin izinlerin verilebilmesi için başvuru sahi-

binde aşağıdaki şartlar aranır:

a) Ulusal transit işlemleri için, serbest bölgeler hariç Türkiye Gümrük Bölgesinde yer-

leşik olması,

b) Usulsüzlük ve vergi cezaları ile ilgili olarak;

1) Başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük son bir yıl içinde işlem

gören beyanname sayısının % 2’sini aşan sayıda vergi kaybına neden olan gümrük mevzuatı

ihlali nedeniyle ceza uygulanmamış olması,
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2) Başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük son bir yıl içinde işlem

gören beyanname sayısının % 5’ini aşan sayıda gümrük mevzuatının ihlali nedeniyle usulsüzlük

cezası uygulanmamış olması,

3) Gümrük ve vergi mevzuatları uyarınca haklarında ödenmemiş herhangi bir vergi,

ceza ve gecikme faizi bulunmaması,

c) Yönetim Kurulu üyeleri, sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişiler

ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanlarının; devletin güvenliğine

karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar

ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, güveni kötüye kullanma (emniyeti suistimal), hırsızlık,

dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli (dolanlı) iflas, yalan tanıklık (yalan

yere şahadet), suç uydurma (suç tasnii) ve iftira suçları ile ihaleye fesat karıştırma, edimin ifa-

sına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından mülga

1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza

Kanununa; vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından 4/1/1961 tarihli ve

213 sayılı Vergi Usul Kanununa; mülga 7/1/1932 tarihli ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve

Takibine Dair Kanun, mülga 10/7/2003 tarihli ve 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu,

21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu,19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı

Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ile 20/2/1930 ta-

rihli ve 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna, 5015 sayılı Petrol Piya-

sası Kanununa, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanuna, 2313

sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanuna, 3298 sayılı Uyuşturucu Madde-

lerle ilgili Kanuna muhalefetten kesinleşmiş ceza veya mahkumiyet kararı bulunmaması,

ç) Başkası adına ve namına hareket etmemesi,

d) Ticaret sicil kaydı aslı veya onaylı fotokopisini sunması,

e) Basitleştirmelerin usulüne uygun olarak yürütülmesini sağlamak üzere;

1) Başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük son bir yıl içinde en az

500 transit beyannamesi (TIR Karnesi dâhil) kapsamı ve her yıl 213 sayılı Vergi Usul Kanunu

uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında arttırılmak suretiyle gümrük vergileri toplamı

asgari 5 milyon Türk Lirası tutarında olmak üzere eşya transit etmesi veya

2) İlgili basitleştirilmiş usul kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirebileceğine

ilişkin bilgi ve belgeleri sunması.

(2) Basitleştirme için aranacak mali yeterlilik, başvuru yılından önceki üç yıl esas alın-

mak suretiyle, başvuru sahibinin mali yapısının yeminli mali müşavir tarafından incelenmesi

sonucunda düzenlenecek 40 nolu ekte yer alan rapor ile tespit edilir. Üç yıldan daha az süre

faaliyette bulunan başvuru sahibinin mali yapısının yeterliliği, yeminli mali müşavir tarafından

mevcut veriler incelenerek düzenlenecek söz konusu rapor ile tespit edilir.

Basitleştirme izni başvurusu

MADDE 225 – (1) Basitleştirmelerin kullanılmasına yönelik izin başvurusu, izin ma-

kamına yazılı olarak veya elektronik veri işleme tekniği kullanılarak yapılır.
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(2) Basitleştirme başvurusunda;

a) Şirket sözleşmesinin yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesinin onaylı fotokopisi,

b) Yönetim Kurulu üyeleri, sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişiler

ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanlarının arşiv bilgilerini de

içeren adli sicil kayıtları,

c) Vergi dairesinden alınacak vergi mükellefi olduğuna ve vergi borcu bulunmadığına

ilişkin yazı,

ç) Firmayı temsile yetkili kişilerin imza sirküleri,

d) 224 üncü maddenin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamındaki bilgi ve belgeler,

yer alır.

Basitleştirme izninin verilmesi, iptali ve düzeltilmesi

MADDE 226 – (1) İzin makamı, basitleştirmelerden yararlanma başvurusu üzerine 224

üncü maddede belirtilen genel koşullar ve varsa her bir basitleştirmeye ilişkin özel koşulları

dikkate alarak izni verir veya başvuruyu reddeder.

(2) İzin makamı, basitleştirmeye ilişkin bir başvuru aldığında, başvurunun tam olup ol-

madığını kontrol eder. Aranan belgelerin bir kısmının başvuru dosyasında yer almadığının veya

eksik bilgi içerdiğinin tespit edilmesi halinde başvuru sahibine bildirilen eksiklikler bunlara

ilişkin bildirimin yapıldığı tarihi müteakip en geç otuz gün içinde tamamlanır. Bu süre içerisinde

tamamlanmayan başvuru yapılmamış sayılır.

(3) İzin makamı, gerektiğinde izni düzeltir veya iptal eder.

(4) Başvurunun reddi, izin, iznin düzeltilmesi veya iptali başvuru sahibine yazılı olarak

bildirilir.

Kapsamlı teminat ve teminattan vazgeçme başvurusu

MADDE 227 – (1) Kapsamlı teminat veya teminattan vazgeçme kullanma izni için

başvuran asıl sorumlu, 224 ve 225 inci maddelere ek olarak, ticari faaliyette bulunan gerçek

kişi veya 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre şirket statü-

sünü haiz tüzel kişi olmak koşuluyla;

a) Hesaplanmış referans tutarı veya referans tutarın hesaplanması için, en az bir hafta

içinde gerçekleştirilecek transit işlemi adedi ve her transit işlemi kapsamında taşınacak eşyanın

türü, ağırlığı ve kıymetine,

b) Ortak Transit Sözleşmesi Ek I, 53 üncü ve 54 üncü maddeler çerçevesinde yüksek

kaçakçılık riski içeren eşya için kapsamlı teminat başvurusu, kapsamlı teminat tutarında indirim

veya teminattan vazgeçme başvurusu için Ortak Transit Sözleşmesi Ek I, İlave III’te yer alan

koşullar ile 41 no.lu Ekte yer alan ek koşullara,

c) Talep edilen TC 31-Kapsamlı Teminat Sertifikası veya TC 33-Teminattan Vazgeçme

Sertifikası adedine,

ilişkin bilgi ve belgeleri sunar.

(2) İzin başvurusu 42 no.lu ekte yer alan örneğe uygun olarak yapılır.
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Kapsamlı teminat ve teminattan vazgeçme kullanma izni verilmesi

MADDE 228 – (1) İzin makamı, başvurunun kabul edilmesinden sonra;

a) Asıl sorumlunun kapsamlı teminat kullanma izin koşullarını yerine getirip getirme-

diğini kontrol eder.

b) 229 uncu maddeye uygun olarak referans tutarı belirler veya asıl sorumlu tarafından

hesaplanan tutarı kontrol eder.

c) Asıl sorumlunun teminat tutarının indirilmesine ilişkin koşulları karşılayıp karşıla-

madığını kontrol eder.

ç) Teminat tutarını belirler.

(2) 43 no.lu eke uygun olarak düzenlenen kapsamlı teminat veya teminattan vazgeçme

izninde;

a) İzni verme gerekçesi,

b) Asıl sorumlu ile birlikte belirlenen usul izleme ve kontrol yöntemi,

c) Basitleştirmenin kullanımında ve kullanımın izlenmesinde uygulanacak yöntemler

ile birlikte, basitleştirmeyi kullanma koşul ve yükümlülükleri,

ç) Asıl sorumlunun izni etkileyen değişiklikleri bildirme yükümlülüğü,

d) Referans tutar ve kullanılmasını izleme,

e) Teminat tutarı,

f) Düzenlenecek kapsamlı teminat veya teminattan vazgeçme sertifikalarının adedi,

g) Asıl sorumlunun kaybolan veya çalınan kapsamlı teminat veya teminattan vazgeçme

sertifikalarını derhal bildirme yükümlülüğü,

ğ) İzin makamının kayıtları izleyeceği ve kontrol edeceği,

h) Kontrolleri gerçekleştirecek idare,

ı) İznin iptali veya feshine ilişkin kurallar,

yer alır.

(3) İzin makamı, 230 uncu maddeye uygun olarak referans tutarı, yıllık olarak gözden

geçirir ve gerekirse ayarlar.

(4) Yüksek kaçakçılık riski içermeyen eşya ve yüksek kaçakçılık riski içeren eşya için

aynı anda başvuru yapıldığında, bu başvuru, asıl sorumlunun talebi üzerine tek bir başvuru ola-

rak kabul edilir ve sadece bir izin düzenlenir. Bu durumda yüksek kaçakçılık riski içeren eşya

için uygulanan ölçütler, teminat tutarının hesaplanmasında her iki tür eşyaya uygulanır ve te-

minattan vazgeçme tanınmaz.

(5) İzin makamı, asıl sorumlunun henüz sonlandırılmamış transit işlemleri kapsamın-

daki eşya ile ilgili olarak doğabilecek gümrük vergilerinin toplam tutarının referans tutarı aşa-

cak olduğunu bildirilmesi halinde, referans tutarın aşılacak olması durumunun süreklilik gös-

tereceğinin belirlenmesi durumunda referans tutarı yeniden belirler. Asıl sorumlunun referans

tutarın aşıldığını bildirmemesi durumunda, izin iptal edilir.
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Referans tutar

MADDE 229 – (1) Referans tutarın hesaplanması için dikkate alınacak dönem, asıl so-

rumlunun olağan transit işlemlerini göstermeli ve yoğun dönemlerdeki eşya taşımacılığını da

kapsamalıdır.

(2) Referans tutarı, asıl sorumlu ile işbirliği içinde teminat idaresince belirlenir. Bu çer-

çevede asıl sorumlu, ticari belgeleri, muhasebe kayıtları ve diğer belgelerle kanıtlayacağı geç-

mişte taşıdığı ve gelecekte taşımayı tasarladığı eşyaya ilişkin bilgileri sunar.

(3) Teminat idaresi, referans tutar belirlenirken;

a) Aynı tür eşyanın, serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmuş olması durumunda

uygulanacak olan ithalat vergilerinin en yüksek oranını,

b) Transit süresindeki değişimleri,

c) Transit işlemlerinin dönemsel dalgalanmalarını,

dikkate alır.

(4) Birden fazla eşya türü için yapılan başvurularda, en az bir hafta süresince transit re-

jimine tabi tutulacak her bir eşya için üçüncü fıkranın (a) bendine göre hesaplanacak referans

tutarlarının toplamı esas alınır.

(5) Referans tutarın aşılıp aşılmadığının belirlenmesi amacıyla yapılan hesaplamada,

her bir transit işlemi için tahakkuk edebilecek gümrük vergileri tutarı dikkate alınır. Gerekli

bilgilerin bulunmaması durumunda ise, hareket idaresi tarafından bilinen diğer bilgilerle farklı

bir rakama ulaşılmadığı sürece, her bir transit işlemi için tahakkuk edebilecek gümrük vergileri

tutarının 7.000 Avro olduğu varsayılır.

(6) Asıl sorumlu, kayıtlarının referans tutarın aşıldığını göstermesi durumunda, bu te-

minatı kullanarak başka transit işlemi başlatamaz. Bu durumda asıl sorumlu başka bir teminat

kullanabilir veya referans tutarının yeniden hesaplanması amacıyla bu tutarın ne kadar aşıldığı

veya aşılacağını izin makamına bildirir.

Referans tutarın yıllık olarak gözden geçirilmesi

MADDE 230 – (1) İzin makamı, referans tutarın Ortak Transit Sözleşmesi Ek I 52(3) üncü

maddesi uyarınca yıllık olarak gözden geçirilmesi amacıyla;

a) Asıl sorumlunun referans tutarın aşılmasına ilişkin bildirimlerini,

b) Asıl sorumlunun güvenilirliğini,

c) Devam eden araştırma usullerinin sayısını,

ç) İbra edilmeyen transit rejimleri ile ilgili kefile gönderilen bildirimlerin sayısını,

d) Asıl sorumlunun, gümrük mevzuatı ile ilgili diğer yükümlülüklere uyma dahil, öde-

melerini yerine getirme durumunu,

dikkate alır. Bu çerçevede asıl sorumludan kayıtlarını sunması istenebilir.

(2) İzin makamı, asıl sorumlunun gelecekteki ihtiyaçlarına göre referans tutarı ayarla-

dığında ve bu referans tutara göre teminat tutarını belirlediğinde, 44 no.lu ekte yer alan izin

değişikliği belgesini düzenler.
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Kapsamlı teminat veya teminattan vazgeçme kullanma izni değişikliği

MADDE 231 – (1) İzin makamı, kapsamlı teminat veya teminattan vazgeçme kullanma

izninin içeriğinde değişiklik olması durumunda 44 no.lu ekte yer alan izin değişikliği belgesini

düzenler.

Hareket idaresinde transit beyanı

MADDE 232 – (1) Transit beyanı Türkçe yapılır.

(2) Transit beyanında 1 no.lu kutunun üçüncü alt bölümüne ortak transit rejimi için ‘T1’

veya ‘T2’ sembolü, ulusal transit rejimi için ‘TR’ sembolü yazılır.

Hareket idaresinde beyanında düzeltme

MADDE 233 – (1) Hareket idaresinde 121 inci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla

eşyanın, transit beyannamesinde belirtilen taşıma aracından farklı bir taşıma aracına yüklenmesi

veya gönderileceği yerin değişmesi veya transit edilecek eşyanın tamamının taşıma aracına

yüklenememesi gibi nedenlerle transit beyannamesi üzerinde düzeltme yapılması gerektiği du-

rumda, ilgililer bilgisayarlı transit sistemi üzerinden düzeltme talebinde bulunur veya dilekçe

ile gümrük idaresine başvurur. Söz konusu dilekçede, varsa zorlayıcı sebeplerin bildirilmesi

gerekir. Gerekli düzeltmeler idare tarafından 193 üncü maddeye uygun olarak yapılır.

Hareket idaresinde beyanının ve eşyanın kontrol edilmesi

MADDE 234 – (1) Hareket idaresinde transit rejimine tabi eşyanın ihbar ile özel du-

rumlar dışında mühürlerin sağlam olup olmadığı veya kapların açılmış olup olmadığı tespit

edilerek ve gerektiğinde mühür altına alınmak suretiyle varış idaresine sevk edilmesi esastır.

Bilgisayarlı transit sistemi tarafından eşyanın muayeneye sevk edilmesi halinde, bu belirleme

doğrultusunda muayene işlemi gerçekleştirilir. Her durumda, mühürlerin sağlam olmadığı veya

kapların açılmış olduğu şüphesi oluşursa eşyanın tam muayenesi yapılır. Bu madde uyarınca

transit beyanı ve eşyanın kontrolü 180 ila 196 ncı madde hükümlerine göre yapılır.

(2) Antrepolardan veya gümrük idarelerince konulmasına izin verilen diğer yerlerden

çıkarılarak transit edilecek eşya, gerek görülmesi halinde muayene edilir.

(3) Demiryolu ile gelen eşyanın transiti halinde, sınır istasyon gümrük idaresinde önce

katarı teşkil eden vagonlar, taşıma belgesine göre vagonların kapılarına veya örtülerine, bağlantı

yerlerine bakılmak ve mahreçlerinde vurulmuş mühürlerin sağlam olup olmadığı incelenmek

suretiyle kontrol edilir.

Hareket idaresinde eşyanın taşıma aracına yüklenmesi

MADDE 235 – (1) Görevli memur veya yetkilendirilmiş gümrük müşaviri;

a) Acente veya taşıyıcı veya eşya sahibi yahut gümrük müşaviri ile birlikte eşyanın

yüklü bulunduğu taşıma araçlarına, eğer eşya geçici depolama yeri veya antrepoda ise buralara

giderek kapların marka ve numarasını, orijinal ambalajlı olup olmadıklarını, üzerlerinde açılma

şüphesini veren iz bulunup bulunmadığını inceler.

b) Şüphe uyandıran hallerde, durumu bir tutanak ile tespit eder ve derhal ilgili gümrük

idare amirine bildirir.
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Hareket idaresinde teminatın kontrol edilmesi

MADDE 236 – (1) Hareket idaresi, eşyaya ilişkin olarak tahakkuk edebilecek gümrük

vergilerinin tahsilinin sağlanması amacıyla teminat ile ilgili kontrolleri yapar.

(2) Hareket idaresi, beyan kapsamı eşyaya ilişkin olarak ortaya çıkabilecek ödenmesi

gereken gümrük vergilerinin tahsilinin sağlanması için teminata ilişkin kontrolleri yapar. Bu

amaçla 214 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen teminat aranmayacak haller hariç;

a) Teminatın nakit olarak verilmesi halinde Saymanlıkça verilmiş alındı,

b) Hazine tahvil ve bonolarının verilmesi halinde bunlar için verilmiş alındı,

c) Bireysel teminat belgesi,

bulunup bulunmadığını, geçerliğini ve yeterliğini kontrol eder.

(3) Hareket idaresi, teminatın yeterliğine, aynı tür eşyanın serbest dolaşıma sokulmuş

olması durumunda uygulanabilir ithalat vergileri dahil en yüksek oranlar esas alınarak hesap-

lanmak suretiyle doğabilecek gümrük vergilerinin tam tutarını dikkate alarak karar verir. Bu

çerçevede, eşyanın serbest dolaşımda olması, tercihli oran veya kota dikkate alınmaz. Diğer

taraftan, yüksek kaçakçılık riski içeren eşyanın tarife sınıflandırmasının mümkün olmaması

halinde, teminat tutarı ortaya çıkabilecek gümrük vergilerinin tutarından az olmamak üzere

tahmin edilir. Ancak, böyle bir tahminin de mümkün olmaması halinde, teminat tutarının 7.000

Avro olduğu varsayılır. Ortak transit rejimi kapsamında taşınan bu tür eşyada asgari miktarın

aşılması halinde, bu eşya için hesaplanarak bulunan tutar, listede belirtilen asgari orana göre

hesaplanarak bulunan tutarla karşılaştırılır ve bu tutarlardan büyük olanı, teminat tutarının be-

lirlenmesinde esas alınır.

(4) Hareket idaresi, farklı teminat türlerinin birlikte kullanılması durumunda, her temi-

nat türünün transit beyannamesinin 52 nolu kutusuna kaydedilip edilmediğini kontrol eder.

(5) Hareket idaresi, teminatın nakit olarak verilmesi halinde, asıl sorumluya geri öde-

menin nasıl yapılmasını istediğini sorar. Asıl sorumlunun para transferini tercih etmesi duru-

munda, hareket idaresi, banka hesap bilgilerini alır ve asıl sorumluya transfer masraflarını üst-

lenmesi gerekeceğini hatırlatır.

(6) Hareket idaresi, Saymanlıkça verilen alındı ile bireysel teminat belgesinin fotoko-

pisini saklar.

(7) Hareket idaresi, Ortak Transit Sözleşmesi Ek I 54(7) nci maddesine uygun olarak,

kapsamlı teminatın kullanılmasının yüksek kaçakçılık riski içeren eşya için geçici olarak ya-

saklanması durumunda, 217 nci maddeye uygun olarak, teminat idaresi tarafından kabul edilen

bireysel teminat kapsamında düzenlenen teminat belgesi aslını alarak saklar. Bu teminat mek-

tubu kapsamında gerçekleştirilen transit işlemlerine ilişkin teminat bilgisayarlı transit siste-

minde izlenir. Bu sistem üzerinde izlenmesinin mümkün olmaması halinde, teminat belgesine

eklenecek örneği 45 nolu Ekte yer alan “Bireysel Teminat Belgesi İzleme Çizelgesi” kullanılır.

(8) Ortak transit işlemlerinde teminatın hesaplanmasında, serbest dolaşımda olan eşya

serbest dolaşımda olmayan eşya olarak kabul edilir.
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Hareket idaresinde ayniyet önlemleri

MADDE 237 – (1) Hareket idaresi, takılan mührün adedi ve numarasını, mühürlemeden

vazgeçme durumunda “vazgeçme – 99201” deyimini bilgisayarlı transit sistemine kaydeder.

Ancak, ulusal transit işlemlerinde yüksek kaçakçılık riski içeren eşya için mühürlemeden vaz-

geçme uygulanmaz.

(2) Taşımanın demiryolu ile yapılması halinde, Ortak Transit Sözleşmesinin 11 inci

maddesi ve Ek I 31 inci maddesi uyarınca gümrük idaresi ve demiryolu işletmesince ayrı ayrı

mühürlenir ve durum taşıma belgesine de kaydedilir.

(3) Türkiye karasularından geçen ve hakkında ihbar bulunan veya şüphe edilen eşya

yüklü gemilerin ambar kapakları veya eşya konulan diğer yerleri, gümrük idarelerince mühür-

lenebilir.

Hareket idaresinde süre sınırı

MADDE 238 – (1) Hareket idaresi, ilgili mevzuat, hareket ve varış idareleri arasındaki

uzaklık, güzergah, hava koşulları, resmi tatil durumları, uygun olması halinde asıl sorumlu ta-

rafından verilen bilgileri dikkate alarak, eşyanın varış idaresine sunulması gereken süre sınırını

gün, ay, yıl olarak belirler ve ayrıca ulusal transit işlemlerinde sürenin bitim saatini ekler.

(2) Hareket idaresi birinci fıkraya göre belirlenen süre sınırını bilgisayarlı transit siste-

mine kaydeder.

(3) Transit süresi, hareket idaresindeki işlemlerin bitirilerek eşyanın serbest bırakıldığı

tarihte başlar ve süre sınırı olarak belirtilen takvim gününde, varsa öngörülen saatte aksi halde

mesai bitiminde sona erer.

(4) Sürenin geçtiği ve zorlayıcı sebep de mevcut bulunmadığı takdirde, varış idaresince

Kanunun 241 inci maddesine göre ceza uygulanmadan eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem

veya kullanıma tabi tutulmasına veya Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkışına izin verilmez.

Hareket idaresinde ibra

MADDE 239 – (1) Hareket idaresi, kendisindeki bilgilerle varış idaresinden gelen bil-

gileri karşılaştırarak, rejimin usulüne uygun olarak sonlandırıldığını tespit etmesi durumunda

rejimi ibra eder.

(2) Hareket idaresinin şüphe ve kaçakçılık kuşkusu nedeniyle transit refakat belgelerinin

ve “Kontrol Sonuçları” mesajında yer alan bilgilerin sonradan kontrolünü talep etmesi duru-

munda, birinci fıkradaki koşulların, talep edilen bilgilerin gerçekliği ve doğruluğu teyit edilene

kadar, yerine getirilmediği kabul edilir.

Hareket idaresinde teminatın serbest bırakılması

MADDE 240 – (1) Hareket idaresi, rejimi ibra etmesi halinde teminatı serbest bırakır.

Ancak, kapsamlı teminat kullanılması durumunda varış bilgisi mesajı alındığında ilgili transit

işlemine ilişkin teminat tutarı serbest bırakılır.

Hareket idaresinde alternatif kanıt

MADDE 241 – (1) Rejimin sonlandırılmasının alternatif kanıtı olarak;

a) Transit refakat belgesinin fotokopisi veya iade nüshasının fotokopisi,
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b) Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulduğunu gösteren

ve eşyayı belirleyen bir gümrük belgesinin bir nüshası veya bir fotokopisi,

c) Eşyayı belirleyen boşaltma kayıtları, konşimento, fatura gibi ticari belgelerin foto-

kopisi,

kullanılabilir. Alternatif kanıt, uygun olduğunda, birden fazla transit işlemini kapsaya-

bilir.

(2) Eşyanın bir başka ülkede gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma girmiş olması

durumunda, yukarıda belirtilen nüshalar veya fotokopiler, ilgili ülkelerin yetkili makamları ta-

rafından “aslı gibidir” şeklinde onaylanmış olmalıdır.

Tahsilat usulü

MADDE 242 – (1) İlgili gümrük idaresince araştırma usulü başlatılmaksızın veya araş-

tırma usulünün herhangi bir aşamasında transit işleminin usulüne uygun olarak gerçekleştiril-

mediğinin tespit edilmesi durumunda tahsilat işlemi başlatılır.

Yükümlüye yönelik işlemler

MADDE 243 – (1) İlgili gümrük idaresince bildirilen gümrük vergileri ve diğer yükler,

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yükümlü ta-

rafından ödenir.

(2) Süresinde ödenmeyen gümrük vergileri ve diğer yükler teminattan irad kaydedilir.

Teminatın yeterli olmaması halinde, kalan tutar, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü

Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.

Kefile yönelik işlemler

MADDE 244 – (1) İlgili gümrük idaresince, ödenmesi gereken gümrük vergileri ve di-

ğer yükler tutarı yükümlü ile aynı zamanda kefile de bildirilir. Ortak transit işlemlerinde kefile

bildirimlerde Ortak Transit Sözleşmesinde öngörülen süreler dikkate alınır.

(2) Süresinde ödenmeyen gümrük vergileri ve diğer yükler için kefil nezdinde 6183 sa-

yılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takibata geçilir.

Transit idaresinde ayniyet önlemleri

MADDE 245 – (1) Ortak Transit Sözleşmesi Ek I 35(3) üncü madde çerçevesinde transit

idaresi gerek gördüğünde eşyayı muayene eder.

(2) Şüphe veya ihbar durumunda transit idaresi, “vazgeçme – 99201” deyimi bulunan

transit refakat belgesi kapsamı yüksek kaçakçılık riski içeren eşyayı mühürler. Bu durumda,

takılan mühür adedi ve kimliğini bilgisayarlı transit sistemine ve transit refakat belgesinin

“F. Yetkili Makamların Kontrolü”  kutusuna kaydeder.

Çıkış gümrük idaresinde yapılacak işlemler

MADDE 246 – (1) Ortak transit işlemlerinde, Ortak Transit Sözleşmesi Ek I 3(g) mad-

desi kapsamında transit idaresi olmayan çıkış gümrük idarelerinde, transit rejimi kapsamında

herhangi bir işlem yapılmaz. Bu durumda mühür ve belge kontrolü yapılarak eşyanın ve taşıma

aracının yurt dışı edilmesi sağlanır.
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Varış idaresinde transit beyanının kontrolü ve eşyanın muayenesi

MADDE 247 – (1) Varış idaresi, belge ve süre kontrolü yaparak taşıma aracını kontrol

eder. Bilgisayarlı transit sistemi tarafından beyanın kontrol türünün muayene olarak belirlendiği

hallerde muayene işlemi gerçekleştirilir.

(2) Varış idaresinde yapılan kontrolde mühürler veya kaplarla ilgili şüphe oluşursa, bu

kaplar açılır ve içindeki eşya tam muayeneye tabi tutulur.

(3) Varış idaresi, yapılan kontrol ve muayene sonucuna göre, bilgisayarlı transit siste-

mine varış tarihi ile birlikte mühürlerin sağlam olması ve yapılan muayenenin sonucunda her-

hangi bir usulsüzlüğün bulunmadığının tespit edilmesi halinde uygun olan kodu kaydeder.

Varış idaresinde alternatif kanıt

MADDE 248 – (1) Varış idaresi, asıl sorumlu veya temsilcisinin eşya ve transit refakat

belgesi sunulduğunda veya daha sonra yaptığı talebi üzerine, gerekli kontrolleri gerçekleştir-

dikten sonra transit rejiminin usulüne uygun olarak sonlandırıldığına ilişkin 241 inci maddeye

uygun olarak alternatif kanıt düzenler. Eşya ve transit refakat belgesini sunan kişinin, asıl so-

rumlunun temsilcisi olduğu kabul edilir.

Serbest dolaşımda olmayan eşyada beyana aykırılık

MADDE 249 – (1) Varış idaresince yapılan muayene sonucunda serbest dolaşımda ol-

mayan eşyanın beyannamede belirtilen cinsine uygun olmakla birlikte miktarca noksan olduğu

anlaşılırsa, noksanlığa isabet eden gümrük vergileri tahsil edilir. Yurt dışına çıkacak eşya için

vergi tahsilatını müteakip eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkarılmasına izin verilir.

Ancak, Türkiye Gümrük Bölgesine mühürlü olarak gelen ve hareket/transit idaresince söz ko-

nusu mühürleri kontrol edilmek suretiyle transit beyannamesi kapsamında varış idaresine sevk

edilen eşyanın, varış idaresince yapılan muayenesi sonucunda mahrecinde ve hareket idaresinde

tatbik edilen mühürlerin sağlam olduğu görülmekle birlikte, beyan edilen tarifesinin 8’li güm-

rük tarife istatistik pozisyonuna kadar uygun olmakla beraber;

a) Miktarca eksik çıkması halinde eksikliğin mahrecindeki eksik yüklemeden kaynak-

landığının Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen süreler içerisinde ispat edilmesi gerekir. Bu

durumda, transit beyannamesi kapatılmaz. Eksikliğin mahrecindeki eksik veya yanlış yükle-

meden kaynaklandığının süresi içerisinde yükümlüsünce ispatı halinde eksik miktar üzerinden

transit işlemi sonlandırılarak yapılan işleme ilişkin bilgi hareket idaresine gönderilir. Yüküm-

lüsünce Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen süreler içerisinde eksikliğin mahrecindeki eksik

yüklemeden kaynaklandığının ispat edilememesi halinde noksanlığa isabet eden gümrük ver-

gileri tahsil edilerek beyanname kapatılır ve eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkarıl-

masına izin verilir. Tespit edilen eksikliğe ilişkin olarak varış idaresince yapılan inceleme so-

nucunda transit beyannamesi kapsamı eşyanın beyanname eki belgelerde (fatura, taşıma senedi,

ATR ve benzeri) kayıtlı bilgilere uygun olduğu ve tespit edilen eksikliğin beyan hatasından

veya yükleme listelerine kap miktarlarının hatalı yazılmasından kaynaklandığının açıkça an-

laşılması halinde ise, eksik miktar üzerinden transit işlemi sonlandırılarak yapılan işleme ilişkin

bilgi hareket idaresine bildirilir.

Sayfa : 48                               RESMÎ GAZETE                                   7 Şubat 2013 – Sayı : 28552

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 48



b) Eşyanın varış gümrüğünde yapılan muayenesinde cins ve nevinin aynı, kap adedinin
fazla olması halinde fazla çıkan eşya geçici depolama yeri veya antrepoya alınır. Fazlalıkla
ilgili olarak bilgisayarlı transit sisteminde veya transit beyannamesinde gerekli açıklama yapılır
ve beyanname kapatılır. Ayrıca yükümlüsüne Kanunun 241 inci maddesine göre para cezası
uygulanır. Fazla çıkan eşyanın mülkiyeti Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen süreler içeri-
sinde ispat edildiği takdirde yükümlüsünce rejim beyanında bulunulmasına izin verilir. Eşyanın
mülkiyeti söz konusu süreler içerisinde ispat edilemediği takdirde fazla çıkan eşya Kanunun
177 nci maddesine göre tasfiye işlemine tabi tutulur.

(2) Varış idaresince yapılan muayene neticesinde eşyanın 8’li gümrük tarife istatistik
pozisyonuna kadar farklı çıkması halinde, kaçakçılıkla mücadele mevzuatına göre işlem yapılır.
Beyana konu eşyanın gümrük vergilerinin tahsili için hareket idaresine bildirimde bulunulur.

Serbest dolaşımda bulunan eşyada beyana aykırılık

MADDE 250 – (1) Varış idaresince yapılan muayene neticesinde transit beyannamesine
aykırı çıkan ihraç eşyası için sonradan ihraç edilsin veya edilmesin cezai hükümler uygulanır.

Demiryolu ile taşımada asıl sorumlu

MADDE 251 – (1) Asıl sorumlu, CIM taşıma belgesine hareket tarihini gösteren nu-
maratör ve mührünü basar.

(2) Ancak, entegre elektronik veya otomatik veri işleme sistemi ile düzenlenen CIM
taşıma belgesine mühür basılması yeterlidir. Bununla birlikte, CIM taşıma belgesi çıktısının
doğrudan entegre elektronik veya otomatik veri işleme sisteminden alınamaması durumunda
birinci fıkra hükmüne göre işlem yapılır.

Demiryolu sevkiyatları

MADDE 252 – (1) Kullanılan transit beyannamesi referansı, CIM taşıma belgesinin
tüm nüshalarının refakat belgeleri bilgileri için ayrılmış 99 no.lu kutusuna açık olarak yazılır.
Kullanılan her beyanname için bu referans, hareket idaresini, türü, tarih ve tescil numarasını
belirtir.

(2) Demiryolu işletmesi, transit beyannamesinin eşlik ettiği bir sevkiyatı kabul ettiğinde,
işletme, yukarıdaki referansın CIM taşıma belgesinde yazılmış olmasını ve bu belgedeki yazı-
lanların beyannamedekilere uygun olmasını sağlar.

(3) Demiryolu yük işleminde yer alan son istasyonda, ilgili demiryolu işletmesi, CIM
taşıma belgesinde belirtilen transit beyannamesinin, eşyanın bu istasyondan daha ileriye taşın-
masını kapsadığını belirledikten sonra, bu CIM taşıma belgesinin 2 no.lu yaprağını onaylar.
Anılan taşıma kapsanmadığında, bu istasyon durumu yetkili makamlara bildirir ve ancak bu
makamların onayını aldıktan sonra eşyanın yeniden sevkiyatına izin verir.

Demiryolu ile taşımada kayıtların kontrol edilmesi

MADDE 253 – (1) Demiryolu işletmesi, gümrük idaresinin kontrolleri gerçekleştire-
bilmesi amacıyla kayıtları tutmakla yükümlüdür. Demiryolu işletmesi, tutulan kayıtları ve CIM
taşıma belgelerinin 2 ve 5 no.lu yapraklarını kontrollerin gerçekleştirilebilmesi amacıyla izin
makamının kullanımına sunar. Entegre elektronik veya otomatik veri işleme sistemi kullanan
demiryolu işletmesi tarafından düzenlenen CIM taşıma belgeleri ve bunlara bağlı tutulan mu-
hasebe kayıtlarına ilişkin bilgiler elektronik veri değişim sistemi kullanılarak izin makamının
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belirleyeceği bir sisteme düzenli olarak iletir. Bununla birlikte, kontrollerin gerçekleştirilebil-
mesi amacıyla, izin makamının tutulan kayıtları ve CIM taşıma belgelerinin 2 ve 5 no.lu yap-
raklarını isteme hakkı saklıdır.

(2) Kayıtlar, diğerlerinin yanı sıra;

a) Demiryolu işletmesinin basitleştirilmiş usul kapsamında hareket istasyonundan varış

istasyonuna taşıdığı tüm eşya için CIM taşıma belgelerinin 2 ve 5 no.lu yapraklarına ilişkin

bilgileri,

b) 304V sayılı UIC bildirisine uygun olarak sevkiyat başına düşen maliyet payını,

c) 304V sayılı UIC bildirisine uygun olarak demiryolu işletmesinin taşıdığı eşya ile

ilgili diğer demiryolu işletmelerine gönderilen veya bunlardan alınan usulsüzlük bildirimlerini,

içerir.

(3) İzin makamı, ikinci fıkranın (c) bendinde belirtilen tüm bildirimleri kontrol eder.

(4) İzin makamı, basitleştirilmiş usul dışında transit rejimi veya transit rejimi dışında

bir rejim kapsamında gerçekleştirilen taşıma işlemlerini kapsayan CIM taşıma belgelerini de

kontrol edebilir.

Diğer transit düzenlemelerinin askıya alınması

MADDE 254 – (1) Eşyanın;

a) TIR karneleri kapsamında eşyanın uluslararası taşınmasına ilişkin rejim (TIR Söz-

leşmesi),

b) ATA karneleri (ATA Sözleşmesi),

c) 19/6/1951 tarihinde Londra’da imzalanan Kuvvetlerin Statüsüne ilişkin Kuzey At-

lantik Antlaşması Tarafları arasındaki Sözleşmede öngörülen Form 302,

kapsamında taşınması durumunda, bu düzenlemeler, eşya demiryolu ile taşımaya ilişkin

basitleştirilmiş usule tabi tutulduğunda, askıya alınır.

(2) 253 üncü maddenin birinci fıkrası gerekli değişiklikler yapılarak uygulanır.

CIM taşıma belgesinin tescil edilmesi ve eşyanın serbest bırakılması

MADDE 255 – (1) Demiryolu ile taşımaya ilişkin basitleştirilmiş usul kullanıldığında

CIM taşıma belgesi hareket idaresine sunulmaz. CIM taşıma belgesi, demiryolu işletmesi ta-

rafından tescil edilir ve eşya serbest bırakılır.

(2) Ulusal transit işlemlerinde Ortak Transit Sözleşmesi Ek I 71 inci maddede belirtilen

etiket kullanılmaz.

(3) CIM taşıma belgesinin 99 no.lu kutusundaki hareket tarihini gösteren numaratör ve

mühür baskısı ile imza, asıl sorumlunun transit beyannamesindeki imzasının yerini alır.

(4) Hareket idaresine basitleştirme izninin sunulması gerekmez.

Eşya tanımı ve pozisyonu

MADDE 256 – (1) Eşyanın normal ticari tanımı, gerekli değişiklikler yapılarak Yö-

netmeliğin 14 nolu ekindeki 31 nolu kutuya ilişkin açıklayıcı notta belirtilen koşullara uygun

olarak, CIM taşıma belgesinin eşyanın tanımı için ayrılmış 21 nolu kutusuna yazılır.

(2) Eşyanın pozisyonu, gerekli değişiklikler yapılarak Yönetmeliğin 14 nolu ekindeki

33 nolu kutuya ilişkin açıklayıcı notta belirtilen koşullara uygun olarak, CIM taşıma belgesinin

gümrük tarife pozisyonu için ayrılmış 24 nolu kutusuna yazılır.
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Ayniyet önlemleri

MADDE 257 – (1) Vagonlar ve mühürlenmeye uygun diğer taşıma araçlarının kapsa-

dığı ve Türkiye Gümrük Bölgesinde yüklenen konteynerler, asıl sorumlu tarafından mühürlenir.

Bunun için, asıl sorumlu, Ortak Transit Sözleşmesi Ek I, İlave II’de belirtilen özelliklere uygun

standart mühür kullanır. Asıl sorumlunun kullandığı mühürde, asıl sorumlu olarak hareket eden

demiryolu işletmesinin kod numarası ve adı gösterilmelidir. Mühürlere ilişkin bilgiler, CIM

taşıma belgesine yazılır.

(2) Birinci fıkraya istisna olarak, birinci fıkrada belirtilen vagonlar, konteynerler ve di-

ğer taşıma araçları birinci fıkrada belirtilen ve göndericinin adını taşıyan tipte mühür kullanı-

larak izinli gönderici tarafından mühürlenebilir. Asıl sorumlu, bu şekilde takılan mühürleri

kontrol eder.

(3) Birinci ve ikinci fıkra hükümlerine istisna olarak, hareket idaresinin mühür takma

olanağı saklıdır. Ancak demiryolu işletmesi, hareket idaresinden de mühür takmasını isteyebilir.

Bu istek tek bir taşıma işlemine ilişkin olabileceği gibi basitleştirme izninde öngörülmesi ko-

şuluyla tüm demiryolu vagonları ve demiryolu ile taşınacak konteynerleri de kapsayabilir. Ha-

reket idaresince mühür takılması halinde, hareket idaresince CIM taşıma belgesinin tüm yap-

raklarında gümrük kullanımı için ayrılmış 99 no.lu kutusuna bu şekilde takılmış mühürlere

ilişkin bilgiler yazılır veya entegre elektronik veya otomatik veri işleme sistemi ile düzenlenen

CIM taşıma belgesine gerekli kayıtların yapılıp yapılmadığı kontrol edilir. Hareket idaresi, asıl

sorumlu veya izinli gönderici tarafından takılan mühürleri kontrol edebilir.

(4) Birinci ve ikinci fıkralarda öngörülenlerin dışındaki koşullara tabi olarak, taşınan

eşyanın, Ortak Transit Sözleşmesi Madde 11 ve Ortak Transit Sözleşmesi Ek I, 31 inci mad-

desine uygun olarak ayniyeti tespit edilir. Bu durumlarda, asıl sorumlu, birinci fıkrada belirtilen

tipte mührü takabilir.

(5) Ortak Transit Sözleşmesi Madde 11 inci maddesine uygun olarak eşyanın mühür-

leme dışındaki yollarla belirlenmesi halinde, asıl sorumlu, CIM taşıma belgesinin tüm yaprak-

larında gümrük kullanımı için ayrılmış 99 nolu kutusuna “Vazgeçme – 92110” ibaresini yazar.

(6) Sökülmeleri için özel araçlar gerektiren yüksek güvenlikli mühürlerin bir taşıma

aracının mühürlenmesi için kullanılması halinde, asıl sorumlu veya taşıma operatörü, hareket

idaresinin istemesi halinde mühürleri söker.

Demiryolu ile taşımada hareket idaresindeki işlemler

MADDE 258 – (1) Hareket idaresi, bu idare ve hareket istasyonu arasındaki herhangi

bir eşya taşınmasının gümrük gözetiminde gerçekleştirilmesini sağlar.

(2) Muayenesi yapılarak geçici depolama yerinden veya antrepodan veya gümrükçe

izin verilen yerden çıkarılan eşya, gümrük idaresinin gözetimi altında demiryolu işletmesine

imza karşılığı teslim olunur.

(3) Transit işlemi diğer bir gümrük idaresi aracılığı ile yapıldığında da, eşyanın memur

refakatinde aracı gümrük idaresine sevk edilerek demiryolu işletmesine teslimi, bu gümrük

idaresince yapılır.
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(4) Demiryolu işletmesince bu suretle teslim aldığı transit eşyası için, gümrük idaresine

ayrıca özet beyan verir.

Demiryolu ile taşımada varış idaresindeki işlemler

MADDE 259 – (1) Ortak transit işlemleri hariç, transit işlemlerinde varış idaresi mü-

hürleri kontrol eder. Varış idaresi, demiryolu işletmesine bu kontrolü yapma ve mühürleri sök-

me izni verebilir. Eşyanın, Türkiye Gümrük Bölgesini terk etmesi halinde, demiryolu işletmesi,

takılan mühürlerin sağlam olup olmadığını kontrol eder. Mühürler sağlam değilse, varış idare-

sine bildirir ve ilgili taşıma aracı, bu idarenin izni olmadan Türkiye Gümrük Bölgesini terk

edemez.

(2)  Ulusal transit rejimi, eşya Türkiye Gümrük Bölgesini terk ettiğinde sona erer.

(3) Demiryolu işletmesi, yabancı bir ülke demiryolu işletmesine eşyayı ve ilgili CIM

Taşıma Belgesini, eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesini fiilen terk etmesinden önce teslim ederse,

eşya Türkiye Gümrük Bölgesini fiilen terk edene kadar eşyadan sorumlu olur.

Denizyolu ile taşımada eşya manifestosu

MADDE 260 – (1) Ulusal transit işlemlerinde, denizyolu ile taşımada transit beyanna-

mesi yerine eşya manifestosunun kullanılmasına izin verilebilir.

(2) Eşya manifestosunda; eşyayı taşıyan denizcilik şirketinin adı, geminin kimliği, yük-

leme yeri, boşaltma yeri bilgileri ve ayrıca her sevkiyat için  konşimentonun referans numarası,

kolilerin sayı, cins, marka ve kimlik numaraları, eşyanın belirlenmesi için gerekli tüm bilgileri

içeren ticari tanımı, kilogram cinsinden brüt ağırlık ve konteynerlerin tanımlayıcı numaralarına

ilişkin bilgiler yer alır.

Denizyolu ile taşımada hareket idaresindeki işlemler

MADDE 261 – (1) Manifestonun en az iki nüshası, bunun bir nüshasını saklayacak

olan hareket limanındaki hareket idaresine sunulur.

(2) Hareket idaresi, kontrol amacıyla, manifestoda belirtilen eşyaya ilişkin konşimen-

toların tamamının sunulmasını isteyebilir.

Denizyolu ile taşımada varış idaresindeki işlemler

MADDE 262 – (1) Manifestonun bir nüshası, bunu saklayacak olan varış limanındaki

varış idaresine sunulur.

(2) Varış idaresi, kontrol amacıyla, limanda boşaltılan eşyanın tamamına ilişkin konşi-

mentoların sunulmasını isteyebilir.

(3) Varış idaresi, kendisine önceki ay içinde sunulan manifestoların denizyolu şirketleri

tarafından hazırlanmış listesini onayladıktan sonra her ay hareket idaresine gönderir.

(4) Söz konusu listede her manifestoya ilişkin manifestonun referans numarası, eşyayı

taşımış olan denizcilik şirketinin adı (kısaltılabilir), deniz taşıma işleminin tarihi bilgileri yer

alır.

(5) Söz konusu listede yer alan manifestolara ilişkin bilgilerle ilgili olarak usulsüzlük

yapıldığının belirlenmesi durumunda, varış idaresi, özellikle ilgili eşyaya ilişkin denizyolu

konşimentolarını belirterek hareket idaresine bildirir.
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Denizyolu ile transite ilişkin özel hükümler

MADDE 263 – (1) Bir Türk limanından başka bir Türk limanına transit olunacak eş-

yayı, yalnız Türk bandıralı gemiler nakledebilir. Ancak, Türkiye Gümrük Bölgesi dışından bir

Türk limanına getirilen ve özet beyanında varış yeri başka bir Türk limanı gösterilmiş bulunan

eşyanın, diğer yabancı gemilerle bu limana transitine izin verilebilir. Varış yeri Türkiye Gümrük

Bölgesi dışı olan ihraç eşyasının da yabancı bayraklı bir gemi tarafından bulunduğu limandan

Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkarılacağı Türk limanına transitine izin verilebilir.

(2) Yabancı limanlara yapılacak transit isteklerinin kabulü için, özet beyan veya özet

beyan yerine geçen belgelerde eşyanın gideceği yerin Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yabancı

bir liman olarak gösterilmesi gerekir.

(3) Serbest dolaşımda bulunan ve bulunmayan eşyayı birlikte taşıyan Türk bandıralı

gemilerin sahip, kaptan veya acenteleri, bu iki türlü eşyanın birbirine karışmaması için, gereğine

göre, bunları ayrı yer ve bölümlere koymak veya gümrük idaresince uygun görülecek tedbirleri

almak zorundadır.

(4) Serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın bir Türk limanına sevkine izin verilebilmesi

için, eşyanın gideceği limandaki gümrük idaresinin, o eşyanın gümrük işlemlerini yapmaya

yetkili olması gerekir.

(5) Türk bandıralı geminin, kazan, makine veya teknesinde ortaya çıkan bir arıza sebe-

biyle yoluna devam edememesi halinde, kurtarma amacıyla, yükü, yabancı bir gemiye aktarı-

labilir.

(6) Yabancı bir limana götürmek üzere Türk limanlarından eşya alan yabancı bayraklı

gemilerin, kazaya uğraması, makinelerinin bozulması, haciz altına alınması, sefer değiştirmesi

için emir alması gibi, yoluna devamına mani sebeplerden ötürü, yükünü bir Türk limanında

başka bir gemiye nakletmesine izin verilir. Yabancı bir limana sevk edilmek üzere, bir Türk li-

manından diğer bir Türk limanında bulunan başka gemilere taşınacak söz konusu eşya, nakli-

yatının deniz üstünde olmak şartıyla, yabancı bandıralı gemilerle yapılmasına da izin verilir.

(7) Bir Türk limanına denizyolu ile gelen serbest dolaşımda olmayan eşyanın gemiden

indirilmeksizin aynı gemi ile bir başka Türk limanına taşınması durumunda transit beyannamesi

düzenlenmez.

Havayolu ile taşımalara ilişkin basitleştirilmiş usul

MADDE 264 – (1) Ortak Transit Sözleşmesi Ek I Madde 111 ve 112’ye uygun olarak

basitleştirilmiş usulü uygulama izni başvurusunda;

a) İlgili havayolu şirketinin adı,

b) Başvuru gerekçeleri,

c) Faaliyetlerin tanımı (trafik hacmi, uçuş türü),

ç) Manifesto kullanımının tanımı ve koşulları,

d) İlgili uluslararası havalimanları,

belirtilir.

(2) İzin, 46 no.lu eke uygun olarak düzenlenir.
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Kağıt usul

MADDE 265 – (1) Kağıt usul 47 no.lu ekte yer alan hükümler çerçevesinde uygulanır.

Transit/güvenlik refakat belgesi

MADDE 266 – (1) Transit refakat belgesi yerine 48 no.lu ekteki örneğe uygun

transit/güvenlik refakat belgesi kullanılabilir. Bu durumda, uygun olduğunda transit/güvenlik

refakat belgesine ayrılmaz bir parçasını oluşturan ve 49 no.lu ekteki örneğe uygun kalem listesi

eklenir.  Transit/güvenlik refakat belgesi 50 no.lu ve ilgili kalem listesi 51 no.lu ekteki yapı ve

bilgilere uygun olarak düzenlenir.

(2) Transit/güvenlik refakat belgesi düzenleyen kişi belgede yer alan bilgilerin doğruluk

ve geçerliliğinden sorumludur.

(3) Bilgisayarlı transit sistemi emniyet ve güvenlik bilgilerini beyan edilen transit ida-

relerine iletir.

Avro kur değeri

MADDE 267 – (1) Ulusal transit işlemlerinde, Ortak Transit Sözleşmesi’nde Avro cin-

sinden ifade edilen tutarların Türk Lirası karşılığının hesaplanmasında, transit beyannamesinin

tescil tarihindeki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru esas alınır.

Masraflar

MADDE 268 – (1) Transit rejimine tabi eşyaya ilişkin olarak yapılan denetlemenin ge-

rektirdiği masraflarla yükleme, boşaltma, mühürleme, antrepo veya depolarda muhafaza gibi

hizmetler karşılığı ücret alınır.

Posta sevkiyatları

MADDE 269 – (1) Posta yoluyla Türkiye Gümrük Bölgesine gelen ve Türkiye Gümrük

Bölgesinde bir iç gümrükten transit edilecek eşyaya 468 inci madde hükümleri uygulanır.

Yolcu eşyasının transiti

MADDE 270 – (1) Yolcuların beraberinde bulunan veya geçici depolama yeri veya antre-

polardan çıkarılan ve sevk edilen ticari nitelikte olmayan yolcu eşyası, gümrük idaresine sahip

veya temsilcileri tarafından 172 nci madde hükümlerine göre beyan olunur.

Yasaklamaya tabi eşya

MADDE 271 – (1) Kanunun 55 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında yasaklanan

eşya ile 56 ncı maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren eşyanın ve kanun veya genel idari

düzenleyici işlemlerle ithali yasaklanan eşyanın transitine izin vermeye gümrük ve ticaret bölge

müdürlükleri yetkilidir.

Hayvan ve hayvansal maddeler ile bitki ve parçaları

MADDE 272 – (1) Hayvan ve hayvansal maddeler ile bitki ve parçalarının sınır gümrük

idaresinde kanun ve düzenlemelere ve uluslararası anlaşmalara göre gerekli sağlık muayeneleri,

ilgili kurumun personeli tarafından yapılır. Bu muayeneler yapılmadan gümrük idaresi eşyanın

serbest bırakılmasına veya sevkine izin vermez.

(2) Hayvan ve hayvansal maddeler, bitki ve parçalarının giriş ve çıkış kapıları ve bun-

ların Türkiye’den transit geçirileceği yollar hususunda kanun, tüzük ve anlaşma hükümleri göz

önünde tutulur.
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Telef veya kayıp olan eşya
MADDE 273 – (1) Transit rejimine tabi eşyanın zorlayıcı sebep veya beklenmeyen

haller nedeniyle telef veya kaybının kanıtlanması halinde, gümrük vergileri aranmaz. Ancak;
a) Suçüstü şeklindeki hırsızlıklar, hazırlık tahkikatı üzerine Cumhuriyet Savcılığınca

verilen belge ile,
b) Hasar, telef veya kayıp herkesçe bilinen ve duyulan başka olaylar yüzünden olmuşsa,

o yerin en büyük mülki idare amiri tarafından verilecek belge ile,
c) Trafik kazaları, trafik kaza raporuna göre ve en yakın gümrük idaresi tarafından ya-

pılan tespit sonucunda gümrük idare amirinin vereceği karar ile,
kanıtlanır.
(2) Yukarıdaki belgeler, ortak transit işlemlerinde Ortak Transit Sözleşmesi’nde belir-

tilen yetkili makamlara, ulusal transit işlemlerinde ise hareket idaresine sunulur. Bunların in-
celenmesi ve kabulü ilgili idareye aittir. İlgili idare, gerektiğinde bunları veren makamlarla ya-
zışma yaparak eksikliklerini tamamlatır.

Asıl sorumlunun sorumluluğu
MADDE 274 – (1) Asıl sorumlu, gümrük yükümlülüğünün doğması halinde mali olarak

sorumludur.
Teminat aranmayan eşyanın eksik çıkması
MADDE 275 – (1) 214 üncü maddenin ikinci fıkrası uyarınca teminat aranmayan tran-

sit eşyasından özet beyana nazaran eksik çıkan kaplarla ilgili olarak, ticaret politikası önlemleri
saklı kalmak kaydıyla Kanunun 237 nci maddesi hükmü çerçevesinde cezai işlem uygulanır.

TIR Karnesi ile taşıma
MADDE 276 – (1) TIR Karnesi kapsamında transit rejimine tabi eşyanın taşınmasında,

TIR Sözleşmesi ile bu Sözleşmeye dayanılarak çıkarılan yönetmelik, tebliğ ve genelge hüküm-
leri uygulanır. Bu kapsamda yapılacak transit işlemlerinde doğabilecek ihtilaflar Bakanlıkça
(Gümrükler Genel Müdürlüğü) sonuçlandırılır.

ATA Karnesi ile taşıma
MADDE 277 – (1) ATA Karnesi ile transit taşıma işlemleri, ATA Karnesine ilişkin taraf

olduğumuz uluslararası sözleşme hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.
(2) ATA Karnesi kapsamında gerçekleştirilen bir transit işlemi ile ilgili olarak bir usul-

süzlüğün belirlenmesi halinde, ödenmesi gereken gümrük vergilerinin tahsili ve ceza takibine
ilişkin işlemler taraf olduğumuz uluslararası sözleşme hükümleri saklı kalmak kaydıyla Ba-
kanlıkça belirlenir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 513 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına “Ön izin baş-
vuruları, dilekçe, ekonomik yönden ihtiyaç olduğuna dair görüş, faaliyet belgesi, Ticaret Sicil
Gazetesi ve imza sirküleri ile birlikte ilgili gümrük müdürlüğüne yapılır.” cümlesi eklenmiş
ve aynı maddenin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Kamu kurum veya kuruluşlarının geçici depolama yeri açma ve işletme taleplerinde
birinci fıkrada belirtilen adli sicil belgesi, ticaret sicil gazetesi ve imza sirküleri aranmaz. Bun-
ların görev alanı itibariyle faaliyette bulundukları yerlerdeki geçici depolama yeri açma ve iş-
letme taleplerinde, ayrıca iş yeri açma veya çalıştırma ruhsatı veya bunun yerine geçen belge
aranmaz”
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MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 520 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) Kamu kurum veya kuruluşlarının antrepo açma ve işletme taleplerinde adli sicil

belgesi, faaliyet belgesi, ticaret sicil gazetesi ve imza sirküleri aranmaz. Bunların görev alanı

itibariyle faaliyette bulundukları yerlerdeki antrepo açma ve işletme taleplerinde, ayrıca iş yeri

açma veya çalıştırma ruhsatı veya bunun yerine geçen belge aranmaz”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğinin 534 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine

“ve antrepo olarak kullanılacak kapalı ve/veya açık alanların birbiri ile doğrudan irtibatının

bulunması” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 14 no.lu eki ile 33 ila 51 no.lu ekleri, ekteki şekilde

değiştirilmiş, 52 ila 54 no.lu ekleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde 3 eklenmiştir.

“Alınan izin ve belgelerin geçerliğiliği

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 24/8/2011 tarihli, 28035 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Ortak Transit Yönetmeliği çerçevesinde alınan izin ve belgeler, geçerlilik süreleri

sonuna kadar kullanılabilir.”

MADDE 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

7/10/2009 27369 Mükerrer

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 31/3/2010 27538

2- 2/7/2010 27629

3- 2/12/2010 27773

4- 31/12/2010 27802

5- 26/3/2011 27886

6- 30/4/2011 27920

7- 23/5/2011 27942

8- 16/7/2011 27996

9- 2/11/2011 28103

10- 28/12/2011 28156

11- 31/3/2012 28250

12- 12/6/2012 28321

13- 20/11/2012 28473

14- 10/1/2013 28524
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
ORTAK TRANSİT YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/8/2011 tarihli ve 28035 (mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Ortak Transit Yönetmeliği ek ve değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsünden:

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANS EĞİTİM VE
ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/10/2011 tarihli ve 28082 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gebze
Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin bi-
rinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Lisans eğitim ve öğretiminde, öğrencinin bir dersteki başarısı, derse devam ve
sınav yöntemi ile belirlenir. Öğrencinin; arasınav, kısa sınavlar, arazi çalışması, uygulama,
ödev, proje, atölye, seminer, devam, laboratuvar ve benzeri yarıyıl içi çalışmalarında gösterdiği
başarı, yarıyıl sonu sınavından/bütünleme sınavından aldığı not, bu Yönetmeliğin 22 nci mad-
desinin birinci fıkrasının (c) bendine göre birlikte değerlendirilerek dersteki başarısı belirlenir.
Derslere devamı yetersiz olanların diğer notları değerlendirilmez ve bu öğrencilerin dersleri
tekrar almaları gerekir. Değerlendirme, dersi veren öğretim üyesi tarafından yapılır. Başarı not-
larının ifade ettikleri başarı puanı, yıl sonu başarı notu ve katsayıları aşağıdaki tabloda göste-
rilmiştir:

Puanı Yıl Sonu Başarı Notu Katsayı
91-100 AA 4.0
85-90 BA 3.5
80-84 BB 3.0
70-79 CB 2.5
65-69 CC 2.0
55-64 DC 1.5
40-54 DD 1.0

39 ve aşağısı FF 0.0
Vizesiz başarısız VF 0.0

Ortalama Dışı Harf Notu OD ”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 22 – (1) Başarı notuna ilişkin esaslar şunlardır:
a) Derslere %70, laboratuvar ve atölye gibi bağımsız uygulamalı derslere %80 oranında

devam zorunludur. Devam koşulunu sağlayamayan öğrenciler yarıyıl sonu sınavına giremez.
Herhangi bir dersten devam şartını sağlamasına rağmen notları itibariyle başarısız olan öğren-
ciler, aynı dersi ikinci kez almaları halinde o ders için devam şartı hariç, derse ilişkin tüm yü-
kümlülükleri yerine getirmek zorundadır.

b) Yarıyıl sonu sınavına giren öğrenciye dönem içi çalışmaları değerlendirilerek VF
notu verilebilir.
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c) Herhangi bir derse ilişkin başarı notu, yarıyıl sonu sınavı/bütünleme sınavı ve yarıyıl
içi çalışmalarından oluşur. Bunların katkı oranı dersi verecek öğretim üyesi tarafından, başarı
değerlendirme formu doldurularak önerilir, ilgili anabilim dalının olumlu görüşü, bölüm baş-
kanlığının kararı ile kesinleşir ve ilan edilir.

ç) Bütünleme sınavından alınan notlar ilgili dersin final notu yerine geçer. Başarı notu
olarak değerlendirilmez. Bir dersten VF notu alan öğrenciye bütünleme sınav hakkı verilmez.
Başarı değerlendirilmesi bir döneme yayılan proje, bitirme çalışması, mimarlık proje dersi ve
benzeri çalışmalardan oluşan derslere bütünleme sınav hakkı verilmez. Sadece başarısız olunan
derslere bütünleme sınav hakkı tanınır. Koşullu dönem not ortalaması ile başarılı olunan ders-
lerden ve daha önce alınıp başarılı olunan derslerden not yükseltmek amacıyla bütünleme sı-
navına girilemez.

d) Haklı ve geçerli nedenlerle yarıyıl içi sınavlarına giremeyen öğrencilere, fakülte yö-
netim kurulu kararı ile ve aynı yarıyıl içinde dersi veren öğretim elemanının belirleyeceği gün
ve saatte kullanılmak üzere mazeret sınav hakkı verilir. Öğrencilerin yarıyıl içi mazeret sınavına
girebilmeleri için; söz konusu mazeretlerinin bitim tarihinden itibaren beş gün içerisinde ma-
zeret dilekçelerini bağlı oldukları fakültenin dekanlığına teslim etmeleri gerekir. Herhangi bir
zorunlu sınava girmeyen öğrenci, bu sınavdan FF almış sayılır.

e) Mazeretleri nedeniyle bütünleme sınavına giremeyen ve sınavı müteakip üç gün için-
de ilgili dekanlığa mazeretlerini bildiren öğrencilerden mazeretleri ilgili fakülte yönetim ku-
rulunca uygun görülenler, fakülte yönetim kurulunun ilan edeceği tarihte yapılacak bütünleme
mazeret sınavına girebilir. Yarıyıl sonu sınavının mazereti yoktur.

f) Öğrencilerin bir dersteki başarı durumunu gösteren liste, o yarıyıl sonu sınavlarının
tamamlandığı tarihten itibaren en geç bir hafta içerisinde öğretim üyesi tarafından açıklanır.
Fakülte yönetim kurulu gerektiğinde bir dersin öğretim üyesinden, dersle ilgili başarı durumu
değerlendirmesini yeniden incelemesini isteyebilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Her yarıyılda derslerin bitmesini müteakip, Senato tarafından belirlenen ve aka-
demik takvimde ilan edilen tarihlerde o yarıyıldaki tüm derslere ait yarıyıl sonu/bütünleme sı-
navları yapılır. Arazi üzerinde yapılması gereken derslerle, sınava girme hakkı bir arazi çalış-
masının sonucuna bağlı olan derslerin sınavları arazi çalışmalarının bitiminde de yapılabilir.
Bitirme çalışması sınavı, yarıyıl sonu sınav döneminde yapılır. Yarıyıl sonu sınav programları,
fakülte yönetim kurulları tarafından kararlaştırılır ve sınav dönemi başlamadan en az iki hafta
önce ilan edilir. Sınavlar, programda gösterilen gün, yer ve saatte Enstitü binalarında yapılır.
Ancak, arazi üzerinde yapılan ders ve uygulamaların sınavları, arazi üzerinde ve Enstitü binaları
dışında da yapılabilir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

12/10/2011 28082

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 27/4/2012 28276

2- 23/10/2012 28450
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Kırıkkale Üniversitesinden:

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kırıkkale Üniversitesi Bilgisayar Sistemleri

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacı, faaliyet alanları, organları ve bu organların görev-

leriyle ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kırıkkale Üniversitesi Bilgisayar Sistemleri Uygula-

ma 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) Merkez: Kırıkkale Üniversitesi Bilgisayar Sistemleri Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Kırıkkale Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Kırıkkale Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; bilimsel anlamda yürütülen yurt içi ve yurt dışındaki

büyük çaplı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım ve otomasyonları hazırlamak; danışmanlık hiz-

meti vermek; diğer üniversiteler, sanayi ve hizmet sektörü ile işbirliği çerçevesinde ihtiyaç du-

yulan uygulamaları gerçekleştirerek, Kırıkkale İli ve çevresinde yetişmiş eleman sayısının art-

masına yönelik uygulama faaliyetlerinde bulunmak; Türkiye’nin bilgi toplumuna geçiş süre-

cinde e-Devlet ve e-Üniversite projeleri ile ilgili çalışmalar yaparak, bu konuda uygulanacak

politikaların belirlenmesine katkıda bulunmak; Üniversite öğrencilerine Merkez bünyesinde

çalışma ortamı sağlamaktır.
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Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Üniversitesi içi ve Üniversite dışı enformasyon projelerinde ihtiyaç duyulan sistem

analizleri, yazılım ve otomasyonları gerçekleştirmek, bu konularda danışmanlık yapmak ve

gerekli koordinasyonu sağlamak.

b) Kırıkkale İli ve çevresinde bilgisayardan yararlanan tüm kurum ve kuruluşların ya-

zılım alanında ihtiyaç duyduğu konularda uygulama ve araştırmalar yapmak. Bu amaçla, mev-

cut sistemleri analiz etmek bilgi sistem ihtiyaçlarını belirlemek ve projelendirmek.

c) Bilgi toplumuna geçiş sürecinde Türkiye’nin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı

nitelikteki bilgisayar destekli bilimsel ve teknolojik araştırmaları planlamak, gerektiğinde bil-

gisayar uygulamalarını gerçekleştirmek ve özendirmek.

ç) Bilgisayarla ilgili uygulama ve araştırmalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği

yapmak.

d) Bilgisayar kullanımı ve programcılığı alanındaki yetişmiş eleman noksanlığını gi-

dermek amacıyla çalışmalar yapmak, bilgisayar kullanımı ve programcılığı alanında her dü-

zeydeki öğretim elemanlarının yetişmesine katkıda bulunmak.

e) Üniversite öğrencilerine, uygulama yapabilecekleri ve çözümler üretebilecekleri bir

çalışma ortamı oluşturmak.

f) Bilgisayar sistemleri ile ilgili konularda, seminer, kurs ve konferanslar düzenlemek.

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

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Organların Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalarda bulunan Üni-

versite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona

eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla süre ile görev başında bulu-

namaması 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 uygulamak.

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.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür Yardımcısı ve Mü-

dürün teklifi üzerine Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıllık süreyle

görevlendirilen üç kişiyle birlikte 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 üyeleri arasından aynı usulle yeni üye görevlendirilir. Bu

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

(3) Yönetim Kurulu, yılda en az iki 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 kurulunun görevleri

MADDE 11 – (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.

ç) Araştırıcı ve uygulayıcı elemanların, bilgisayar ile ilgili araştırma, yayın, bilimsel

toplantılara katılmak için yapacakları mali destek isteklerini değerlendirmek.

d) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip, öneriler sunmak.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (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 13 – (1) Merkez, ilgili mevzuat hükümlerine göre sertifika programları aça-

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

üzerine Senato tarafından belirlenir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ve

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 Kırıkkale Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Yalova Üniversitesinden:

YALOVA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/8/2012 tarihli ve 28379 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yalova Üni-

versitesi  Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Lisansüstü programlara öğrenci kabulü için adaylarda aranacak şartlar ve başarı

değerlendirmelerinde Üniversitelerarası Kurul tarafından çıkarılan ve 1/7/1996 tarihli ve 22683

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği çerçevesinde,

program türüne bağlı olmak üzere Senato tarafından belirlenen esaslar uygulanır.” 

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yalova Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

9/8/2012 28379
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TEBLİĞLER

Ekonomi Bakanlığından:
FİLİSTİN ULUSAL YÖNETİMİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ

İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA
DAİR TEBLİĞ

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 14/1/2013 tarihli ve 2013/4225 sayılı Bakanlar

Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Filistin Ulusal Yönetimi Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İtha-
latında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, Filistin Ulusal Yönetimi
menşeli bazı tarım ürünleri ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının düzenlenmesidir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/1/2013 tarihli ve 2013/4225 sayılı Bakanlar Kurulu Ka-

rarı ile yürürlüğe giren Filistin Ulusal Yönetimi Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife
Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar ve 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karara
dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde yer alan;
a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
b) Genel Müdürlük: Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünü,
c) Denetim birimleri: Ekonomi Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı ile Gümrük

ve Ticaret Bakanlığının ilgili denetim birimlerini,
ç) Tarife kontenjanı: Belirli bir dönem itibarıyla gümrük vergisinde ve/veya diğer mali

yüklerde indirim yapılan ya da muafiyet sağlanan ithalatın miktarını,
d) İthal lisansı: Tarife kontenjanı uygulaması kapsamında ithalat yapılmasını sağlamak

üzere Bakanlıkça düzenlenen ve bir örneği Ek-1’de yer alan belgeyi,
e) Tarife kontenjanı dönemi: Tarife kontenjanı kapsamında ithalatın yapılabileceği be-

lirli bir dönemi,
f) Talep toplama yöntemi (TTY): Başvuruların tarife kontenjanı dönemi başlangıcından

önceki 1 (bir) ay içerisinde yapıldığı ve başvuru döneminin bitmesini müteakip, tarife konten-
janı tahsisatı yapılabilecek nitelikteki başvuru sahibi firmalara, ilgili dağıtım kriterleri çerçe-
vesinde tarife kontenjanı tahsisatının yapıldığı yöntemi,

g) Başvuru sırasına göre eşit oranda tahsis yöntemi (EOTY): Başvurunun tarife kon-
tenjanı dönemi içerisinde yapıldığı ve tarife kontenjanının, tarife kontenjanı tahsisi yapılabile-
cek nitelikteki başvuru sahibi firmalara, ilgili dağıtım kriterleri çerçevesinde başvuru sırası
dikkate alınarak eşit miktarda tahsis edildiği yöntemi,

ğ) Referans dönemi: Tarife kontenjanı başvurusunun yapıldığı yıl hariç son iki takvim
yılını,

h) Tarife kontenjanı başvuru dönemi: TTY’ye göre tahsisatı yapılan tarife kontenjanları
için tarife kontenjanı döneminin başlangıcından önceki 1 (bir) ayı, EOTY’ye göre tahsisatı ya-
pılan tarife kontenjanları için ise tarife kontenjanı dönemi ile aynı dönemi,

ı) Firma: Tarife kontenjanlarından faydalanmak üzere başvuruda bulunan, ticaret siciline
veya esnaf ve sanatkâr siciline ve ilgili sanayi ve/veya ticaret odasına veya esnaf ve sanatkarlar
odasına kayıtlı, gerçek veya tüzel kişiler ile tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşları,
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i) İthalat performansı: Firmanın başvurusunun değerlendirildiği tarihteki Bakanlık Bilgi
Sistemi verileri esas alınarak tespit edilen, tarife kontenjanı konusu maddede referans döne-
minde gerçekleştirdiği ithalat miktarını (tarife kontenjanı konusu maddeye ait ayrı bir gümrük
tarife istatistik pozisyonu bulunmaması halinde tarife kontenjanı açılan ilgili gümrük tarife
istatistik pozisyonu kapsamında yapılan toplam ithalat miktarını),

j) Üretim performansı: Firmanın, referans döneminde tarife kontenjanı konusu maddede
gerçekleştirdiği üretim (paketleme, ambalajlama, eleme, ayıklama hariç) miktarını,

k) Tüketim performansı: Firmanın, referans döneminde üretimde hammadde olarak
kullandığı tarife kontenjanı konusu maddenin (paketleme, ambalajlama, eleme, ayıklama hariç)
miktarını,

l) Geleneksel ithalatçı: Referans döneminde tarife kontenjanı konusu maddeye ilişkin
ithalat performansı olan firmayı,

m) Sanayici: Referans döneminde tarife kontenjanı konusu maddeye ilişkin üretim per-
formansı ve/veya tüketim performansı olan (paketleme, ambalajlama, eleme, ayıklama hariç)
firmayı,

ifade eder.
Tarife kontenjanı tahsisatı için başvuru ve başvuruların sonuçlandırılması
MADDE 4 – (1) Tarife kontenjanı tahsisat talebinde bulunan firmaların, Ek-2’deki tab-

loda yer alan tarife kontenjanlarından dağıtımı TTY’ye göre yapılacak olanlar için, tarife kon-
tenjanı döneminin başlangıcından önceki 1 (bir) ay içerisinde, dağıtımı EOTY’ye göre yapıla-
cak olanlar için ise tarife kontenjanı dönemi içerisinde, Bakanlığa müracaat etmeleri zorunludur.

(2) Tarife kontenjanı tahsisat talebinde bulunan firmaların, her tarife kontenjanı dönemi
için; dağıtımı TTY’ye göre yapılacak olan tarife kontenjanlarına ilişkin her bir tarife kontenjanı
tahsisatı başvurusunda her defasında tam ve eksiksiz olarak; dağıtımı EOTY’ye göre yapılacak
olan tarife kontenjanlarına ilişkin her bir tarife kontenjanında ise sadece ilk tarife kontenjanı
tahsisatı başvurusunda tam ve eksiksiz olarak, Ek-3’te yer alan belgeler ile birlikte Bakanlığa
müracaat etmeleri zorunludur.

(3) Ancak, dağıtımı EOTY’ye göre yapılacak olan tarife kontenjanlarına ilişkin her bir
tarife kontenjanında her tarife kontenjanı döneminde firmalar adına yapılan ilk tarife kontenjanı
tahsisatını müteakip aynı tarife kontenjanı tahsisatı için yapılacak başvuruda tarife kontenjanı
tahsisat talebinde bulunan firmaların; Ek-3’te yer alan belgelerden her halükarda 1 ve 4 numa-
ralı belgeler ve diğer belgelerden ise sadece geçerliliğini yitirmiş ve güncellenmesi gerekli
olanlar ile birlikte, Ek-3’te açıklandığı şekliyle, Bakanlığa müracaat etmeleri zorunludur.

(4) Ek-2’deki tabloda yer alan tarife kontenjanlarında, tahsisat önceliği bulunan kurum
ve kuruluşlar için Ek-3’te belirtilen belgeleri tam ve eksiksiz olarak ibraz etme veya başvuru
dönemi içerisinde müracaat etme şartı aranmaz.

(5) Ek-2’deki tabloda yer alan tarife kontenjanlarının tahsisatı için yapılan başvurulara
ilişkin eksiklikler tarife kontenjanı dönemi içerisinde tamamlanamaz ve eksikliklerin gideril-
mesi ile ilgili firmalara Genel Müdürlükçe bildirim yapılmaz. Ancak, ihtiyaç duyulması halinde
Genel Müdürlükçe Ek-3’te yer alan belgeler ile ilgili firmadan ve/veya bu belgeleri düzenleyen
kurum ve kuruluşlardan ek veya açıklayıcı bilgi ve belge talep edilebilir.

(6) Tarife kontenjanı tahsisatı taleplerine ilişkin başvurularda Bakanlığa ibraz edilen
belgeler hiçbir suretle iade edilmez ve başka bir başvuru için kullanılamaz.

(7) Ek-2’deki tabloda yer alan ve dağıtımı TTY’ye göre yapılacak olan tarife konten-
janlarının her biri için, aynı firma tarafından bir tarife kontenjanı başvuru döneminde tarife
kontenjanı tahsisatı için sadece bir başvuru yapılması esastır. Aksi durumda, değerlendirmeye
alınabilecek nitelikteki en son başvuru değerlendirmeye alınır.
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(8) Ek-2’deki tabloda yer alan ve dağıtımı EOTY’ye göre yapılacak olan tarife konten-
janlarının her biri için, aynı firma tarafından bir tarife kontenjanı başvuru döneminde tarife
kontenjanı tahsisatı için sadece bir başvuru yapılması esastır. Aksi durumda, değerlendirmeye
alınabilecek nitelikteki ilk başvuru değerlendirmeye alınır. Ancak, aynı tarife kontenjanı dö-
neminde daha önce aynı tarife kontenjanında adına düzenlenen en son ithal lisansı firma nüs-
hasının aslını Bakanlığa iade eden firmalara talepte bulunmaları durumunda, aynı tarife kon-
tenjanında tahsisat yapılarak yeniden ithal lisansı düzenlenebilir.

(9) Bu Tebliğ kapsamındaki tarife kontenjanlarının tahsisatı için, Ek-3’te belirtilen bel-
geleri tam ve eksiksiz olarak içermeyen veya tarife kontenjanı başvuru dönemi içerisinde ya-
pılmayan veya Ek-2’deki tabloda ilgili tarife kontenjanının karşısında “Tahsisat Yapılacak Fir-
ma Türü” sütununda belirtilen nitelikte olmayan firmalar tarafından yapılan veya bu Tebliğ
hükümlerine istinaden adlarına ithal lisansı düzenlenmemesi hususunda yaptırıma tabi olan
firmalar tarafından yapılan başvurular olumsuz sonuçlandırılır. Ek-2’deki tabloda yer alan her-
hangi bir tarife kontenjanının tamamının tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşlara tahsis
edilmesi durumunda diğer firmalarca söz konusu tarife kontenjanına ilişkin yapılmış başvurular
olumsuz sonuçlandırılır. Ek-2’deki tabloda yer alan ve dağıtımı EOTY’ye göre yapılan herhangi
bir tarife kontenjanının tamamının tahsis edilmesini müteakiben söz konusu tarife kontenjanının
tahsisatına ilişkin yapılan başvurular olumsuz sonuçlandırılır.

Tarife kontenjanı tahsisat yöntemi
MADDE 5 – (1) Ek-2’deki tabloda “Tahsisat Yöntemi” sütunundaki;
a) “TTY” ibaresi, talep toplama yöntemi,
b) “EOTY” ibaresi, başvuru sırasına göre eşit oranda tahsis yöntemi
ile ilgili tarife kontenjanının tahsis edileceğini ifade eder.
Tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşlar
MADDE 6 – (1) Ek-2’de yer alan tabloda “Tahsisat Önceliği Bulunan Kurum ve Ku-

ruluşlar” sütunundaki;
a) “EBK” ibaresi, Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünün,
b) “TMO” ibaresi, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün,
c) “YTTSKB” ibaresi, Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin,
d) “TŞF” ibaresi, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünün
ilgili tarife kontenjanında tahsisat önceliği bulunduğunu ifade eder.
Tarife kontenjanı tahsisatı yapılacak firmalar
MADDE 7 – (1) Ek-2’deki tabloda “Tahsisat Yapılacak Firma Türü” sütunundaki;
a) “Ü” harfi, üretim performansı olan sanayicilere,
b) “T” harfi, tüketim performansı olan sanayicilere,
c) “İ” harfi, geleneksel ithalatçılara
ilgili tarife kontenjanının tahsis edileceğini ifade eder.
Dağıtım kriterleri
MADDE 8 – (1) Ek-2’deki tabloda “Bir Defada Talep Edilebilecek Azami Tarife Kon-

tenjanı Miktarı” sütununda belirtilen miktar, söz konusu tablonun “Tarife Kontenjanı Dönemi”
sütununda tarife kontenjanının karşısında yer alan dönemde ilgili tarife kontenjanında, dağıtımı
EOTY’ye göre yapılan tarife kontenjanları için bir firmaya bir defada tahsis edilebilecek azami
tarife kontenjanı miktarlarını; dağıtımı TTY’ye göre yapılan tarife kontenjanları için ise bir
firmanın talep edebileceği ve bir firmaya tahsis edilebilecek azami tarife kontenjanı miktarlarını
belirtmektedir.
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(2) Firmalara başvurusunda talep ettiği tarife kontenjanı miktarından daha fazla mik-
tarda tahsisat yapılamaz.

(3) Tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşların talepte bulunması halinde, Ek-2’deki
tabloda yer alan tarife kontenjanlarının tamamı veya bir bölümü söz konusu kurum ve kuru-
luşlara tahsis edilebilir. Aksi durumda Bakanlıkça belirlenecek dağıtım kriterleri çerçevesinde
değerlendirmeye alınabilecek nitelikte başvuruda bulunan firmalara tahsis edilir.

(4) Bakanlıkça belirlenecek dağıtım kriterleri çerçevesinde yapılacak dağıtımda her-
hangi bir firmanın talep ettiği miktardan daha fazla tahsisat hakkı oluşması halinde, firmanın
talep ettiği tarife kontenjanı miktarının tamamının tahsisatı yapılır ve tahsisat hakkının talep
edilen miktarı aşan kısmı, her defasında talep edilen tarife kontenjanı miktarından daha fazla
tahsisat hakkı oluşan firma(lar) hariç tutularak diğer firmalar arasında aynı kriterlerle yeniden
dağıtılarak tahsis edilir.

(5) Ek-2’deki tabloda yer alan tarife kontenjanları tahsisatı için yapılan ve değerlen-
dirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının,
tahsis edilebilecek toplam tarife kontenjanı miktarıyla aynı veya daha düşük olması halinde
talepler aynen karşılanır ve tahsisatı yapılmayan tarife kontenjanı miktarının dağıtımı Bakan-
lıkça yayımlanacak yeni bir Tebliğ ile yapılabilir.

(6) Ek-2’deki tabloda yer alan ve dağıtımı EOTY’ye göre yapılan tarife kontenjanlarına
ilişkin başvurular, Bakanlık genel evrak kayıt tarihi ve kayıt numarası esas alınarak, aynı tab-
lonun “Bir Defada Talep Edilebilecek Azami Tarife Kontenjanı Miktarı” sütununda ilgili tarife
kontenjanının karşısında yer alan miktarı aşmamak üzere, sırasıyla sonuçlandırılır. Ancak tarife
kontenjanı başvuru döneminin başlangıç tarihinden itibaren ilk 5 (beş) iş günü içerisinde ya-
pılan başvurularda talep edilen toplam miktarın o madde için açılmış toplam tarife kontenjanı
miktarını aşması durumunda, sadece bu talepler toplam tarife kontenjanının eşit şekilde tahsis
edilmesiyle karşılanır.

İthal lisansı düzenlenmesi
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde tarife kontenjanı

tahsisatı yapılan firmalar adına Bakanlıkça ithal lisansı düzenlenir. 4 üncü maddenin 8 inci fık-
rası hükmü saklı kalmak kaydıyla, herhangi bir tarife kontenjanı tahsisatına istinaden sadece
bir ithal lisansı düzenlenir. Ancak, tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşlar için talepte
bulunulması durumunda bir tarife kontenjanı tahsisatına istinaden birden fazla ithal lisansı dü-
zenlenebilir.

(2) İthal lisansı, bir tanesi tarife kontenjanı tahsisi yapılan firmaya verilmek üzere (firma
nüshası) ve bir tanesi Bakanlıkta kalmak üzere (Bakanlık nüshası) 2 (iki) nüsha olarak düzen-
lenir.

İthal lisansı kullanımı
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ kapsamında Bakanlıkça düzenlenen ithal lisansları, ithal

lisansında belirtilen süre sonuna kadar geçerli olup, bu süre kesinlikle uzatılamaz.
(2) Bu Tebliğ kapsamında ithal edilecek maddeye ilişkin gümrük beyannamesinin, ithal

lisansının geçerlilik süresi içerisinde tescil edilmiş olması şarttır.
(3) İthal lisansının firma tarafından ilgili gümrük idaresine ibrazı zorunludur.
(4) Bu Tebliğ kapsamında düzenlenen ithal lisansıyla yapılacak ithalatta sadece ithal

lisansında kayıtlı miktar kadar ithalat için indirimli gümrük vergisi ve/veya diğer mali yükler
uygulanmak üzere ithalat yapılabilir.

(5) İthal lisansı kapsamındaki ithalatın doğrudan ithal lisansı sahibi firma tarafından
yapılması zorunludur. İthal lisansları üçüncü kişilere devredilemez.
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(6) İthal lisansı kapsamında ithalatı gerçekleşecek maddelerin ithalatının tabi olduğu
diğer mevzuat hükümlerine göre gümrük idaresine ibrazı gereken belgelerin firma tarafından
ithalat işlemleri sırasında ilgili gümrük idaresine ibrazı zorunludur.

(7) İthal lisansı kapsamında yapılan ithalatta yükümlü tarafından ithal lisansının tarih
ve sayısının gümrük beyannamesinin ilgili bölümüne kaydedilmesi zorunludur.

Gümrük idaresince yapılacak işlemler
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ kapsamında düzenlenen ithal lisansıyla yapılacak ithalatta,

ithal lisansı firma nüshası ithalat işlemleri sırasında ilgili gümrük idaresince aranır.
(2) İthal lisansı kapsamında yapılan ithalata ilişkin gerekli düşümler ilgili gümrük ida-

resi tarafından ithal lisansının firma nüshasının arka yüzüne işlenerek imza ve mühür altına
alınır. Bu sayfada yer kalmaması halinde, yeni sayfa ilave edilerek ilave edilen sayfa adedi
ithal lisansı firma nüshasının aslına derç edilerek imza ve mühür altına alınır.

İthal lisansının revizesi
MADDE 12 – (1) İthal lisansı firma nüshasının aslı ve değişiklik talebine ilişkin ilgili

belgeler ile birlikte başvurulması halinde, ithal lisansına ilişkin revize talepleri Bakanlıkça so-
nuçlandırılır.

İthal lisansının zayii
MADDE 13 – (1) İthal lisansının zayii (kaybolması veya kullanılamaz hale gelmesi)

halinde, zayie ilişkin gazete ilanı ve/veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeler ile başvurul-
ması halinde, Bakanlıkça üzerine "Zayiinden dolayı yeniden düzenlenmiştir" şeklinde şerh dü-
şülerek, ithal lisansının kullanılmamış olan kısmı için yeni ithal lisansı düzenlenebilir.

İthal lisansın iadesi
MADDE 14 – (1) 4 üncü maddenin 8 inci fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu

Tebliğ kapsamında düzenlenen ithal lisansı firma nüshasının Bakanlığa iade edilmesi zorunlu
değildir.

(2) Bakanlığa iade edilen ithal lisansı hiçbir suretle firmalara geri verilmez.
Yaptırım
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ kapsamında düzenlenen ithal lisansı ile yapılacak ithalat

işlemlerine esas olan belgelerde tahrifat yapıldığının veya sahte belge kullanıldığının veya ithal
lisansının üçüncü kişilere devredildiğinin veya ithal lisansına konu ithal işlemlerinde bu Tebliğ
ile belirtilen diğer hususlara aykırı davranıldığının denetim birimlerince tespiti halinde, Ba-
kanlıkça ilgili ithal lisansı iptal edilir ve kendilerine iptal işleminden itibaren 5 yıl süreyle bu
Tebliğ çerçevesinde tarife kontenjanı tahsis edilmez.

Diğer mevzuat hükümleri
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ, ithal lisansı kapsamında ithalatı gerçekleşecek maddenin

ithalatının tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerinin uygulanmasını engellemez.
Yetki
MADDE 17 – (1) Bakanlık, bu Tebliğ hükümlerine istinaden, izin ve talimat vermeye,

özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları
idari yoldan çözümlemeye yetkilidir.

Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Maliye Bakanlığından:

2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ

(SIRA NO: 5)

Bilindiği üzere, 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve

Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesinde;

“(1) Özürlü sağlık kurulu raporu düzenlemeye yetkili sağlık kurum veya kuruluşlarınca

verilen sağlık kurulu raporuyla asgarî % 20 oranında özürlü olduğu tespit edilen ve özel eğitim

değerlendirme kurulları tarafından da eğitsel değerlendirme ve tanılamaları yapılarak 5580 sa-

yılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında açılan özel eğitim okulları ile özel eğitim

ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen destek eğitimini almaları uygun görülen görme, işitme,

dil-konuşma, spastik, zihinsel, ortopedik veya ruhsal özürlü bireylerin eğitim giderlerinin her

yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen tutarı, Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten

karşılanır. Bu özürlü bireylerin özür grupları ve dereceleri ile özür niteliğine göre eğitim prog-

ramlarının kapsamı ve eğitim süreleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının görüşü alınmak

suretiyle yönetmelikle belirlenir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen eğitim hizmetini sunan veya yararlananların gerçek dışı

beyanda bulunmak suretiyle fazladan ödemeye sebebiyet vermeleri durumunda bu tutarlar, iki

katı ve kanunî faiziyle birlikte ilgililerden müteselsilen tahsil edilir. Bu fiillerin özel eğitim

okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri tarafından tekrarı hâlinde, ayrıca kurum

açma izinleri iptal edilir.”,

hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda, özürlü bireylerin destek eğitim giderlerinin bütçeden karşılanacak kıs-

mına ilişkin olarak aşağıdaki hususlara uyulacaktır.

1- 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında açılan

özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde özürlü bireylere verilen

destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı; katma değer vergisi hariç olmak üzere bireysel

eğitim için aylık 386 TL., grup eğitimi için 109 TL. olarak belirlenmiştir.

2- Belirlenen tutarlar, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten,

bu tutarları aşan kısmı ise ilgililer tarafından karşılanır.

3- Bu Tebliğde yer almayan hususlarda Millî Eğitim Bakanlığınca yapılacak düzenle-

meler esas alınır.

4- Bu Tebliğ, 1/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Tebliğ olunur.
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7-2-2013   PERŞEMBE 

ORTASAYFA 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

7 Şubat 2013 

PERŞEMBE 
Sayı : 28552 

İLÂN BÖLÜMÜ 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
2 ADET HAVA KALİTESİ İZLEME İSTASYONUNUN BAKIM VE ONARIMI  

HİZMET ALIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR 
EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 
 TAVŞANLI – KÜTAHYA 
EÜAŞ Tunçbilek Termik Santrali İşletme Müdürlüğü Çevresinde Kurulu 2 adet Hava 

Kalitesi İzleme istasyonunun Bakım ve Onarımının Teknik Şartnameye Uygun Olarak 
Yapılması” işidir. 

İhale Kayıt Numarası : 2013/14485 
1 - İdarenin 
a) Adresi : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Tavşanlı - Kütahya 
b) Telefon ve faks numarası : 0274 638 30 53 – 0274 638 31 05 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : - 
2 - İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 adet Hava Kalitesi İzleme istasyonunun Bakım ve 

Onarımı - Hizmet alımı 
b) Teslim yeri : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 
c) Teslim süresi : 365 takvim günü 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 
b) Tarihi ve saati : 22.02.2013, saat 15.00 
4 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
5 - İhale dokümanı EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Tavşanlı-

Kütahya adresinde görülebilir ve 20,00,-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif 
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler 22.02.2013 tarihi, saat 15:00’e kadar EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme 
Müdürlüğü Muhaberat Servisi'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
Posta vb. yollarla gönderilen tekliflerde gecikme olması durumunda sorumluluk istekliye aittir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim 
günüdür. 

8 - Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulamaz. 
9 - Bu ilanda bulunmayan hükümler hakkında teknik ve idari şartnamedeki hükümler 

aynen geçerlidir. 
10 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi olmayıp, Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda 
yapılacaktır. 

NOT: İhalelerimiz www.euas.gov.tr ve www.tutes.gov.tr adreslerinden takip edilebilir. 
 1005/1-1 
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4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN 

EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Erenköy İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 95,58 TL ile en çok 748.935,38 TL arasında değişen; 

14/02/2013 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 10,00 TL, en çok 

74.894,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen eşya satışlarında giyim eşyası, gözlük, 

motor, kozmetik eşya, kumaş, elektronik devre, aksam, iplik, sentetik taş, saç bakım malzemesi, 

giyim eşyası, okul ve büro malzemeleri, boya, çanta v.b. 42 (kırk iki) grup eşya açık artırma 

suretiyle Dudullu Caddesi İETT Anadolu Garajı Yanı Ataşehir/İSTANBUL adresindeki ihale 

salonunda 15/02/2013 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz 

konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet 

adreslerimiz ile (0) (216) 364 36 80/81/109-187 numaralı telefondan ulaşılabilir 

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

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

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

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

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

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

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri KDV dahil 10 TL bedel 

karşılığı Erenköy İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 933/1-1 

—— • —— 

4458 SAYILI KANUN UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Bakırköy İşletme Müdürlüğünden:        

1 -  Satışa esas bedeli en az 8,75 TL. ile en çok 904.824,00 TL. arasında değişen; 11/02/2013 

günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az  5,00 TL., en çok 90.483,00 TL. 

arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı 

ayrı şartname eki listede gösterilen elektronik malzeme, Tekstil Malzemesi, Mensucat, Kumaş, 

aydınlatma cihazı, havaii fişek, Akümülatör, Otomobil parçaları, muhtelif giyim eşyasından 

oluşan 55 grup eşya; açık artırma suretiyle, Yeşilköy Mah. Yeni Havaalanı Yolu No: 1 

Bakırköy/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 12/02/2013 tarihinde saat 09.30'da satışa 

sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye 

www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (212) (465 80 14) 

numaralı telefondan ulaşılabilir. 

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

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

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

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

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

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

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri (KDV dahil) 10,00 TL. 

bedel karşılığı Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 996/1-1 
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REFRAKTER MALZEME SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

Refrakter Malzeme Alımı İşi Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir. 

1 - İdarenin : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 

a) Adresi : Mithatpaşa Cad. No: 14   06100 Yenişehir/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 458 55 00  Faks: 0 312 458 58 00- 458 58 01 

c) Elektronik posta adresi : - 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : A-MAGNEZİT REFRAKTER MALZEME  

- 95.206 Adet Muhtelif Cins ve Ebatta Magnezit Krom 

Tuğla. 

- 14.850 Kg. Muhtelif Özellikte Magnezit Örgü Harcı. 

B - ŞAMOT REFRAKTER MALZEME 

- 26.470 Adet Muhtelif Cins ve Ebatta 

  Şamot Tuğla. 

- 130.050 Kg. Muhtelif Özellikte 

  Ateş Betonu ve Örgü Harcı. 

b) Teslim yeri : Muhtelif Şeker Fabrikalarımız. 

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 40 (Kırk) takvim 

günü. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 

b) Tarihi ve saati : 25.02.2013 Pazartesi günü, saat 14.00 

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır, 

5 - İhale dokümanı Mithatpaşa Caddesi No:14  06100 Yenişehir/ANKARA adresindeki 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Servisi ile İstanbul İrtibat Bürosu 

Kemeraltı Cad. Çullas İş Merkezi  No. 26 Kat: 7 Karaköy-Beyoğlu (34433) İSTANBUL 

adresindeki Ticaret Servisinde görülebilir ve ihale dokümanı, KDV.dahil 100,00,-TL (Yüz Türk 

Lirası) karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. 

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler 25.02.2013 Pazartesi günü, saat 14.00’e kadar Mithatpaşa Caddesi No. 14 

06100 Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam 

bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim 

günü olmalıdır. 

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur alımlar 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 970/1-1 
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OTOKOPİ KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğünden: 

Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Otokopi Kağıtlar teknik ve ticari şartname esaslarına göre 

iç piyasadan “Açık Teklif Usulü” ile satın alınacaktır. 

 

Cinsi Ebadı Miktarı 

Neye Göre 

Alınacağı 

Son Teklif 

Verme Tarihi 

Bobin Otokopi Kağıdı CB (beyaz) 480 mm. 800.000 m² Teknik Şartname 19.02.2013 

Bobin Otokopi Kağıdı CFB (beyaz) 480 mm. 400.000 m² Teknik Şartname 19.02.2013 

Bobin Otokopi Kağıdı CF (beyaz) 480 mm. 800.000 m² Teknik Şartname 19.02.2013 

Bobin Otokopi Kağıdı CB (beyaz) 420 mm. 100.000 m² Teknik Şartname 19.02.2013 

Bobin Otokopi Kağıdı CFB (beyaz) 420 mm. 100.000 m² Teknik Şartname 19.02.2013 

Bobin Otokopi Kağıdı CF (beyaz) 420 mm. 100.000 m² Teknik Şartname 19.02.2013 

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR BEDEL ŞARTNAME EKİ LİSTEDE 

BELİRTİLMİŞTİR 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını İşletmemiz Satın Alma Şefliğinde Ücretsiz olarak 

inceleyebileceklerdir. Ayrıca ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları 

bölümünde ilan edilmiştir. 

b) Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihaleye katılabilmeleri için ihale evrak 

bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir. 

c) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış 

zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. 

İhalenin bütünüyle iptali halinde, ihale evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname 

ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, son teklif verme günü en geç saat 14.00'e kadar Devlet Malzeme Ofisi 

Basım İşletme Müdürlüğü Cumhuriyet Mahallesi Güney Yan Yolu No: 22 D-100 Karayolu Üzeri 

Çayırova- Gebze/KOCAELİ adresinde bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki 

gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00'de evvela dış zarfları açılacak, 

dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları da 

açılacaktır. 

Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması 

yaptırılacaktır. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7.maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İstekliler ihale konusu Otokopi kağıtların tamamı için teklifte bulunacakları gibi 

miktarlar bölünmeksizin stok bazında kısmi teklif de verebilirler. Bobin kağıtlarda bobin 

uzunluklarındaki farklılıklar dikkate alınarak her stok için bölünmeyen ambalajlamadan 

kaynaklanan ±%5 tolerans kabul edilecektir. 

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

tutarda EN AZ 6 AY SÜRELİ GEÇİCİ TEMİNAT verilecektir. 

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

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

dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir. 

Duyurulur. 936/1-1 
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İHALEYE DAVET 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden: 

TAPU VE KADASTRO MODERNİZASYON PROJESİ 

(TKMP) 

Kapsamında Yapılacak 

Kadastro Harita ve Bilgilerinin Güncellenmesi (3402 S.K./22-a Uygulaması) İşi 

Grup-12 

IBRD Kredi No: 7537-TU 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’ndan, Tapu ve 

Kadastro Modernizasyon (TKMP) Projesi’nin finansmanı için bir kredi almış olup bu kredinin bir 

bölümünün Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün gerçekleştireceği Kadastro Harita ve 

Bilgilerinin Güncellenmesi (3402 S.K./22-a Uygulaması) İşi sözleşmeleri kapsamında yapılacak 

ödemeler için kullanılmasını öngörmektedir 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, ilgilenen firmaları aşağıda detayları verilen 22-a 

uygulama alanlarında “Kadastro Harita ve Bilgilerinin Güncellenmesi (3402 S.K./22-a 

Uygulaması) Grup-12” işlerinin gerçekleştirilmesi için Dünya Bankası satın alma esas ve usulleri 

doğrultusunda, Ulusal Rekabetçi İhale (National Competiti ve Bidding – NCB) yöntemiyle kapalı 

zarf teklif vermeye davet etmektedir. Bahsi geçen işler 14 ihale paketi olarak yapılacaktır. 

 

İhale 

Paketi No 

Sözleşme 

Referans No Yer 

Toplam 

Birim Sayısı 

1-18 ANK-CBK Ankara İli Keçiören, Pursaklar ve Çubuk İlçeleri 39 

1-19 ANK-SCN Ankara İli Sincan ve Kızılcahamam İlçeleri 33 

2-2 SKY-GYV Sakarya İli Geyve İlçesi 13 

3-7 AYD-MRK Aydın İli Merkez ve İncirliova İlçeleri 18 

4-13 CNK-BIG II Çanakkale İli Biga İlçesi 11 

4-14 YLV-CNR Yalova İli Çınarcık, Termal ve Merkez İlçeleri 18 

6-10 BRD-MRK Burdur İli Merkez İlçesi 2 

8-5 ERC-MRK Erzincan İli Merkez ve Üzümlü İlçeleri 18 

8-6 IGD-MRK II Iğdır İli Merkez ve Karakoyunlu İlçeleri 23 

9-12 RZE-MRK II Rize İli Merkez, Çayeli, Kalkandere ve İyidere İlçeleri 18 

10-12 AMS-TAS II Amasya İli Taşova İlçesi 16 

12-15 ADN-CYH Adana İli Ceyhan İlçesi 19 

15-3 BTS-TTN Bitlis İli Tatvan, Adilcevaz, Ahlat ve Merkez İlçeleri 24 

22-14 CRM-MRK IV 
Çorum İli Merkez, Sungurlu, Boğazkale ve İskilip 

İlçeleri 
33 

 

Bahsi geçen işler ile ilgili her bir ihale paketi için belirlenen asgari yeterlilik şartları, teklif 

verme koşulları ve ihale dokümanının temini için bilgilere www.tkgm.gov.tr adresinde “ihaleler’ 

dosyasından” ulaşılabilir. Bu ilan www.tkgm.gov.tr adresinde verilen ilan detayları ile birlikte bir 

bütün olarak değerlendirilmelidir. 

İhale Dokümanı, 300,00 TL (Üçyüz Türk Lirası) bedelin Tapu ve Kadastro Genel 

Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü ’nün Ziraat Bankası Tandoğan şubesindeki 

7038550–5001 nolu Türk Lirası hesabına yatırılması karşılığında aşağıda verilen adresten temin 
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edilebilecek olup, ilgilenen teklif sahipleri ihtiyaç duydukları ilave bilgileri aynı adresten temin 

edebilirler veya ihale dokümanlarını görebilirler. Dokümanları almak için yatırılan bedel hiçbir 

nedenle iade edilmeyecektir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) 

Ana Bina, Üçüncü Kat, 317 numaralı oda, Dikmen Caddesi No: 14 

06100 Bakanlıklar – ANKARA / TÜRKİYE 

Tel: +90 312 413 64 16 Fax: +90 312 413 64 02 

Teklifler, Teklif açılış tarihi olan 14/03/2013’ den itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli 

olacaktır. Teklifler Türk lirası cinsinden verilecek olup, Teklif Bedelinin en az %2 oranındaki bir 

geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 14/03/2013 Perşembe günü, saat 10:00 ’a kadar 

teslim edilmelidir. Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı 

gün ve aşağıdaki adreste saat  10:30 ’ da açılacaktır. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) 

Ana Bina, Zemin Kat, Z–58 numaralı oda, Dikmen Caddesi No: 14 

06100 Bakanlıklar – ANKARA / TÜRKİYE 

Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir. Bu ihale 4734 

sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir. 982/1-1 

—— • —— 
AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR 

Yeni Çeltek Kömür ve Madencilik Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden: 

1 - Şirketimize ait olan Sorgun ve Merzifon Linyit işletmelerinin ihtiyacı olan toplam 

275.00 Litre ± %30 toleranslı Motorin (Euro Dizel-TÜPRAŞ Menşeli) alınacaktır. 

2 - Teklif mektuplarının 20/2/2013 Çarşamba günü saat: 14:00’e kadar Kızılırmak Sokak 

No: 45 Kocatepe/Ankara adresimizdeki Genel Müdürlüğümüz Muhaberat Servisimize verilmiş 

olacaktır. 

3 - Bu iş ile ilgili şartname belirtilen adresteki Ticaret Servisinden 50.00.-TL. ücret 

karşılığında temin edilecektir. 

4 - Şirketimiz ihale yasasına tabii değildir. 

Tel: 418 96 97-418 68 22 977/1-1 

—— • —— 
İŞTİRAK HİSSESİ SATILACAKTIR 

T.C. Ziraat Bankası Personeli Vakfından: 

İştiraklerimizden Groupama Emeklilik A.Ş.’de bulunan %9.11 oranındaki Vakfımız 

hisseleri ihale ile satılacaktır. 

1 - İhale ile ilgili şartname 1.000 TL bedel karşılığında Vakfımızın Sanayi Caddesi No: 22, 

06050 Ulus/Ankara adresinden temin edilebilir. 

2 - İlk ihale 27.02.2013 günü yapılacak olup ilk ihale için en geç 26.02.2013 günü saat 

17.00’ye kadar teklif verilebilecektir. İlan edilen günde satılamayan hisselerin satışına sürekli 

ihale usulü ile devam edilecek her haftanın Salı günü saat 17.00 ye kadar verilen teklifler, takip 

eden iş günü toplanacak ihale komisyonu tarafından değerlendirilecektir. 

3 - Satışa ilişkin ayrıntılı bilgi Vakfımızın 0312-3100411 numaralı telefonundan 

edinilebilir. 

4 - Bu ilan halka arz ilanı değildir. Satış blok olarak yapılacaktır. 

 969/1-1 
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KRİSTAL ŞEKER TAHMİL-TAHLİYE VE İSTİF HİZMETLERİ ALIMI İHALESİ 

KAPALI ZARFTA TEKLİF ALMA ESASINA GÖRE AÇIK İHALE USULÜ 

İLE FABRİKAMIZDA YAPILACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.-Yozgat Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamızın 2013/2014 Kampanya döneminde Şeker Ambarlarında yapılacak olan 

kristal şeker Tahmil-Tahliye ve İstif hizmetleri alımı ihalesi kapalı zarfta teklif alma esasına göre 

Açık İhale Usulü ile Fabrikamızda yapılacaktır. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye 

açık eksiltme ve/veya pazarlık ile devam edilecektir. 

İhale kayıt numarası* : 2013/11067 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Sorgun-Sivas Karayolu 5. Km. Sorgun/YOZGAT 

b) Telefon ve faks numarası : 0 354 441 10 10 – 0 354 441 10 18 

c) Elektronik posta adresi  : yozgatseker@turkseker.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Farikamız Şeker Ambarlarında yapılacak olan Tahmil-

Tahliye ve İstif işidir. Miktarı +/-%20 Toleranslı 

100.000 Ton’dur 

b) Yapılacağı yer : Yozgat Şeker Fabrikası 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalanmasından sonra idarece verilecek 

proğram dahilinde işe başlanacaktır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Yozgat Şeker Fabrikası 

b) Tarihi ve saati : 19.02.2013 Salı günü, Saat 14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1 - Tebligata esas adres beyanı; Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası 

ile elektronik posta adresi, 

4.1.2 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesi, 

4.1.2.1 - Gerçek kişi olması halinde; İhaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde 

alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2.2 - Tüzel kişi olması halinde; Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı 

bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde 

alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

4.1.3 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, 

4.1.3.1 - Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.3.2 - Tüzel kişi olması halinde, İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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4.1.4 - Şekil ve İçeriği İdari Şartnamede belirtilen teklif mektubu, 

4.1.5 - Şekil ve İçeriği İdari şartnamede belirtilen geçici teminat, 

4.1.6 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz, 

4.1.7 - İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.1.8 - Gerçek veya Tüzel Kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri 

sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname, 

4.1.9 - İş ortaklığı beyannamesi 

4.1.10 - Ortaklık Hisse Durumu 

4.2 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler; 

4.2.1 - İş deneyim belgeleri; 

İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında Kamu veya Özel sektörde 

gerçekleştirdiği İdarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ait Sözleşme 

bedelinin %30 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye bağlı iş deneyim belgesi. 

4.3 - Bu ihalede benzer iş olarak; Kamu veya Özel Sektörde yapılan İhale Konusu iş veya 

ambalajlı olarak yapılan her türlü yükleme-boşaltma ve istif işleri kabul edilecektir. 

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. İhalede yerli istekliler lehine fiyat 

avantajı uygulanmayacaktır. 

6 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

7 - İhale dokümanı Yozgat Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve 100,00 TL. Bedel 

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

almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 19.02.2013 Salı günü, saat 14:00’e kadar Yozgat Şeker Fabrikası haberleşme 

servisine verilebileceği gibi, iadeli ve taahhütlü olarak posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, İdarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kalemi için teklif 

birim fiyat üzerinden verecek olup; İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için 

teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 

fiyat sözleşme düzenlenecektir.. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (Otuz)Takvim 

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13-İhale konusu hizmet alımı ( Ceza ve Yasaklama hükümleri hariç) 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanunun ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 

 849/1-1 
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KAĞITHANE İLÇESİ GÜRSEL MAHALLESİ ZEMİN ALTI KATLI OTOPARK ÜSTÜ 

PARK ALANI OLARAK DÜZENLENMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Kağıthane Belediyesi Başkanlığından: 

 

İşin Yeri Paf. No 

Ada 

No Par. No 

Muhammen 

Bedel (TL) 

Geçici 

Teminat 

(TL) 

Son Müracaat 

Tarih ve 

Saati 

İhale Tarih 

ve Saati 

Kağıthane 

İlçesi Gürsel 

Mahallesi 

246DyIa 8871 

16 ile 10 ve 11 

parsel sayılı 

yerin arası 

4.156.815,00 124.704,45 
19/2/2013 

saat:17:00 

21/2/2013 

saat:10:30 

 
Yukarıda yeri, pafta, ada ve parsel numarası ile muhammen bedeli belirtilen taşınmazlar 

üzerine 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü “YAP - 

İŞLET - DEVRET ” modeli ile ihalesi yapılacaktır. 

Şartname, Sözleşme ve ekleri Kağıthane Belediyesi Sadabad Hizmet Binası Fen İşleri 

Müdürlüğünde görülebilecek ve 500 TL karşılığında satın alınabilecektir. 

İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır. 

İsteklilerin; 

a) Kanuni ikametgah belgesini vermesi (2013 yılında alınmış) (Şirketlerde bu belge 

aranmayacaktır.) 

b) Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi.(2013 Yılı) 

c) İhalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve Sanayi Odasından veyahut Esnaf ve Sanatkarlar 

Odasından alacakları belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi. 

c1) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi odasından veya benzeri bir 

Makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslını 

veya noter tasdikli suretini vermesi. 

c2) Gerçek kişi olması halinde, Ticaret ve Sanayi odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline 

kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi.(2013 yılında alınmış.) 

d) Noter tasdikli İmza sirkülerini vermesi (2013yılı tasdikli) 

d1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirkülerini vermesi. (2013 yılı tasdikli) 

d2) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi (2013 

yılı tasdikli) 

e) İstekliler adına vekalet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

noter tasdikli vekaletnameleri ile vekilin yine noter tasdikli imza sirküleri vermesi. (2013 yılı 

tasdikli) 

f) Ortak girişim olması halinde bu iş için örneğine uygun Noter tasdikli ortak girişim 

beyannamesi vermesi. 

g) Muhammen bedelin %50’si kadar kullanılmamış nakit veya %50’si kadar kullanılmamış 

teminat mektubu kredisi olduğuna dair Banka Referans mektubu (Genel Müdürlük teyit yazılı.) 

h) İlgili vergi dairesinden ilan tarihi itibariyle alınacak vergi borcu olmadığına dair 

belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin İdareye verilmesi 

ı) İlan itibariyle alınmış S.S.K.’dan prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter 

tasdikli suretinin idareye verilmesi 

j) İsteklilerin son 5 yıl içerisinde tek sözleşmeye dayalı olarak asgari 30.000 m2 inşaat 

alanına sahip Kamu Binası ve İş merkezi gibi bina türü yapıları tamamladığına dair iş bitirme 

veya yapı kullanma izin belgesinin noter onaylı suretini vermesi gerekmektedir. Ortak girişim 

olması halinde Ortaklardan birinin iş bitirme miktarı istenen miktarı sağlaması halinde diğer 

ortaklardan iş bitirme belgesi aranmaz. Ayrıca varsa isteklilerin benzer işe ait işletme veya 

yönetim yaptığına dair belge de eklenecektir. Altyapı ve üst yapı işlerine ait iş bitirme belgeleri 

kabul edilmeyecektir. 
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Teknik yeterlilik için ihale şartnamesinde belirtilen belgeler, 

k) Şirketlerin öz kaynaklarını gösteren bir önceki yıla ait bilançosunun ilgili Vergi 

Dairesinden veya yeminli mali müşavir tarafından tasdiklenmiş aslı veya noter tasdikli suretini 

vermesi.(özel kişilerde bu belge alınmaz ) 

l) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin yazılı beyan. 

m) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (a,b,c,d,e,h,ı,k,l) bentlerinde 

belirtilen belgeleri vermek zorundadır. 

n) İhale şartnamesini satın aldığını gösteren Kağıthane Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne 

ait alındı belgesi 

o) Daha önce İdaremize yap-işlet-devret modeline göre iş yapıp işi zamanında bitirmeyen 

veya cezalı çalışanlar ihaleye giremeyecektir.(Yeterlilik için idareye verilen belgeler geri 

verilmeyecektir.) 

- İhaleye katılabilmek için istenilen belgeler; 

a) İç zarfa konulacak belgeler 

1 - Teklif mektubu 

b) Dış zarfa konulacak belgeler 

b-1 - 1/200 Ölçekli Mimari Avan Proje 

b-2 - İç zarf 

b-3 - İhalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve Sanayi Odasından veyahut Esnaf ve 

Sanatkarlar Odasından olacakları belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi. 

b-4 - Kanuni ikametgah belgesi vermesi (2013 yılında alınmış) (Şirketlerde bu belge 

aranmayacaktır.) 

b-5 - Türkiye de tebligat için adres beyanı vermesi (2013 yılı) 

b-6 - Noter tasdikli imza sirkülerini vermesi. Vekaleten iştirak edenden noter tasdikli 

vekaletname ile vekil tayin edilenin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi (2013 tarihli) 

b-7 - Kağıthane Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılmış yukarıda tutarı 

belirtilen nakit geçici teminat alındı makbuzu veya Kağıthane Belediyesi adına alınmış limit 

dahili ve süresiz teyitli Banka geçici teminat mektubu.(2886 Sayılı yasaya göre alınacaktır.) 

b-8 - Tüm sayfaları istekli tarafından imzalanmış olan ihale şartnamesi, idari şartname ve 

sözleşme örneği, teknik şartname 

c) Bütün bu belgeler dış zarfın içine konularak ihale tarih ve saatine kadar Kağıthane 

Belediyesi Sadabad Hizmet Binası Lalezar Cad. No: 1 Kağıthane/İSTANBUL adresinde bulunan 

Fen İşleri Müdürlüğüne imza karşılığı vermiş olacaklardır. 

d) Yeterlik için başvuru dosyası Kağıthane Belediyesi Sadabad Hizmet Binası Lalezar  

Cad No:1 Kağıthane/İSTANBUL adresinde bulunan Fen İşleri Müdürlüğüne ilanda belirtilen gün 

ve saat bitimine kadar imza karşılığı verilecek olup, dosyalar İdareye verildikten sonra son 

müracaat tarihinden önce bile olsa dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya 

eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

e) İsteklilere ihale tarihinden önce ihaleye katılma belgesi verilmeyecek. Yeterlik sonucu 

ihale komisyonunca açıklanacak ve yeterlik alamayan isteklilerin zarfları açılmadan iade 

edilecektir. 

f) Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler 

kabul edilmeyecektir. 

g) Bu ilana ait ilan bedeli ile %0,569 ihale karar pulu ihale üzerinde kalan kişi veya 

firmalardan sözleşme yapılmadan önce defaten tahsil edilecektir. 

h) İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

 965/1-1 
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TAŞIYICI BANT KAYIŞLARI SATIN ALINACAKTIR 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığından: 

İhale Kayıt Numarası : 2013/13334 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. 

No:1/A Etlik-Keçiören/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 3122942000 - 3122307184 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : 

2 - İhale konusu malın niteliği, 

     türü ve miktarı : Emet Bor İşletme Müdürlüğü’nün ihtiyacı 116 adet 

Taşıyıcı Bant Kayışları alımı 

3 - İhalenin / Yeterlik  

     Değerlendirmesinin: 

a) Yapılacağı yer : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

b) Tarihi ve saati : 25.02.2013  -  14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler : 

4.1. İstekliler; 

4.1.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubunu (Ek:3), 

4.1.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarasını 

gösteren belgeyi, 

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

belgesini; 

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili 

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belgeyi. 

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi, 

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

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

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

ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinin de bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.5. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu 

konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak 

edenin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu, 

4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini (Ek-4), 

4.1.8. Tüzel kişi tarafından is deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
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muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge (Ek-5), 

4.1.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.2. İhaleye İş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.2, 4.1.3 ve 4.1.4 maddelerinde yer alan 

belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş 

deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip 

ortağına ait olması halinde, bu ortak 4.1.8. maddesindeki belgeyi de sunmak zorundadır. 

5 - İhale dokümanı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

Başkanlığı Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A Etlik -Keçiören/ANKARA, 

Tel:03122942101-2596 adresinde ve Kurumumuz Web sitesinde (www.etimaden.gov.tr) 

görülebilir ve 100,00 TL bedel karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

İhale dokümanının posta veya kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta veya 

kargo yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler 110,00 Türk Lirası doküman bedelini Eti Maden 

İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi Başkanlığına veya Türkiye Ziraat Bankası A.Ş. 

Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesi nezdindeki (IBAN No:TR080001001745377122455001) 

37712245-5001 no.lu Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü hesabına yatırmak zorundadır. 

Dokümanın posta veya kargo yoluyla satın almak isteyen istekliler, fatura düzenlenebilmesi için 

adı soyadı, ticaret unvanı, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi numarası ile telefon ve faks 

numaraları belirtilen ihale dokümanı talep yazısını ve doküman bedelinin yatırıldığına ilişkin 

dekontu ihale tarihi dikkate alınarak Teşekkülün yukarıda yer alan faks numarasına veya posta 

yoluyla bildirecektir. Teşekkül, talep sahibinin belirttiği adrese ihale dokümanlarını gönderir. 

Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı Teşekkül 

hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 

6 - Teklifler 25.02.2013 Pazartesi günü, saat 14:00’a kadar Eti Maden İşletmeleri Genel 

Müdürlüğü Gelen Evrak Servisine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

7 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza 

ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp 

Teşekkülümüz, ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. 986/1-1 

—— • —— 

TCDD 3. BÖLGE CER MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERLERİNDE LOKOMOTİF, YOLCU VAGONU, 

RAY OTOBÜSÜ,  MOTORLU TREN DMU DİZİLERİ VE JENERATÖR VAGONLARININ 

TEMİZLİĞİNİN TOPLAM 88 İŞÇİ İLE YAPTIRILMASI HİZMET 

ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2013/12101 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk 

Caddesi No: 121/A  35220 ALSANCAK/ 

İZMİR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 232 464 31 31/4108,   0 232 464 77 98 

c) Elektronik Posta Adresi : 3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov. 

d) İhale Dokümanlarının Görülebileceği 

 İnternet Adresi : www.tcdd.gov.tr 

  www.malzeme.tcdd.gov.tr. 
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2 - İhale Konusu Hizmetin Adı Ve Miktarı: TCDD 3. Bölge Cer Müdürlüğü işyerlerinde 

Lokomotif, Yolcu Vagonu, Ray Otobüsü,  Motorlu Tren DMU Dizileri ve Jeneratör Vagonlarının 

Temizliğinin toplam 88 İşçi ile Yaptırılması Hizmet Alımı İşi. 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

belirtilmiştir. 

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

Başkanlığına 18.02.2013 Tarihi Pazartesi Günü Saat 15:00 ’e kadar verilmiş veya gelmiş olması 

şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

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

olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 500,00,- TL. Bedelle temin 

edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 850/1-1 

—— • —— 

DÜZELTME İLANI 

TEİAŞ  8. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden: 

380 kV Temelli Trafo Merkezinin 3. Şahıslarca İşletilmesi (bakım ve güvenlik hariç) 

Hizmet Alımı işinin ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak TEİAŞ’nin 4734 Sayılı Kamu İhale 

Kanunu’nun 3/g maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve 

Usullere Dair Yönetmeliği 46’ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda düzeltme ilanı 

yayımlanmasına karar verilmiştir. [Tekliflerin] hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen 

maddelerin esas alınması gerekmektedir. 

İhale kayıt numarası : 2013/9692 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Macun Mah. Fatih Sultan Mehmet 

Bulvarı No: 254 Yenimahalle/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0312 3972400 – 0312 3972414 

c) Elektronik posta adresi  : 

ç) İhale dokümanının görülebileceği  

    internet adresi (varsa) : http://www.8iletim.gov.tr/ 

2 - Düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı 

a) Resmi Gazete tarih ve sayısı  

    (yayımlanmış ise) : 31/01/2013 - 28545 

b) Gazetenin adı ve tarihi  (yayımlanmış ise) : T.C. Resmi Gazete 

3 - Düzeltilen [madde/maddeler ]şunlardır : İlanın 7.1. maddesinin ikinci 

paragrafında belirtilen idarenin Banka 

IBAN Numarası T.C. Ziraat Bankası 

Necatibey/ANKARA Şubesi IBAN No: 

TR87 0001 0007 9537 7120 4460 37 

olarak düzeltilmiştir. 

   987/1-1 
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HARMAN MAHALLESİ 37197 ADA 12 PARSEL KAT KARŞILIĞI SOSYAL KÜLTÜREL 

TESİS ALANI İNŞAATI YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Mamak Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünden: 

İlçesi : Mamak 

Mahallesi : Harman 

Ada : 37197 

Parsel : 12 

Yüzölçümü : 4276 m2 

İmar Durumu : Emsal: 0,50, Hmax: Serbest 

İnşaat Alanı : 4053,53 m2 

Muhammen Bedeli : 3.729.515,04.-TL 

Geçici Teminat : 111.885,45.-TL 

Yukarıda belirtilen taşınmaz mal; avan projesi, idari ve teknik şartname hükümlerine 

uygun olarak; 05/03/2013 tarihinde ve saat:10:00‘da Mamak Belediyesi Encümen Toplantı 

Salonunda, 2886 sayılı İhale Kanununun 35/a maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” (Artırma) 

sureti ile Kat Karşılığı İhalesi yapılacaktır. 

İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI: 

Mamak Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne ödenecek 1.000,00.-TL’ lik makbuz 

karşılığı ihale şartnamesi ve diğer evrakları Mamak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Planlama ve 

Yatırım Şube Müdürlüğü Yatırım ve İhale Amirliği’nden temin edebileceği gibi aynı Müdürlükte 

ücretsiz olarak da görülebilir. 

1. İsteklilerin; Yapım İşleri için Kapalı Teklif Usulü’ne, ihale şartnamesine, ek özel 

şartnameye, Yapım Tesis ve Onarım İşleri İhalesine Katılma Yönetmeliğine ve 2’nci maddede adı 

geçen uygun bedel tebliği hükümlerine uygun başvuru dilekçesi ile birlikte; ihaleye katılmaya 

yeterli olup olmadıklarının tespiti için 21/02/2013 günü saat 17:00’a kadar örneğine uygun 

başvuru dilekçesi ile birlikte Mamak Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü’ne verilmesi 

gerekmektedir. 

2. Yeterlik değerlendirmesi için istenen belgeler: 

2.1.Kanuni ikametgâhı ve tebligat adresini gösteren belge (gerçek kişiler için muhtarlıktan 

alınmış ikametgâh ilmühaberi, tüzel kişiler için adres bildirgesi). 

2.2. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi, 

2.2.1. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve 

Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2.2.2. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve sanayi Odasından veya benzeri 

makamdan, ihalenin yapıldığı yıl için alınması gereken tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair 

belge,(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerin bu tüzel kişiliğin 

bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması 

gerekir.) 

2.2.3.Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin 2.2.1. ve 2.2.2.maddedeki esaslara göre temin edecekleri belge, 

2.2.4. Ticaret Sicil Gazetesi, 
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2.3. İmza sirküleri, 

2.3.1.Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza sirküleri, 

2.3.2. Tüzel kişi olması halinde Tüzel kişiliğinin Noter tasdikli imza sirküleri, 

2.3.3. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi ve tüzel kişilerin 

her birinin 2.3.1 ve 2.3.2 deki esaslara göre temin edecekleri belge, 

2.4. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, 

2.5. İsteklilerin ortak girişim olması halinde şartnamedeki ekli örneğine uygun olarak 

noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi,(İhale üzerinde 

kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca, ortaklığın bütün ortakları İdare 

ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır. 

2.6. İhale ilanı tarihi itibarı ile vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesi’nden 

alınmış belge, 

2.7. İhale ilanı tarihi itibarı ile SGK prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sigorta 

Müdürlüğü’nden alınmış belge, 

2.8. Bu işin ilan tarihinden sonra temin edilmiş tarih, sayı ve banka kaşesini ihtiva eden 

çift imzalı ve Genel Müdürlükten teyitli, kullanılmamış nakit kredisi ile kullanılmamış teminat 

mektubu kredisini gösteren Banka Referans Mektubu, 

2.09. Mali Durum Bildirisi ve belgelerini, 

2.10. Yapı Araçları Taahhütnamesini, 

2.11. Teknik Personel Taahhütnamesini, 

2.12. Halen Taahhüdündeki İşler Bildirisi ve belgelerini, 

2.13. Firmanın faaliyet süresi ile ilgili beyanı ve belgeleri, 

2.14. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre cezalı olmadığına dair beyanlarını, 

2.15. İş yeri görme belgesini, 

2.16. İhale dokümanı dosya alındı belgesinin aslı, 

2.17. İhale Şartnamesi ve Özel Şartnamede istenilen diğer belgeler, 

2.18. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2012 Yılı Yapı Yaklaşık Maliyetleri Hakkındaki 

Tebliğde belirtilen III-B ve üzeri Gruplarda tanımlı yapılara uygun İş Bitirme Belgesi ile (III-B ve 

üzeri Gruplarda tanımlı yapılar İş Bitirme Belgesinde veya Yapı Kullanma İzin Belgesinde 

belirtilmiş olacaktır. Devam eden işler içinse %80’ini geçmesi kaydı ile ilgili resmi kurumdan 

onaylı Seviye tespit Tutanağı ibraz edilecektir.) benzer işlerden bitirmiş olduğunu belgelemek 

zorundadır. 

Bu belgeleri, Mamak Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü’ne vermeleri 

gerekmektedir. 

3. İhaleye katılmaya yeterlik alan isteklilerin tekliflerini en geç 05/03/2013 Salı günü saat 

10:00’ a kadar Mamak Belediyesi Encümen Başkanlığı’na vereceklerdir. Posta ile gönderilen 

teklifler kabul edilmeyecektir. 

4. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte 

serbesttir. 

İlan olunur. 862/1-1 
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ABİDİNPAŞA MAHALLESİ 9197 ADA 13 PARSEL KAT KARŞILIĞI SOSYAL KÜLTÜREL 

TESİS ALANI İNŞAATI YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Mamak Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünden: 

İlçesi : Mamak 

Mahallesi : Abidinpaşa 

Ada : 9197 

Parsel : 13 

Yüzölçümü : 1750 m2 

İmar Durumu : Emsal: 2, Hmax: Serbest 

İnşaat Alanı : 6804 m2 

Muhammen Bedeli : 4.982.438,00.-TL 

Geçici Teminat : 149.473,14.-TL 

Yukarıda belirtilen taşınmaz mal; avan projesi, idari ve teknik şartname hükümlerine 

uygun olarak; 05/03/2013 tarihinde ve saat:10:00‘da Mamak Belediyesi Encümen Toplantı 

Salonunda, 2886 sayılı İhale Kanununun 35/a maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” (Artırma) 

sureti ile Kat Karşılığı İhalesi yapılacaktır. 

İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI: 

Mamak Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne ödenecek 1.000,00.-TL’ lik makbuz 

karşılığı ihale şartnamesi ve diğer evrakları Mamak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Planlama ve 

Yatırım Şube Müdürlüğü Yatırım ve İhale Amirliği’nden temin edebileceği gibi aynı Müdürlükte 

ücretsiz olarak da görülebilir. 

1.İsteklilerin; Yapım İşleri için Kapalı Teklif Usulü’ne, ihale şartnamesine, ek özel 

şartnameye, Yapım Tesis ve Onarım İşleri İhalesine Katılma Yönetmeliğine ve 2’nci maddede adı 

geçen uygun bedel tebliği hükümlerine uygun başvuru dilekçesi ile birlikte; ihaleye katılmaya 

yeterli olup olmadıklarının tespiti için 21/02/2013 günü saat 17:00’a kadar örneğine uygun 

başvuru dilekçesi ile birlikte Mamak Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü’ne verilmesi 

gerekmektedir. 

2. Yeterlik değerlendirmesi için istenen belgeler: 

2.1.Kanuni ikametgâhı ve tebligat adresini gösteren belge (gerçek kişiler için muhtarlıktan 

alınmış ikametgâh ilmühaberi, tüzel kişiler için adres bildirgesi). 

2.2. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi, 

2.2.1. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve 

Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2.2.2. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve sanayi Odasından veya benzeri 

makamdan, ihalenin yapıldığı yıl için alınması gereken tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair 

belge,(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerin bu tüzel kişiliğin 

bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması 

gerekir.) 

2.2.3.Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin 2.2.1. ve 2.2.2.maddedeki esaslara göre temin edecekleri belge, 
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2.2.4.Ticaret Sicil Gazetesi, 

2.3. İmza sirküleri, 

2.3.1.Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza sirküleri, 

2.3.2. Tüzel kişi olması halinde Tüzel kişiliğinin Noter tasdikli imza sirküleri, 

2.3.3. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi ve tüzel kişilerin 

her birinin 2.3.1 ve 2.3.2 deki esaslara göre temin edecekleri belge, 

2.4.İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, 

2.5. İsteklilerin ortak girişim olması halinde şartnamedeki ekli örneğine uygun olarak 

noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi,(İhale üzerinde 

kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca, ortaklığın bütün ortakları İdare 

ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır. 

2.6.İhale ilanı tarihi itibarı ile vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesi’nden 

alınmış belge, 

2.7.İhale ilanı tarihi itibarı ile SGK prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sigorta 

Müdürlüğü’nden alınmış belge, 

2.8.Bu işin ilan tarihinden sonra temin edilmiş tarih, sayı ve banka kaşesini ihtiva eden 

çift imzalı ve Genel Müdürlükten teyitli, kullanılmamış nakit kredisi ile kullanılmamış teminat 

mektubu kredisini gösteren Banka Referans Mektubu, 

2.9.Mali Durum Bildirisi ve belgelerini, 

2.10.Yapı Araçları Taahhütnamesini, 

2.11.Teknik Personel Taahhütnamesini, 

2.12.Halen Taahhüdündeki İşler Bildirisi ve belgelerini, 

2.13.Firmanın faaliyet süresi ile ilgili beyanı ve belgeleri, 

2.14. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre cezalı olmadığına dair beyanlarını, 

2.15.İş yeri görme belgesini, 

2.16.İhale dokümanı dosya alındı belgesinin aslı, 

2.17.İhale Şartnamesi ve Özel Şartnamede istenilen diğer belgeler, 

2.18.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2012 Yılı Yapı Yaklaşık Maliyetleri Hakkındaki 

Tebliğde belirtilen III-B ve üzeri Gruplarda tanımlı yapılara uygun İş Bitirme Belgesi ile (III-B ve 

üzeri Gruplarda tanımlı yapılar İş Bitirme Belgesinde veya Yapı Kullanma İzin Belgesinde 

belirtilmiş olacaktır. Devam eden işler içinse %80’ini geçmesi kaydı ile ilgili resmi kurumdan 

onaylı Seviye tespit Tutanağı ibraz edilecektir.) benzer işlerden bitirmiş olduğunu belgelemek 

zorundadır. 

Bu belgeleri, Mamak Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü’ne vermeleri 

gerekmektedir. 

3. İhaleye katılmaya yeterlik alan isteklilerin tekliflerini en geç 05/03/2013 Salı günü saat 

10:00’a kadar Mamak Belediyesi Encümen Başkanlığı’na vereceklerdir. Posta ile gönderilen 

teklifler kabul edilmeyecektir. 

4. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte 

serbesttir. 

İlan olunur. 863/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş.’nin X No.lu Siirt Petrol 

Bölgesi’nde İPK/X/C ve D işaretli sahalarda 2 adet petrol arama ruhsatı iktisabı için 14.01.2013 

tarihli dilekçeleriyle müracaat ettiği Petrol Tüzüğünün 27’nci maddesinin (B) fıkrası gereğince 

ilan olunur. 953/1-1 

————— 

İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş.’nin I No.lu Marmara Petrol 

Bölgesi’nde İPK/I/B işaretli sahada petrol arama ruhsatı iktisabı için 14.01.2013 tarihli 

dilekçesiyle müracaat ettiği Petrol Tüzüğünün 27’nci maddesinin (B) fıkrası gereğince ilan 

olunur. 954/1-1 

————— 

Çalık Petrol Arama Üretim Sanayi ve Tic. A. Ş. sahip bulunduğu ve arama ruhsatı asli 

defterinin 3208’inci sahifesinde tescil olunan ve aşağıda bölgesi, hak sıra numarası, ruhsat 

numarası, yüzölçümü belirtilen ve evvelce 1/250.000 ölçekli haritada hudutu tespit edilmiş 

bulunan arama ruhsat sahasının Petrol Tüzüğü’nün 36/G maddesi gereğince Genel 

Müdürlüğümüzde mevcut 1/25.000 ölçekli haritaya intikal ettirilerek 28.01.2013 tarihinde tadil 

edilmiştir.  

Petrol Kanunu’nun 38/1’inci maddesinin (h) fıkrası mucibince ilan olunur. 

1/250.000 ölçekli haritadan 1/25.000 ölçekli haritaya intikal ettirilen petrol arama 

ruhsatının: 

  Ruhsat  İntikalden sonraki  

Bölgesi Hak sıra no.su  No.su  yüzölçümü (H)  

    X AR/ÇPA/5030  3208 40.869 

 955/1-1 

————— 

Atlı Makine İnşaat Nakliyat Madencilik Turizm Doğal Enerji Kaynakları Üretim Sanayi 

ve Ticaret A.Ş.’nin XVII no.lu İzmir Petrol Bölgesi’nde sahip bulunduğu AR/ATL/4983 hak sıra 

numaralı 1adet petrol arama ruhsatını terk için 29.01.2013 tarihinde müracaat ettiği Petrol 

Tüzüğü’nün 27 nci maddesinin (C) fıkrası gereğince ilan olunur.  956/1-1 

————— 

Petrogas Petrol, Gaz ve Petrokimya Ürünleri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin I no.lu 

Marmara Petrol Bölgesinde sahip bulunduğu AR/PPG/4037 hak sıra numaralı petrol arama 

ruhsatının evvelce uzatılmış süresinin sona ereceği 23.03.2013 tarihinden itibaren Petrol 

Kanunu’nun 55/4 üncü maddesi gereğince 23.03.2016 tarihine kadar 3 yıl süre ile uzatılması için 

29.01.2013 tarihinde müracaat ettiği Petrol Tüzüğü’nün 27 nci maddesinin (C) fıkrası gereğince 

ilan olunur. 957/1-1 
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Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Kayseri Gümrük Müdürlüğünden: 

Kayseri Gümrük Müdürlüğü'nden: 3300065075 vergi numaralı Elbak Elektrolitik Bakır 
San. ve Tic. A.Ş. Firması adına düzenlenen 23.12.2003 tarihli, 2003/D1-4664 sayılı Dahilde 

İşleme İzin Belgesi kapsamında geçici ithali yapılan eşyaları süresi içinde işlenmiş ürün olarak 
yurt dışı etmediğinden dolayı aşağıda tarih sayısı belirtilen gümrük beyannameleri için tahakkuk 

ettirilen KDV, Gecikme zammı ile Gümrük Kanunun 238. maddesi uyarınca düzenlenen para 
cezası için düzenlen ödeme emirleri firmanın bilinen adreslerine gönderilmiş ancak tebliğ 
edilememiştir. Bu nedenle aşağıda tarih ve sayısı belirtilen Ödeme Emirlerinin 7201 sayılı 

Tebligat Kanunun 28-29 ve 31. maddeleri gereğince tebligat yerine kaim olmak üzere ilanı ile ilan 
bitiminden itibaren 15 gün içerisinde ödemede bulunulmaması halinde 6183 sayılı A.A.T.U.H 

Kanunun 55,60,64 ve 114. maddeleri gereğince işlem yapılacağının bilinmesi hususu firmanın 
Yönetim Kurulu Başkanı 225 560 122 38 T.C. Kimlik numaralı Mehmet KILIÇ, Yönetim Kurulu 
Başkan Yrd. 224 720 150 92 T.C. Kimlik numaralı Mehmet KILIÇ ve Genel Müdür Yrd. 457 278 

275 30 T.C. Kimlik Numaralı Sedat GÖKSU ile birlikte yukarıda unvanı belirtilen firma adına 
ilanen tebliğ olunur. 

 

Beyanname Tarih ve 

No KDV (TL) 

G. K. 238. 

Para cezası 

(TL) 

Gecikme 

Zammı (TL) 

G.K.238 Para 

Cezası Tarih Sayısı 

Ödeme Emri Tarih 

ve Nosu 

04.03.2004/IM000832 16.391,10 32.782,20 41.373,00 12.10.2012/733 25.01.2013-51-404 

21.04.2004/IM001557 61.034,00 122.068,00 150.154,00 12.10.2012/734 25.01.2013-52-405 

Not: Gecikme Zammı 31.10.2012 tarihine kadar hesaplanmış olup, tahsilat anında 
yeniden hesaplanacaktır. 944/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İller Bankası A.Ş. Altyapı Uygulama Dairesi 

Başkanlığından:  

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 58.maddesine göre ( TC Kimlik No: 19408903240) 
Abdurrahman FETVACI hakkında verilen ve 04.07.2012 tarih ve 28343 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan yasaklama kararı ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 26.maddesine 
göre (Vergi no: Dışkapı V.D 3850071513 - Ankara Ticaret Odası Sicil no: 50469) Fetvacı 

Kardeşler İnş. San. Tic. Ltd. Şti. ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan ortağı olan (TC 
Kimlik No: 19426902676) Mehmet FETVACI hakkında verilen ve 01.11.2012 tarih ve 28454 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yasaklama kararları ile ilgili olarak T.C. Ankara 8.İdare 

Mahkemesi tarafından 11.01.2013 tarihli, esas no:2012/1766 no’lu karar ile “yürütülmesinin 
durdurulmasına” karar verilmiştir. İlanen duyurulur. 993/1-1 

—— • —— 
Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

60958 ada 6 parselde 1/1000 ölçekli plan notlarına ilişkin plan değişikliği, Belediyemiz 
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 976/1-1 

————— 
63182 ada 1 parseldeki teknik altyapı alanına ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği, 

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır. 
İlgililere ilanen duyurulur. 975/1-1 

————— 
Alacaatlı 44847 ada 12 parselde 1/1000 ölçekli plan değişikliği önerisi Belediyemiz İmar 

ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 974/1-1 
—— • —— 

Maliye Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığından: 

İzmir Defterdarlığı Kemalpaşa Malmüdürlüğü (müstafi) Veznedarı İbrahim Yıldırım, 
Kurulumuzun 10/01/2013 tarih ve 2013/6 sayılı kararı ile 657 sayılı Kanunun 125/E-g maddesi 

uyarınca “Devlet memurluğundan çıkarma” cezası ile cezalandırılmıştır. 
Yapılan araştırmalar sonucunda tebligata elverişli adresi tespit edilemeyen ilgiliye 7201 

sayılı Tebligat Kanununun 28.maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur. 960/1-1 
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Kamu İhale Kurumundan: 

KAMU İHALE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 

Kamu İhale Kurumu’na (KİK) giriş sınavı sonuçlarına göre; 

 

Grup 

Puan 

Türü Fakülte / Bölüm 

Kadro 

Sayısı 

Yazılı Sınava 

Çağırılacak Aday 

Sayısı 

1.Grup KPSSP:103 Hukuk Fakültesi 6 120 

2.Grup KPSSP:67 
İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi 

ve İdari Bilimler Fakülteleri 
15 300 

3.Grup KPSSP:5 

İnşaat Mühendisliği 8 160 

Bilgisayar Mühendisliği, 

Bilgisayar Sistemleri Mühendisliği, 

Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, 

Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, 

Enformasyon Sistemleri Mühendisliği, 

Bilişim Sistemleri Mühendisliği, 

Yazılım Mühendisliği, 

Sistem Mühendisliği, 

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, 

Elektronik Mühendisliği, 

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 

6 120 

 

olmak üzere toplam 35 (otuzbeş) kamu ihale uzman yardımcısı alınacaktır. 

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınav, Kurumumuz 

tarafından 13-14 Nisan 2013 tarihlerinde Ankara’da yapılacak olup, sözlü sınav tarihi daha sonra 

kazanan adaylara bildirilecektir. 

Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri, Kurumun internet sitesinden 

(www.ihale.gov.tr) ilgililere duyurulacak ve sınavın yapılacağı yer, adres ve saat bilgilerini 

gösteren Sınav Giriş Belgesi, sınavdan önce yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların 

adreslerine Kurum tarafından gönderilecektir. Bunun dışında adaylara şahsen veya telefonla 

ayrıca bir bildirim yapılmayacaktır. 

SINAVA KATILIM KOŞULLARI: 

1) ÖSYM tarafından 09-10 Temmuz 2011 veya 07-08 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan 

Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS) tabloda belirtilen puan türlerinden 80 (seksen) ve 

üzeri puan almış olmak ve en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere yapılan sıralamada, 

atama yapılacak kadro sayısının 20 (yirmi) katı aday arasına girmiş olmak (son sıradaki aday ile 

aynı puana sahip olan adaylar da yazılı sınava kabul edilecektir), 

2) En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının tabloda belirtilen fakülte / 

bölümlerinin birinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen, yurt dışındaki 

yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak, 

3) Sağlık yönüyle ilgili görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak, 

4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları 

taşımak, 

5) Yazılı sınavın yapıldığı tarih itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak, 
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6) Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak ya da askerlikle ilişkisi 

bulunmamak (Müracaat tarihinde askerliğinin bitmesine 2 ay veya daha az süresi kalmış olan 

adaylar da bu durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla sınava başvurabilir). 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER: 

1) Yükseköğretim diploması veya geçici mezuniyet belgesinin ya da yurtdışında eğitim 

görenler için diploma denklik belgesinin aslı veya Başkanlıkça onaylı örneği, 

2) 2011 veya 2012 KPSS sonuç belgesinin aslı veya fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı, 

3) Son altı ay içinde çekilmiş 4,5 X 6 ebadında iki adet fotoğraf, 

4) Nüfus cüzdanı fotokopisi, 

5) Sınav Başvuru Formu (Başvuru formu, www.ihale.gov.tr internet adresinden temin 

edilebilir). 

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ: 

Başvurular 25 Şubat 2013 tarihinde (saat: 09:00) başlayacak olup, 08 Mart 2013 tarihi 

mesai bitiminde (saat: 18:00) sona erecektir. 

Adayların sınava katılabilmek için Sınav Başvuru Formunu elektronik ortamda eksiksiz 

olarak doldurduktan sonra, formun çıktısını imzalamak suretiyle yukarıda belirtilen belgelerle 

birlikte, Kurumun İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Mevlana Bulvarı (Konya Yolu) No: 186 

06520 Balgat/Ankara adresine şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. 

Belirtilen gün ve saate kadar Kuruma ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

SINAV GİRİŞ BELGESİ: 

Kurum tarafından düzenlenecek fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi, yazılı sınava girmeye hak 

kazanan adayların Başvuru Formunda belirttikleri haberleşme adresine gönderilecektir. 

Adayların yazılı sınavda, fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi ile birlikte kimlik tespitinde 

kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel bir kimlik 

belgesini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Bulundurmayan adaylar sınava 

alınmayacaktır. 

SINAV KONULARI: 

1) 1. ve 2. gruptan (Hukuk/İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakülteleri) sınava girecek adaylar için alan bilgisi sınav konuları aşağıda belirtilmiştir: 

a) Kamu Hukuku Grubu: Anayasa Hukuku ve T.C. Anayasası, İdare Hukuku, İdari Yargı, 

Ceza Hukuku (Genel Hükümler, Millete ve Devlete Karşı Suçlar), Ceza Usul Hukuku, 

b) Özel Hukuk Grubu: Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç), Borçlar 

Hukuku, Ticaret Hukuku (Ticari İşletmeler Hukuku, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku), 

İcra ve İflas Hukuku, Medeni Usul Hukuku, 

c) İktisat Grubu: Mikro İktisat, Makro İktisat, Uluslararası İktisat, Türkiye Ekonomisi, 

d) Maliye Grubu: Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Bütçe, Vergi Hukuku ve Türk Vergi 

Sistemi, 

e) İşletme ve Muhasebe Grubu: Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Mali Tablolar 

Analizi, İşletme İktisadı, 

2) 3. gruptan (Mühendislik) sınava girecek adaylar için sınav konuları; sınava girecekleri 

mühendislik müfredatı kapsamında yer alan konulardan oluşacaktır. 

YAZILI SINAV: 

Yazılı sınav, sınav konuları itibarıyla klasik sınav şeklinde yapılacaktır. 

1. veya 2. gruptan sınava girecek adaylar, sınav müracaatları sırasında belirleyecekleri (a, 

b, c, d ve e) soru gruplarından en az birisi (a) veya (b) grubundan olmak üzere toplam üç grubun 

sorularını cevaplamak zorundadır. Adaylar sadece Sınav Başvuru Formunda işaretledikleri soru 

grubundan sınava katılabilirler. 
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Yazılı sınav notu 100 tam puan üzerinden verilir. Sınavda başarılı sayılabilmek için alan 

bilgisi sınav konularının her birinden en az 60 puan alınması ve sınav ortalamasının en az 70 puan 

olması gerekir. 

SÖZLÜ SINAV: 

Yazılı sınavda başarılı olan adaylar arasından en yüksek puanı alan adaydan başlamak 

üzere, fakülte / bölüm itibarıyla ilan edilen kadro sayısının 4 katı aday, sözlü sınava girmeye hak 

kazanır. Her grup için son sıradaki aday ile aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava kabul 

edilecektir. 

Sözlü sınava çağrılan adayların isimleri, sözlü sınavın nerede ve ne zaman yapılacağı 

Kurum ilan panosunda ve internet sitesinde ilan edilecektir. 

Sözlü sınav adayların; 

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, 

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

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 

d) Genel yetenek ve genel kültürü, 

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, 

Yönlerinden değerlendirilerek ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir. 

Adaylar, sınav komisyonu tarafından birinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) 

bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecek olup, adayların 

sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekir. 

SINAV SONUCU: 

Giriş Sınav Komisyonu, giriş sınavının yazılı ve sözlü aşamasında başarılı olan adayların, 

yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasını almak suretiyle giriş sınavı başarı puanını 

tespit eder ve giriş sınav duyurusunda fakülte / bölüm itibarıyla belirtilen uzman yardımcılığı 

kadro sayısı dikkate alınarak sıralamaya tabi tutar. 

Sınavda başarılı olanların sayısı fakülte / bölüm itibarıyla ilan edilen kadro sayısından 

fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilanda belirtilen kadro sayısı kadar aday, 

giriş sınavını başarmış kabul edilerek asil aday olarak belirlenir. 

Ayrıca başarılı olmak şartıyla, giriş sınavında fakülte / bölüm itibarıyla ilan edilen kadro 

sayısının yarısını geçmemek üzere yedek aday belirlenir. Sınavı kazanan adaylardan, ataması 

yapıldığı halde Kurum tarafından verilen süre içerisinde göreve başlamayan veya 

başlamayacağını yazılı olarak beyan edenlerin yerine, sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren 

altı ay içerisinde yedek listede yer alan adaylardan başarı sırasına göre atama yapılabilir. 

Sınav başvurusu ve/veya atama aşamasında yanlış bilgi, beyan ve sahte belge vererek ya 

da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, 

Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu 

durum ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilir. 

İlan olunur. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ: 

Tlf:    (312) 218 48 43 

Faks: (312) 218 48 83 

Not: Kamu ihale uzman yardımcılığı giriş sınavına ilişkin gerekli görülen 

bilgilendirmeler, Kurumun www.ihale.gov.tr adresinden ilgililere duyurulacaktır. Bunun dışında 

adaylara şahsen veya telefonla ayrıca bir bildirim yapılmayacaktır. 971/1-1 



7 Şubat 2013 – Sayı : 28552 RESMÎ GAZETE Sayfa : 195 

 

TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler 

Odaları Birliğinden:         

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU 

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile 

bu Kanunun hükümleri uyarınca 16 Ocak 2005 gün ve 25702 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 

“Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Komisyonlarının 

Çalışma Usulleri, Sınav Esasları ve Sınav Konuları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre, 

Yeminli Mali Müşavirlik Sınavları ANKARA’da yapılacaktır. 

2013/1. Dönem YMM Sınav Tarihi : 6-15 Nisan 2013 

*Son başvuru tarihi : 25 Şubat 2013 

Sınavlara girmek isteyenlerin Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli 

Mali Müşavirler Odaları Birliği-Temel Eğitim ve Staj Merkezi Başkanlığı’na yukarıda belirtilen 

son başvuru tarihinde çalışma saati bitimine kadar başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihe kadar 

başvurusunu yapmayanlar ve sınav bedelini yatırmayanlar sınava alınmayacaktır. 

SINAVLARA İLİŞKİN ESASLAR 

Yeminli Mali Müşavirlik Sınavına girebilmek için: 

a)  3568 sayılı Kanun’ un 4.maddesinde sayılan genel koşullara sahip olmak, 

b) En az 10 yıl Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik yapmış olmak, 

c)  Mesleğin vakar ve onuruna aykırı harekette bulunmak, görevini yapmamak veya 

kusurlu olarak yapmak, yahut da görevinin gerektirdiği sarsıcı harekette bulunmak nedeniyle 

disiplin cezası verilmemiş olmak gereklidir. 

16 Ocak 2005 günü Resmi Gazete’de yayımlanan Sınav Yönetmeliğine göre katılacak 

olan adaylar için; Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı, 

1) İleri Düzeyde Finansal Muhasebe, 

2) Finansal Yönetim, 

3) Yönetim Muhasebesi, 

4) Denetim, Raporlama ve Meslek Hukuku, 

5) Revizyon, 

6) Vergi Tekniği, 

7) Gelir Üzerinden Alınan Vergiler, 

8) Harcama ve Servet Üzerinden Alınan Vergiler, 

9) Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatı, 

10) Sermaye Piyasası Mevzuatı. 

konularında yapılır. 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

Söz konusu koşulları taşıyan adayların; 

1) Sınav Başvuru Formu (Odalardan sağlanabilir.) 

2) Cumhuriyet savcılığından resmi kuruma verilmek üzere alınacak adli sicil belgesi, (son 

6 ay içinde alınmış) adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı fotokopisi, 

3) İkametgah belgesi (son 6 ay içinde alınmış ), 

4) Onaylı nüfus cüzdanı örneği (son 6 ay içinde alınmış.), 

5) 3 adet (4.5 x 6) boyutunda renkli fotoğraf, 

6) Lisans diplomasının noterden onaylı örneği (Yabancı Öğrenim Kurumlarından alınmış 

diplomalar için Yüksek Öğrenim Kurulu’ndan alınacak denkliği onaylı belgesi), 

7) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ruhsat fotokopisi(bağlı bulunduğu oda tarafından 

onaylanacak), 

8) Bağımlı çalışanlardan oda kayıt belgesi, serbest çalışanlardan faaliyet belgesi, 

9) Sınav bedelinin ödendiğine dair banka dekontu, 
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10) Özel sektörde bağımlı olarak çalışanlardan “Oda Giriş Ücreti ve Maktu Aidatın Tam 

Ödendiğine Dair Belge” 

11) Kanunda belirtilen 10 yıllık çalışma süresini gösterir aşağıdaki belgeler: 

a-1) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik faaliyetini serbest olarak sürdürenlerden; 

mükellefiyeti süresince bağlı olduğu vergi dairelerinin tümünden alınacak mükellefiyetin 

başlangıç ve bitiş tarihlerini gösteren (devam edenler için devam ettiğine dair) belge ve affa 

uğramış olsalar dahi vergi kaçakçılığından dolayı ceza almadığına dair belge, 

a-2) Mesleki faaliyetini Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ortaklığı ( A.Ş, Ltd.) 

biçiminde sürdürenlerin yukarıdaki (a-1) maddedeki belgeye ek olarak şirket ortaklığını, yönetim 

kurulu üyeliğini ya da müdür olduğunu gösterir ticaret sicil gazetesi ve yetkisinin devamını 

gösterir imza sirkülerinin aslı yada noter onaylı örneği, 

b-1) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik faaliyetini, Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavirlik veya Yeminli Mali Müşavirlik bürolarında bağımlı çalışarak sürdürenlerden; büro 

sahibinin faaliyet belgesi, ruhsat fotokopisi, adayın işe giriş bildirgesi ve sigortalı hizmet dökümü 

(SGK onaylı), 

b-2) Mesleki faaliyetini Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik veya Yeminli Mali 

Müşavirlik ortaklığı (AŞ, Ltd.) biçimindeki iş yerlerinde bağımlı çalışarak sürdürenlerden; 

çalıştıkları iş yerinin oda kayıt belgesi, şirketin kuruluşunun tescil edildiği ticaret sicil gazetesi, 

adayın işe giriş bildirgesi ve sigortalı hizmet dökümü (SGK onaylı), 

b-3) Ticari işletmelerde bağımlı çalışanlardan; İşe giriş bildirgesi, sigortalı hizmet 

dökümü (SGK onaylı), çalışma süresini kapsayan, şirketin ticaret sicil gazetesi((A.Ş’lerde genel 

kurul gazeteleri) ve genel imza sirküleri, 

c) Kanunun 9.maddesinde belirtilen vergi inceleme yetkisine haiz olarak çalışanlardan 

kurumlarından alacakları hizmet çizelgesi (SMMM belgesi olmayanlardan yukarıda yer alan 7, 8, 

10’uncu maddelerdeki belgeler aranmaz.), 

d) Kanunda belirtilen bilim dallarında öğretim üyeliği veya görevliliği yapmış olanlardan 

kurumlarından alacakları hizmet belgesi,(SMMM belgesi olmayanlardan yukarıda yer  alan 7, 

8,10’uncu maddelerdeki belgeler aranmaz.), 

Birlikçe gerekli görülen hallerde başkaca belgeler de istenebilir. 

Anılan Yönetmeliğin 23.maddesinde yer alan hükme göre Yeminli Mali Müşavirlik 

sınavına gireceklerden sınav giderleri karşılığı olarak katıldıkları her sınav için; ders 105,00 TL 

olmak üzere, ilk defa sınava katılacaklardan toplam 1.050,00 TL’nin Temel Eğitim ve Staj 

Merkezi (TESMER)’nin İş Bankası Ankara-Dikmen Şubesi 487 269 veya ING Bank Ankara-Ulus 

Şubesi 361 0591 masrafsız hesap numaralarına yatırıldığına ilişkin banka dekontu ile 

başvurmaları gerekmektedir. 

DAHA ÖNCE SINAVA KATILAN ADAYLARDA ARANACAK BELGELER 

Yeminli Mali Müşavirlik Sınavında başarılı olamayanlar, sınav sonuçlarının ilan 

tarihinden itibaren en çok 2 yıl içinde üç sınava daha girebilirler. Bu sınavlar 100 üzerinden 65 

puandan az not alınan konuları kapsar. 

Daha önce açılan Yeminli Mali Müşavirlik sınavına katılıp da başarılı olamayan meslek 

mensubu adayların, başvuru için sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödediklerini 

gösterir banka dekontu ve sınava gireceği dersleri belirtir dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. 

(dilekçe örneğini http://www.tesmer.org.tr adresimizden edinilebilirler.) 

Bu sınav haklarını süresi içinde kullanmayanlar veya başarılı olamayanlar 2 yıl süreyle 

meslek sınavlarına alınmazlar. İki yıllık süreyi dolduranlardan dileyenler yeniden tüm konuları 

kapsamak üzere bu yönetmelik hükümlerine göre sınavlara katılabilirler. 
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BELGELERİN GÖNDERİLMESİ VE KABUL EDİLMESİ 

1) Yukarıda belirtilen koşulları taşıyanlardan Yeminli Mali Müşavirlik sınavına katılma 

isteğinde bulunacakların sınav dosyasında yer alan Sınav Başvuru Formunu düzenli olarak 

doldurup, imzaladıktan sonra istenen belgeleri bu forma ekleyerek, yukarıda belirtilen son 

başvuru günü çalışma saati bitimine kadar “Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve 

Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği- Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) Dikmen Cd. 

No:562 Dikmen/ ANKARA” adresine elden veya posta ile göndermeleri gerekmektedir (postada 

meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır). Ancak gerçeğe aykırı beyanda 

bulundukları anlaşılanların sınavı kazanmış dahi olsalar, İzin Belgeleri (ruhsatları) iptal 

edilecektir. 

2) Başvuru formundaki soruların bir veya birkaçını yanıtsız bırakanlar ile belgeleri eksik 

olanların başvuruları dikkate alınmayacaktır. 

3) Sınav yeri ve programı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları, Yeminli Mali 

Müşavirler Odaları ve http://www.tesmer.org.tr adresi aracılığı ile duyurulacaktır. 

4) Sınav sırasında fotoğraflı nüfus cüzdanı veya sürücü belgesini gösteremeyenler sınava 

alınmayacaktır. 

5) Sınav listelerinde yer almayanlar sınava alınmayacaktır. 

6) Sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödemeyenler sınava alınmayacaktır 

7) Sınav Başvuru belgeleri geri verilmeyecektir. 

8) Sınava başvurup, katılmayanların sınav bedeli iade veya mahsup edilmeyecektir. 

İlan olunur. 991/1-1 

—— • —— 
İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük 

hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Sağlık Hizmetleri Meslek 

Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı’na öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu 

olan kadrolar tam zamanlıdır. Profesör, kadrosuna başvuracakların İstanbul Aydın Üniversitesi 

Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması; anabilim dalını belirtir bir dilekçenin 

ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler 

(onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Profesör kadrosuna 

başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (5 takım) 

vermeleri gerekmektedir. 

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde İstanbul 

Aydın Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. 

Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden 

başvurular kabul edilmez.  

Duyurulur. 

Fakültesi Bölüm 

Anabilim 

Dalı 

Kadro 

Unvanı Adet Aranan Nitelikler 

SAĞLIK 

HİZMETLERİ 

MESLEK 

YÜKSEKOKULU 

Tıbbi 

Laboratuvar 

Teknikleri 

Programı 

- 
Prof. 

Dr. 
1 

Doçentliği Tıbbi Biyoloji 

Anabilim Dalı alanında profesör 

olmak veya bu alanda Doçentlik 

ünvanını aldıktan sonra 

Beslenme ve Diyetetik alanında 

çalışmaları bulunmak ve bu 

alanda çalışmış olmak, yüksek 

lisans ile doktora tezleri yönetmiş 

ve idari deneyimi olmak. 
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BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   70 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2013/4237 Yozgat-Musabeyli Projesi ile Musabeyli (Yozgat İçmesuyu) Projesi

Kapsamında Bazı Alanlarda Bulunan Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/4239 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Birimlerin
Nitelik, Kurulduğu Şehir ve Ülke, Görev Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve
Bağlı Bulunduğu Misyonlar Hakkındaki 13/4/1999 Tarihli ve 99/12770 Sayılı
Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2013/4249 Hatay İlinde Tesis Edilecek Şenköy Rüzgâr Enerjisi Santralinin Yapımı Amacıyla
Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/4250 Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne Ait “380 kV
Tortum Trafo Merkezi ve Bağlantı Yolu Projesi” Kapsamında Trafo Merkezi
Sahası ile Bu Sahaya Ulaşımı Sağlayacak Bağlantı Yolu Güzergâhına İsabet
Eden Taşınmazların Adı Geçen Genel Müdürlük Tarafından Acele
Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/4253 Giresun İli, Şebinkarahisar İlçesinde Tesis Edilecek Burçak Hidroelektrik
Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek
Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması
Hakkında Karar

2013/4257 İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Fatih Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan
Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

2013/4260 Bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerine Ait Kadrolarda İptal-İhdas Yapılması
Hakkında Karar

2013/4261 Ordu İli, Çatalpınar İlçesinde Tesis Edilecek Irmak Hidroelektrik Santralinin
Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Kamulaştırılmasına İlişkin 16/7/2012
Tarihli ve 2012/3433 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Adalet Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
2012/4151 İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Ortak Transit Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
— Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Kırıkkale Üniversitesi Bilgisayar Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Yalova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
— Filistin Ulusal Yönetimi Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı

Uygulanmasına Dair Tebliğ
— 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 5)

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

Günlük Değerleri




